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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

196/2021 Foru Agindua, Ingurumen eta Hirigintzako diputatuarena, uztailaren 15ekoa; haren 
bidez formulatzen da Lapuebla de Labarcako (Araba) “El Risco ureztatzaile komunitateko 
ureztatze eremuko PVCzko zatiak galdaketa hodien bidez ordezteko proiektuaren ingurumen 
inpaktuari buruzko txostena”

2020ko maiatzaren 12an, Arabako Foru Aldundiko Ingurumen Jasangarritasuneko Zerbitzuak 
Lapuebla de Labarcako Udalaren idazki bat jaso zuen. Haren bidez, honako proiektu honetan 
jasotako obren ingurumen inpaktuaren ebaluazio sinplifikatuaren beharrari buruz informatzeko 
eskatu zen: “Lapuebla de Labarcako (Araba) “El Risco” ureztatzaile komunitatean, 400 mm-ko 
diametroa eta C30 presioa nahiz 150 mm-ko diametroa eta C40 presioa dituzten galdaketa 
hodien bidez PVCzko zatiak ordezteko proiektua”.

2020ko maiatzaren 19an, eta dagoen informazioa aztertuta, Arabako Foru Aldundiko Inguru-
men Iraunkortasuneko Zerbitzuak txosten bat egin zuen, eta ondorioztatu zuen erreferentziako 
proiektua, tipologia eta ezaugarriak kontuan hartuta, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena 
Babesteko otsailaren 27ko 3/1988 Lege Orokorraren ingurumen inpaktuaren ebaluazioaren 
mende dagoela. Ondorio horietarako, Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 
Legearen 45. artikulutik 48. artikulura bitartean xedatutako prozedurari jarraitu beharko zaio.

2021eko martxoaren 3an, Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen Jasangarritasunaren 
Zerbitzuak, proiektuaren sustatzaileak lehen aipatutako dokumentazio hori eman ondoren, 
hasiera eman zion eraginpeko administrazio publikoei eta pertsona interesdunei kontsulta 
egiteko faseari, 21/2013 Legearen 46.1. artikuluan ezarritako eran.

2021eko ekainaren 4an, bisita bat egin zen landa eremura, eraginpeko eremuaren ingurune 
fisiko-biologikoa aztertzeko, inpaktuen garrantzia ebaluatzeko eta ingurumen inpaktuaren 
txostena idazteko, eta egiaztatu zen PVCzko hodiak galdaketa hodiekin ordezteko jarduketak 
eginda zeudela. Beraz, txosten honen bidez, jada burututako jarduera ingurumenaren alde-
tik egokitzeko eta eragindako inpaktua behar bezala murrizteko egin behar diren jarduketak 
adierazi eta sustatzaileari helarazi nahi zaizkio. Obrak Lapuebla de Labarcako Udalak IIEren 
mende jartzeari buruz egin zuen kontsultaren aurretik egin ziren; beraz, ondorioztatu behar da 
Ureztatzaileen Komunikazioak premiazko izaeraz egin zituela jarduketa horiek, eta ez zekiela 
proiektuari ingurumen inpaktuaren ebaluazio sinplifikatua egin behar zitzaionik. Horri dago-
kionez, txosten honetan proposatzen diren neurri zuzentzaileak hartuz gero, eta eskatutako 
Ingurumena Zaharberritzeko eta Paisaia Integratzeko Proiektua aurkeztu, ingurumen onespena 
eman eta gauzatu ondoren, inpaktuen tamaina behar bezala murriztu ahal izango da.

Kontsulten aldia amaitutakoan, Ingurumen Inpaktuari buruzko Txosten hau egin du Inguru-
men Jasangarritasunaren Zerbitzuak, Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Sailak 
hala eskatuta.

Ingurumen eta Hirigintza Zuzendaritzak eskatuta, Ingurumen Jasangarritasunaren Zerbitzuak 
2021eko ekainaren 11n emandako ingurumen txosten estrategikoan ezarritako balorazioa, 
zehaztapenak eta baldintzatzaileak jaso ditu foru agindu honek. Foru agindu hau egitea eta 
ALHAOn argitaratzea bat dator 21/2013 Legeak 47. artikuluaren hirugarren zenbakian jasotako 
xedapenekin.
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1. Proiektuaren ezaugarrien laburpena. Ebaluatu beharreko eremu geografikoa, aztertutako 
aukerak

1.1. Proiektuaren ezaugarrien laburpena.

1.1.1. Abiapuntua.

Azken urteotan, El Riscoko Ureztatzaile Elkarteak, proiektuaren sustatzaileak, hainbat haus-
tura izan ditu instalatuta dituen 400mm PN16ko PVCzko hodi sareetan. Hainbat jarduketa dituen 
galdaketarekin ordeztu dira PVCzko zatiak, eta hiru zati ordezkatzeke daude: 400 mm-ko bi zati, 
guztira 700 metrokoak, eta 160 mm-ko beste bat, 175 metroko luzerakoa, proiektuko datuen 
arabera.

1.1.2. Aurreikusitako irtenbidea.

Lapuebla de Labarca udalerrian, PVCzko bi hodi zati galdaketa hodi bidez ordeztea eta gal-
daketa hodien hirugarren zati bat instalatzea aurreikusi da. Tarte horretan ez da PVCzko hodia 
ordeztuko, hodi nagusian matxura gertatuz gero behin-behineko erabilerako hodi gisa erabili 
ahal izateko.

