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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

Ingurumen eta Hirigintza Saileko diputatuaren 345/2021 Foru Agindua, abenduaren 27koa, 
Dulantziko arau subsidiarioen 6. aldaketa puntualaren ingurumen txosten estrategikoa formu- 
latzen duena

Erreferentziazko aldaketa puntualaren izapidetzea ingurumen ebaluazio estrategiko sinpli-
fikatuaren prozeduraren menpe dago; prozedura hori Ingurumen Ebaluazioaren abenduaren 
9ko 21/2013 Legeak arautzen du.

Prozedura horren esparruan, Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Sailak Dulan- 
tziko Udalaren eskutik 6. aldaketa puntualari buruzko ingurumen dokumentu estrategikoa jaso- 
tzen du, Ingurumen Ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen bidez araututako gutxie- 
neko edukiaren arabera, hirigintza dokumentuari dagozkion planoak, bai eta jasangarritasun  
energetikoari buruzko azterlana ere, zeina otsailaren 21eko 4/2019 Legea, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzkoa, betez sartu behar baita.

Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen Jasangarritasunaren Zerbitzuak, lehen aipatutako 
dokumentazioa jaso ondoren, 2021eko urriaren 18an, eragindako administrazio publikoei eta 
pertsona interesdunei kontsultak egiteko aldiari hasiera eman zion, hilabeteko epea emanez, 
21/2013 Legearen 30. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Ebazpen honen oinarri den ingurumen txosten estrategikoa 2021eko abenduaren 22an eman 
zuen Ingurumen Jasangarritasunaren Zerbitzuak (21/124 espedientea).

1. Aldaketa puntualaren ezaugarrien laburpena. Ebaluatu nahi den eremu geografikoa. Azter- 
tutako aukerak

1.1. 6. aldaketa puntualaren ezaugarrien laburpena:

6. aldaketa puntualaren xedea da 300.000 metro koadro inguruko industria partzela bat 
136.952 eta 118.640 metro koadroko bi azpipartzelatan banatzea, eta lurzati horretarako hasieran 
aurreikusitako sarbideak bi azpipartzelaren egoera berrira egokitzea. Aldaketa horren bidez, 
industria partzela bat (Dulantziko handiena) bi azpipartzelatan banatzen da, jarduera berri bat 
har dezan.

Aldaketaren eremu fisikoa honako honetara mugatzen da: indarrean dauden arau subsidia-
rioetan jasotako egungo industria partzela, “AL.16 Uriarte industriala (lehengo SUI.3) izeneko 
hirigintzako esku hartze area” gisa, “Hiri Parkeko Sistema Orokorra (II) AL.31 area” eta “Hiri 
Parkeko Sistema Orokorra (I) AL.30 eremuaren zati bat”.

Uriarte industrialdeko AL.16 hirigintza esku hartze arean (antzinako SUI.3), bi lurzati inde-
pendentetan partzelatzea ezartzen da. Lurzati horiek UE 16.1 egikaritze unitatean (iparraldeko 
azpipartzela, egungo jarduerari eusten diona) eta UE.16.2 unitatean (hegoaldeko azpipartzela, 
jarduera berri baterako) integratzen dira, bai eta bien kalifikazio xehatua ere. Hiri Parkeko Sis-
tema Orokorra (II) AL.31 eremuaren kasuan, zonakatze xehatua aldatu da, bertan jasotako 
biribilgunea kokatze aldera behin-behinean onartutako eta behin betiko onartzeko dagoen plan 
orokorrean aurreikusitako etorkizuneko hirigintza garapenekin bat datorren leku batean. Gauza 
bera gertatzen da Hiri Parkeko Sistema Orokorra (I) AL.30 eremuaren mendebaldeko muturrean, 
AL.31. eremuarekin mugakidea baita.
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1.2. Ebaluatu beharreko eremu geografikoa:

Jarduera eremua Dulantzi herriaren mendebaldean dago, Gasteizbide kaletik sarbidea duela.

1. irudia. Ipar-ekialdeko muturretik hartutako aireko argazkia.

2. irudia. Proposatutako aldaketaren eremuak (P2 planoa. Kokapena).

