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1. AZTERKETAREN XEDEA 

 

Dokumentu honen xedea, Iruña Oka eta Gasteizko udalerrietan kokatuko den 

Jundiz-Villodaseko Terminal Intermodalari buruzko Araba Erdialdeko Lurralde 

Zatiko Planaren Aldaketa Puntualaren Ingurumen Jasangarritasunari buruzko 

Txostena (IJT) egitea da. 

 

Espedientearen izapidetze aldian, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen 

Plangintzaren Zuzendaritzak ondorengo erakundeei zegozkien kontsultak 

bideratu zizkien: 

 Eusko Jaurlaritzako Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko 

Zuzendaritza. 

 Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritza.  

 Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko Zuzendaritza. 

 Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoaren Azpi-zuzendaritza. 

 URA Ur Agentzia. 

 Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika saila. 

◦ Natura ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritza.  

◦ Ingurumen Plangintza. Aire kalitatearen Zerbitzua. 

◦ Ingurumen Kalitatearen Zuzendaritza.  

 Arabako Foru Aldundiko Sailak. 

◦ Kultura eta Kirol Zuzendaritza. 

◦ Ingurumen Saila.  

◦ Hirigintza Saila.  

◦ Kultura Saila. 

 IHOBE, Ingurumen Kudeaketarako Elkarte Publikoa. 

 Arabako Kontzeju Elkartea. 

 Ekologistak Martxan. 

 Iruña de Okako Udala. 

 Vitoria-Gasteizko Udala.  
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Dokumentazioa aztertu eta aipatutako Erakunde Publiko eta interesatutako 

jendarteari kontsultak egin ondoren, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta 

Lurralde Politika Sailak, 2012ko irailaren 27an, Erreferentziazko Txostena 

igorri zuen (ikus Eranskina). Txosten honetan ezarritako eta jarraian 

adierazitako alderdiak kontuan hartuak izan dira IJT hau egiterako garaian:  

- Jundizko Geltoki Intermodalaren kokapenaren hautaketa prozesua 

zehaztea eta prozesu horretan ingurumen aldagarriak zein eratan 

kontuan hartu diren adieraztea. 

- Aurrez idatzitako IIABn ezarritako neurri zuzentzaileak zehaztea, batez 

ere, Ingurumen Plangintza Zuzendaritzak esanguratsutzat hartu dituen 

inpaktuen ingurukoak.  

- Nekazal lurzoruarengan emango den eraginaren azterketa. 

- Uholde arriskua dela eta hartu beharreko neurriak ezartzea. 

- Kutsadura atmosferikoaren igoera inpaktu bateragarri gisa baloratzea. 

- Zarata Mapa bat egin beharra aintzakotzat hartu. 

- Eremuak kutsadurarekiko aurkezten duen akuiferoen zaurgarritasuna 

berraztertu. 

- Kontserbatu beharreko espezieen inguruan hartu beharreko neurriei 

buruz Arabako Foru Aldundiari kontsulta egin beharra jasotzea. 

- Konpentsazio neurriak zehaztea. 
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2. TXOSTENAREN EDUKIA ETA METODOLOGIA 

 

Ingurumen Jasangarritasunari Buruzko Txostena (IJT), Jundiz-Villodaseko 

Terminal Intermodalari buruzko Arabako Erdialdeko Lurralde Zatiko Planaren 

Aldaketan jasotzen diren proposamenen gauzatzeak sortuko dituen 

ingurumen eraginen identifikazioa, deskribapena eta balioespena egiteaz gain, 

balizko ondorio negatiboak saihesteko edota maila onargarrietara murrizteko 

neurri babesle eta zuzentzaileak ezartzen dituen dokumentu teknikoa da  

 

Ingurumen Jasangarritasunari buruzko txostena egiteko jarraitutako 

metodologia, planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren 

ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duen, urriaren 16ko, 

211/2012 Dekretuan ezarritakoarekin bat dator. Dekretu honen II. 

Eranskinean Ingurumen Jasangarritasunari buruzko Txostenaren egitura eta 

oinarrizko edukiak ezartzen dira, ondoren, aztertua izango den planaren 

helburu eta edukiaren arabera zehaztuko direlarik. Era berean, ingurumen 

ebaluaketaren, abenduaren 9ko, 21/2013 Legeak dioena kontuan hartua izan 

da, izan ere, lege honen xedea garapen jasangarria sustatzea, natur 

ingurunearen babes maila altua lortzea eta plan, programa eta proiektuek 

ingurumen alderdiak berenganatzea dira.  

 

IJT hau osatzen duten faseak honako hauek dira:  

 Lurralde Zatiko Planaren Aldaketa eta helburuen deskribapena  

 Beste plan eta programa batzuekin duten harremanaren azterketa. 

 Eragindako eremuaren ingurumeneko analisi, diagnostiko eta 

balorazioa.  

 Aldaketaren zehaztapenen inpaktuak identif ikatu eta balioestea. 

 Neurri babesle, zuzentzaile eta konpentsaziokoak.  

 Plan edo programaren efektuen gainbegiratze programa. 

 

Azterlana, dagokion dokumentazio grafikoarekin osatu da. Ingurune 

naturalaren lurralde azterketarako erabilitako kartografia DIN A-4 tamainan 

eta 1:12.000 eskalan eratu da. 
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2.1. Legeria 

 

Kontuan hartu beharreko indarreko legeria ondoren zehaztutakoa da.  

 

Eremu 

Tematikoa 

Eremu 

Geografikoa 
Xedapena 

L
U

R
R

A
L
D

E
 A

N
T

O
L
A

M
E

N
D

U
A

 E
T

A
 I
N

G
U

R
U

M
E
N

A
 

Europa 

Zenbait plan eta programek ingurumenaren gainean duten 

eraginaren ebaluazioari buruzko ekainaren 27ko 2001/42/EE 

Zuzentaraua, Kontseiluarena.  

Zenbait proiektu publiko eta pribatuk ingurumenaren gainean 

duten eraginaren ebaluazioari buruzko ekainaren 27ko 85/377/EE 

Zuzentaraua, Kontseiluarena. 97/11/EE Zuzentarauak eta 

2003/35/EE Zuzentarauak aldatutakoa. 

Estatua 

Ingurumen ebaluaketaren, abenduaren 9ko, 21/2013 Legea 

Lurzoru Legearen testu Bategina onartzen duen ekainaren 20ko 

2/2008 Legegintzako Errege Dekretua. 

Natur Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 

42/2007 Legea. 

Erkidegoa 

28/1997 Dekretua, otsailaren 11koa, behin-betiko onartzen 

dituena EAEko Lurralde Antolamenduko Jarraibideak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko otsailaren 

27ko 3/1998 Legea. 

Lurzoru eta Hirigintzako ekainaren 30eko 2/2006 Legea 

105/2008 Dekretua, ekainaren 3koa, urgentziazko neurriei 

buruzkoa,  Lurzoru eta Hirigintzako ekainaren 30eko 2/2006 Legea 

garatuz. 

Planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren 

ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duen, urriaren 

16ko, 211/2012 Dekretu 

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako 

maiatzaren 1ko 4/1990 Legea. 

H
O

N
D

A
K

IN
A
K
 

Estatua 

Hondakindegian utziaz hondakinak ezabatzeari buruzko 1481/2001 

Errege Dekretua, uztailaren 31ko 1304/2009 Errege Dekretuak 

aldatutakoa.  

Hondakin eta lurzoru kutsatuen, uztailaren 28ko, 22/2011 Legea 

Erkidegoa 
49/2009 dekretua, otsailaren 24koa, hondakinak hondakindegietan 

biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duena. 

Z
A
R
A

T
A
 

Europa 
Inguruneko Zarataren ebaluazioa era kudeaketari buruzko 

ekainaren 25eko 2002/49/EE Zuzentaraua. 

