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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

NEKAZARITZA SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 95/2020 Erabakia, otsailaren 18koa. Onestea alda dadila irailaren 
16ko 462/2014 Erabakia, zeinak baimendu egiten baititu Laudioko Udalak egindako zenbait 
aldaketa bere jabetzako onura publikoko 72 mendiaren (Amestui), 75 mendiaren (Iñarrondo) 
eta 76 mendiaren (Mostatxa eta Pagolar) hainbat lurzatiren gainean

Mendi Zerbitzuak jakinarazten du Arabako Foru Aldundiaren Ogasun, Finantza eta Aurre-
kontu Saileko Erregistroan, 2019ko urriaren 23an, aurkeztutako idazkian (1.935 sarrera zenbakia), 
Jon Ander Añibarro Maestre jaunak, Laudioko alkateak, 462/2014 Erabakiaren aldaketa eskatu 
zuela. Irailaren 16ko Diputatuen Kontseiluaren Erabaki horren bidez, baimendu egin ziren Lau-
dioko Udalak egindako zenbait truke, onura publikoko “Amestui” 72 mendiaren, “Iñarrondo” 
75 mendiaren eta “Mostatxa-Pagolar” 76 mendiaren zenbait lurzatiri eragiten ziena.

Laudioko Udalak trukeari egiten zizkion ekarpenen artean, 1. poligonoko 570 lurzatiaren zati 
bat, udal jabetzakoa, eta 54.844,67 m2-ko zati bat, 1. poligonoko 688 lursailarekin batera, biltzen 
zituen barruti bat zegoen, Udalak aldez aurretik Juan Lekanda Martinezen trukean jasotzen 
zuena, 2.175,36 m2-koa. Partzela horien lotura Amurrioko jabetza erregistroko 3.740 finkatik 
bereizten zen, Iñarrondo mendiari zegokiona, eta trukean entregatzen zen.

Juan Lekanda Martínez jaunak uko egin dio Laudioko Udalarekin adostuta zeukan trukea 
egiteari; hala, 1. poligonoko 688 lursaila ezin da 462/2014 Erabakiaren bidez onartutako trukea-
ren barruan sartu.

Hori dela eta, Laudioko Udalak Aialur, SL enpresari txosten teknikoa eskatu dio, Jon An-
der Navarro Martín jaunak sinatua. Txosten horretan, trukearen aldaketa bat planteatu eta 
justifikatzen da, Juan Lekanda Martínez jaunak uko egin ondoren sortutako arazoa konpontzeko.

Egin nahi den aldaketa 1. poligonoko 570 lurzatitik bereizitako azalera handitzean datza, 
azalera hori 57.020,03 m2-koa izan dadin, lehen 570 lurzatitik bereizten zen zatia eta 688 lurzatia 
batzen zituen azalera bera. Azaleraren handitze hori modu horretan konfiguratuko da, azalera 
labore mota desberdinen artean banatuz, zati horren balorazioa 570 lurzatiaren aurreko zatiaren 
gehi 688 zatiaren baturaren balioespenaren berdin-berdina izan dadin.

2019ko uztailaren 17an, Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak berriro ere landa finka 
bereizteko administrazio adostasuna eman zuen, 57.020,03 m2 bereizteko, alegia.

Era berean, trukeen 1., 2., 3. eta 4. multzoetako laburpen taularen hirugarren zutabeko lau-
garren ilaran aurkitutako akats bat zuzendu da; izan ere, Laudioko Udalak Mateo Eskuza Urquijo 
jaunari emandako 1. poligonoko 553 lurzatiaren zatiaren azalera 49.552,26 m2-koa da, eta ez 
9.552,26 m2-koa.

Hori dela eta, trukeak blokez bloke aztertuz gero, proposatutako aldaketa txertatuz, honela 
geratuko litzateke:

1. MULTZOA: Antonio Eguia Bilbaoren jaraunsleen jabetzako mendien trukea

Antonio Eguia Bilbaoren jaraunsleek beren jabetzako baso finka hauek eskaintzen dituzte 
trukerako:

Laudioko landa finka. XI. eranskina. “Sauto mendia” (zati bat). Katastroko erref.: 1. poligo-
noa, 543 partzela.
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Laudioko landa finka. XII. eranskina. “Erregatxueta mendia” (zati bat) Katastroko erref.: 1. 
poligonoa, 535 partzela (zatia).

Laudioko landa finka. XVII. eranskina. “Sandatxu mendia”. Katastroko erref.: 1. poligonoa, 
1.107 partzela.

Laudioko landa finka. XIX. eta XX. eranskina “Saitegi mendia”. Katastroko erref.: 1. poligo-
noa, 557 eta 555 partzelak.