AL.16 eremuarekin mugakide diren espazioak hauek dira: Arganzubi erreka eta trenbide 
sistema orokorra iparraldean, Alegría ibaiaren ubidea ekialdean eta hegoaldearen zati batean, 
lurzati bide bat lurzoru urbanizaezinean mendebaldean eta hegoaldeko gainerako ertzean Gas-
teizbide kalea (lehengo A-3110 errepidea).

Sektore horren hegoaldean, Alegría ibaiaren kanalaren beste aldean, AL.30 eta AL.31 ere-
muak daude, eta, beraz, iparraldean ubidearekin muga egiten dute, ekialdean eta mendebal-
dean Gasteizbide kalearekin eta hegoaldean AL.15 eremuko industria lurzatiekin.
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1.3. Aztertutako aukerak:

Sustatzaileak aurkeztutako dokumentazioan azaltzen denez, lau aukera kontuan hartu eta 
aztertu dira:

— “0” aukera (ez da hautatu): ez da jarduketarik egingo eta egungo hirigintza egoera man-
tenduko da. Aukera horren ondorioz, AL.16 lursaila industria jarduera bakar baterako erabiltzen 
jarraituko litzateke, gaur egun bezala. Aukera horrekin ez da betetzen lurzatiak jarduera berri 
bat hartzea ahalbidetzeko helburua.

— “1” aukera (ez da hautatu): Dulantziko hiri antolamenduko plan orokor berria (HAPO) 
onartu arte itxarotea, izapidetze fasean baitago. Litekeena da HAPOren izapidetzea denboran 
luzatzea, eta, beraz, aukera horren ondorioz, espazio hori eraldatzeko egungo aukera desager 
daiteke.

— “2” aukera (ez da hautatu): partzela hainbat tamainatako lurzatitan zatitzearen azterketa, 
arantzadun edo erretikuladun bideen eskemak eta guzti. Lurzatia hainbat tamainatako lursai-
letan zatitzeko aukera konplexua da; izan ere, eremu horretarako sarbidea hegoaldeko ertzetik 
baino ezin da egin, eta horrek urbanizazio kostu oso handia dakar, eta, mota horretako partzelen 
eskaintza zabala denez, inguruko udalerrietan merkeagoa izango litzateke.

— 3. aukera (hautatua): azalera handiko lurzati bakar bat sortzea. Gaur egun, Arabako indus-
tria lurzoruaren merkatuan azalera handiko lursailen eskaera handia dago, eta, beraz, aukera 
hori aprobetxatzeko, aukera hori hautatzen da.

3. irudia. Hautatutako aukera (P-4 planoa. Zonakatze xehatua).

2. Kontsulta fasearen laburpena

Ingurumen Jasangarritasunaren Zerbitzuak 2021eko urriaren 18an ekin zion eragindako 
administrazio publikoei eta pertsona interesdunei kontsultak egiteko faseari, prozedura arau-
tuaren arabera. Jarraian, kontsultatu zaien erakunde, entitate eta elkarteen zerrenda jarri da, 
eta haietatik zeinek erantzun duten adierazi da:

Eusko Jaurlaritzaren Kultura Ondarearen Zuzendaritza. X

Eusko Jaurlaritzaren Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza X

Eusko Jaurlaritzako Ingurumenaren Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritza

Eusko Jaurlaritzako Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza
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EEE - Energiaren Euskal Erakundea

URA – Uraren Agentzia X

Ihobe

Dulantziko Udala

Arabako Lautadako Kuadrilla

Arabako Kontzejuen Elkartea – AKE

Arabako Natura Institutua – ANI

Eguzki talde ekologista

Ekologistak Martxan Araba

GADEN

HONTZA

Gaia elkartea

Mendizale Federazioa. Ingurumenaren sekzioa.

Aranzadi Natura Zientzien Elkartea

SEO Birdlife

UAGA

Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Zuzendaritza X

Arabako Foru Aldundiko Mendi Zerbitzua

Arabako Foru Aldundiko Museo eta Arkeologia Zerbitzua X

Arabako Foru Aldundiko Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzua X

Arabako Foru Aldundiko Ingurumen Kalitatearen Zerbitzua

Arabako Foru Aldundiko Lurralde Antolamendu eta Hirigintza Zerbitzua

Arabako Foru Aldundiko Natura Ondarearen Zerbitzua X

Hona hemen jaso diren erantzunetan adierazitakoaren laburpena (alegazio edo iruzkinen 
kopia osoa dago Ingurumen Jasangarritasunaren Zerbitzuaren 21/124 espedientean eta www.
araba.eus web orrian):

— Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzak azaldu du hasierako dokumentua-
ren 12. orrialdean aipatzen dela eremuan “ez dagoela kultura ondareari dagozkion intereseko 
elementurik, ezta aztarnategi arkeologikoen presuntziorik ere.