PVCzko hodien ordez galdaketa hodiak jartzeak proiektua sustatzen duen ureztatzaileen 
erkidegoko ureztatze sarearen eraginkortasuna hobetzen du; izan ere, ohikoak dira PVCzko 
hodien zatietan gertatzen diren hausturak, antzinatasunagatik eta lan egiten duten presioaga-
tik. Alde horretatik, proiektuak ingurumen jasangarritasuna eta ureztatzearen eraginkortasuna 
hobetzea dakar.

1.1.3. Aurreikusitako jardueren deskribapena

Erreferentziako proiektuan adierazten denaren arabera, jarduketak hiru hodi zati edo tartetan 
egingo dira.

1. tartea.

Tarte honetan, egungo 400 mm-ko PVCzko hodiaren 250 ml-ren ordez, 400 mm-ko galdaketa 
hodia erabiliko da hodia ordezteko. 1,5 m-ko zabalerako zanga bat industu da, 2,0 m-ko sako-
nerakoa eta 1,0 m-ko berma duena.

1. zatiko ordezkapen lanek Lapuebla de Labarcako 1. poligonoko 716, 717, 998, 1001, 1002 
1003 eta 90004 partzelei eragiten diete.

Hoditeriako 1. tartea
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2. tartea

Tarte horretan, PVCzko hodiaren 450 ml ordeztuko dira, hodiaren 1. zatirako deskribatu-
takoaren modu berean. Jarduera osagarri gisa, honako hauek egin behar dira:

— Harri lubeta bat eraikitzea.

— Diezmo kalea izeneko errepidearen zorua birjartzea, hodiarekiko bi elkargunetan. Gainera, 
puntu horietan arekak berreraikitzeko eta erantsitako obrekin elkartzeko lanak egin beharko dira.

— Hodia eta erreka gurutzatzen diren lekuan harriak jartzea.

— Kutxatila bat hurbileko ur hargune batera eramatea.

Proiektuaren arabera, 2. zatiko ordezkapen lanek Lapuebla de Labarcako 1. poligonoko 567, 
675, 716, 1177, 1231 eta 90053 partzelei eragiten diete.

 
 

 

 

  

Hoditeriako 2. tartea

3. tartea

150 mm-ko galdaketa hodi berriaren 175 ml instalatzen dira (proiektuaren aurrekontuko 
neurketa koadroaren arabera), 1. tarterako deskribatu den bezala. Gertuko ur hargune batekiko 
konexioa ere osatzen da.

Proiektuaren arabera, 3. zatiko ordezkapen lanek Lapuebla de Labarcako 1. poligonoko 760, 
1007, 1008 eta 90001 partzelei eragiten diete.

Hoditeriako 3. tartea

1.2. Ebaluatu beharreko eremu geografikoa.

Proiektuaren eremu geografikoa Lapuebla de Labarca udalerrian dago, Arabako 
probintziaren hegoaldean, alegia, Arabako Errioxako kuadrillaren barnean, Ebro ibaia-
ren ertzean. 430 metroko altueran dago. Eremu horretan mikroerliebe konplexu bat dago: 
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mendixka, muinoak eta mahaiak daude, eta eremu horretako landaredi natural potentziala 
agertzen da bertan. Errekek, sarri, amildegi sakonak sortu dituzte, garai batean emari handia-
goarekin isurtzen zen uraren eraginez induskatutakoak. Mendilerrotik etorritako materialek 
bilakaera izan dute, eta, ondorioz, ekoizpen ahalmen handiko lurzoru ezin hobeak sortu dira, 
eta, ezaugarri klimatiko eta hidrikoekin batera, mahatsondoaren monolaborantza erraztu dute, 
zenbait olibadiren presentzia sakabanatua bazter utzi gabe.

1.3. Aztertutako aukerak.

Ingurumen dokumentuan aztertutako alternatibak funtsezko bi alderdi kontuan hartuta 
deskribatu eta sailka daitezke: hodiak errekekin eta sakanekin duen elkargunea, eta egungo 
tarteak PVCzko hodiekin ordezteko materiala. Jarraian, Ingurumen Dokumentuan planteatutako 
alternatibak aurkezten dira:

0. aukera: proiektua ez egitea eta hoditeria dagoen bezala uztea.

1. aukera: galdaketa hodia aldatzea, errekak eta sakana goitik gurutzatuz.

2. aukera: PVCzko hodia aldatzea.

3. aukera: galdaketa hodia aldatzea eta lurperatutako erreka gurutzatzea.

0 hautabideak ez du eraginik ingurumenean, baina ez ditu eskaintzen hodia ordeztearen 
ondoriozko abantaila sozioekonomikoak, ingurumen jasangarritasunekoak eta baliabidearen 
eraginkortasunekoak, eta, gainera, ez dio erantzuten dagoen arazoari. Gainerako alternatibek 
abantaila horiek ematen dituzte, baina ingurumenean zenbait eragin sortzen dituzte. Aukera 
horiek, a priori, lurrari eta landarediari eragiten diete, batez ere, baina baita atmosferari, urei, 
faunari eta paisaiari ere.

1. hautabideak inpaktu bisual handiagoak sortzen ditu paisaian, eta eraikuntzako mate-
rial gehiago erabiltzea eskatzen du. 2. eta 3. hautabideek eragin bera dute ingurunean, baina  
3. hautabideko galdaketa hodiaren erresistentzia eta balio bizitza handiagoak bideragarriago 
egiten du ikuspegi teknikotik eta ingurumenekotik.