Laudioko landa finka. XXI. eranskina. “Atxorros mendia” Katastroko erref.: 1. poligonoa, 
1.108 partzela.

Laudioko landa finka. XVI. eranskina. “Linopuzeta mendia”. Katastroko erref.: 1. poligonoa, 
1.106 partzela.

Laudioko landa finka. XVIII. eranskina. “Ameloke mendia” Katastroko erref.: 1. poligonoa, 
837 partzela.

Laudioko landa finka. VIII. eranskina. “Pagatza mendia” (zatia). Katastroko erref.: 1. poligo-
noa, 486 partzela (zatia).

Laudioko landa finka. XV. eranskina. “Aldaiasakon mendia”. Katastroko erref.: 1. poligonoa, 
452 eta 857 partzelak.

Goian azaldutako finka guztiak Amurrioko jabetza erregistroan inskribatuta daude, 411. 
liburukian, 27. liburuan, 1.713 finka zenbakiaz.

Laudioko Udalak trukean hau eskaintzen du:

Laudioko landa finka. “Amestui mendia”. Katastroko erref.: 1. poligonoa, 537 partzela (zatia). 
Amurrioko jabetza erregistroan inskribatua, 486. liburukian, 47. liburuan, 3.741 finka zenbakiaz.

Laudioko landa finka. “Pagatza” izeneko mendiko lursaila. Katastroko erref.: 1. poligonoa, 
538 partzela (zatia).

538. lurzatia (zati bat), Jesús Urquijo Oruetarekin egindako truketik dator (ikus 2. multzoa).

Laudioko landa finka. “Etxaburu Goiena” mendia. Katastroko erref.: 1. poligonoa, 479 
partzela. Amurrioko jabetza erregistroan inskribatua, 378. liburukian, 22. liburuan, 1.305 finka 
zenbakiaz.

479. lursaila Ermuko Andre Mariaren Santutegiarekin egin beharreko truketik dator (ikus 5. 
multzoa).

Laudioko Udalak truke espedientea abiarazi du, Antonio Eguiaren jaraunsleek emandako 
jabetza tituluei dagokienez, honi buruzko administrazio adostasun eskaerarekin:

Laudioko 1. poligonoko 486 zenbakidun katastro lurzatiaren zati bat segregatzea. Lurzati hori, 
gerora egingo den trukearen bidez, Santiago Ussia Cuadrarentzat izango da (ikus 3. multzoa), 
eta gero Ussia jaunaren 484 lurzatiari gehituko zaio.

Laudioko 1. poligonoko 535 katastro partzelaren zati bat bereiztea eta Laudioko Udaleko 537 
partzelari eranstea, 72. zenbakiko O. P mendian.

Laudioko 1. poligonoko 543 lurzatia 72. zenbakiko O. P mendian sartzea.

Laudioko 1. poligonoko 1.107, 557, 555, 1.108, 1.106 eta 837 lurzatiak 75. zenbakiko O. P men-
dian sartzea.

Halaber, honi buruzko administrazio adostasuna eskatzen da Laudioko Udalak aurkeztutako 
jabetzei dagokienez:

Laudioko 1. poligonoko 537 lurzatiaren zati bat (O. PM., 72, “Amestui”) bereiztea eta finka 
partikularrei gehitzea.
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Laudioko 1. poligonoko 538 lurzatiaren zati bat bereiztea. Lurzati hori Jesús Urquijo Orue-
tarekin egin beharreko truketik dator (ikus 2. multzoa), finka partikularrei gehitzen zaie eta 
lurzatiaren gainerako zatia 72. zk.ko O. P mendian sartzen da.

Arabako Foru Aldundiko nekazaritza zuzendariak eskaera horien guztien aldeko ebazpena 
eman zuen 2010eko apirilaren eta maiatzaren artean (espediente bakarra, 399-09 zenbakiduna).

Espedientea betez, Laudioko Udalak trukatu beharreko ondasunen balorazioen txosten 
teknikoa eskatu zion Aialur S. L. enpresari; David Guinea Aldamak eta Jon Ander Navarro 
Martinek sinatutako txostenak, 2010eko uztailekoak, “Laudioko Udalaren eta Antonio Eguiaren 
jaraunsleen arteko lurren trukeari buruzko txostena” du izenburu.

Perituen balioespenarekin bat etorriz, zeina txosten tekniko horretan jasotzen baita, Laudioko 
Udalak 16.013,94 m2 lursail ematen ditu, 7.178,16 eurotan balioetsiak, hegala eta lurzorua barne. 
Antonio Eguiaren jaraunsleek 18.762,2 m2 eman dituzte, 7.178, 16 eurotan balioetsiak, hegala 
eta lurzorua barne.