Hala ere, Kultura Ondarearen Zentroaren katalogoa kontsultatuta, ikusten dugu jarduera 
eremuan dagoela babesteko proposatutako arkeologia intereseko eremua, 26 zenbakikoa – 
Ayalamadurako kokalekua –. Zona horretan, prebentzio eta zuzenketa neurriak ezartzea eskatzen 
da, Euskal Kultura Ondareari buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Legearen 65. artikulua betez. Hau 
da, gutxienez, lehenago azterketa arkeologiko bat egin behar da, eta horren arabera Arabako 
Foru Aldundiak zehaztu beharko du proiektu arkeologiko bat egin behar den ala ez.

Gainera, “Iter XXIV. Ab Asturica Burdigalam” erromatar komunikabidearen balizko traza-
dura, Arabako Lautadatik igarotzean, lurzati horretatik igaroko litzateke (Al.31, biribilgune berria 
egitea aurreikusita dago), erantsitako mapan ikus daitekeen bezala (lerro etena, zuria eta gorria).

Ondoren, Kultura Ondarearen arduradunek bide horrek Dulantzi inguruan duen garrantzia 
deskribatzen dute, eta, beraz, lurzati horretan (AL.31) zundaketa arkeologiko bat egiteak duen 
garrantzia justifikatzen da, edozein obra edo esku hartze egin aurretik (biribilgune berriaren 
kokapena).

“Laburbilduz, Dulantziko arau subsidiarioen 6. aldaketa puntualaren dokumentuak jaso 
beharko ditu aldatu beharreko eremuetan kultura ondareari buruz adierazi ditugun eraginak 
eta babes irizpideak”.

— Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzak ohar hauek egin ditu:

http://www.araba.eus
http://www.araba.eus
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“Inguruko natura ondarearen ikuspegitik elementu interesgarriena Arganzubi (edo Henaio) 
erreka da, aldatu beharreko eremuaren iparraldean mugakidea. Gaur egun, egoera degradatuan 
dago, AL.16 eremuaren eta trenbidearen artean sartuta, eta ia ez du zuhaitz/zuhaixka estaldurarik.

Proposatutako aldaketa aukeratzat hartzen da errekaren ertzak leheneratzeko eta leku ge-
hiago emateko, betiere ibai ibilguak konektatzeko funtzioa ziurtatzea eta indartzea helburu. 
Beraz, eremuaren iparraldeko zerrenda osoa espazio libreetara bideratzea gomendatzen da, 
horiei tratamendu naturalizatua emanez, erriberako basoa indartzera bideratuta, haltzadi kan-
tauriarreko berezko espezieak landatuz”.

• URA - Uraren Euskal Agentziak lehenengo txostena eman du 2021eko urriaren 27an. Han, 
honako hau adierazten du: “zuen eskaera Ebroko Konfederazio Hidrografikoari igorri zaio, 
erreferentziako gaiari buruzko txostena eman dezan, komenigarritzat jotzen badu, abenduaren 
9ko 21/2018 Legean, Ingurumen Ebaluazioarenean, ezarritakoarekin bat etorriz”.

2021eko azaroaren 30ean bigarren txostena egin zuen, eta han adierazi zuen aldaketa pun-
tualaren xede diren eremuak Ebroko Mugape Hidrografikoko erkidego arteko arroetan daudela, 
Zadorrako Unitate Hidrologikoan. Zehazki, Arganzubi ibaia eremuaren iparraldeko mugarekin 
mugakide da, eta Alegría ibaia AL.16 eremuaren hego mendebaldeko erpinetik 60 metrora 
dago. Txostenean, gainera, honako gogoeta hauek egiten dira:

• Jabari publiko hidraulikoa eta horri lotutako babes eremuak babesteari dagokionez: Jabari 
publiko hidraulikoa eta horri lotutako babes eremuak babesteari dagokionez, URAk jakinarazi 
du proposatzen diren jarduerek Alegría eta Arganzubi ibaien ibilguetan eragina dutenez eta, 
beraz, jabari publiko hidraulikoari eragiten diotenez edo hari lotutako babes eremuetan daude-
nez (zortasuna eta polizia), Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren nahitaezko baimena beharko 
dela, aldez aurretik Ur Agentzia honetan izapidetuta.

