
XX/ 2019 DEKRETUA, XXXXaren XX(e)koa, Izki Naturagune Babestuaren, Parke Naturalaren, 

Kontserbazio Bereziko Eremuaren eta Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuaren natura-

baliabideak antolatzeko bigarren plana onartzen duena eta Izki Parke Naturalaren eta haren 

babes-zona periferikoaren mugak aldatzen dituena.

Izki Naturagune Babestua martxoaren 31ko 65/ 1998 Dekretu bidez deklaratu zuten Parke 

Natural, eta martxoaren 31ko 64/ 1998 Dekretu bidez onartu zen haren Natura Baliabideak 

Antolatzeko lehen Plana (NBAP).  

Bestalde, martxoaren 1eko 33/ 2016 Dekretu bidez, deklaratu zuten Izki Kontserbazio Bereziko 

Eremu eta Hegazt ientzako Babes Bereziko Eremu (KBE/ HBBE ES2110019) eta onartu ziren 

KBE/ HBBE horretan dauden habitat  naturalen eta espezieen eskakizun ekologikoetara 

egokitutako kontserbazio-helburuak eta -neurriak. 

33/ 2016 Dekretuaren azken xedapenetako lehenengoari jarraituz, 2018ko maiatzaren 18ko 

Agindu bidez gauzatu zen KBEaren/ HBBEaren mugaketaren aldaketa —bet iere Eskualde 

Biogeografiko At lant ikoko Batasunaren Garrantzizko Lekuen zerrenda onartu zuen Europako 

Batzordearen 2004/ 813/ EE Erabakian jasotako mugaketari dagokionez—. Agindu hori 

maiatzaren 25eko 100 zenbakiko EHAAn eman zen argitara, eta bertan publizitatea eman 

zitzaion Eskualde Biogeografiko At lant ikoko Batasunaren Garrantzizko Lekuen hamaikagarren 

zerrenda eguneratua onartzen duen Batzordearen 2018/ 40 Erabakiari, eta ontzat  jo ziren 

Euskal Autonomia Erkidegoak Izki KBEaren/ HBBEaren mugaketa aldatzeko planteatutako 

aldaketak.

Izki eremuak, gaur egun, Naturagune Babestuko hiru t ipologia biltzen dituen egoera horren 

aurrean, aintzat  hartu behar da Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen 

18. art ikuluan jasotzen den aurreikuspena —Lege horren Testu Bategina apirilaren 15eko 

1/ 2014 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen (aurrerantzean NKLTB)—. Izatez, 

aurreikusten da leku berean espazio babestuen hainbat  irudi gainjartzen badira, horien arau 

erregulatzaileak eta plangintza-mekanismoak koordinatu beharko direla eta dokumentu bakar 

batean bateratu beharko direla, espazioaren plangintza integratuz, bet iere kategoria 

bakoitzaren arabera aplikatzekoak diren erregimenek osotasun koherente bat  osa dezaten. 

Hori dela eta, Ingurumen eta Lurralde Polit ikako sailburuaren 2016ko uztailaren 13ko Agindu 

bidez, hasiera eman zitzaion Izki Parke Naturaleko Natura Baliabideak Antolatzeko bigarren 

Plana landu eta prestatzeko prozedurari eta Parke Naturalaren mugak aldatzeko prozedurari, 

Kontserbazio Bereziko Eremuaren eta Hegazt ientzako Babes Bereziko Eremuaren mugetara 

egokitzeko. 

Izki Naturagune Babestua Natura 2000 Sarearen barruan sartzeak aldakuntza dakar 

naturagune babestu hori kontserbatzeko irizpideetan eta helburuetan. Hori dela eta, NKLTBren 

5.2. art ikuluan ezarritakoari jarraituz, bidezkoa da Izkiko Natura Baliabideak Antolatzeko beste 

Plan bat  egitea, Natura Baliabideak Antolatzeko lehen Plana onartu zenet ik igaro den denbora 

kontuan hartuta.
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Natura Baliabideak Antolatzeko Plan berria egiteko, landa-lanaz gain, kontuan izan da Parke 

Naturalaren Natura Baliabideak Antolatzeko lehen Plana eta KBE/ HBBE izendatzeko Dekretua. 