Ondorioz, berdintasuna dago trukatzeko diren ondasunen balioan.

Txosten tekniko horren edukiaren arabera, interesatutako truke hori eginez gero aldeek onu-
rak izango dituzte; izan ere, onura publikoko 72. zenbakiko “Amestui” mendian finka pribatuak 
sartuta zuhaiztia handiagoa izango da, eta kudeaketa erraztu egingo da, fisikoki ongi finkatutako 
elementuetan oinarrituko baitira mugak; ondorioz, trukeak Laudioko onura publikoko mendien 
baldintzak hobetzen ditu.

2. MULTZOA: Trukea Jesús Urquijo Oruetaren jabetzako mendiekin

Jesús Urquijo Oruetak bere jabetzako baso finka hauek eskaintzen ditu trukerako:

Laudioko landa finka. “Pagatza” izeneko mendiko lursaila. Katastroko erref.: 1. poligonoa, 
538 partzela.

Laudioko landa finka. “Lankastañeta” izeneko mendiko lursaila. Katastroko erref.: 1. poligo-
noa, 845 eta 1.104 partzelak.

Laudioko landa finka. “Oligorteta” izeneko mendiko lursaila. Katastroko erref.: 1. poligonoa, 
1.105 partzela.

Goian azaldutako finka guztiak Amurrioko jabetza erregistroan inskribatuta daude, 356. 
liburukian, 19. liburuan, 550 finka zenbakiaz.

Laudioko Udalak trukean hau eskaintzen du:

Laudioko landa finka. Gaztainadia eta hariztia “Aldaiasakonen”. Katastroko erref.: 1. poli-
gonoa, 452 eta 857 partzela. Amurrioko jabetza erregistroan inskribatua, 411. liburukian, 27. 
liburuan, 1.713 finka zenbakiaz. Lurzati horiek Antonio Eguiaren jaraunsleekin egindako truketik 
datoz (ikus 1. multzoa).

Laudioko Udalak truke espedientea abiarazi du, Antonio Eguiaren jaraunsleek emandako 
jabetza tituluei dagokienez, honi buruzko administrazio adostasun eskaerarekin:

Laudioko 1. poligonoko 845, 1.104 eta 1.105 partzelak 75. zenbakiko O. P. mendian sartzea.

Arabako Foru Aldundiko nekazaritza zuzendariak eskaera horien guztien aldeko ebazpena 
eman zuen 2010eko apirilaren eta maiatzaren artean (espediente bakarra, 399-09 zenbakiduna).

Espedientea betez, Laudioko Udalak trukatu beharreko ondasunen balorazioen txosten tek-
nikoa eskatu zion Aialur S. L. enpresari; David Guinea Aldamak eta Jon Ander Navarro Martinek 
sinatutako txostenak, 2010eko uztailekoak, “Laudioko Udalaren eta Jesus Urquijo Oruetaren 
arteko lurren trukeari buruzko txostena” du izenburu.
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Perituen balioespenarekin bat etorriz, zeina txosten tekniko horretan jasotzen baita, Laudioko 
Udalak 2.573,78 m2 lursail ematen ditu, 721,1 eurotan balioetsiak, hegala eta lurzorua barne. 
Antonio Eguiaren jaraunsleek 3.202,35 m2 eman dituzte, 721,1 eurotan balioetsiak, hegala eta 
lurzorua barne.

Ondorioz, berdintasuna dago trukatzeko diren ondasunen balioan.

Txosten tekniko horren edukiaren arabera, interesatutako truke hori eginez gero aldeek onu-
rak izango dituzte; izan ere, onura publikoko 72. zenbakiko “Amestui” mendian eta 75. zenbakiko 
“Iñarrondo” mendian finka pribatuak sartuta zuhaiztia handiagoa izango da, eta kudeaketa 
erraztu egingo da, fisikoki ongi finkatutako elementuetan oinarrituko baitira mugak; ondorioz, 
trukeak Laudioko onura publikoko mendien baldintzak hobetzen ditu.

3. MULTZOA: Santiago Ussia Cuadraren jabetzako mendiekin trukea

Santiago Ussia Cuadrak bere jabetzako baso finka hauek eskaintzen ditu trukerako:

Laudioko landa finka. Gaztainadi mendia “Lurbiden”. Katastroko erref.: 1. poligonoa, 1084 
partzela. Amurrioko jabetza erregistroan inskribatua, 473. liburukian, 41. liburuan, 921 d finka 
zenbakiaz.