• Uholde arriskuari dagokionez: atal honetan, URAk aldaketaren xede diren eta Arganzubi eta 
Alegría ibaien uholde arriskuak eragiten dien eremuak aztertzen ditu. AL.16 eremuko 1. azpiere-
mua (iparraldeko lursaila) unean-unean Arganzubi ibaiaren lehentasunezko fluxu eremuan dago: 
“gutxi gorabehera, ehuneko 65 inguru T100 uraldien ondorioz urpean gera daitekeen eremuan 
egongo litzateke, eta ehuneko 70 inguru T500eko uraldien ondorioz urpean gera daitekeen ere-
muan”. AL.16 eremuko 2. azpieremuari dagokionez (hegoaldeko lursaila), Alegría ibaiaren ibilgu-
tik 60 bat metrora dagoena: “gutxi gorabehera 850 m2 (azpieremuaren ehuneko 0,67) T100eko 
uraldien ondorioz urpean gera daitekeen eremuan egongo lirateke, eta azpieremuaren ehuneko 
10 T500eko uraldien ondorioz urpean gera daitekeen eremuan”.

Horrela, uholde arrisku horri dagokionez, URAk uste du aldaketa puntualak Euskal Autono-
mia Erkidegoko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren E.2 atalean eta 
Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren aldaketan ezarritakoa bete beharko duela 
(9 ter eta 14 bis artikuluak).

“Aurrekoa kontuan hartuta, jakinarazten da 1 azpieremuan, 100 urteko errepikatze denborako 
uholdeek urez bete dezaketen eremuan, Lurralde Arloko Planeko (LAP) E.2.4 ataleko zehazta-
penekin bat etorriz, irizpide orokor gisa eta oinarrizko urbanizazio egoeran dagoen lurzorutzat 
hartzen denez, lehendik dauden eraikinak eta hirigintza erabilerak kontserbatzen saiatuko direla, 
uholde arriskuaren gainean jarduteko aukera emango duten neurri zuzentzaileak hartuta.

Era berean, 1. eta 2. azpizonetan, 500 urteko errepikatze denborako uraldien ondorioz uholde 
arriskua duen eremuan kokatutako lursailetan, LAPeko E.2.5 ataleko zehaztapenen arabera, 
hirigintza garapenak 500 urteko errepikatze denborako uraldiak iritsi ezin duen kotan kokatu 
beharko dira, eta uholde larrien ondoriozko larrialdi egoeretan irisgarritasuna bermatuko da”.

Azkenik, eta AL.16.2 lurzatian industria jarduera berri bat egiteari dagokionez, URAk uste 
du Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurralde Arloko Planaren E.4 
epigrafean eta Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 126 ter artikuluaren (Jabari 
Publiko Hidraulikoari buruzko Erregelamendua) 7. apartatuan adierazitakoarekin bat etorriz, 
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AL.16.2 lurzatiaren eraikuntza proiektuak drainatze jasangarriko sistemak izan beharko ditu (…), 
“lehendik dagoen egoerari dagokion balioarekiko jariatze uraren balizko igoera konpentsatu, 
behar bezala hustu edo garrantzirik gabekoa dela bermatzeko”.

— Ur baliabideen hornidurari eta eskuragarritasunari dagokionez: URAk jakinarazi du AL.16 
eremua udalerriko hornidura sare orokorrera konektatuta dagoela.

“Eskari hidriko berriei buruzko prestasunari dagokionez, Ebroko Konfederazio Hidrogra-
fikoak aginduzko erabakian xedatutakoari jarraituko zaio, Uraren Legearen Testu Bategineko) 
25.4 artikuluak xedatutakoaren arabera”.

— Saneamenduari dagokionez, jakinarazten da AL.16 eremuko hegoaldeko lursaileko in-
dustria garapen berriek sortutako hondakin urak Dulantzi udalerriko etorkizuneko saneamendu 
eta arazketa soluzioarekin lotu beharko direla.

— Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Zuzendaritzak uste du Dulantziko arau subsidia-
rioen 6. aldaketa puntuala udalerriko hiri lurzorura mugatzen dela, eta ez duela landa lurzorurik 
ukitzen eta ez duela nekazaritzako eta abeltzaintzako jardueran eragiten. “Arabako Lurralde 
Historikoko landa bideen erregistroan inskribatutako landa bideetan ere ez du eraginik”.

— Arabako Foru Aldundiko Museo eta Arkeologia Zerbitzuak jakinarazi du “proposatutako 
aldaketak eragin arkeologikoa duela, Iter XXXIV galtzada erromatarraren trazaduran bi biri-
bilgune eraikitzea ahalbidetzen baitu. Gainera, jarduketa eremuaren barruan udalerriko 26 
zenbakiko ustezko arkeologia gunea dago: Ayalamadurako kokalekua.

Beraz, eremu horretan etorkizunean egingo den edozein lanek edo lur mugimenduk Ara-
bako Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Sailaren berariazko baimena izan beharko du, eta horrek 
zehaztuko du, proiektu espezifikoa aztertu ondoren, egin beharreko esku hartze arkeologikoa”.

— Arabako Foru Aldundiko Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzuak adierazten due-
nez, “proposatutako agiriak ez du eraginik historia eta kultura balioa dela-eta babestutako 
elementu edo higiezinetan, eta beraz, Historia eta Arkitektura Ondarearen Zerbitzuaren ustez 
ez dago oztoporik izapideak egiteko”.

— Arabako Foru Aldundiko Natura Ondarearen Zerbitzuak egiaztatu duenez, “lehenik eta 
behin, egin beharreko jarduketak ez daude Natura 2000 Sarearen barruan, ez dute eraginik 
arriskuan dauden fauna espezieen interes bereziko eremuetan, eta ez diete eragiten Batasuna-
ren intereseko espezie eta/edo habitatei”.

Gainera, uste du proposatutako arau subsidiarioen aldaketa puntualaren ondorioek ez du-
tela eragin nabarmenik izango habitat eta espezieetan. Era berean, ingurumen organoak ezarri 
beharreko neurriek eta ingurumen dokumentu estrategikoan bertan (hori guztia ingurumen 
ebaluazioaren prozeduraren esparruan) jasotako ondorio negatiboak prebenitzeko, murrizteko 
eta konpentsatzeko proposatutako neurriek bermatu beharko dute horrelako proiektuei aplika 
dakiekeen ingurumen araudia behar bezala garatzea, jarraitzea eta betetzea.

3. Eragina izan dezaketen ingurumen inpaktu handieneko elementuak. Ingurumen eragin 
nagusiak

Dulantziko Udalak proposatutako aldaketa puntualak ez dakar hiri lurzorua handitzea; izan 
ere, egungo industria partzela bi azpipartzelatan banatzen du, Uriarte industrialdeko AL.16 
hirigintza esku hartze area gisa definitua (lehengo SUI.3). Bestalde, aldaketak berekin dakar 
partzela horretarako aurreikusitako sarbidea berrantolatzea, sortutako bi partzelen konexio 
premia berrietara egokitzeko, eta, beraz, Hiri Parkeko Sistema Orokorreko AL.31 Eremurako (II) 
eta Hiri Parkeko Sistema Orokorreko (I) Al.30 Eremuaren zati baterako proposatutako konexioa 
birdefinitu da. Hala ere, sarbideak berrantolatzeak ez du esan nahi hasieran proposatutakoa 
baino lurzoru gehiago hartuko denik.
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Eraikinek okupatzen ez duten A.16 industria partzelaren azalera ia osoa laua da, eta mate-
rial granularrez estalita dago (zagorra); beraz, ez du landaretzarik, ipar eta ipar-mendebaldeko 
ertzean izan ezik, non Arganzubi errekastoa dagoen malda txiki batean (landaretza naturala du), 
bai eta ekialdeko ertzean ere (malda txiki bat eta landaredi apaingarriren bat ditu). Hiri Parkeko 
Sistema Orokorreko (I eta II) AL.30 eta AL.31 eremuetan zuhaitz aleren bat duen landaredi 
erruderal-nitrofiloa mantentzen da.