Sustatzaileak azaldu duenez, 3. aukerak eragin txikia du ingurumenean, eta onura sozioe-
konomikoak dakarzkio udalerriari eta inguruneari.

Ondoriozta daitekeenez, eta Ingurumen Dokumentuan azaltzen denez, 3. aukera da auke-
rarik onena, dagoen arazoari irtenbide bat ematen baitio, ingurumenean eragin txikia izanik. 
Ingurumenari dagokionez, positiboki baloratzen da egindako alternatiben azterketa.

2. Proiektuaren eraginpeko eremuen egungo egoera, gauzatu ondoren.

Proiektuaren eremuan, obrak egin ondoren, euri jasa handiak izan dira, eremu hori bisitatu 
baino egun batzuk lehenago, txosten hau egiteko. Ekaitz aparta izan zen, 2021eko ekainaren 
3an, eta prezipitazio handiak eta trinkoak izan ziren, ordu gutxiko denbora tartean. Lurzorua 
arrastatzea oso adierazgarria da, eta ingurumena babesteko eta lehengoratzeko neurriak hartu 
behar dira.

2.1. 1. tartea.

Zati horretako lanak proiektuan jasotakora egokitu dira. Kutxatila bat instalatu da (Koord X: 535306, 
Y: 4705180 UTM 30 ETRS 89) aipatutako proiektuan detektatu ez den bidean. Kutxatila horrek ez du 
eragin nabarmenik sortzen ingurumenaren ikuspegitik, nahiz eta haren inguruan landaretzarik gabeko 
lursaila ikusten den, prezipitazio berriek obra hondatzeko eta inpaktu handiagoak sortzeko arriskua 
egonik.
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Kutxatila eraiki berriaren kokapena

Halaber, lanak egin ondoren, aipatutako udalerriko 1. poligonoko 1001 partzelatik igarotzen 
den hodiaren zatian landaretza natural guztia kendu dela egiaztatu da. Eremu horretan, 
landaretza naturala kendu da, gehienez ere 19 m-ko zabaleran, egindako indusketen ondorioz 
eta prezipitazio handiek ondoren eragindako arrasteen ondorioz.

2.2. 2. tartea.

Egindako lanek proiektuan aurkeztutako trazadura mantendu dute. Proiektuan zati horreta-
rako jasotako lanak egin dira, baina mendi hegalean proiektatutako indusketa lanek, azkenean, 
honako lurzati hauei ere eragin diete: 453, 556, 559, 564 eta 565 lurzatiak, guztiak Lapuebla de 
Labarca udalerriko 1. poligonoan sartutakoak.

Eremu horretako lanek nabarmen eragin diete lurzoruari, landarediari eta paisaiari. Zonal-
dea bisitatu ondoren, zabalera aldakorreko plataforma horizontal bat eraiki dela egiaztatu da; 
7 m-tik 11 m-ra bitartekoa izango da, tarteen arabera. Plataforma horri lur erauzketatik nahiz 
lubetatik sortutako ezpondak hartzen duen zabalera gehitu behar zaio (15 metroko batez besteko 
eragin zabalera gisa kalkula daiteke). Jarraian, pare bat argazki sartu dira, puntu beretik atera 
ez badira ere, argi uzten dutenak zer-nolako eragina izan duen hodia zati horretan aldatu ondo-
ren. Landarediaren eta paisaiaren gaineko inpaktu oso garrantzitsua da, eta, zalantzarik gabe, 
larriagotu egin da prezipitazio handien eraginez, eta, horregatik, ingurumena lehengoratzeko 
neurriak hartu behar dira.

 
 

 

 

  

Proiektua gauzatu aurreko egoera
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Egungo egoera, hodia aldatu ondoren

Landaredia galtzeak –lurzorua galtzeko arriskua murrizten zuen faktore gisa jarduten zuen– 
eta 2021eko ekainaren 3an izandako euriteek tarte horren zati bat higatzea ekarri dute, ildaskak 
sortuz eta material finak garbituz. Premiazkoa da eremua egonkortzeko neurriak hartzea.

Ildaskak eta lurzoruen galera, iragan martxoaren 3ko ekaitzen ostean (2021/06/03)

Zati horretan, hodia ordezteko, harri lubeta bat jarri behar zen, hain zuzen ere, hodiak Diezmo 
kalea deritzon errepidea gurutzatzen duen parean. Harri lubeta hau eginda dago. Era berean, 
Aguasalada errekatik igarotzen den hodia babesteko harri instalazioaren proiektuan aipatzen 
zen bezala, jarduketa hori ere hurrengo argazkian ikus daitekeen bezala eginda dago.

Harriak jartzea hodia Aguasalada errekatik igarotzean

2021eko ekainaren 3ko euriteen ondorioz, instalatutako harriak oinutsik geratzen hasi dira, 
eta horrek, etorkizunean, mugimenduak eragin ditzake hodian bertan, eta tentsioak eragin 
ditzake, hodiak jasaten dituen lan tentsioekin batera, kolapsoa eragin dezaketenak.
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2.3. 3. tartea.

Tarte horretan, hodia hormigoizko bidean zehar instalatu da, eta beste edozein lursailetan 
izan ditzakeen inpaktuak murriztu dira. Zati horretako gainerako hodiak kalea zeharkatzen du, 
mahasti baten mutur batean birak egiteko.