Laudioko Udalak trukean hau eskaintzen du:

Laudioko landa finka. VIII. eranskina. “Pagatza mendia”. Katastroko erref.: 1. poligonoa, 486 
partzela (zatia). Amurrioko jabetza erregistroan inskribatutako finka, 411. liburukian, 27. liburuan, 
1.713 finka zenbakiaz. Antonio Eguiaren jaraunsleekin egindako truketik dator (ikus 1. multzoa).

Laudioko Udalak truke espedienteari ekin dio, Santiago Ussia Cuadrak emandako jabetza 
tituluei dagokienez. Ez da inolako segregaziorik egin behar, katastroko finka titulu oso eta in-
dependente bati dagokiolako. Finka hori 75. zenbakiko O. P. mendiari erantsiko zaio.

Halaber, honi buruzko administrazio adostasuna eskatzen da Laudioko Udalak aurkeztutako 
jabetzei dagokienez:

Santiago Ussiaren 1. poligonoko 484 lurzatiari Laudioko 1. poligonoko 486 katastro finkaren 
zati bat gehitzea; azken lurzati hori dagoeneko segregatuta dago eta Antonio Eguiaren jarauns-
leekin egindako truketik dator.

Arabako Foru Aldundiko nekazaritza zuzendariak eskaera horien guztien aldeko ebazpena 
eman zuen 2010eko maiatzaren 19an (espediente bakarra, 399-09 zenbakiduna).

Espedientea betez, Laudioko Udalak trukatu beharreko ondasunen balorazioen txosten tek-
nikoa eskatu zion Aialur S. L. enpresari; David Guinea Aldamak eta Jon Ander Navarro Martinek 
sinatutako txostenak, 2010eko uztailekoak, “Laudioko Udalaren eta Santiago Ussia Cuadraren 
arteko lurren trukeari buruzko txostena” du izenburu.

Perituen balioespenarekin bat etorriz, zeina txosten tekniko horretan jasotzen baita, Laudioko 
Udalak 1.100 m2 lursail ematen ditu, 385 eurotan balioetsiak, hegala eta lurzorua barne. Antonio 
Eguiaren jaraunsleek 1.100 m2 eman dituzte, 385 eurotan balioetsiak, hegala eta lurzorua barne.

Ondorioz, berdintasuna dago trukatzeko diren ondasunen balioan.

Txosten tekniko horren edukiaren arabera, interesatutako truke hori eginez gero aldeek onu-
rak izango dituzte; izan ere, onura publikoko 75. zenbakiko “Iñarrondo” mendian finka pribatuak 
sartuta zuhaiztia handiagoa izango da, eta kudeaketa erraztu egingo da, fisikoki ongi finkatutako 
elementuetan oinarrituko baitira mugak; ondorioz, trukeak Laudioko onura publikoko mendien 
baldintzak hobetzen ditu.

4. MULTZOA: Trukea Mateo Eskuza Urquijoren jabetzako mendiekin

Mateo Eskuza Urquijok bere jabetzako baso finka hauek eskaintzen ditu trukerako:

Laudioko landa finka. “Mintegieta lursaila” eranskina (zati bat). Katastroko erref.: 1. poligo-
noa, 453 eta 1.101 partzelak. Amurrioko jabetza erregistroan inskribatuak, 320. liburukian, 16. 
liburuan, 494 d finka zenbakiaz.
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Laudioko landa finka. “Minteparro” eranskina. Katastroko erref.: 1. poligonoa, 545 eta 542 
partzelak. Amurrioko jabetza erregistroan inskribatua, 320. liburukian, 16. liburuan, 494 d finka 
zenbakiaz.

Laudioko landa finka. “Iñarrondoko Urbietan” mendi tipila. Katastroko erref.: 1. poligonoa, 
577 partzela. Amurrioko jabetza erregistroan inskribatua, 526. liburukian, 64. liburuan, 5.739 
finka zenbakiaz.

Laudioko landa finka. “Susterburoseko pagadia eta pinudia” eranskina. Katastroko erref.: 
1. poligonoa, 893 partzela. Amurrioko jabetza erregistroan inskribatua, 320. liburukian, 16. 
liburuan, 494 d finka zenbakiaz.

Laudioko Udalak trukean hau eskaintzen du:

Laudioko landa finka. “Iñarrondo” mendia. Katastroko erref.: 1. poligonoa, 553 partzela (za-
tia), Laudioko O. P. 75. mendiaren barrukoa. Amurrioko jabetza erregistroan inskribatua, 483. 
liburukian, 46. liburuan, 3.740 finka zenbakiaz.