Estatua 

Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea 

Uztailaren 6ko 1038/2012 Errege Dekretua, zonifikazio akustikoari, 

kalitatearen helburuei eta emisio akustikoei dagokienez Zaratari 

buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duen urriaren 

19ko 1367/2007 Errege Dekretua aldatzen duena. 
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3. ALDAKETAREN HELBURUAK, DESKRIBAPENA ETA 

JUSTIFIKAZIOA 

 

Aldaketaren helburu nagusia, LZP-k zehaztutako Esku hartzeko moduak 

berrikustea eta Jundiz-Villodaseko ingurunean Eragiketa Estrategiko berri bat 

ezartzea da. Proposatutako eremuaren kokapenak, Forondako 

aireportuarekiko, Irun-Madril trenbidearekiko, Nazioarteko Zabalera izango 

duen etorkizuneko trenbidearekiko eta E-80 autobiarekiko duen 

hurbiltasunak, Lurralde Antolamenduko Gidalerroetako Lurralde Ereduak eta 

LZP-ren helburuek azaleratzen dituzten aireportu eta trenbide 

intermodalitatearen beharretara zuzenki erantzuten die.  

 

Terminalaren eraketak ez du Araba Erdialdeko Lurralde Zatiko Planak 

proposatutako lurralde egituraren funtsezko a ldaketarik eragingo, aurreikusita 

zegoen Logistika eta Produkzioaren Antolaketaren luzapen txiki bat baino ez 

duelako proposatu. Halere, LZP-ren Aldaketa beharrezkotzat jo da LZP-k ez 

zuelako Jundiz-Villodaseko Terminal Intermodalaren eraketa aukeratutako 

eremuan aurreikusten. 

 

Era berean, Aldaketak proposatzen duen Lurraldearen Birkualif ikazio lurzoru 

gisa definitutako eremuaren 50 Ha-ko murrizpena, Lurraldearen 

Transformazio gisa definitutako eremu bat Lurraldearen Birkualif ikazio gisa 

definitzera pasatuz konpentsatzea proposatzen da, ahal izan ezkero B3 

Lurralde Zatian, eta honetarako aukera ezberdinak aztertu dira (ikus 

Aldaketaren memoria). Konpentsazio hau neurri zuzentzaile garrantzitsuena 

izango da.  

 

Terminal Intermodal berria B3 Lurralde Zatian kokatzen da. LZP-k eremu 

honetan azpiegitura aurreikuspenek garrantzi handia izango dutela ezartzen 

du, Jundiz-CTV trenbide lotura nabarmenduz, eta aireportu inguruko jarduera 

logistiko-produktiboen garapen arrakastatsuarentzat beharrezkoa izango dela 

azpimarratuz.  
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Zehazki, Terminal Intermodala LZP-k Lurraldearen Transformazio eta 

Birkualif ikazio prozesuei dagozkien eremu batean kokatzen da, bere 

garapenak, hiri-garapena eta ingurumen kalitatearen eta inguruko paisai 

naturalaren berreskurapena ahalbidetu beharko dituelarik.  

 

Horregatik, eta aurrez azaldu moduan, Lurraldearen Birkualifikazio eremua 

murriztu izana, Lurralde Zati berean Lurraldearen Transformazio eremua 

murriztuz konpentsatu beharko da.  

 

3.1. Aurrekariak 

 

Ingurumen Plangintzako Zuzendaritzak igorritako Erreferentziazko Txostenean 

azaltzen den moduan, IJT-k Jundizko Geltoki Intermodalaren kokapenaren 

hautaketa prozesua eta prozesu horretan ingurumen aldagarriak zein eratan 

kontuan hartu diren zehaztu beharko lituzke.  

 

Eusko Jaurlaritzaren Elkarte Publikoa den SPRILUR-en enkarguz DB Mobility 

Networks-ek teknikoki bideragarriak izan zitezkeen kokapenak aukeratzeko 

(Jundiz-Villodas, Gasteiz Ekialdea, Arasur eta Langraiz), kokapen bakoitzak 

derrigorrez bete beharreko hurrengo balorazio irizpideak ezarri zituen: 

 Gainazala Geltoki Intermodal moduan erabiltzeko baimena (ustiapen 

baimena, babes eremurik eza edo bestelako mugak).  

 Lurren egokiera topografikoa trazatu mailan. 

 Bolumen gehigarriak jasotzeko jatorrizko trenbide tarteen gaitasuna. 

 Behar adinako lurzoruaren trinkotasuna. 

 

Balorazio irizpideak betetzen zituztela egiaztatuta, teknikoki bideragarriak 

ziren aukerak ondoren azaltzen diren egokitasun irizpideekin baloratu ziren: 

- Ekintza eremua 

- Eskuragarri dagoen azalera eta zabalkuntza aukerak 

- Trenbidearekin loturak 

- Errepideekin loturak 

- Ur hornikuntza eta saneamenduaren sare publikoaren lotura  

- Ingurumen eta gizarte bateragarritasuna  
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Ingurumen aldagaia “Ingurumen eta gizarte bateragarritasun” irizpidearen 

bidez hartu da kontuan, naturaren babesa dela eta ezarritako mugak, uholde 

arriskua, kultura ondarea, inpaktu akustikoa, kutsadura eta paisaiaren 

gaineko eragina aztertzen dituelarik. 

 

Ondoren, DB Mobility Networksek Geltoki Intermodalaren kokapenerako 

aukera bakoitzaren egokitasun azterketaren emaitzak azalt zen dira era 

laburrean. 

 

Jundizko kokapenaren balorazioa  

Trenbide eta errepide sareekin aparteko loturak, ingurugiroarengan inpaktu 

baxuak eta proposamenaren bideragarritasun orokorrak, kokapen hau oso 

positiboki baloratzea eta ondorioz, aurrez deskribatutako egokitasun 

irizpideak baloratu eta aukera ezberdinak haztatu ondoren, lehenengo 

postuan egokitzea dakarte.   

 

Langraizko kokapenaren balorazioa  

Langraizko kokapenak errepide sarearekin lotura onak dauzka. Hala ere, 

kokapen honek orubearen egitura arazoak aurkezten ditu eta kalte 

nabarmenak eragingo ditu bizilekuetan. Etorkizuneko habiadura handiko 

trenbide tartearekin loturak sarrerarako trenbide berri baten eraikuntza 

beharko luke, eta honek maila handi batean proiektuaren gauzatze kostua 

handituko luke, ondorioz gutxien baloratutako aukera delarik.  

 

Arasurko kokapenaren balorazioa 

Nahiz eta kokapen honen bideragarritasuna positiboki baloratua izan, trenbide 

eta errepide sarearekin lotura egokiak izan eta ingurumenarengan inpaktu 

txikia aurre ikusi, eskuragarri dagoen azalera eskasa dela eta, aukera hau 

haztapeneko hirugarren postuan egokitu da. Hala ere, ikerketak adierazten 

duen moduan, azalera hau nahikoa litzateke industrialdea eta iberiar sarea 

lotuko lituzkeen terminal txiki alternatibo bat kokatzeko. 
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Gasteiz ekialdeko kokapenaren balorazioa  

Nahiz eta kokapenak bideragarritasun positiboa eta trenbide eta errepide 

sareekiko hurbiltasuna erakutsi, terminala eta trenbide aldaketarako 

instalazioaren loturarako zailtasunak eta ingurumenarengan eragingo 

lituzkeen inpaktu nabarmenak direla eta, ez du behar adinako puntuaketa 

lortu. 

 

Aukerak Alderdi Positiboak Alderdi Negatiboak HIERARKIZAZIOA 

JUNDIZ 

- Trenbide sarearekin 

lotura 

- Errepide sarearekin 

lotura 

- Ingurumenarengan 

inpaktu baxua 

- Bideragarritasuna 

 1. 

LANGRAIZ 
- Errepide sarearekin 

lotura 

- Habiadura 

handiarekin lotura 

garestia 

- Orubearen egitura 

- Kalteak bizilekuetan 

4. 

ARASUR 

- Trenbide sarearekin 

lotura 

- Errepide sarearekin 

lotura 

- Ingurumenarengan 

inpaktu baxua 

- Bideragarritasuna 

- Azalera eskasa 3. 

GASTEIZ EKIALDEA 

- Trenbide sarearekin 

lotura 

- Errepide sarearekin 

lotura 

- Habiadura 

handiarekin lotura 

garestia 

- Ingurumenarengan 

eragin nabarmena 

2. 