AL.16 lurzatiaren eremuan, Al.16.1 iparraldeko azpilurzatira sartzeko bide berri bat sartzen 
da aldaketan, partzelaren ekialdeko ertzetik igarotzen dena; beraz, proposamenak zuzenean 
eragingo dio landaredi apaingarriari. Bestalde, lurzatietarako sarbideak proiektatzen diren 
eremu berrian desagertu egingo da biribilgune bat eraikitzearen ondorioz dagoen landaredi 
erruderal-nitrofiloa, eta horren erdian berdegune txiki bat egitea aurreikusten da.

Landaredi hori galtzea onartzeko moduko inpaktua dela uste denez, proposatutako eremue-
tako eta proiektatutako eraikinen inguruneko ingurumena lehengoratzeko gainazaleko horizonte 
organikoak berreskuratu beharko dira berriro erabiltzeko.

Paisaiari dagokionez, aldaketaren eremua hiri paisaiaren unitatearen gainean dago, hegoal-
dea izan ezik, lehorreko nekazaritzako paisaiaren unitatearen gainean baitago; beraz, paisaiaren 
eragina ere ez da oso garrantzitsua hasierako egoerarekin alderatuta.

Hala ere, jarduera berriko eraikinek izango duten ikus inpaktua hobetze aldera, heskai jarraitu 
bat landatzea eskatzen da, zuhaixka landaredia eta izaera autoktonoko zuhaitz ale sakabana-
tuak dituena, AL.16.1 iparraldeko lurzatira sartzeko bide berriaren ekialdeko ertzean; landaketa 
horrek, halaber, tanpoi efektua izango du industria jardueraren eta Alegría ibaiaren ubidearen 
artean, lurzatiaren ekialdeko ertzetik igarotzen baita, eta igarobide ekologiko txiki gisa jardun 
ahal izango du kanal artifizial horretan zehar.

Bestalde, Dulantziko Udalak aurkeztutako ingurumen dokumentuan jasotzen den bezala, 
aldaketa puntualaren eremuan ez zaio eragiten Batasunaren intereseko habitat bati, ez eta 
Natura 2000 Sarearen barruko espazio bati ere.

Txostenaren xede den eremuko sare hidrografikoari dagokionez, Alegría ibaia AL.16 ere-
muaren hego-mendebaldeko erpinetik 60 bat metrora dago; Arganzubi erreka, berriz, interes 
bereziko ibai zatia da, eremuaren iparraldeko mugarekin muga egiten du, eta garrantzitsua 
da, igarobide ekologiko gisa jarduten baitu. Arganzubi ibaia da inguruneko natura ondarearen 
ikuspegitik interes handiena duen elementua, baina gaur egun egoera degradatuan dago, AL.16 
eremuaren eta trenbidearen artean sartuta, eta ia zuhaixka/zuhaixka estaldurarik gabe. Nolanahi 
ere, aldaketa puntualak ez du aurreikusten eremu horri eragingo zaionik.

Aurreko eskaerarekin (landaredi apaingarri ezabatua ordeztuko duen zuhaixka autoktonoen 
hesi jarraitu bat landatzea eta Arganzubi errekaren ezkerreko ertzeko landaredia leheneratzea 
errekaren ertzen konektibitate funtzioa indartzeko), uste da aldakuntzak landaredian, azaleko 
hidrologian eta basafaunan izango duen eragina bateragarria izango dela. Neurri horri esker 
partekatzen da Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzak egindako 
planteamendua (eragindako administrazio publikoei kontsulta egiteko fasean egindako txos-
tenaren araberakoa).

4. Ondorioak. Ingurumen baldintzak

Dulantziko udal plangintzako arau subsidiarioen 6. aldaketa puntualaren hirigintza doku-
mentuan honako neurri babesle eta zuzentzaile hauek jaso beharko dira, aplikatu ahal izateko:

— Hirigintza dokumentuan sartu eta I) atalean jasotako ingurumen arloko neurri babesle, 
zuzentzaile eta konpentsatzaileak hartu beharko dira (plana edo programa aplikatzeak inguru-
menean eragin dezakeen edozein eragin negatibo aurreikusteko, murrizteko eta, ahal den 
neurrian, zuzentzeko aurreikusitako neurriak, ingurumen dokumentu estrategikoaren klima 
aldaketa kontuan hartuta, 15. orritik 20.era). Era berean, kontuan hartu beharko dira J) atalean 
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sartutako arau subsidiarioen aldaketaren ingurumen jarraipenerako aurreikusitako neurriak 
(ingurumen dokumentu estrategiko horren planaren ingurumen jarraipenerako aurreikusitako 
neurrien deskribapena, 20. eta 21. orrialdeak).