Laudioko Udalak truke espedientea abiarazi du, Mateo Eskuza Urquijok emandako jabetza 
tituluei dagokienez, honi buruzko administrazio adostasun eskaerarekin:

1. poligonoko 453, 1101, 577 eta 893 partzelak eta Laudioko industrialde bereko 542 eta 545 
partzelak bereiztea, 75 eta 72 zk.ko O. P. mendietan sartuko baitira, hurrenez hurren.

Halaber, honi buruzko administrazio adostasuna eskatzen da Laudioko Udalak aurkeztutako 
jabetzei dagokienez:

Laudioko 1. poligonoko 553 partzelaren zati bat bereiztea, gaur egun “Iñarrondo” O. P. 75. 
mendiari dagokionak.

Arabako Foru Aldundiko nekazaritza zuzendariak eskaera horien guztien aldeko ebazpena 
eman zuen 2010eko martxoaren 17an (espediente bakarra, 399-09 zenbakiduna).

Espedientea betez, Laudioko Udalak trukatu beharreko ondasunen balorazioen txosten tek-
nikoa eskatu zion Aialur S. L. enpresari; David Guinea Aldamak eta Jon Ander Navarro Martinek 
sinatutako txostenak, 2010eko uztailekoak, “Laudioko Udalaren eta Mateo Eskuza Urquijoren 
arteko lurren trukeari buruzko txostena” du izenburu.

Txosten tekniko horretan dagoen peritu balorazioarekin bat etorriz, bi aldeek lur soilak truka-
tuko dituzte, mozketak egin ondoren. Mateo Eskuzari bere lurzatietako baten lurzorua eta hegala 
erabiltzen utziko zaio, bertan pinudia ez delako iritsi mozketarako adinera (1/893), 5 urterako 
errentamendu batekin. Mateo Eskuzak, bestalde, lurraz gain, 1/453 lurzatian dauden bi karobi 
ematen ditu. Laudioko Udalak, beraz, 49.552,26 m2-ko lursaila jarri du, eta 18.034,51 euroko 
balioa duen lurzatietako bat 5 urterako errentan eman du. Mateo Eskuzak 51.117,22 m2ko lursaila 
eta bi karobi eman ditu, 18.034,51 eurotan baloratuak.

Ondorioz, berdintasuna dago trukatzeko diren ondasunen balioan.

Txosten tekniko horren edukiaren arabera, interesatutako truke hori eginez gero aldeek 
onurak izango dituzte; izan ere, onura publikoko 75. zenbakiko “Iñarrondo” mendian finka 
pribatuak sartuta zuhaiztia handiagoa izango da, eta kudeaketa erraztu egingo da, fisikoki ongi 
finkatutako elementuetan oinarrituko baitira mugak; bestalde, eskuratutako bi karobiak erabiliko 
dira Ermuko Andre Mariaren Parkearen inguruko ibilbide etnografiko batean sartzeko. Ondorioz, 
trukeak Laudioko onura publikoko mendien baldintzak hobetzen ditu.

5. MULTZOA: Laudioko Udalaren mendien, Arabako Foru Aldundiaren ondare mendien eta 
Ermuko Andre Mariaren parrokiaren mendien arteko hiru aldeko trukea

Hiru alderen artean egindako trukaketa hau ezinbestekoa da aurreko laurak ebazteko; izan ere, 
Ermuko Andre Mariaren Parrokiatik Udalak lortzen duen katastro lursailetako bat (1/479) beha-
rrezkoa da Antonio Eguiaren jaraunsleekin 1. multzoan deskribatutako trukea egin ahal izateko.
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Multzo honetan, trukeak deskribatzen dira, non Arabako Foru Aldundiak ondare mendiak 
Laudioko Udaleko mendiekin trukatzen baititu (eta Ermuko Andre Mariatik lortzen duen lursail 
bat, 3/130, alegia), udalak, aldi berean, Ermuko Andre Maria parrokiako mendiekin trukatu ahal 
izan dezan.

Trukaketa horren helburua, mendi publikoen mugak hobeto definitzeaz eta kokaguneak 
ezabatzeaz gain, Ermuko Andre Mariaren, Santa Luziaren eta inguruko monumentu multzoaren 
babes eta kontserbazio bereziko zona bat sortzea da, Laudioko Udalak sustatuta, balio etnogra-
fiko eta ekologiko handiko elementu ugari dituen gunea baita.