1.Taula. Kokapenen balorazio eta haztapenaren laburpena 

 

Ondorengo irudian, adierazitako ikerketaren emaitza erakusten da, non 

Jundizeko kokapenak puntuazio handiena lortzen duen, batez ere, trenbide 

eta errepide sarearekin dituen lotura onak eta ingurumenean eragingo 

lituzkeen inpaktuen maila baxuagatik.  
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1. Irudia. Kokapen aukera ezberdinen egokitasun balorazioaren emaitza  

(DB Mobility Networks) 
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4. BESTE PLAN ETA PROGRAMA BATZUEKIKO HARREMANAREN 

AZTERKETA 

 

4.1. Lurralde Antolamendurako Artezpideak (LAA) 

(Otsaila 11ko, 28/1997 Dekretuaren bidez Onartua) 

 

Lurralde Antolamendurako Artezpideek Lurralde Antolamendurako 

gainontzeko instrumentuen euskarri orokorra ezartzen dute.  

 

Bere helburu nagusiak, alde batetik, hirigintza, ingurumen eta azpiegituren 

garapenerako erreferentziazko lurralde eredua definitzea da, lurralde eta 

sektore ezberdinetako prozesuak modu eraginkor eta jasangarri baterantz 

bideratuz, eta beste aldetik, aurreko eredu industrialaren akidurak sortutako 

krisi uneak direla kontuan hartuz, aldaketa ekonomiko eta soziala ekarriko 

duen lurralde eredu berri bat sustatzea. 

 

Azpiegituren inguruan, dokumentu honek intermodalitatearen inguruko 

hainbat irizpideren aipua egiten du espresuki, ondorengoak nabarmentzen 

direlarik: 

 

- Intermodalitateak merkantzien eta, batez ere, bidaiarien garraioan 

geroz eta protagonismo handiagoa hartzeko beharra.  

- Garraioarentzako azpiegitura eta ekipamendu ezberdinak 

intermodalitate irizpideekin sortuak behar dute. Gainera, garrantzitsua 

da garraio mota ezberdinen arteko koordinazioa bermatzea edozein 

lekualdatze ekonomikoki optimoa izan dadin.  

- Ingurumen inpaktu txikienaren eta bideragarritasun tekniko-

ekonomikoen irizpideetara egokitzeaz gain, ahal den neurrian, 

garrantzitsua litzateke, Y Trenbidearentzako aukeratuko den behin 

betiko ibilbideak, euskal aireportu sistemarekin eta beste azpiegitura 

gehigarriekin intermodalitate irizpideak kontuan hartzea.  
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Aurrez komentatutako bertsioa egun indarrean dagoena izanda ere, 

berrazterketa baten ondorioz, 2011n, Hasierako Onespena daukan LAAen 

aldaketa dokumentu bat argitaratu da (EHAA 59 Zk, 2012ko martxoaren 

22koa). Bertan 1997ko LAAk ezarritako lurralde eredua osatzen duten 

oinarriak ezartzen dira.  

 

Dokumentu hau bost ataletan banatzen da: 

 A Atala: Euskal Hiria Eskualde Hiri gisa  

 B Atala: LAA eguneratzeko erronka berriak 

 C Atala: Euskal Hiria plus 

 D Atala: Lurralde-ekarpenak eta Berrikuntza 

 E Atala: Iraunkortasunerako eta Klima Aldaketarako estrategiak 

 

Azpimarratu behar da, berrazterketa honen ondorioz 1997ko bertsioan 

ezarritako hainbat gidalerroetan aldaketak izan direla, EAE osorako 

jasangarritasun, aldaketa klimatiko eta berrikuntzaren inguruko zenbait 

alderdi berri definitu direlarik, bide batez, hauek lortzeko lagungarri izango 

diren lurralde proposamenak jasoaz:  

- Hiriburuen Sistema Polinuklearra indartu eta integratu. 

- Hiri ertain eta eremu funtzionalei bultzada. 

- Intermodalitatean eta garraio kolektiboan oinarrituta lurraldearen 

kanpoko eta barruko loturak bideratuko dituzten mugikortasun 

jasangarrirako estrategiak. 

- Hiri garapeneko prozesuak irizpide jasangarrietara orientatuko dit uzten 

erreferentzia gehigarriak, eraikitako espazioen handitzearen kontrola, 

dentsitateak handitzea eta eraberritzea lehenestea.  

- Gure lurraldeko eremu berezi eta identitatedunak, pertsonak 

erakartzeko eta berrikuntzarako jarduerak batuko dituzten Berrikuntza 

Guneetan bilakatzea.  

- Kalitatezko erreferentzia gisa eta lurraldeari balio erantsia eman 

nahian, lurralde ekimenetan paisaia alderdia txertatzea. 
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4.2. Araba Erdialdeko Lurralde Zatiko Plana 

(Behin Betiko Onespena, abenduaren 28ko 277/2004 Dekretuaren bidez)  

 

Araba Erdialdeko Lurralde Zatiko Planak hainbat ekintza estrategikoren bidez 

Lurralde Zatia indartu eta orekatzeko balioko duten gaitasunak identifikatzen 

ditu.  

 

Garraiorako Terminal Intermodal berriaren ezarpenak, beren beregi garraio 

sare intermodalaren logistika erabilerarantz bideratutako Eragiketa 

Estrategiko berri baten definizioa eskatzen du (O.E. 12).. 

 

Jarraia, Intermodal berriaren ezarpenak Araba Erdialdeko LZPean izango 

lituzkeen eragin nagusien lehen azterketa bat jasotzen da. 

- Terminal Intermodal berria B3 Lurralde Zatian kokatzen da. LZP-k 

eremu honetan azpiegitura aurreikuspenek garrantzi handia izango 

dutela ezartzen du, Jundiz-CTV trenbide lotura nabarmenduz, eta 

aireportu inguruko jarduera logistiko-produktiboen garapen 

arrakastatsuarentzat beharrezkoa izango dela azpimarratuz.  

- Terminal Intermodala LZP-k Lurraldearen Transformazio eta 

Birkualif ikazio prozesuei dagozkien eremu batean kokatzen da, bere 

garapenak, hiri-garapena eta ingurumen kalitatearen eta inguruko 

paisai naturalaren berreskurapena ahalbidetu beharko dituelarik. 

Horregatik, eta aurrez azaldu moduan, Lurraldearen Birkualif ikazio 

eremua murriztu izana, Lurralde Zati berean Lurraldearen 

Transformazio eremua murriztuz konpentsatu beharko da.  

 

4.3. Ibai eta erreka ertzak antolatzeko Lurralde Arloko Plana 

(Behin Betiko Onespen, abenduaren 22ko 415/1998 Dekretuaren bidez, 

LAParen Aldaketaren Behin Betiko Onespena, 449/2013 Dekretuaren bidez)  

 

EAEko Ibai eta Erreka ertzak antolatzeko LAPak alderdi hidrauliko eta 

ingurumen eta hirigintza alderdiak kontuan izanda, ibai tarte bakoitzarentzat 

ubide publikoarengandik hirigintzaren gutxieneko erretiro bat ezartzen du.  
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Puntu batzuetan, ikerketa eremua, 600 km2 baina arro handiagoa duen 

Zadorra ibaiarengandik 100 metro baina gutxiagora kokatzen da. Hala ere, 

distantzia nahikoa denez, hasiera batean behintzat, proposatutako esku-

hartzeak ez du eraginik izango ur ibilguan.  

 

Bestalde, eremuaren ekialdetik Ibai eta Erreka ertzak antolatzeko LAPak, 

alderdi hidraulikoaren ikuspegitik 0 mailan jasotzen duen, eta beraz 1 eta 10 

km2 arteko adar arroa duen, erreka txiki bat pasatzen da  (ikus 2. mapa). 