Horrez gain, orotariko iturrietat ik bildu ahal izan den informazio guzt ia erabili da, Kudeaketa 

Organoaren jarraipen-memoriak barne. 

Nolanahi ere, dokumentua Europako zuzentarauetara egokitzearekin bat , Natura 2000 

Sarearen eskakizuna gehitzen da, jarraipen-sistemak ezartzekoa eta Batasunaren intereseko 

habitat  eta espezieen kontserbazio-egoerari buruzko ebaluazioa egin eta informazioa aldian 

behin ematekoa. Jarraipen eta ebaluazio horiek Batasunaren mailan ezarritako metodologia 

eta parametro zehatzen gainean egin behar dira eta horiek lehen NBAPari nekez aplika 

dakizkioke, ez baitzeukan gaur egungo ebaluazio-irizpideak aplikatzeko beharrezkoa den 

informazio mota. 

Parke Natural den aldet ik eta Natura 2000 Sareko Kontserbazio Bereziko Eremu eta 

Hegazt ientzako Babes Bereziko Eremu den aldet ik dagozkion eskakizunak NBAP berri honetan 

integratzeaz gain, ezin dugu ahaztu Izki Euskal Autonomia Erkidegoko Naturagune Babestuen 

Sarekoa dela, eta sare horren helburuetako bat  dela naturagune babestuak kudeatzeko 

sistema orokorrak koordinatzea, NKLTBren 11.1 art ikuluan ezarritakoaren arabera. Helburu 

hori betetzeko, Izkiko NBAP berria bost  naturagune babestuetarako diseinatu diren egitura eta 

eduki erkideez hornitu da. Izan ere, naturagune horiek guzt iek parke natural eta Natura 2000 

Sarean sartutako naturagune izatea dute bereizgarri eta guzt ietarako t ramitatzen ari dira NBAP 

berriak.

NBAP berri horietan egitura eta eduki erkideak ezartzeak, zonifikazioa barne, dokumentuen 

koherentzia hobetzeko aukera ematen du, bereziki espazioen zonifikazioari dagokionez (NB 

osoan 30 zona mota izatet ik 14 zona izatera igaro da); izatez, espazioen artean antzekoak eta 

konparagarriak diren esku-hartze administ rat iboko erregimenak eta erregulazioak ezartzea 

ahalbidetzen du, baita plangintzaren eta kudeaketaren arteko oreka hobetzea  ere.

NBAP honen memoria, natura-ondarearen balioei dagokienez, martxoaren 1eko 33/ 2016 

Dekretuaren II. eranskineko (Izki KBE/ HBBE: informazio ekologikoa, kontserbazio-helburuak, 

kontserbazio-arauak eta jarraipen-programa) 1. puntut ik 5. puntura bitarteko puntuen 

osagarria, laburpena eta eguneratzea da, eta bete egiten du nola NKLTBren 4.2 art ikuluan 

NBAPen zehaztapenei buruz xedatutakoa, hala NKLTBren beraren 22.4 art ikuluan Natura 2000 

Sareko naturaguneen gainean ezarritakoa.

NBAPak ez du ezartzen legez ingurumen-inpaktuaren ebaluazioaren mende dauden proiektuak 

etorkizunean onartzeko esparrua; hartara, ez da ingurumen-ebaluazio est rategikoko 

prozeduraren mende izango, Natura Ondarearen eta Biodibertsitatearen 42/ 2007 Legearen 

hamargarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera. 

Izki Naturagune Babestuaren Natura Baliabideak Antolatzeko bigarren Planaren t ramitazioa 

bat  dator 27/ 2006 Legearen printzipioekin —27/ 2006 Legea, uztailaren 18koa, ingurumen-

gaietan informazioa eskuratu, publikoki parte hartu eta auzitegietara joateko eskubideak 

arautzen dituena—.