3. tartea. Hodia igaro daitekeen lekua. 
Mahastia

3. tartea. Ur hargunerainoko bidearekin lotzea

3. Kontsulta fasearen laburpena

Jarraian, kontsultatu zaien erakunde, entitate eta elkarteen zerrenda jarri da, eta haietatik 
zeinek erantzun duen adierazi da:

URA – Uraren Agentzia √

Eusko Jaurlaritzaren Kultur Ondarearen Zuzendaritza √

Eusko Jaurlaritzaren Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza √

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza

Arabako Natur Institutua

Ekologistak Martxan Araba

GADEN - Natura Babesteko eta Ikertzeko Arabako Taldea

Eguzki talde ekologista

Hontza

GAIA elkartea

Arabako Mendi Federazioa (Ingurumen Atala)

UAGA - Arabako Nekazari eta Abeltzainen Elkartea

IHOBE - Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa

Arabako kontzejuen elkartea

Aranzadi Zientzia Elkartea

SEO Birdlife

Lapuebla de Labarca Udaleko alkate udalburua

Guardia - Arabako Errioxako Kuadrilla / Cuadrilla de Laguardia - Rioja Alavesa.

Arabako Foru Aldundiko Mendi Zerbitzua
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Arabako Foru Aldundiko Museo eta Arkeologia Zerbitzua √

Arabako Foru Aldundiko Ingurumen Kalitatearen Zerbitzua

Arabako Foru Aldundiko Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzua √

Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Zuzendaritza √

Arabako Foru Aldundiko Lurralde Antolamenduaren eta Hirigintzaren Zerbitzua

Arabako Foru Aldundiko Natura Ondarea Zaintzeko Zerbitzua √

Jasotako erantzunetan ikusitakoa laburbilduko dugu hemen (jasotako agirien kopia osoak 
erantsi dira).

— Arabako Foru Aldundiko Museoen eta Arkeologiaren Zerbitzuak adierazi du, Museoen eta 
Arkeologiaren Zerbitzuak egindako txostenaren bidez, zati horren mendebaldean, 3 eta 80 ml 
bitarteko hodi tarteak eragindako eremuan, San Sebastianeko baselizako babes arkeologikoko 
eremu mugatu bat dagoela (udalerriko 3. HBBE). Bestalde, adierazi du proiektuan edozein al-
daketa eginez gero, baldin eta eragin arkeologikoak izan baditzake, edo obretan zehar aurkituz 
gero, berehala jakinarazi behar zaiola Arabako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Sailari.

Ura - Uraren Agentziak jakinarazpen txostena bidali du, eta bertan aipatzen du eskaera 
Ebroko Konfederazio Hidrografikoari helarazten diola, ingurumen ebaluazioari buruzko aben-
duaren 9ko 21/2013 Legeari dagokionez gaiari buruzko informazioa ematea komenigarritzat 
jo baitezake. Ondoren, URA Uraren Euskal Agentziako Plangintza eta Lanen Zuzendaritzak 
egindako txosten bat egin du. Bertan adierazten da ordezkatu beharreko hodi zatiek ez dutela 
zeharkatzen uholde arriskurik duen eremurik, eta ez diela eragiten Ebroko Plan Hidrologikoko 
Eremu Babestuen erregistroko elementuei. Jakinarazi du obrak Ebroko Konfederazio Hidrogra-
fikoaren baimena duela (Erref.: 2020 O 692), eta gogorarazi du obraren baimenean jasotako 
zehaztapenak bete behar direla. Halaber, aipatu du 2021eko apirilean egindako bisita baten 
ondoren egiaztatu zela obra, gutxienez errekako pasabidean egina zegoela.

— Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzak adierazi du ez dagoela eraginik 
Kultura Ondarean.

— Arabako Foru Aldundiko Ondare Historiko Arkitektonikoaren Zerbitzuak adierazi du proie-
ktuak ez diela eragiten beren balio historiko kulturalagatik babestutako elementu edo higiezinei, 
eta, beraz, Ondare Historiko Arkitektonikoaren Zerbitzuaren ikuspuntutik ez dagoela inolako 
eragozpenik izapidetzeko.

— Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Zuzendaritzak jakinarazi du proiektatutako elemen-
tuetako batzuk EAEko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialak (LPS) katalogatu-
tako lurzoruan daudela, honela sailkatuta: “Basoa Mendi barbana”, “Trantsizioko landa paisaia”, 
“Balio agronomiko handia” eta “Ingurumenaren hobekuntza”.

Bere ustez, 1. eta 2. tarteetan egin beharreko jarduketak ez dira kontuan hartzekoak (aipatu 
LAParen ondorioetarako, ulertzen da); izan ere, proiektuan jasota dagoenez, xedea da trazadu-
raren zati bat berritzea hodi berri bat eta beste elementu lagungarri batzuk erabiliz.

3. tarteari dagozkion eraginak baloratu behar direla adierazi du. Zati horretan, eragindako 
lurzoruen sailkapena “basoa mendi barbana” da, eta adierazten du eraginak aldi baterakoak 
izango direla, eta eragindako azalera osoa mugatutzat jotzen da.

Amaitzeko, aldeko txostena eman du.

— Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzak, Natura Ondarearen 
Zerbitzuaren txostenaren bidez, jakinarazi du Ingurumen Dokumentuak eta proiektuak ez dutela 
barne hartzen ordeztu beharreko hodiaren 2. zatiaren zati batean gertatzen den Batasunaren 
lehentasunezko intereseko 6220* Brachypodium retusum larre xerofiloen gaineko eragina. 
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Txostenean adierazten da, halaber, ez dela neurri prebentiborik edo zuzentzailerik ezartzen. 
Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzak bereziki interesgarritzat jotzen du formazio 
horiek babestea, 92/43/EEE Zuzentarauak, habitatei buruzkoak (11. artikulua.), Natura Ondareari 
eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legeak (46.3. artikulua.), Euskal Autono-
mia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 15eko 
1/2014 Legegintzako Dekretuak (2.e artikulua) eta LAGek ezarritakoaren ildotik (II. eranskina, 
1.a.2.d). Hori dela eta, proiektuaren eraginpeko landaretza naturaleko eremuak leheneratzeko 
neurri espezifikoak hartzeko eskatzen du, errekarekin, erromeralarekin eta 6220* habitataren 
eraginpeko eremuarekin bat egiten duten zatietan. Oharra. Garrantzizko gabezia denez eta le-
henbailehen konpondu behar denez, txosten honetako neurri babesle eta zuzentzaileen atalean 
horri buruzko neurriak jaso dira.

— Arabako Foru Aldundiko Natura Ondarearen Zerbitzuak jakinarazi du jarduketa eremuak 
ez diola Natura 2000 Sareko ezein guneri eragiten; hala ere, aipatu du 2. eta 3. tarteen amaieran, 
hodiak ordezteko eta instalatzeko lanek Thero Brachypodietearen urteko gramineoen eremu 
azpiestepikoen 6222* Batasunaren intereseko habitatari (Lehentasunekoa) eragiten diotela. 
Gainera, ingurumen inpaktua babesteko eta/edo kontserbatzeko zenbait neurri jasotzen ditu, 
obraren ingurumen eraginak minimizatzeko jarduketa eremuan hartu beharko direnak.

4. Eragina jaso lezaketen elementuetatik zeintzuk diren ingurumen balio handienekoak. 
Ingurumen eragin nagusiak

“Lapuebla de Labarcako (Araba)”El Risco” ureztatzaile erkidegoan, 400 mm-ko diame-
troa eta C30 presioa eta 150 mm-ko diametroa eta C40 presioa dituzten galdaketa hodien 
bidez PVCzko tarteak ordezteko proiektuaren” ondoriozko ingurumen inpaktu nagusiak be-
reizi egin beharko liratekeela uste da, haien ezarpena osatuko duten faseak kontuan hartuta, 
hau da, eraikuntza fasea, esplotazio fasea eta abandonatze fasea. Aurreikus daitezkeen in-
gurumen inpaktu horiek labur deskribatu dira Ingurumen Dokumentuaren 7.3 atalean. Doku-
mentu horretan, oro har, bateragarritzat jotzen dira, nahiz eta, lurrean ikus daitekeenez, eremu 
zehatzagoetako landarediari, geomorfologiari eta paisaiari buruz gutxienez neurrizkotzat eta 
neurrizko zorroztzat har daitezkeen. Nolanahi ere, neurri zuzentzaileak hartuz gero, modu 
esanguratsuan zuzendu ahal izango dira.

Jarraian, aztergai dugun proiektuaren ondoriozko ingurumen inpaktu nagusiak deskribatzen 
dira:

4.1. Geologia, geomorfologia

Hareharriak dituzten lutiten eta paleokanalen unitateko hirugarren sektoreko materialen 
gainean dago proiektua, Miozeno adinekoak diren “Haroko fazieak” izenekoetan. Aldagai ho-
riei lotutako inpaktu nagusiak zangaren indusketari, lur mugimenduei, instalazio osagarrien 
eremuei eta materialak biltzeko eremuei dagozkien obrekin lotuta daude.

Egindako lanen ondorioz, lurraren profila aldatu egin da, batez ere 2. zatian, hodia muino 
batetik hegal erdira igotzen den eremuan. Lurraren konfigurazio berri horri esker, higadura arris-
kua handitzen ari da, euri jasa handietan urak atxiki dezakeen landaredi faltaren ondorioz, duela 
gutxi gertatu den bezala. Lehendik zegoen profila itzuli beharko da, afekzio hori minimizatzeko.

4.2. Lurzoruaren okupazioa.

EAEko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialaren arabera, “Baso Mendi 
barbana”, “Trantsizioko Landa Paisaia”, “Balio agronomiko handia” eta “Ingurumenaren 
hobekuntza” kategorietan sailkatutako lurzoruei dagozkie proiektuaren eremuko lurrak.

Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Zuzendaritzak egindako nekazaritzaren arloko eragina-
ren txostenak eta ebaluazioak proiektuaren aldeko txostena egiten dute.

Zangen indusketak, obretako instalazio osagarriek eta materialen pilaketek eragindako obra 
fasean eragin zaie lurzoru horiei.
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Puntu honetan aipatu behar da 2. zatian egindako hoditeria ordezteko lanak egin bitartean 
eragindako lurzatietan, proiektuan adierazitako lurzatiez gain, honako lurzati hauek ere kaltetu 
direla, katastroaren arabera:

UDALERRIA POLIGONOA LURZATIA JABEGOA

Lapuebla de Labarca 1

453 Udala

556 Partikularra

559 Partikularra

564 Partikularra

565 Partikularra

Lursail horiek hodia igarotzen den hegalean zegoen bidearen mugakideak dira. Kaltetuak 
izan dira, bidearen zabalera handitu egin baita, hodia ordezteko euskarri gisa erabili izan dena.

Obrek eragindako lurzati berriak

4.3. Hidrogeologia eta hidrologia

Ikuspuntu hidrografikotik eta eraikuntza fasean, inpaktuak edo eraginak intentsitate txikikoak 
dira, ur masa libre iraunkorrak urrun daudelako. Era berean, ez da espero akuiferoei eragitea, 
lurzoruak osatzen dituzten materialen iragazgaiztasuna dela eta.