Eragingo liokeen araudia ondorengo taulan laburtzen da: 

Alderdi hidrauliko eta hirigintza alderdia kontuan hartuz gutxieneko urbanizazio eta 
eraikuntza erretiroa (m) 

Alderdi 
hidraulikoa  

Garatutako eremuak 
Hiri-garapen berriak egiteko 
potentziala duten eremuak 

Landa-
eremua 

Eraikuntza-erretiroa 
Urbanizazioaren 
erretiroa 

Eraikuntzaren 
erretiroa 

Ubiderapen lerro 
definituarekin 

Ubiderapen lerroa 
definiturik gabe 

0 kategoria 10 12 2 (4) 12 15 

2. Taula. (Parentesi artean) adierazitako urbanizazioaren erretiroak, ondo artatutako landaredia 
duten ertzak egon ezkero, ertzeko landaredia hau kontserbatu ahal izateko, erretiroa ezarritako 
zenbakira handitu ahalko dela adierazten du.  

 

Erretiroak ubidearen ezpondako gainaldetik neurtuak izango dira, sektorearen 

urbanizazioa ubidearen trazatura egokitu beharko da eta, hasiera batean, ez 

dira ubidearen estalketak, ez eta aldaketak ere onartuko.  

 

Uholde arriskua de la eta, URA - Ur agentziak eskuragarri duen kartografia 

eguneratuena kontsultatu ondoren, eremuaren zati gehiena 10 urteko 

errepikapen denbora duen uholde arrisku eremuan dagoela baieztatu ahal 

izan da (ikus 3. mapa).  

 

Zabalera internazionala izango duen etorkizuneko trenbideak, ziur aski igota 

joan beharko denak, uholdeen aurrean babesa eskainiko dio LZParen Aldaketa 

proposatzen den eremuari. Zadorra ibaiaren uholde lautadak jaso dezakeen 

morfologia aldaketak ibai dinamika baldintzatu eta eraldatu lezake bai ibaian 

gora bai eta ibaian behera ere.  
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4.4. Nekazaritza eta Basoak Antolatzeko Lurralde Arloko Plana 

(Behin Behineko Onespena 2010eko azaroaren 8an)  

 

LAP honek, nekazaritza eta basogintza jardueren kudeaketa erregulatzen du, 

gainontzeko erabileren aurrean nekazal sektorearen interesak defendatuz. 

Nekazal ikuspegi batetik, bai eta ingurumen ikuspegi batetik ere, 

estrategikotzat jotzen da nekazaritzarako balio handia duten lurren 

mantenua, EAEko Ingurumeneko Esparru Programako helburuetan jasotzen 

den bezala.  

 

Nekazaritza eta Basoak Antolatzeko LAPak Lurzoru Ez Urbanizagarriaren 

ondorengo kategorizazioa egiten du, LAAtan oinarritua nahiz eta bertako 

antolamendu kategoria guztiak jaso ez eta besteren bat zehaztu eta banatu: 

 

 

 Nekazaritza-abeltzaintza 

Balio Estrategiko Altua 

 Trantsiziozko Landa Paisaia 

Mendia 

Basoa  

Basoa - Mendi Urria  

Larre Menditarrak  

Harkaitzak  

 Ingurumen Hobekuntza  

 Lurrazaleko Uren Babesa  

 

4. mapan ikerketa eremuan eta inguruetan kategoria hauek daukaten 

banaketa erakusten da. 

 

 Basoa: Kategoria honek bertako basoak, natura garrantzi handikoak, 

eta kanpoko espezieen landaketak jasotzen ditu. Ikerketa eremuaren 

kasuan, kategoria honetakoak dira ipar-ekialdean agertzen diren 

zuhaitz ale bakan batzuk.  

 

 Basoa - Mendi Urria: Kategoria honetan, orokorrean, sastrakadiak eta 

labakitu gabeko lursailak sartzen dira. Ekintza eremuan, kategoria hau 

laborantza intentsiboen artean lerro modura agertzen da.  
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 Nekazaritza - Abeltzaintza, Balio Estrategiko Altua: Nekazaritzarako 

balio handiena duten lurrak sartzen dira kategoria honetan eta 

lehentasunezko kontsideratzen dira sektorearen ikuspuntu estrategiko 

batetik. Eremua ia osorik hartzen dute.  

 

Ondorengo matrizeak Nekazaritza eta Basoak Antolatzen dituen LAPak 

ezarritako erregulazioa laburtzen du. Kontuan eduki behar da erabileren 

erregulazio hau ez dela loteslea, izan ere, LAPa ez dago behin-betiko onartua. 

Hala ere, ondoren jasotzen den, behin-betiko onespenerako prestatu den 

dokumentuak jasotzen duen matrizea kontsultatzeko aukera izan da: 

 

ERABILERAK 

ANTOLAMENDU KATEGORIAK 

NEKAZARITZ 

ABELTZAINTZA 
MEDIA 

INGURUMEN 

HOBEKUNTZA 

LURRAZALEKO 

UREN BABESA 
Balio 

Estrategiko 

Altua 

T rantsiziozko 

Landa P aisaia 

Mendi 

U rria 
Basoa 

Larre 

menditarra 
Harkaitzak 

INGURUMEN BABES 

Ingurumen 

Hobekuntza 
2 1 2 1* 1 

AISIA ETA  ASTIALDIA 

Jolas  jarduera zabalak 2 2 - 

Jolas  jarduera trinkoak 

dituzten eremuen 

egokitzapena eta 

erabilera 

2a 2a 3 2a  

Jolas  jarduera trinkoei 

lotutako eraikuntza eta 

ins talazio handiak 

3a 3a 3 3a - 

Ehiza eta arrantza 

jarduerak 
2 2 2 

LEHEN SEKTOREKO  BALIABIDEAK 

Nekazaritza 1 1* 2* 2a 3 2* 

Nekazal ustiapenari 

lotutako eraikuntza 
3a* 2a* 3a* 3 3 

Abeltzaintza 2 2* 1* 2* 2* 

Abeltzaintza 

ustiapenari lotutako 

eraikuntzak 

2a* 3a* 3 3 

Basoa 2a* 2* 1* 1* 2* 1* 2* 

Baso ustiapenari 

lotutako eraikuntzak 
3a* 2a 3a 3 3 

Nekazaritza-indus triak 3a 2a 3a 3 3 

Erauzketa jarduerak - - - 

AZPIEGITURAK 

Garraiobideak 3a 2a 2a 3 1 2a - 

Landa bideak eta 

pis tak 
2a 2a 2a* 3 2a - 

Aireko lineak 2a 2a 3a 3 2a - 

Lurpeko lineak 2a 2a 3a 3 2a - 

Zerbitzu instalazio 

teknikoak. A  mota 
3a 2a 2a 3a 3 - 

Zerbitzu instalazio 

teknikoak. B mota 
2a 2a 3a 2a - 

Hondakindegiak eta 

Zabortegiak 
3a 3a 3 3a - 
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Nekazaritza eta Abeltzaintza Antolatzeko LAParen Antolakuntza Matrizea 
1= Erabilera egokia / 2= Erabilera onargarria / 3= Debekatutako erabilera 
*= zehaztapenekin / a= Ingurumen Inpaktuaren gaineko Ebaluaketaren baitan 

ERAIKUNTZA  ERABILERAK 

Lehendik zeuden 

guneetan oinarritutako 

hirigintza hazkundeak 

2b 2a 2a 3a 3 2a - 

Lehendik zeuden 

guneetan oinarritu 

gabeko hirigintza 

hazkundeak 

3a 3a 3 3a - 

Herri-onurako eta 

gizarte-intereseko 

eraikinak 

2a 2a 3a 3 2a - 

Ustiategiari lotutako 

etxebizitza isolatua 
2a* 3a 3 3 

Ustiategiari lotuta 

gabeko etxebizitza 

isolatua 

3 3 - 

Instalazio arriskutsua 3a 3a 3a - 
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5. ALDAKETA PUNTUALAK ERAGITEN DUEN EREMUAREN 

INGURUMEN ANALISI, DIAGNOSTIKO ETA BALORAZIOA 

 

Planeamendu eta egikaritze dokumentuen idazketa prozesuaren lehen 

uneetatik kontuen izan daitezen, atal honetan aldaketa eremuaren ingurumen 

alderdi esanguratsuenak deskribatzen dira.  