Ermuko Andre Mariaren parrokiak bere jabetzako baso finka hauek eskaintzen ditu trukerako:

Laudioko landa finka. Katastroko erref.: 1. poligonoa, 889 partzela (zatia). Katastro finka ho-
nek hiru jabetza biltzen ditu eskrituretan: “Treguaretxe eta Paredes Viejas”, Amurrioko jabetza 
erregistroan inskribatuta, 378. liburukia, 22. liburua, 1.313/a finka; “Torrontegi eta Ubikola”, 
Amurrioko jabetza erregistroan inskribatua, 378. liburukia, 22. liburua, 1.301 finka zenbakiaz 
eta “La Barbacana” Amurrioko jabetza erregistroan inskribatua, 1110 liburukia, 252. liburua, 
16.513 finka zenbakiaz.

Laudioko landa finka. “Etxeburu Goiena mendia”, Amurrioko jabetza erregistroan inskri-
batua, 378. liburukian, 22. liburuan, 1.305 finka zenbakiaz. Katastroko erref.: 1. poligonoa, 479 
partzela. Finka hau gero erabiliko da, Antonio Eguiaren jaraunsleekin egingo den trukean (ikusi 
1. blokea).

Laudioko landa finka. “Kukullu mendia”, Amurrioko jabetza erregistroan inskribatua, 378. 
liburukian, 22. liburuan, 1.304 finka zenbakiaz. Katastroko erref.: 3. poligonoa, 130 partzela. 
Lurzati hau gero Arabako Foru Aldundiarena izango da.

Arabako Foru Aldundiak bere jabetzako baso finka hauek eskaintzen ditu trukerako:

Laudioko landa finka. “Balintxa-Erreketa” eta “Barbadurre” mendia. Katastroko erref.: 2. 
poligonoa, 597, 598 eta 600 lurzatiak, Amurrioko jabetza erregistroan inskribatuak, 518. liburu-
kian, 61. liburuan, 5.358 finka zenbakiz, eta 372. liburukian, 21. liburuan, 144 finka zenbakiz, 
hurrenez hurren.

Laudioko landa finka. “Aldaparen” ondoko gaztainadia, “Aldapako gaztainadiaren” ondoko 
hariztia eta “Ibarguren” mugarteko mendia. Katastroko erref.: 2. poligonoa, 760 partzelak (zatia), 
1.306 eta 1.307, eta 3. poligonoa, 70 eta 121 partzelak. Amurrioko jabetza erregistroan inskri-
batuta daude: 426. liburukia, 30. liburua, 1.933 eta 1.934 finkak eta 386. liburukia, 23. liburua, 
1.424 finka, hurrenez hurren.

Laudioko Udalak bere jabetzako baso finka hauek eskaintzen ditu trukerako:

Laudioko landa finka. “Iñarrondo” eta “Amestui” mendia. Katastroko erref.: 1. poligonoa, 570 
partzela, 75. zk.ko O. P. mendikoa, eta 587 partzela (zatia), 72. zk.ko O. P. mendikoa. Amurrioko 
jabetza erregistroan inskribatuta daude: 483. liburukia, 46. liburua, 3.740 finka.

Laudioko landa finka. “Mostatxa-Pagolar” mendia. Katastroko erref.: Katastroko erref.: 2. 
poligonoa, 1.170, 1.177 eta 708 partzelak (zatia), 76 zenbakiko O. P. mendikoak. Amurrioko jabetza 
erregistroan inskribatuta daude: 483. liburukia, 47. liburua, 3.745 finka zenbakiaz.

Laudioko Udalak truke espedientea abiarazi du, Ermuko Andre Mariaren parrokiak eman-
dako jabetza tituluei dagokienez, honi buruzko administrazio adostasun eskaerarekin:

Laudioko 1. poligonoko 889 partzelaren zati bat bereiztea, geroago “Iñarrondo” O. P. 75. 
mendian sartuko dena.

Halaber, honi buruzko administrazio adostasuna eskatzen da Laudioko Udalak eta Arabako 
Foru Aldundiak aurkeztutako jabetzei dagokienez:
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Laudioko 2 poligonoko 760 lurzatiaren zati baten segregazioa, gaur egun Arabako Foru 
Aldundiaren ondare finka dena, eta gero finka partikularrei gehitzea.

Laudioko 1. poligonoko 570 eta 2. poligonoko 708 lurzatiak bereiztea, gaur egun Laudioko 
onura publikoko mendiei dagozkienak, eta, ondoren, Arabako Foru Aldundiaren finkei gehitzea.

Arabako Foru Aldundiko nekazaritza zuzendariak eskaera horien guztien aldeko ebazpena 
eman zuen 2011ko irailaren 20an (89356-2011 zenbakidun espedientea), 2014ko urtarrilaren 
23an (110593/2-2013 zenbakidun espedientea), 2018ko otsailaren 16an (21237-2018 zenbakidun 
espedientea) eta 2019ko uztailaren 17an (98595-2019 zenbakidun espedientea).