Obrak egin ondoren sortutako inpaktua txikia da; izan ere, hodiak Aguasalada erreka 
zeharkatzen zuen puntua lanak egin aurreko egoerara itzuli da. Hala ere, berriki izandako 
ekaitzaren eta aparteko prezipitazioaren ondoren, desplazatutako harri lubetazko arroka batzuk 
hauteman dira, eta erortzeko arrisku handia dute. Beraz, harri lubeta berriro doitu behar da, 
arriskuak saihesteko.

4.4. Natura 2000 Sareko guneak.

Proiektuak ez dio Natura 2000 Sareko gune babestu bati ere eragiten.

4.5. Landaredia eta habitatak.

3. zatian programatutako obrek ez dute eragin nabarmenik izan landaredian, ezta habitatetan 
ere. Tarte horretan, lanek landaretza naturalik gabeko lurzoruei bakarrik eragin diete. Kaltetutako 
eremuak, batez ere, lehendik zeuden bideak izan dira, eta, neurri txikiagoan, mahastiak.

Aitzitik, 1. eta 2. tarteetako lanek hodiaren trazaduran zehar dagoen landaredi natural guztia 
kentzea eragin dute, 7 eta 15-19 m arteko zabalera aldakorrean. Hodiaren 1. zatian landaredi 
naturala kendu den azalera 817 m2-koa da. 2. tarteak 6927 m2-ko azalera du. Azalera horietan 
sartzen dira dagozkien ezpondak.
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1. tartearen ukipen eremua

2. tartearen ukipen eremua

Kendu den landarediak ingurune mediterraneoetako belar eta zuhaixka espezieei eragin 
diela kalkula daiteke, esku hartu ez den aldameneko eremuak ebaluatuz. Eremu honetan pro-
babilitate gehien zuten espezieen artean, koskoja (Quercus coccifera), aliaga (Genista scorpius), 
erromeroa (Salvia rosmanirus), ezkaia (Thymus vulgaris), Garbancillera (Ononis fruticosa), 
pintzel belarra (Staehelina dubia), besteak beste.

Ondorioak nabarmen larriagotu dira ekainaren 3an izandako ekaitzaren ondorioz, eta lehen-
tasunezkotzat jo da hartu beharreko neurri zuzentzaileak proiektu bidez zehaztea. Jarraian, 2. 
zatiaren zati baten egungo egoera erakusten duten argazkiak aurkezten dira.

           2. tartearen beheko tartea         2. tartearen beheko tartea
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2. tartearen erdiko tartea 2. tartearen erdi-goiko tartea

Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzak eta Arabako Foru 
Aldundiko Natura Ondare Zerbitzuak kontsulta fasean egindako txostenetan jasotzen denez, 
2. tartearen azken zatiak eragin dio 6222* Thero Brachypodietea urteko gramineoen eremu 
azpiestepikoen Batasunaren intereseko habitatari (Lehentasunezkoa).

2. zatian, instalazioak eragina izan du Thero Brachypodieteako urteko gramineoen zona azpiestepikoen 

6222* Batasunaren intereseko habitatari (lehentasunezkoa)

Uste da neurri zuzentzaileak hartu beharko direla 2. tartean hoditeria aldatzeak eragindako 
eremuak hasierako egoerara itzultzen saiatzeko.

4.6. Fauna.

Obren fasean faunan sortuko diren eraginak zaratak gehituko direlako izango dira, baita 
lurzorua galduko delako eta faunak lotura duen habitata eta/edo landaredia estaldura apurtu 
egingo delako ere.

Uste da inpaktua bateragarria izango dela baldin eta txosten honetan adierazten diren 
ingurumen neurriak eta baldintzak hartzen badira, eta ukitutako landaredia lehengoratzeari 
buruzko neurriak hartzen badira.

4.7. Igarobide ekologikoak.

Ez da igarobide edo lotura eremurik zehaztu proiektuaren eremuan.

4.8. Paisaia.

Lapuebla de Labarca udalerriaren barruan ez dago espaziorik EAEko paisaia berezi eta bi-
kainei buruzko katalogoaren barruan, eta ez dago paisaia eta kultura mugarririk, ez eta ikusizko 
eragina duen hurbileko eremurik ere.
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Aitzitik, eragindako tarte guztiak Eusko Jaurlaritzak “Arabako Errioxako mahastiak” 3. uni-
tatean egindako Guardiako (Arabako Errioxa) Paisaiaren Katalogoan sartuta daude. Unitate 
honek itxuraz laua den azalera bat du, baina muinoek, mahaiek, glazisek eta errekek osatzen 
duten mikroerliebe konplexu bat, ezpondetan eta amildegietan landaredi naturalak (sastrakak) 
eta eskailera buruetan mahastiak hartzen dituena.

Beltzean, proiektuaren eragin eremua. Zeihar marratuta, Arabako Errioxako mahastien unitatean sartutako azalera, 

 Eusko Jaurlaritzak egindako Guardiako Paisaiaren Katalogoaren (Arabako Errioxa) arabera

Dokumentu honetan degradazio posible gisa aipatzen dira lur erauzketak egitea eta paisaian 
inpaktu nabarmenak sor ditzaketen ezpondak sortzea.