 

Lehenik eta behin, Iruña Oka eta Vitoria-Gasteizko Udalerrietan aurkitzen den 

eta Jundiz-Villodas Terminal Intermodala garatzeko aukeratu den eremuaren 

deskribapen orokor labur bat egin da.  

 

5.1. Eremuaren eta ingurunearen deskribapena 

 

50 hektarea inguru dituen eremua ia guztiz laua da eta Iruña Oka eta Vitoria-

Gasteiz udalerri arabarrei dagokie. E-80 iparraldeko autobiaren mendebaldea 

kokatzen da, Jundizko industrialdetik gertu eta lursaila hegoaldetik mugatzen 

duen iberiar zabalerako Irun-Madril egungo trenbidearen eta etorkizunean 

lursaila iparraldetik mugatuko duen zabalera internazionaleko trenbidearen 

artean (ikus 1. mapa).  

 

Sektorea Lurzoru Ez Urbanizagarri gisa sailkatua dago eta egun nekazaritza 

erabilera dauka. Eremuaren iparraldetik Zadorra ibaia igarot zen da, gune 

batzuetatik 100 metro baina gutxiagora. Erdialdetik Jundizko industrialdea eta 

Mendoza, Trespuentes eta Villodas herrixkak lotzen dituen bigarren mailako 

errepidea pasatzen da. 

 

Egungo landaredia gehien bat laboreek osatzen dute, baina puntualki, beste 

landaredi unitate batzuk ere ageri dira (elordi ez atlantiar lerro txiki bat, 

sahasti multzo txiki bat eta txilardi kaltzikola apur bat genistarekin). Eremua 

zeharkatzen duen errepidearen ezpondetan sastrakadi espezie ezberdinak 

agertzen dira. Eremuaren barruan, aipatutako errepidearen aldamenean 

eraikuntza txiki bat dago.  
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Araba Erdialdeko LZPren Aldaketaren Eremua mendebaldeko mugatik 

 

Araba Erdialdeko LZPren Aldaketaren Eremua ekialdeko mugatik 
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5.2. Ezaugarri geologiko, hidrogeologiko eta 

geomorfologikoak 

 

Geologikoki, eremua Eusko - Kantauriar erregioan kokatzen da, eta ia 

guztiz, piriniar orogeniaren ondorioz deformazioak jasan dituzten Mesozoiko 

garaiko materialez osatua dago. Ikerketa eremua zehazki Zadorra ibaiaren 

Kuaternario garaiko metaketa alubiarrez osatua dago, mendebaldean 

kokatutako aldea ezik, bertan Kretazeo garaiko kareharri, marga eta 

margokararri txandaketa zentimetrikoa nagusitzen direlarik (ikus 5. mapa).  

 

Ikuspuntu geoteknikotik, eremuaren zati zabalenak arazo geotekniko 

nabarmenak erakusten ditu, uriola, istildura, zama-gaitasuna eta ezarguneak 

direla eta. Arazo hauek dauzkan eremuak metaketa alubiarren 

azaleramenduarekin bat egiten du eta bertako eraikuntza baldintzak oso 

aurkakotzat jo dira. Mendebaldeko aldeko ordea eremuak erakusten dituen 

eraikuntza baldintzak onargarritzat hartu dira (ikus 6. mapa). 

 

Eremuaren iragazkortasunak litologiaren araberako bi maila aurkezten ditu. 

Alde batetik, metaketa alubiarrak nagusitzen diren zati zabalean 

porositateagatiko iragazkortasun ertaina agertzen da, aldiz, mendebaldeko 

aldean artesiagatiko iragazkortasun baxua agertzen da.  

 

Aldaketaren eremuko malda % 5-ekoa baina baxuagoa da (ikus 7. mapa) eta 

horregatik eremuaren gehiengoan esposizioa haize guztietara da (ikus 8. 

mapa). 
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5.3. Lurzoruaren erabilerak 

 

Lurzoruaren egungo erabilera dela eta, Aldaketaren eremuan labore 

intentsiboekin lotutako nekazaritzarako lurrak nagusitzen dira, eremuaren 

hegoaldea mugatzen duten trenbide azpiegiturak (Irun-Madril trenbidea), 

bigarren mailako errepideak eta laboreekin lotutako eraikuntza txiki batek 

osatzen duten urbanizatutako lurzoru erabilera izan ezik (ikus 9. mapa). 

 

5.4. Landaretza eta Batasunaren Intereseko Habitatak 

 

Eusko Jaurlaritzak 2009an berrikusitako 1:10.000 eskalako Landaredi eta 

Habitaten mapak ekintza eremuan agertzen diren landaredi unitateak 

erakusten ditu. Ondorengo taulan ikerketa eremuan agertzen den landaredi 

unitate bakoitzaren azalera eta eremuan okupatzen duen ehunekoa jasotzen 

dira. Landaredi unitate hauen distribuzioa 10. mapan ikus daiteke.  

 

EUNIS Kodigoa Landaredi unitatea 
Azalera 

(m2) 
Ehunekoa 

F3.22 Elordi ez atlantiarra 5.550,9 1,33 

F7.44(Z) Txilardi kaltzikola tuparrizalea, genistarekin * 3.051,6 0,73 

F9.12(X) 
Lurzoru ez harritsuetako erreka bazterretako 

sahastiak* 
841,7 0,20 

I1.1 Monolabore intentsiboak 390.547,2 93,76 

J2 Dentsitate baxuko eraikuntzak 1.719,8 0,41 

J4.1 Eremu asfaltatuei loturiko landaredia 5.127,8 1,23 

J4.3 Trenbide sareak 9.700,2 2,33 

3. Taula. Eremuan agertzen diren landaredi unitateak. 
* Natur interes handiena duten unitateak 

 

Orokorrean, azalera gehiena (eremu guztiaren % 93,76a) labore intentsiboek 

osatzen dute. Gainontzekoan, erdia baina gehiago landaredi erruderal-

nitrofiloarekin edo lursail asfaltatuekin lotzen da.  
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Sektorearen ipar-ekialdean agertzen den sahasti multzo txiki bat eta hego-

mendebaldean dagoen txilardi kaltzikola lerro txiki bat dira eremuan interes 

handiena erakusten duten landaredi unitateak. Txilardi kaltzikola batasuneko 

interesa duen habitatetako bat da (4090 habitata, Txilar kaltzikola 

genistadunak). Eremuaren azaleraren % 1-a baina gutxiago okupatzen du 

(gutxi gora-behera 3.000 m2) eta bere kokapena kontuan hartuz, bi 

trenbideak batzen diren eremut ik gertu, litekeena da bere kontserbazio 

gauzatzea.  

 

Aipatzekoa da era berean Zadorra ibaiaren gertutasuna, izan ere, eremu 

honetan bere ertzetan batasunaren lehentasunezko interesa duen 91E0* 

habitata aurkezten baitu, haltzadi eta lizardiak.  

 

 

Eremuan agertzen diren labora intentsiboak 
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Errepideko ezpondetan dauden sahastiak 

 

5.5. Espezie mehatxatuak 

 

Eusko Jaurlaritzaren ingurumen kartografiaren arabera, eremuan bertan edo 

eremutik gertu Espezie Mehatxatuen Euskal Katalogoan dauden hainbat fauna 

espezie aurki litezke. Ondoren erantsitako taulan, espezie hauek jasotzen dira 

aipatutako katalogoan daukaten babes kategoriarekin. Espezie hauetako hiru 

ibai eremuarekin lotuta daude, eta ibai Aldaketaren eremut ik urruti xamar 

aurkitzen denez, hasiera batean beraiengan eraginik egongo ez dela 

pentsatzen da. Gardatxoak, presente egongo balitz ere, ez du mugikortasun 

arazorik erakusten, beraz, eremuaren eraldaketa hasterakoan bertatik alde 

egingo luke. Hala ere, bisoi europarra (Mustela lutreola) eta igaraba 

arruntaren (Lutra lutra) presentzia egiaztatua dagoela dirudi, espezie 

babestuak biak eta natur balio handikoak.  
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 Izen zientifikoa Izen arrunta Kategoria Maila* 

Hegaztia Riparia riparia Uhalde-enara Kaltebera 2 

Narrastia Lacerta lepida Gardatxoa Interes berezikoa 2 

Anfibioa Rana dalmatina Baso-igel jauzkaria Kaltebera 2 

Arraina Salaria fluviatilis Ibai kabuxa Desagertzeko arriskuan 2 

4.Taula. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Kartografiaren arabera eremuan bertan edo 

gertu egon daitekeen fauna mehatxatua. 