Aurrekoaren indarrez, apirilaren 15eko 1/ 2014 Legegintzako Dekretu bidez onartutako Euskal 

Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen Testu Bateginean ezarritakoaren 

arabera eta Natura Ondarearen eta Biodibertsitatearen abenduaren 13ko 42/ 2007 Legean 

ezarritakoaren arabera, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuak 

proposatuta, Gobernu Kontseiluak 201Xko XXXXXaren XX(e)(a)n egindako bilkuran eztabaidatu 

eta onartu ondoren, hau 

XEDATZEN DUT

1. art ikulua.- Xedea eta helburua

1.- Dekretu honen xedea da, Arabako Lurralde Historikoan, Natura 2000 Sareko Izki 

Naturagune Babestuaren, Parke Naturalaren, Kontserbazio Bereziko Eremuaren (KBE) eta 

Hegazt ientzako Babes Bereziko Eremuaren (HBBE), Natura Baliabideak Antolatzeko bigarren 

Plana onartzea, bet iere Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen Testu 

Bategina (NKLTB) onartzen duen 1/ 2014 Legegintzako Dekretuaren 18. art ikuluan 

ezarritakoaren arabera. 

2.- Natura Baliabideak Antolatzeko Plan honen helburua da beharrezko neurriak ezartzea 

ziurtatzeko Natura 2000 Sareko Izki Naturagune Babestua Parke Natural, Kontserbazio 

Bereziko Eremu eta Hegazt ientzako Babes Bereziko Eremu gisa babesten dela, kontserbatzen 

dela, hobetzen dela eta zentzuz erabiltzen dela.

2. art ikulua. Aplikazio-esparrua

Izki Naturagune Babestuak barnean hartzen du Dekretu honen I. eranskineko mugaketa-

mapan grafiatutako eremu geografikoa, eta 9.482,10 ha-ko azalera hartzen du, Arabako 

Lurralde Historikoko Arraia-M aeztu, Bernedo eta Kanpezuko udal-barrut iei dagokien 

lurraldean.

3. art ikulua. Izki Parke Naturalaren mugen aldaketa

Aldatu egin dira Izki Parke Naturalaren mugak, bat  egin dezaten 2. art ikuluan ezarritako 

Naturagune Babestuko esparruarekin. Babes-zona periferikoa ere aldatu da.

4. art ikulua. Planaren edukia

1.- Dekretu honen I., II. eta III. eranskin gisa argitaratzen dira kartografia, memoria eta zat i 

arauemailea, barnean direla NKLTBren 4.2. art ikuluan adierazten diren Parke Naturalerako 

zehaztapenak, hala nola KBEarako eta HBBEarako kontserbazio-helburuak eta -neurriak, 

NKLTBren 22.4. art ikuluan ezarritakoaren arabera.

2.- Izaera arauemailea dute I. eranskineko Naturagune Babestuaren mugaketako, zonifikazioko 

eta babes-zona periferikoko mapek eta III. eranskinak —Araudia—. 

3.- Izaera informatzailea dute EUNIS habitaten mapek eta I. eranskineko Batasunaren 

intereseko habitaten mapek eta II. eranskinak —M emoria—, Naturagune Babestuaren egungo 

egoeraren diagnost ikoaren sintesia islatzen duen heinean. Izkiren fitxa eguneratuko da 

ingurumenaren, natura-baliabideen antolamenduaren eta naturaren kontserbazioaren arloan 



eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Sailaren web-orrian, bertan eskura daiteke informaziorik 

osoena.  

5. art ikulua. Naturagune Babestuaren babes-zona periferikoa

Babes-zona periferiko bat  finkatu da, Naturagune Babestuaren balioak babesteko eta 

kanpoaldet ik etor daitezkeen inpaktu ekologikoak eta paisajist ikoak saihesteko. Zona hori 

Dekretu honen I. eranskineko mapan grafiatu da.

6. art ikulua. Eragin sozioekonomikoko eremua

Izki Naturagune Babestuko eragin sozioekonomikoko eremuak Arabako Lurralde Historikoko  

Arraia-M aeztu, Bernedo eta Kanpezu udal-barrut ietako lursailak hartzen ditu.