— Okupatu beharreko azaleretatik datozen eta landare lurrei dagozkien horizonte edafikoak 
gaika kenduko dira, eta komenigarria izango da berehala birbanatzea edo, ahal izanez gero, al-
daketa puntualaren eremuko zonalde batean pilatzea. Gehienez, 2,5 metro garai izan daitezkeen 
sekzio trapezoidaleko multzoetan egin behar da pilaketa. Proposatutako eremuetan eta proie-
ktatuko diren eraikinen ingurunean landare lurra leheneratzeko eta lurzorua lehengoratzeko 
egingo diren lanak izango dira landare lurraren xedea.

— Arganzubi errekaren mugakide den A.16 eremuaren iparraldeko zerrenda osoa espazio 
libreetara bideratzea gomendatzen da, horiei tratamendu naturalizatua emanez, ibaiertzeko 
basoa indartzera bideratua, haltzadi kantauriarreko berezko espezieak landatuz.

— AL.16.1 iparraldeko lurzatira sartzeko bide berriaren ekialdeko ertzean hesi jarraitu bat 
landatzea eskatzen da, Alegría ibaiaren ubidearen mugakide dena. Horretarako, honako eragi-
keta hauek egingo dira:

• Lurraren azalera forma irregularrez modelatzea eta xehetasunez profilatzea eta erregula-
rizatzea, atzerahondeamakina egokiarekin, soberako materialak behar bezala amaitu, kargatu 
eta garraiatu arte, bai oihandu edo metatu beharreko eremuetara, bai zabortegi kontrolatura, 
haien izaeraren arabera.

• Kalitatezko landare lurrezko geruza bat jartzea, ahal bada eremuan egindako indusketa 
lanetatik hautatutako soberakinekin. Geruza horrek 50 zm-ko zabalera izan beharko luke gutxi 
gorabehera eta landuko den eremuan jarriko litzateke. Honakoak lirateke heskai horretan egin 
beharreko lanak: zuhaitzak eta zuhaixkak landatzea, kokalekua prestatzea eta areatzea, karga, 
garraioa eta lurrak bukaera egokia izan arte xehetasun osoz zabaltzea eta berdintzea.

• Lurrak aratzea, sasiak garbitzea, lurra garbitzea eta harriak kentzea (behar balitz) eta fintzea, 
behar bezalako akabera emateko. Harri, landare hondakin eta elementu arrotzak bildu eta bai-
mendutako hondakindegira garraiatu beharko dira.

• Zuhaixka ale autoktonoak landatzea: gogortxua (Viburnum tinus), marmaratila (Viburnum 
lantana), arrosa basatia (Rosa spp.), elorri beltza (Prunus spinosa), elorri zuria (Crataegus mo-
nogyna), etab., eta zuhaitzak, erkameztiaren zuhaitz ale sakabanaturen bat dutenak (Quercus 
faginea), behar bezala zurkaiztuta, material fotodegradagarrizko antibelarren oinarri babeslea 
eta guzti, behar bezala ainguratua, gutxieneko iraupen bermatua, kontserbazioa eta ureztatzeak 
barne. Zuloaren neurria: 0,5 x 0,6 x 0,6 m. Edozein lur motatan egingo da, eta zuloa lurrustelez 
ondutako landare lurrez beteko da. Halaber, hutsarteak beteko dira eta zuloa zabaltzean sortu-
tako hondakinak kargatu eta hondakindegi kontrolatura eramango dira.

