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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

206/2021 Foru Agindua, uztailaren 27koa. Hasierako onespena ematea Humus Añana SLk Por-
tilla herrian, Zambranako udalerriko lurzoru urbanizaezinean, sustatutako zizare-hazkuntzako 
ustiategiaren proiektuaren interes publikoa adierazteko espedienteari

Humus Añana SLk Zambranako Udalari hirigintzako jarduera-lizentzia eskatu dio ziza-
re-hazkuntzako ustiategi bat instalatzeko 62-2-60 lurzatian, Portilla herriaren inguruetan, udalerri 
horretako lurzoru urbanizaezinean.

Zambranako Udalak espedientea bidali zuen, eta eskatu zuen izapidetu zedila proiektuaren 
interes publikoaren adierazpena, Lurzoru eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 
28.5.a) artikuluan xedatutakoa betetzeko.

Sustatzaileak aurkeztutako proiektuaren arabera, egiteko den jarduera honetan datza: zi-
zare-hazkuntzako ustiapen intentsiboaren bidez, abeltzaintzako eta nekazaritzako hondakin 
organikoak maneatzea bermikonposta (zizare humusa) egiteko eta merkaturatzeko, lurzoruak 
lehengoratzeko ongarri organiko moduan, baita beste azpiproduktu batzuk ere, hala nola subs-
tratua, zizareak eta konposta egiteko aholkularitza. Simaurraren aprobetxamenduak ahalbidera-
tzen du kalitate handiko mikroorganismoak, lurzoruaren garapen hoberenerako on direnak, eta 
landareek asimilatzen dituzten mantenugaiak dauzkaten ongarriak lortzea. Zizare-hazkuntzako 
teknologiak zizare espezie domestikatu bat erabiltzen du (Eisenia foetida), haren digestioaren 
bidez materia organikoa prozesatzeko eta makro- eta mikromantenugaien konposatu konplexu 
bat sortzeko. Zizare humusean dagoen mikrofloraren bakterio-edukiak halako ezaugarriak ditu 
non landareen garapena eta osasuna bultzatu, lurzoruaren egitura hobetu eta lur idorrak edo 
erreak lehengoratzen baititu.

Ustiategia 1-62-2960 katastro erreferentzia daukan finkaren zati batean ezartzeko asmoa 
dago, 4.920 metro koadroko lur eremu bat okupatuz. Finkara heltzea, lurzatiak biltzeko bide ba-
tetik egingo litzateke zuzenean. Horretara, Berantevilla eta Portilla lotzen dituen A-4146 eskualde 
errepidetik heltzen da. Proiektuan zehazten denaren arabera, kokaleku horrek ahalbideratzen dio 
simaurrez hornituko duten abeltzaintza ustiategiak edukitzea Zambrana aldean eta inguruetan.

Lehenengo fasean, ez dago inolako eraikuntzarik egiteko asmorik. Instalazioak metro 1eko 
altuerako hesi bat edukiko ditu, 1,5 metroko garaierako egurrezko hesolekin eta burdin hari 
arantzadunarekin, basurdeei hara sartzea galarazteko. Eremu hesituaren perimetroa 236 metro 
da. “Bermikonpostaje larraina” izenekoak 2.952 metro koadroko eremua hartzen du. Haren gai-
nean, 4 ildo-bizkar ezarriko dira aire zabalean, neurri hauekin: 50 metro luze, 1,20 metro zabal 
eta 50 zentimetro garai. Sustatzailearen proiektuan jasotzen da bermikonpostaje instalazioaren 
neurriak urtean 480 metro kubo simaur maneatzeko modukoak direla. Horrek esan nahi du 
urtean ia-ia 384 tona simaur.

Lurzoruaren enparaua belarrez estaliko da, eta aspertsiozko ureztapen sistema bat diseinatu 
da. Ekoizpen osoan dagoela, ur beharrizanak urtean 80 metro kubotan zenbatetsi dira, eta au-
rreikusita dago ur hornidura Rio Rojoko ureztatzaileen elkartearen ureztatze sareko ur-hargune 
baten bidez egitea, zeina 130 metrora baitago. Proiektuan jasotzen da ustiategiak elkartearen 
baimena daukala ura erabiltzeko.