7. art ikulua. Irismena

1.- NBAP honen zehaztapenak nagusitzen zaizkie lurralde-antolamenduko, hirigintza-

antolamenduko, natura-baliabideen antolamenduko eta, oro har, antolamendu fisikoko  

t resnei, eta erabakigarriak izango dira beste edozein jarduketari, plani edo programa sektoriali 

dagokionez; izan ere, azken horiek Natura Baliabideak Antolatzeko Planen edukiak kontraesan 

ahal izango dituzte edo ez dituzte eduki horiek jasoko, baina soilik lehen mailako ezinbesteko 

arrazoiak tarteko, eta kasu horretan erabakia arrazoitu beharko da eta publiko egin beharko 

da. 

2.- Lurralde-antolamenduko, hirigintza-antolamenduko, natura-baliabideen antolamenduko 

eta, oro har, antolamendu fisikoko t resnak Natura Baliabideak Antolatzeko Planarekin 

kontraesanean daudenean, plan honi egokitu beharko zaizkio. Egokitzen ez diren artean, 

Natura Baliabideak Antolatzeko Planaren zehaztapenak aplikatuko dira bet i, eta t resna horiei 

nagusituko zaizkie.

8. art ikulua. Indarraldia

Izki Naturagune Babestuaren Natura Baliabideak Antolatzeko Planak indarraldi mugagabea 

izango du.

LEHEN XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabetuta geratu da 64/ 1998 Dekretua, martxoaren 31koa, Izki aldeko Natur Baliabideen 

Antolamendurako Plana onesten duena.

BIGARREN XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabetuta geratu dira Izki (ES2110019) Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) eta 

Hegazt ientzako Babes Bereziko Eremu (HBBE) izendatzen duen eta hari dagozkion 

kontserbazio-neurriak onartzen dituen martxoaren 1eko 33/ 2016 Dekretuaren KBEa eta HBBEa 

kontserbatzeko helburuen eta neurrien dokumentuko 1. art ikuluaren 5. atala, azken 

xedapenetako lehena eta II. eranskineko 6., 7. eta 8. atalak. 

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENA



Aldatu da Izki aldea parke natural deklaratzen duen martxoaren 31ko 65/ 1998 Dekretuaren 3. 

art ikulua, eta honela geratuko da: 

 “ 3. atala. Lurralde-eremua

1.– Indarrean dagoen Natura Baliabideak Antolatzeko Planean grafiatutako eremu geografikoa 

hartuko du Izki Parke Naturalak.

2. Izki Parke Naturalak 9.482,10 ha-ko azalera du, Arabako Lurralde Historikoko Arraia-M aeztu, 

Bernedo eta Kanpezu udal-barrut ietan.”

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA 

Aldatu dira Izki aldea parke natural deklaratzen duen martxoaren 31ko 65/ 1998 Dekretuaren 

7. eta 8. art ikuluak, eta honela geratuko dira: 

 “ 7. atala.- Parke Naturalaren Patronatua 

1.- 16/ 1994 Legearen III. Tituluko VIII. Kapituluan aurreikusitakoaren arabera, Patronatu bat  

eratuko da Izki Parke Naturalaren aholkularitza- eta lankidetza-organo gisa. 

2.– Patronatuak osoko bilkura bidez eta batzorde iraunkor bidez jardungo du.

3.- Arabako Foru Aldundiak izendatuko du Patronatuko presidentea. 

4.- Presidenteaz gain, honako kide hauek izango ditu Patronatuak: 

a) Natura-baliabideen eta natura-kontserbazioaren arloko eskumenak dituen Eusko 

Jaurlaritzako Sailaren ordezkari bat , sailburuak izendatua. 

b) Arabako Foru Aldundiko Parke Naturalaren kudeaketaz arduratzen den organoaren 

ordezkari bat . 

c) Izki Parke Naturalaren parte diren udalerrietako bakoitzaren ordezkari bat .

d) Arraia-M aeztuko Administ razio Batzarren bi ordezkari.

e) Bernedoko Administ razio Batzarren bi ordezkari.

f) Kanpezuko Administ razio Batzarren ordezkari bat .

g) Izki Behereko eta Izki Garaiko Batzar Tradizionalen ordezkari bat .