*Distribuzioari buruzko informazioaren maila: 

2. Lehentasunezko distribuzio eremuak: Espeziearentzat egokienak diren 

habitata nahiko eta kontserbazio egoera hoberenean aurkezten dituzten 

eremuak. 

 

Flora mehatxatuaren inguruan, EAEko ingurumen kartografiaren arabera 

WN1944 laukian (ikus 11. mapa) “Desagertzeko Arriskuan” kategorian dagoen 

Berula erecta espeziearen aleren bat aurkitzen da. Urarekin kontaktua behar 

duen landare bat denez, Zadorra ibaiaren ertzetan kokatuta egongo dela 

aurreikusten da, eta beraz, ikerketa eremutik kanpo. 

 

5.6. Paisaia 

 

5.6.1. Ikus-arroak 

 

Ikerketa eremua bi ikus-arrotan kokatzen da, iparraldeko aldea Vitoria-

Gasteizko ikus-arro zabalari egokitzen zaio eta beste aldea Langraiz Oka ikus-

arro, hau ere, zabalari, ondorioz, eremuaren paisaia hauskortasuna alta 

delarik. Hala ere, bizitokietatik eta zirkulazio bide arruntenetatik urrun dagoen 

sektore bat izanda, paisaia kalitatean duen eragina baxua dela esan daiteke.  

 

5.6.2. Paisaia Unitateak 

 

Ikerketa eremuan paisaia unitate bakar bat identifikatzen da (ikus 12. mapa), 

“Eremu f lubialean lehorreko nekazaritza”  
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5.7. Naturgune Babestuak eta EAEko Korridore Ekologikoen 

Sarea 

 

Aldaketaren eremuan ez da babestutako naturgunerik aurkitzen eta era 

berean ez dago EAEko Korridore Ekologikoen sarean. Hala ere, Natura 2000 

Sareko gune batzuen artean eta korridore ekologikoen saretik gertu 

(indargetze eremuak eta lotura korridoreak) kokatzen denez, ingurumen 

inpaktuaren ebaluaketa aztertzerako garaian egoera hau kontuan hartu 

beharko litzateke.  

 

5.7.1. Natura 2000 Sarea 

 

Natura 2000 Sarea, Habitat natural eta flora eta fauna basatiaren 

kontserbaziorako Kontseiluaren 1992ko maiatzaren 21eko 91/43/CEE Habitat 

Zuzentarauaren helburua hainbat habitat natural edo intereseko hainbat 

espezieren banaketa naturala ahalbidetzen duten habitaten mantenua 

bermatzea, edota kontserbazio egoera egoki batean berrezartzea da.  

 

Ikerketa eremut ik gertu dauden Natura 2000 Sareko guneak Zadorra Ibaia 

(ES2110010) eta Arabar Lautadako Irla-hariztietako bat dira (ES2110013) 

(ikus 13. mapa). Azpimarratu beharra dago BGLak BBE (Babes Bereziko 

Eremu) gisa izendatzeko dokumentuak idazteko lanetan dabiltzala eta 

dokumentu hauetan jasoko direla eremu hauetan eta beren eragin eremuan 

bete beharreko helburu, irizpide, erregulazio eta jarduketak.  

 

5.7.2. EAEko korridore ekologikoen sarea 

 

Korridore Ekologikoen bidez, Natura 200 Sarean jasotako batasunaren 

intereseko habitaten eta babes araudirik ez izanagatik ere ingurumen balio 

nabarmena duten beste eremu batzuen arteko lotura praktikoa sustatzen da, 

naturgune hauek kontserbatu edota berreskuratzeko helburuarekin.  
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EAEko Korridore Ekologikoen Sareak osatzen duen markoak ondorengo 

figurak dauzka: 

 Ibai tarteak 

 Lotura korridoreak 

 Indargetze eremuak 

 Nukleo guneak 

 Lotura eremuak 

 

13. mapan ikus daitekeen moduan, ikerketa eremua EAEko Korridore 

Ekologikoen Saretik kanpo geratzen da, baina era berean ikus daiteke, 

gertuago edo urrunago, inguruan badaudela Sarean jasotako elementu 

estruktural batzuk. 

- Lotura interes berezia duten ibai tarteak. Zadorra ibaiaren BGLa da 

eremuko adierazle bakarra. 

- Nukleo guneak. Aldaketaren eremuaren inguruan Arabar Lautadako 

irla-hariztia bakarrik da elementu honen adierazle.  

- Lotura eremuak. Eremuaren ipar-mendebaldean Badaia - Arrato 

mendilerroa aurkitzen da eta hegoaldean Gasteiz Mendebaldeko 

Mendiak, biak dira lotura eremuak.  

- Lotura korridoreak. Ikerketa eremuaren inguruetan, Gasteizko Mendi 

Altuak eta Zuazoko irla-basoa lotzen dituen lotura korridore txiki bat 

aurkitzen da. 

- Indargetze eremuak. Eremu hauek nukleo gune, lotura korridore eta 

lotura eremuen ingurumarian mugatzen dira.  

 

5.8. Arriskuak 

 

5.8.1. Arrisku naturalak 

 

Atal honetan eragindako eremuan aurki daitezkeen balizko arriskuak 

aztertzen dira.  
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Baso suteen arriskua 

Eusko Jaurlaritzak baso suteen arriskuaren inguruko azterketa egiteko garaian 

ondorengo dokumentuak hartzen ditu kontuan: EAEko Landarediaren 

Kartograf ia (Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Aholkulariordetza 2007) eta 

Euskadiko Baso erregaien modeloa (DAE 1999). Dokumentu hauek oinarritzat 

hartuta suteen ahalmen eskala bat zehazten da:  

◦ Arriskurik eza: mahastiak.  

◦ Arrisku baxua: landaredi erruderal-nitrof iloko eremuak (hiriguneak), 

larreak eta laboreak.  

◦ Arrisku ertaina: Harizti degradatuen eremuak.  

◦ Arrisku altua: Harizti trinkoak eta baso landaketak.  

 

Aldaketaren eremuan sute arriskua baxua dela esan daiteke landaredi 

erruderal-nitrofiloa eta batez ere laboreak dituen lursaila delako.  

 

Uholde arriskua 

6.3.1. “Ibai eta Erreka ertzak antolatzeko LAPa” atalean aipatu denez, 

ikerketa eremuaren zati handi batek 10 urteko errepika-denbora duen uholde 

arriskua erakusten du (ikus 3. mapa). 

 

Higadura arriskua 

Eremuan ez da aurkitu inolako higadura arriskurik.  

 

Arrisku sismikoa 

Arrisku Sismikoen aurreko Larrialdi Planaren arabera (2006ko iraila), 

Aldaketaren eremua V-VI intentsitate eremuan dago kokatua. Gradu honetan 

kokatzen diren udalerriek ez dute Larrialdi Sismikoko Plana garatu behar, izan 

ere, oso arraroa litzateke bertan eraikuntzak suntsitzeko adinako indarra 

lukeen lurrikara bat gertatzea. V-VI graduak 500 urteko denbora tartean 

Merkalli eskala eraldatuan gradu bereko lurrikara bat gertatzeko ahalmena 

adierazten du.  
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Akuiferoen zaurkortasuna 

Eremuak kontuan hartzeko moduko akuiferoen zaurkortasuna aurkezten du. 

Porositateagatiko iragazkortasun ertaina aurkezten duen Aldaketaren 

eremuko zati handienean kutsaduraren aurrean akuiferoak duen 

zaurkortasuna altua da, aldiz, artesiagatiko iragazkortasun baxua aurkezten 

duen mendebaldeko aldean zaurkortasuna oso altua da.  