Udaleko arkitektoak egindako txostenean, adierazten da lurzatia lurzoru urbanizaezinean 
dagoela, 13 zonan (SNU Nekazaritza zona) eta partez 10 zonan (SNU Erabilera mugatuko 
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nekazaritza eremua, substratu ahularekin), eta, udalerrian indarrean dauden arau subsidia-
rioetako 118. artikuluaren arabera, zona horretan baimendutako erabileren artean onura publiko 
eta gizarte intereseko instalazio eta azpiegiturak daude, baldin eta landa ingurunean kokatu 
behar badira beren izaerarengatik lurrari lotuta egon behar duten jarduerak egiten dituztelako.

Halaber, udaleko ingurumeneko teknikariaren 2021eko martxoaren 31ko txostena ere ba-
dago, zeinean ondorioztatzen baita izapidetu behar dela jarduera-lizentziaren peko jarduera 
sailkatuaren espedientea. Txosten horretan, Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Sailordetzako 
Ingurumen Administrazioak 2020ko urriaren 28an igorritako idazkia transkribatzen da, zeinean 
ondorioztatzen baita ezen, aurkeztutako dokumentazioa ikusirik, jarduerak ez duela baimenik 
behar Hondakinen eta Lurzoru Kutsatuen 22/2011 Legearen esparruan eta, hortaz, ez dela sartzen 
Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioaren 21/2013 Legearen II. eranskineko 9-b taldeko epigrafean.

Aurrekari horiei aplikagarri zaizkie zuzenbideko oinarri hauek:

Ingurumen eta Hirigintza Sailak eskumena du aztertzen ari den espedientea ebazteko, di-
putatu nagusiaren uztailaren 5eko 324/2019 Foru Dekretuaren arabera eta Sailaren Egitura 
Organiko eta Funtzionala onetsi zuen Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 17/2016 Foru 
Dekretuko 18.c) artikuluan xedatutakoaren arabera.

Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina onesten duen urriaren 30eko 
7/2015 Legegintzako Errege Dekretuak 13.1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lurralde eta 
hirigintza antolamenduak urbanizazioaren bidez eraldatzea babesten duen landa egoeran da-
goen lurzoruan, salbuespen gisa eta lurralde eta hirigintza antolamenduaren legerian aurreiku-
sitako prozedura erabiliz eta baldintzak betez, zilegi izango da berariazko jarduera eta erabilera 
batzuk legitimatzea, baldin eta interes publikoa edo soziala badute, landa antolamenduari eta 
garapenari ekarpenak egiten badizkiote edo landa ingurunean kokatu beharrekoak badira.

Bat etorriz 2/2006 Legeak 28.5.a) artikuluan ezarritakoarekin, “lurzoru urbanizaezinean ezingo 
dira gauzatu aplikatzekoa den arloko legeriak edo lurralde antolamenduak interes publikoko 
deklaratutako zuzkidura, ekipamendu eta jarduerak berariaz ezartzeko jardunak baizik, zeinak, 
betiere, dagokion foru diputatuak ebazpen bidez deklaratu behar baititu interes publikoko, hogei 
egunez jendaurrean edukitzeko izapidea bete ondoren”.

Aztertutako kasuan, hasierako onespena izapide bat baino ez da, hots, prozedura bultzatzen 
duen eta edukia argitaratzea ahalbidetzen duen izapidea baino ez, eta ez du xedatzen, inondik 
inora, behin betiko onespenerako hartu beharreko erabakirik.

Horregatik, eta dagozkidan ahalmenez baliatuz, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Hasierako onespena ematea Humus Añana SLk Portilla herrian, Zambranako 
udalerriko lurzoru urbanizaezinean, 62-2-60 lurzatian, zizare-hazkuntzako ustiategi bat ezartzeko 
sustatutako proiektuaren interes publikoa adierazteko espedienteari.

Bigarrena. Espedientea jendaurrean jartzea, hogei egunez, foru agindu hau ALHAOn 
argitaratzen denetik aurrera. Epe horretan, nahi duen orok egoki iritzitako alegazioak aurkeztu 
ahal izango ditu. Interesdunek Lurralde Antolamenduaren eta Hirigintzaren Zerbitzuan azter 
dezakete espedientea.

Hirugarrena. Foru agindu honek izapide egintza ez kualifikatuaren izaera du, eta haren aurka 
ezin da errekurtsorik aurkeztu.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 27a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO
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