h) Euskal Autonomia Erkidegoko elkarte zient ifikoen ordezkari bat , natura-

ingurunearen azterketan, defentsan, babesean eta kontserbazioan ibilbide egiaztatua 

duena.

i) Arabako elkarte ekologisten eta kontserbazionisten ordezkari bat .

j) Arabako nekazaritza-elkarte profesionalen ordezkari bat .

k) Arabalanda - Arabako Landa Garapeneko Elkarteen Federazioaren ordezkari bat .



l) Euskadiko Basogintza Elkarteen Konfederakundearen ordezkari bat . 

m) Euskal M endizale Federazioaren ordezkari bat .

n) Euskal Herriko Unibertsitatearen ordezkari bat .

o) Parkearen eragin-eremuko ehiza- eta arrantza-elkarteen ordezkari bat . 

p) Parkeko zuzendari kontserbatzailea.

q) Lehendakaritzak izendatutako idazkaria, hitza izango duena baina botorik ez.

b, c, d, e, f, g, i, j, m eta n let retan adierazitako Patronatuko kideak dagozkien organoek edo 

elkarteek izendatuko dituzte. 

h eta o let retan zerrendatutako Patronatuko kideak  Arabako Foru Aldundiak izendatuko ditu. 

Patronatuko kideak, zuzendari kontserbatzailea izan ezik, lau urteko aldi batez izendatuko dira, 

eta aldi hori berritu ahal izango da; edonola ere, aldi horren ondoren, kargugabetuko dira, 

baldin eta berritu ez badituzte edo izendapena eragin duten baldintzetako edozein galtzen 

bada. 

8. atala.- Batzorde Iraunkorra

Patronatuaren barruan, eta haren mende, batzorde iraunkor bat  sortu ahal izango da. 

Batzorde iraunkor horrek haren ordezkaritzan jardungo du, eta, lehendakari izango denaz gain, 

honako kide hauek izango ditu: 

- Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren ordezkaria edo, hala 

badagokio, Eusko Jaurlaritzako natura-baliabideak eta natura-kontserbazioa 

antolatzeko eskumenak dituen Saileko t itularra. 

- Parkea kudeatzen duen foru-organoaren ordezkaria. 

- Parkean integratuta dauden Arabako Lurralde Historikoko udalen ordezkari bat . 

- Tokiko erakunde txikien ordezkari bat .

- Patronatuan parte hartzen duten gainerako erakundeen bi ordezkari.

- Parkeko zuzendari kontserbatzailea. 

- Patronatuko idazkaria.”

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA 

Euskal Autonomia Erkidegoko zuhaitz apartekoen bigarren izendapena egiteko otsailaren 11ko 

23/ 1997 Dekretu bidez zuhaitz aparteko izendatu ziren Antoñanako Haginari eta Antoñanako 

Ezki Hostozabalari dagokionez, ez da aplikatzekoa izango Euskal Autonomia Erkidegoko zuhaitz 

apartekoak izendatzen dituen maiatzaren 16ko 265/ 1995 Dekretuaren 45. art ikulua, baizik eta 

Natura baliabideak Antolatzeko Plan honetan xedatutakoa.



AZKEN XEDAPENETAKO LAUGARRENA 

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko 

da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko XXXXXXXXXaren XX(e)(a)n.

Lehendakaria,
IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburua

Ignacio Maria Arriola López

XXXXaren XX(e)ko XX/ 2019 DEKRETUAREN I. ERANSKINA

KARTOGRAFIA

M apa arauemaileak:

 M ugaketa

 Zonifikazioa

 Babes Zona Periferikoa 

M apa informatzaileak:

 Habitaten mapak, EUNIS sailkapen-sisteman

 Batasunaren Intereseko Habitaten M apa

XXXXaren XX(e)ko XX/ 2019 DEKRETUAREN II. ERANSKINA

Izki Naturagune Babestuaren Natura Baliabideak Antolatzeko Planaren M EM ORIA

XXXXaren XX(e)ko XX/ 2019 DEKRETUAREN III. ERANSKINA

Izki Naturagune Babestuaren Natura Baliabideak Antolatzeko Planaren ARAUDIA
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