2. zatian egindako ordezte lanek eragin nabarmena izan dute paisaian; izan ere, egindako 
lanen ondorioz, plataforma bat eraiki da, inguruneak inpaktua arintzeko duen ahalmena 
gainditzen duena. Gainera, landare estalkirik ez duenez, eraikitako plataformak inpaktua are-
agotu besterik ez du egiten. Paisaian dagoen arrakala hori, gainera, behaketa puntu askotatik 
ikus daiteke; izan ere, mendi muino batean du eragina, mendi mazelaren erdialdean, mendi 
hegal hori nahiko isolatuta dagoen inguru batean, Ebro ibaiari iparraldeko hegala ematen baitio.

4.9. Kultura ondarea.

Arabako Foru Aldundiko Museoen eta Arkeologiaren Zerbitzuak eta Eusko Jaurlaritzako 
Kultura Ondarearen Zuzendaritzak, kontsulten fasean, jakinarazi zuten proiektuaren esparruan 
ez dela aurreikusten kultura ondarean eraginik izatea.

5. Ingurumeneko babes eta zuzenketa neurriak.

Ingurumen Ebaluazioaren Atalak beharrezkotzat jotzen du lanen sustatzaileak egindako la-
nek eragindako lurren paisaia integratzeko eta landaredia lehengoratzeko proiektu bat idaztea, 
lurzoruan, landaredian, habitatetan eta paisaian eragindako kalteak berreskuratzeko.

Paisaia integratzeko eta landareak lehengoratzeko proiektua egikaritze mailan garatu be-
harko da, eta txosten honetan adierazitako aginduak jaso beharko dira. Proiektu horrek 7.744 m2 
inguruko azalera hartuko du zaharberritzeko, eta Ingurumen Jasangarritasuneko Zerbitzuak 
onartuko du. Neurketak, planoak eta erabilitako aurrekontua jaso beharko ditu, hodiaren 
2. tartearen zati handienean profil zaharra berreskuratzeko, landare lurra ekartzeko, hidroereintza edo 
ereiteko eta zonako berezko espezieekin landatzeko. Era berean, proiektuak honako neurri zuzentzaile 
hauek jaso beharko ditu gutxienez:

• Muinoaren hegalean egindako plataforma jatorrizko formara itzultzea, 5.299 m2 inguruko 
azaleran. Jarraian, profilaren zaharberritze lanen xede izango diren eremuak zein izango diren 
zehazten duten argazki batzuk aurkeztuko dira, bai eta lanen aurreko egoera eta hodia ordezteko 
lanei ekin ondorengo egungo egoera erakusten duten argazki batzuk ere.
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Lehengoratu beharreko eremuaren aurretiazko egoera-
ren ortoargazkia

Lehengoratu beharreko eremuaren aurretiazko egoera-
ren ortoargazkia Plataformaren zabalera (bidea) handiagoa 

dela ikus daiteke, eta, ondorioz, eraikitzeko sortutako 
ezpondak

Lanen aurreko egoera. Hodiak Diezmo kalea izeneko 
errepidearekin duen lotunearen gunea, kota handieneko 

puntuan

Egungo egoera. Aurreko argazkiko 
 eremu bera

— Lan horiek egiteko, lur mugimenduak egin beharko dira lubetaren ezpondatik lur erauzke-
taren ezpondara, edo, hala badagokio, lur ekarpena. Aurkeztu beharreko proiektua izango da 
azkenean zaharberritzea nola egin zehaztuko duena.

— Oro har, plataforma berriak egungoaren aldean 3-4 metroko murrizketa izan beharko du, 
zatien arabera. Era berean, mendi ebaketako eta lubetetako ezpondek 1:1 erlazioa izan beharko 
dute gehienez, egonkortasuna handitzeko eta landaredia lehengoratzeko lanei ekin ahal izateko.

Lan horiei esker, hodia ordezteko lanen aurreko profila berreraiki ahal izango da.

Plataforma leheneratzeko lanen ondoren, proiektuak landare estalkia leheneratzeko lan 
hauek jaso beharko ditu gutxienez.

• Lursailetako landaredia leheneratzeko programa oso bat sartu behar da, landaredi na-
turalez estalitako eta gaur egun ukitutako lanen aurretik (7.744 m2). Programa horrek honako 
eragiketa hauek hartu beharko ditu barne obraren eraginpeko eremu osoan:

— Erein aurretik lurra destrinkotu, modelatu eta profilatzea, taxutze fisiografiko egokia eta 
lur naturalarekiko ukipen eta trantsizio guneetan behar bezalako doiketa lortzeko.

— Gutxienez 0,4 m ko landare lurra duen geruza baten ekarpena eta ondorengo xehetasun 
profilaketa.
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— Lurra lantzeko eta biguntzeko lanak egitea, eta gero fintzea, sortzen diren ezpondetan 
ereiteko eta eremu egokienetan landatzeko gainazalak behar bezala prestatzeko.

— Ereite edo hidroereite bidez belarki estalkia ezartzea, landare estalki naturala duten era-
ginpeko zonetan. Horretarako, soropil espezie gramineoen eta lekadunen nahastea erabiliko 
da, erasango den eremuko klimarako eta lurzoru motarako egokia, eta Ingurumen eta Hirigintza 
Zuzendaritzak ontzat eman beharrekoa.