Espedientea betez, Laudioko Udalak trukatu beharreko ondasunen balorazioen txosten tek-
nikoa eskatu zion Aialur S. L. enpresari; David Guinea Aldamak eta Jon Ander Navarro Martinek 
sinatutako txostenak, 2014ko urtarrilekoak, “Laudioko Udalaren, Arabako Foru Aldundiaren 
eta Ermuko Andre Mariaren Parrokiaren arteko lurren trukeari buruzko txostena” du izenburu.

Perituen balioespenarekin bat etorriz, zeina txosten tekniko horretan jasotzen baita, Ermuko 
Andre Mariaren parrokiak 307.290,17 m2 lursail ematen ditu, 114.715,18 eurotan balioetsiak, 
hegala eta lurzorua barne. Arabako Foru Aldundiak Laudioko Udalari 61.425,76 m2ko lursaila 
eman dio, 114.715,19 eurotan balioetsia, hegala eta lurzorua barne. Azkenik, Laudioko Udalak 
120.746,47 m2-ko lursaila eman dio Arabako Foru Aldundiari (Ermuko Andre Mariaren 3/130 
partzela barne), 114.715,18 eurotan balioetsia, hegala eta lurzorua barne.

Ondorioz, berdintasuna dago trukatzeko diren ondasunen balioan.

Txosten tekniko horren edukiaren arabera, interesatutako truke hori eginez gero aldeek 
onurak izango dituzte; izan ere, onura publikoko 75. zenbakiko “Iñarrondo” mendian eta Aldun-
diaren ondare mendietan finka pribatuak sartuta zuhaiztia handiagoa izango da, eta kudeaketa 
erraztu egingo da, fisikoki ongi finkatutako elementuetan oinarrituko baitira mugak; ondo-
rioz, trukeak Laudioko onura publikoko mendien eta Aldundiaren ondare mendien baldintzak 
hobetzen ditu, eta Ermuko Andra Mariaren, Santa Luziaren eta ingurunearen monumentu 
multzoaren babes eta kontserbazio bereziko zonaren sorrera ahalbidetzen du.

Horregatik guztiagatik, eta azaroaren 21eko 43/2003 Legeak, mendienak, 16.4. eta 17. artiku-
luetan eta martxoaren 26ko 11/2007 Foru Arauak, mendienak, 14. artikuluan xedatutakoarekin 
bat etorriz, 462/2014 Erabakia aldatzea proposatzen da.

Horren ondorioz, Nekazaritza Saileko foru diputatuak proposatu eta Foru Gobernuaren 
Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran aztertu ondoren,

ERABAKIA

Lehenengoa. Erabaki honen azalpen zatian aztertutako trukeak baimentzea (Laudioko Udalak 
egindako laburpena eranskinean dago), baldin eta onura publikoko 72 “Amestui”, 75 “Iñarrondo” 
eta 76 “Mostatxa - Pagolar” mendietako partzelei eragiten badiete.

Bigarrena. Onura publikoaren desafektazioa deklaratzea, eta Onura Publikoko Mendien Ka-
talogotik kanpo uztea Laudioko herriaren jabetzako “Iñarrondo” 75. zenbakiko onura publikoko 
mendiaren 2.175,36 m2-ko azalera, Laudioko Landa Katastroko 01 poligonoko 570 zk.ko lurzatiari 
(zatia) dagokiona, betiere hiru aldeko trukean sartzeko, Ermuko Andre Mariaren parrokiaren eta 
Arabako Foru Aldundiaren jabetzako beste batzuekin.

Hirugarrena. Onura publikoaren desafekzioen eta bigarren paragrafoan onetsitako Onura 
Publikoko Mendien Katalogotik kanporatzeen helburua zuhaitz azalera handitzea eta horien 
kudeaketa sinplifikatzea da, mugak fisikoki ondo finkatuta dauden elementuetan oinarritzen 
baitira, eta horrek Laudioko Udalaren Onura Publikoko Mendien izaera hobetzea baitakar.

Laugarrena. Onura publikoaren desafekzioa eta onura publikoko mendien katalogotik kanpo 
uztea lortu nahi diren trukeak gauzatzeko baldintzaren pean jartzea. Horretarako, Laudioko 
Udalak egoki iritzitako epean aurkeztu beharko ditu eskritura publikoak, egin beharreko oharrak 
egiteko Mendien Katalogoan.
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Bosgarrena. 462/2014 Akordioaren trukeen 1., 2., 3. eta 4. multzoen laburpen taulako akats 
materiala zuzentzea, eta adieraztea Laudioko Udalak Mateo Eskuza Urquijo jaunari emandako 
1. poligonoko 553 lurzatiaren azalera 49.552,26 m2-koa dela, 462/2014 Akordioak adierazten 
zituen 9.552,26 m2-en ordez.