 

5.8.2. Arrisku teknologikoak 

 

Merkantzia arriskutsuen garraioagatiko arriskua  

Eusko Jaurlaritzako Larrialdi Plan Bereziak, Mirandan RENFEk duen Gerentzia 

Operatiboak eta Herri Babeserako Zuzendaritza Orokorrak emandako datuen 

arabera, merkantzia arriskutsuen garraioa dela eta arriskua erakusten duten 

tarteak identifikatu ditu Aldaketaren eremuaren hegoaldetik pasatzen den 

Irun-Madril trenbidean. 

 
TARTEA Tm/urtea 

Miranda-Jundiz 106.486 

Jundiz-Altsasu 100.411 

Aldaketaren eremuaren inguruan dauden trenbide tarteek 
jasaten dituzten merkantzia arriskutsuen tonak. 

 

Ondorioz, aipatutako Plan Bereziak istripu arriskua minimizatzeko ezartzen 

dituen neurriak kontuan hartu beharko dira.  

 

SEVESO II araudia  

SEVESO Zuzentaraua (Uztailak 16ko 1254/99 Errege Dekretua eta berau 

aldatzen duen otsailaren 4ko 119/2005 Errege Dekretua), potentzialki 

arriskutsuak izan daitezkeen industrien detekzioarekin eta hauetan gerta 

daitezkeen istripuen aurreikuspenarekin eta gertatu ezkero jarraitu beharreko 

jokaerarekin lotzen da. Aldaketa eremutik kanpo kategoria honetako industria 

bat aurkitzen da (Unión Española de Explosivos S.A.), Iruña Oka udalerrian 

kokatua eta 2006ko uztailaren 19an homologatua. Proposatutako Aldaketak 

ez du eraginik izango industria honen jardueran.  
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5.9. Ingurumen Kalitatearen Sintesia 

 

Aldaketaren eremuak 50 Ha-ko azalera dauka eta Iruña Oka eta Vitoria-

Gasteiz udalerrien artean kokatzen da.  

 

Gaur egun, sektorea ia erabat laboreek okupatzen dute.  

 

Sektorea ez dago Babestutako Naturgune baten barruan, ezta EAEko 

Korridore Ekologikoen Sarean ere. Hala ere, inguruetan badira Natura 2000 

Sareko guneak baita Korridore Ekologikoak ere: Zadorra ibaiaren BGLa, 

Arabar Lautadako irla-hariztien BGLa eta Korridore Ekologikoen Sareko 

hainbat elementu (ikus 13. mapa). 

 

Dudarik gabe nekazaritzarako daukan balio handiaz gain, ezaugarri 

aipagarriena Zadorra ibaiaren gertutasunagatik 10, 100 eta 500 urteko 

errepika denborarako aurkezten duen uholde arriskua da.  
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6. ARABA ERDIALDEKO LZP-REN ALDAKETAREN ZEHAZTAPENEK 

ERAGINDAKO BALIZKO INPAKTUEN IDENTIFIKAZIOA 

 

Prozesu metodologiko orokorrak ondorengo prozedura jarraitzen du: 

ingurumen inpaktuak eragin ditzaketen jarduerak antzeman ondore n, 

aldatuak izan daitezkeen ingurunearen ezaugarriak identifikatzen dira. 

Informazio hau eskutan, lehenik inpaktuen identifikaziorako matrize 

kromatiko bat egiten da (1. matrizea) eta ondoren, inpaktuen karakterizazio 

eta azken baloraziorako bigarren matrize bat (2. matrizea). 

 

1. matrizean balizko aldaketak identifikatzen dira, eta bide batez, inpaktu 

mailaren lehen balorazioa egiten da, negatiboak zein positiboak izan. Aurre-

balorazio honek proposatutako Aldaketaren ingurumen egokitzapen maila 

aurreikustea ahalbidetzen du. Inpaktuak daukaten garrantzia mailaren 

arabera lau multzotan sailkatzen dira:  

 Esangura gutxikoa 

 Esanguratsua 

 Oso esanguratsua 

 Positiboa 

 

6.1. Inpaktuen identifikazioa 

 

Balizko inpaktuak eragin ditzaketen jardueren identifikazioa 

 

Araba Erdialdeko LZPren Aldaketa jasango duen eremuan Geltoki Intermodala 

bat ezarriko denez beharrezkoa izango da obra garrantzitsuak egitea, 

horregatik, ingurumen eragina aztertzerako garaian eraikitze eta erabilera 

faseak bereizi dira. 

 

Eraikitze fasea:  Erabilera fasea: 

- Lur mugimenduak 
- Makinariaren zirkulazioa 
- Eraikuntzako hondakinen sorrera 
- Errepideetan garraio pisutsuaren 

igoera 
- Bideen mozketa 
- Bide-zirkulazio eta trafiko 

aldaketak 
- Ustekabeko isurketak 

- Asfaltatutako eta zolatutako 
eremu berrien presentzia 

- Argiztapenaren igoera 
- Eraikuntza berriak 
- Bide berriak 
- Paisaian aldaketak 
- Geomorfologia aldaketak 
- Lurzoru erabileraren aldaketa 
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Aldatuak izan daitezkeen ingurumen elementuen identifikazioa 

 

Ondorengo taulan aurreikusitako Aldaketaren ondorioz, positiboki zein 

negatiboki, aldaketak jasan ditzaketen ingurumen alderdiak, eta hauei 

lotutako ezaugarriak, elementuak eta prozesuak jasotzen dira : 

 

Ingurumen alderdiak Ingurumen elementu edo ezaugarriak 

Ura 

- Akuiferoen kutsadurarekiko zaurgarritasuna 

- Iragazkortasuna eta kargarako  ahalmena 

gutxitzea 

Lurzorua 

- Lurzoruaren artifizializazioa 

- Erabilera aldaketa 

- Lurzoruaren galera 

Airea 
- Atmosferaren kutsadura 

- Zarate 

Landaredia - Belarkaren desagertzea 

Fauna - Faunarengan balizko eragina 

Paisaia 
- Paisaia kalitatea 

- Hauskortasuna/ Paisaiaren intrusioa 

Arriskuak - Uholde arriskua 

Baliabideak - Baliabideen kontsumoa 

Hondakinak - Hondakinen sorkuntza 

Giza-ingurunea eta gizarte-

ekonomia 

- Enplegua eta jarduera ekonomikoa 

- Nekazaritza produktibitatea 

- Mugikortasuna 

 

Jundiz-Villodas Terminal Intermodalagatiko Araba Erdialdeko LZPren 

Aldaketaren ondorioz sortutako ingurumen eraginen balorazioan jasotzen 

denez, esan daiteke inpaktu gehienak ESANGURA GUTXIKOTZAT hartu direla. 

Inpaktu ESANGURATSUENAK iragazkortasunaren ondoriozko kargarako 

ahalmena gutxitzea, lurzoruaren artif izializazioa, lurzoru galera eta 

erabileraren aldaketa, zarata paisaiaren antropizazioa, uholde arriskua eta 

nekazaritza produktibitatea galerarekin lotuta daude.  
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6.2. Inpaktuen karakterizazioa eta balorazioa 

 

Behin inpaktuen identif ikazio matrizea eginda eta inpaktuak aurrebaloratuta, 

inpaktu hauen karakterizazio egiten da (2. matrizea). Matrize honek, 

“esanguratsu” eta “oso esanguratsu”-tzat jo diren inpaktu negatiboak soilik 

ebaluatzen ditu, “esangura gutxiko”-tzat jo diren inpaktu guztiak bateragarri 

bezala baloratzen direlako. Inpaktuen karakterizazio eta baloraziorako 

abenduaren 9ko 21/2013 Legea hartu da kontuan.  

 

 INGURUMEN INPAKTU BATERAGARRIA: Babes neurri edo neurri zuzentzaileen 

beharrik gabe, jarduera amaitu eta berehala errekuperatzen dena. 

 NEURRIZKO INGURUMEN INPAKTUA: Babes neurri edo neurri zuzentzaile 

gogorrik gabe eta denbora tarte bat pasa ondoren errekuperatu daitekeena. 