— Landare estalkia ezartzea, eremu horretako zuhaixka espezieak landatuta, eremu onura-
garrienetan. Hauek dira jarduketa eremuetan egin beharreko landaketen ezaugarriak:

i. Hautatutako espezieak: Egokitzat jotzen dira honako espezie hauek: Quercus coccifera, 
Q.ilex. subsp. rotundifolia, Juniperus oxycedrus, Rhamnus alaternus, Rosmarinus officinalis 
eta Thymus vulgaris.

ii. Landareak sartu ondoren, zuloa edo zanga bete egingo da, kalitatezko landare lurrezko 
lehen ekarpen baten bidez, behar bezala trinkotutako 20 cm-tik 20 cm-ra bitarteko geruzetan.

iii. Zuloa kalitatezko lurrarekin bete ondoren, gainazalean txorko bat egingo da, erradioan  
40 cm izango ditu eta ildo bitartearen altuera 10 cm-koa izango da, eta 10 litro landareko 
ureztatzea egingo da.

iv. Landatze esparrua 2 x 2 m-koa izango da, hau da, 2.500 landare/ha-ko dentsitatea.

v. Landare guztien oinarrian babesle bat jarriko da, landare zuntzez egina, esterila eta bio-
degradagarria, ehuneko 94an koko zuntzez egina, ehuneko 6an latexez, betiere 800 gry-ko 
gramajea duena, eta 30-50 cm arteko diametroa.

vi. Landareak babesteko 60 cm-ko altuera duen hodi babeslea jarri beharko da.

vii. Landaketa garaia: Abendutik otsailera.

viii. Bermatu egin beharko da zurezko landare estalkian mantentze lanak egingo direla hasie-
rako ezarpen aldian, behin betiko sustraitu eta ezarriko dela ziurtatzeko. Honako hauek aurrei-
kusi beharko dira: defizit hidrikoa den garaietan ureztatzea, landare hilak ordeztea, zurkaitzak eta 
oinarriko babesak ordeztea, sasiak kentzea eta abar. Ekintza horiek aurrekontuan behar bezala 
sartuta geratu beharko dira, hasierako lehengoratzearen ondorengo 2-3 urteetako kostua barne.

Berdez, belarkiak ereiteko eta zuhaixkak landatzeko eremuak

• Proiektuak hodiak Aguasalada erreka zeharkatzen duen puntuan jarritako harriak 
egonkortzeko eta/edo birkokatzeko beharrezkotzat jotzen diren neurriak jasoko ditu.

• Aurretik azaldutako neurriez gain, honako hauek ere orokorragoak izango dira.
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i. Zaharberritze lanak hasi aurretik, zaharberritu beharreko azaleren ingurua zehatz-me-
hatz mugatu eta zehaztuko da. Seinalatze horretan honako hauek egon beharko dute: obren 
Zuzendaritza, Kontratazioko burua, Uren Zerbitzuko teknikari arduradun bat eta Arabako Foru 
Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Saileko Ingurumen Jasangarritasuneko Zerbitzuko tekni-
kari bat.

ii. Errekastoekin landatzen diren bidegurutzeetan, saihestu egingo da makinak eta kamioiak 
ibilguan zehar mugitzea; gurutzatu beharreko lekuetan, aldi baterako landa pasabideak jarriko 
dira, uraren kalitatea ahalik eta gutxien nahas dadin.

iii. Obretara sartzeko eta behin obra amaituta beharrezkoak ez diren ekipo materialak 
kokatzeko eraikitako lurrezko bideak itxi eta landareztatu egin beharko dira.

iv. Obrak egiten diren bitartean, ontzi estankoak, depositu iragazgaitzak edo lubrifikatzaileak 
edo erregaiak biltegiratzeko beste sistema alternatibo batzuk gaitu beharko dira, eta debeka-
tuta egongo da erabili direnak isurtzea; horiek kudeatzaile baimenduari emango zaizkio, inda-
rreko legeriak xedatutakoaren arabera. Debeku hori beste hauetara ere hedatzen da: hormigoi 
hondakinak, eraikuntza materialak eta abar; horiek guztiak baimendutako hondakindegi edo 
zabortegietara eraman beharko dira.

v. Lehengoratze lanak bukatu ondoren garbiketa kanpaina zorrotza egingo da. Proiektuaren 
eragin eremuak obra hondakinik gabe geratu beharko du.

6. Zaintza eta jarraipena.

Komenigarritzat jotzen da ingurumenaren jarraipena egitea Foru Aldundiko Ingurumen 
Iraunkortasuneko Zerbitzuak, paisaia integratzeko eta landareak lehengoratzeko proiektua 
aurkeztu ondoren aldez aurretik onartutako lehengoratze lanak gauzatzeko fasean.

Horrenbestez, abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauak, Arabako Foru Aldundiaren Anto-
laketa, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoari buruzkoak, 40. artikuluan ematen dizkidan 
eskurantzak erabiliz,

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. “Lapuebla de Labarcako (Araba) “El Risco” ureztatzaile komunitatean  
400 mm-ko diametroa eta C30 presioa eta 150 mm-ko diametroa eta C40 presioko galdaketa 
hodien bidez PVCzko tarteak ordezteko proiektua”ren ingurumen inpaktuari buruzko txostena 
egitea.

Bigarrena. Abenduaren 9ko 21/2013 Legea, ingurumen ebaluazioarena, betez, Ingurumen 
Inpaktuari buruzko Txostenak ingurumen erabakiaren ondorioak izango ditu gauzatze neurri 
eta baldintzei dagokienez.

Hirugarrena. Ingurumen eragineko txosten hau ALHAOn argitaratzeko agindua ematea.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 15a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO

Ingurumen eta Hirigintzako zuzendaria
NATIVIDAD LÓPEZ DE MUNAIN ALZOLA
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