• Landaketen erabateko mantentze lana. Ur eskasiaren aldietan, landaketak ureztatu beharko 
dira, eta ureztaketa bakoitzean 12 l ur erabili beharko da landare bakoitzeko; lehen ureztaketan, 
berriz, degradazio moteleko NPK ongarri kimikoaren 100 gramo erantsiko zaio ureztatzeko urari 
landare bakoitzeko (3.000 kg/ha). Aurrekoez gain, ondoztatzeak, saratzeak eta jorraketak egingo 
dira, beharrezkoak izanez gero, bai eta inausketa eta adar hilak eta xurgatzaileak kentzea; azke-
nik, zurkaitzak eta oinarriko babesgarriak berrituko dira.

— Obrek irauten duten bitartean, lubrifikatzaileak edo erregaiak biltegiratzeko ontzi es-
tankoak, biltegi iragazgaitzak edo beste sistema batzuk erabiliko dira. Debekaturik dago erabi-
litakoak isurtzea; baimendutako kudeatzaile bati eman behar zaizkio horiek. Debeku hori beste 
hauetara ere hedatzen da: hormigoi hondakinak, eraikuntza materialak, lurrak eta abar; horiek 
guztiak hondakindegi edo zabortegi baimenduetara eraman beharko dira. Ekainaren 26ko 
112/2012 Dekretuan adierazi bezala kudeatu beharko dira eraikuntzako hondakinak. Dekretu 
horrek eraikuntzako eta eraispenetako hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen ditu.
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— Eremu horretan etorkizunean egingo den edozein lanek edo lur mugimenduk Arabako 
Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Sailaren berariazko baimena izan beharko du, eta horrek ze-
haztuko du, proiektu espezifikoa aztertu ondoren, egin beharreko esku hartze arkeologikoa.

— Proposatutako jarduketek Jabari Publiko Hidraulikoari eragiten diotenez edo hari lotutako 
babes eremuetan daudenez, Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren nahitaezko baimena be-
harko da, URA Uraren Euskal Agentzian izapidetu ondoren. Era berean, jarduketak proposatzen 
diren eremuaren uholde arriskuak Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko 
Lurraldearen Arloko Planaren E.2 atalean eta Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren 
aldaketan ezarritakoa bete beharko du Aldaketa Puntualak (9 ter eta 14 bis artikuluak). Eskari 
hidriko berriei buruzko prestasunari dagokionez, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak aginduzko 
erabakian xedatutakoari jarraituko zaio, Uraren Legearen Testu Bategineko 25.4 artikuluak xe-
datutakoaren arabera. Azkenik, saneamenduari dagokionez, jakinarazten da AL.16 eremuko 
hegoaldeko lursaileko industria garapen berriek sortutako hondakin urak Dulantzi udalerriko 
etorkizuneko saneamendu eta arazketa soluzioarekin lotu beharko direla.

— Seigarren aldaketa puntualak ukitzen duen eremua Alegría ibaiaren ubidearen mugakidea 
denez, aldaketa onartu aurretik kontsulta egin beharko zaio AMVISAri, kanal horren kudeatzaile 
eta jabe den aldetik, hirigintza dokumentuan kontuan hartu beharreko neurri babesle eta 
zuzentzaileak zehaztu ditzan.

— Alegría ibaiaren ubideak urak Uribarri-Ganboako urtegira isurtzen dituenez, eta urtegi 
horretako urak edateko erabiliko direnez, kanal horretatik igarotzen diren uren kutsadura 
prebenitzeko, eraikuntza fasean baliabide hidrikoen gaineko inpaktuak prebenitzeko proposa-
tutako prebentzio neurri berberak hartuko dira, honako hauek, hain zuzen ere:

• Biltegiratzeen kontrola: obrako materialak eta hondakinak.

• Substantzia toxikoen ustekabeko isurketen prebentzioa.

• Ibilgailuen mantentze lanak, hala badagokio, jarduera horietan diharduten establezimen-
duetan egingo dira.

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. Dulantziko (Araba) arau subsidiarioen 6. aldaketa puntualaren ingurumen 
txosten estrategikoa egitea.

Bigarrena. Ingurumen Ebaluazioaren abenduaren 9ko 21/2013 Legea betetzeko, ingurumen 
txosten estrategikoa ingurumen irizpen erabakigarria izango da neurri eta baldintzei dagokienez.

Hirugarrena. Agintzea ingurumenaren txosten estrategiko hau ALHAOn argitara dadila.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 27a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO

Ingurumen eta Hirigintzako zuzendaria
NATIVIDAD LÓPEZ DE MUNAIN ALZOLA
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