Seigarrena. Ebazpen hau ALHAOn argitaratu behar dela adieraztea.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko otsailaren 18a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Nekazaritza Saileko foru diputatua
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Nekazaritza zuzendaria
Mª ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE
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ERANSKINA

LAUDIOKO UDALAK EGINDAKO TRUKEEN LABURPEN-TAULA. TRUKE HORIEK 
ONURA PUBLIKOKO 72 “AMESTUI”, 75 “IÑARRONDO” ETA 76 “MOSTATXA ETA 
PAGOLAR” MENDIEN OSAGAI DIREN HAINBAT LURZATITAN DUTE ERAGINA 

1, 2, 3 eta 4. blokeak

ESKU HARTZEN DUTE
EMANDAKO 

LURZATI 
PUBLIKOAK

AZAL. M2 BALIOESPENA 
(EUROAK)

EMANDAKO 
LURZATI 

PRIBATUAK
AZAL. M2 BALIOESPENA 

(EUROAK)

Laudioko Udala eta Antonio 
Eguíaren jaraunsleak

1/537 (zati bat)
1/538 (zati bat)

1/479

13.397,86
1.614,19
1.002,78

16.013,94

7.178,16 1/452
1/535 (zati bat)

1/543
1/555
1/557
1/837
1/857

1/1106
1/1107
1/1108

1/486 (zati bat)

1.980,81
70,45

277,38
3.246,96
2.859,00
4.450,00 

592,97
2.608,11

370,87
1.205,65
1.100,00

18.762,20

7.178,16

Laudioko Udala eta Jesus 
Urquijo Orueta

1/452
1/857

1.980,81
592,97

2.573,78

721,10 1/538
1/845

1/1104
1/1105

1.772,20
696,33
258,82
475,00

3.202,35

721,10

Laudioko Udala eta Santiago 
Ussia Cuadra

1/486 (zati bat) 1.100,00 385,00 1/1084 1.100,00 385,00

Laudioko Udala eta Mateo 
Eskuza Urquijo

1/553 (zati bat) 49.552,26 18.034,51 1/453
1/542
1/545
1/577
1/893

1/1101

2.198,99
1.447,43

12.593,17
4.095,16

30.720,50
61,97

51.117,22

18.034,51

Oharra: Udalak ematen dituen eta beste truke batzuetatik datozen lurzatiak.

1/538 lurzatia aurretik Jesus Urquijo Oruetarekin egindako truke batetik dator

1/479 lurzatia Ermuko Andra Mariarekin egindako truketik dator, 5. blokea.

1/452, 1/857 eta 1/486 (zati bat) lurzatiak Antonio Eguíaren jaraunsleekin egindako truketik 
datoz.
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5. blokea

INTERESDUNA EMANDAKO 
LURZATIAK AZAL. M2 BALIOESPENA

(EUROAK)
JASOTAKO 
LURZATIAK AZAL. M2 BALIOESPENA

(EUROAK)

Ermuko Andra Mariaren parrokia

1/479
1/889 (zati bat)

3/130

1.002,78
302.955,66

3.331,72
307.290,17

114.715,19 2/597, 2/598 eta 
2/600

2/760 (zati bat), 
2/1306, 2/1307, 
3/70 eta 3/121

37.220,53
24.205,23
61.425,76

114,715,18

Arabako Foru Aldundia

2/597, 2/598 
eta 2/600

2/760 (zati bat)
2/1306, 2/1307, 
3/70 eta 3/121

37.220,53
24.205,23
61.425,76

114.715,18 1/570 (zati bat)
1/587

2/708 (zati bat)
2/1170
2/1177
3/130

57.020,03
15.913,96
15.050,88
18.389,12
11.040,76
3.331,72

120.746,47

114.715,18

Laudioko Udala

1/570 (zati bat)
1/587

2/708 (zati bat)
2/1170
2/1177
3/130

57.020,03
15.913,96
15.050,88
18.389,12
11.040,76
3.331,72

120.746,47

114.715,18 1/479
1/889 (zati bat)

3/130

1.002,78
302.955,66

3.331,72 
307.290,17

114.715,19

Oharra: Ermuko Andra Mariaren parrokiak eman duen 3/130 lurzatia Arabako Foru Aldundiak 
eskuratu du azkenean.
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