 INGURUMEN INPAKTU LARRIA: Babes neurri edo neurri zuzentzaile gogorrak 

ezarrita eta denbora tarte luze bat pasa ondoren errekuperatu daitekeena. 

 INGURUMEN INPAKTU KRITIKOA: Maila onargarritik kanpo dagoena. 

Ingurumen ezaugarrien kalitatearen behin betiko galera dakar, babes neurri 

edo neurri zuzentzaile gogorrak ezarrita ere errekuperatu ezin daitekeena. 

 

6.2.1. Lurrazaleko eta lurrazpiko uretan sortutako eraginak 

 

Eraikitze fasean egingo diren ekintzek akuiferoak kutsatzeko balizko arriskua 

handituko dute. Eragin hau ESANGURATSUtzat hartu da eremu horretan 

akuiferoek kutsaduraren aurrean duten zaurkortasuna altua delako, hala ere, 

BATERAGARRI bezala baloratua izan da isurketak egoteko arrisku potentziala 

txikitu dezaketen babes neurriak har daitezkeelako.  

 

Bestalde, Geltoki Intermodalak okupatuko duen lurzoruaren gehiengoak 

iragazkortasuna galduko du. Eragin hau ESANGURATSUtzat hartu da, nahiz 

eta NEURRIZKO inpaktu gisa baloratu den emango den azalera konpentsazioa 

dela eta.  

 



Jundiz-Villodas Terminal Intermodalagatiko Araba Erdialdeko Lurraldearen Zatiko Planaren 

Aldaketaren Ingurumen Jasangarritasunari buruzko Txostena. 2014ko apirila 32 

6.2.2. Artifizializazioa / Lurzoruaren erabileran aldaketak eta 

lurzoruaren galera 

 

Geltoki Intermodalaren eraikitze gasean hondeaketak, lur mugimenduak eta 

okupazioak sektoreko lurzoruaren artif izializazioa eta galera ekarriko du. 

Eragin hau ESANGURATSUtzat hartu da eta NEURRIZKO baloratu nahiko gertu 

dagoen eremu batean antzeko azalera duen lurzoruaren konpentsazioa 

proposatzen delako. 

 

Gaur egun, eremuan nekazaritza jarduera garrantzitsua ematen da, beraz, 

Geltoki Intermodalaren presentziak lurzoruaren erabileran eragingo duen 

aldaketa ESANGURATSUA izango da, hala ere, eta aurrez aipatutako 

argumentuak jarraituz, BATERAGARRI gisa baloratzen da sektorearen antzeko 

ezaugarriak dituen beste eremu batekin konpentsatzea planteatzen baita.  

 

6.2.3. Kutsadura atmosferikoaren igoera 

 

Eraikuntza obra guztiek esekidura-partikula eta gai kutsakorren igoera bat 

dakarte airean, zarata mailaren igoerarekin batera. Hasiera batean eta 

eraikitze fasean, jario hauek ez dira garrantzitsuak izango beti ere makinaria 

egoera onean badago eta hautsa minimizatzeko dauden neurri zuzentzaileak 

betez gero (aldizkako ureztatzeak, kamioien kargaren estaltzea, etab.). 

Horregatik, eta daukan denborazko izaerarengatik, balizko eraginak ESNGURA 

GUTXIKOtzat hartu dira.  

 

6.2.4. Zarata mailaren igoera 

 

Eraikitze fasean, hondeaketa, lur mugimendu eta makinariaren zirkulazioak 

eta funtzionamenduak eraginda egongo den zarata mailaren igoera handia 

ESANGURATSUtzat hartu da eta BATERAGARRI baloratu.  
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Era berean, Geltoki Intermodalaren erabilera fasean egongo den zarata maila 

egun eremuak daukan mailaren gainetik egongo da. Zarata maila handiena 

inguruko herrixketan bizi den edota Jundizko industrialdean lan egiten 

dutenek pairatuko dute bereziki. Hala ere, bizitoki handietara dagoen 

distantziak eragina ESANGURA GUTXIKOtzat identifikatzea dakar eta 

BATERAGARRI gisa baloratzea. 

 

6.2.5. Landaretzan sortutako eraginak 

 

Orokorren, landarediarengan sortutako eragina ESANGURA GUTXIKOtzat 

hartzen da, izan ere, eraldatuko den azalera gehiena laboreek eta mota 

ezberdinetako landaretza erruderalak okupatzen dute. Arrazoi honengatik 

inpaktua BATERAGARRIA dela kontsideratzen da.  

 

6.2.6. Faunarengan sortutako eraginak 

 

Faunarengan inpaktua ESANGURA GUTXIKOA eta BATERAGARRIA da, izan 

ere, ikertutako eremuan interesezko fauna espezieei eragin dakieken inpaktu 

erreala minimoa da. Hala ere, eraikuntza fasean Zadorra ibarreko 

faunarengan eragozpenak sor daitezke. Arazo hau ahalik eta txikiena izateko, 

obrak balio handieneko espezieen (bisoi europarra eta igaraba arrunta 

bereziki) ugalketa eta umealdian egin ez daitezen ahalegindu beharko da.  

 

6.2.7. Paisaian sortutako inpaktuak 

 

LZPren Aldaketak jasotako zehaztapenen egikaritze fasean emango diren 

hondeaketa, lur mugimendu, ibilgailuen zirkulazio, materialen karga eta 

deskarga eta makinariaren funtzionamenduak, eta era berean, Geltoki 

Intermodalak erabilera fasean izango duen jarduerak eta ibilgailuen 

trafikoaren hazkuntzak, dudarik gabe, paisaiaren pertzepzioan eragina izango 

dute. Hala ere, paisaiarengan sortutako inpaktua ESANGURATSUtzat hartzen 

bada ere, BATERAGARRI gisa baloratu da izango dituen behatzaile 

potentzialen kopuru eskasa dela eta. 
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6.2.8. Uholde arriskua 

 

Kontuan hartuz eremuaren zati gehiena 10 urteko errepika denbora duen 

uholde arriskuaren baitan dagoela, arrisku honi dagokion inpaktua OSO 

ESANGURTSUtzat hartu da eta inpaktu LARRI gisa baloratu da beharrezkoa 

izango baita babes neurri zorrotzak ezartzea. 

 

6.2.9. Baliabideen kontsumoa 

 

Eraikitze fasean aurrera eramango diren obren eraginez egongo den 

baliabideen kontsumoaren hazkundea ESANGURATSUA izango da (materialak, 

energia, ura…), hala ere, inpaktu hau denboraldi laburrean emango denez, eta 

aldiz material hauen erabilera luzea izango denez, inpaktu BATERAGARRI gisa 

baloratu da. 

 

6.2.10. Hondakinen sorrera eta hondeaketa-lanetako lurrak 

 

Aurreikusitako jarduera martxan jartzeko egin beharreko obrek hondakin eta 

hondeaketa lurren bolumen handiak eragingo ditu. Material hau obran bertan 

edo inguruan berrerabili daiteke, edo bestela, hondakin inerteen zabortegi 

batera eraman beharko da. Inpaktua ESANGURATSUtzat hartu da, eta 

kontuan hartuz aurreikusitako eraikuntza prozesuek ez dutela hondakin 

bolumen handirik sortuko eta neurri handi batean berrerabiliak izan 

daitezkeenez, BATERAGARRI gisa baloratu da.  

 

6.2.11. Enplegua eta jarduera ekonomikoak 

 

Eraikitze fasean egingo diren lanetan, zein Geltoki Intermodalaren erabilera 

fasean, langileak beharko direnez enplegua sortuko da. Gainera, Geltoki 

Intermodala ezartzeak inguruan dauden sektore ekonomiko ezberdinen arteko 

sinergiak ahalbidetuko dituenez eragin POSITIBO moduan baloratua izan da.  

 



 

Jundiz-Villodas Terminal Intermodalagatiko Araba Erdialdeko Lurraldearen Zatiko Planaren 

Aldaketaren Ingurumen Jasangarritasunari buruzko Txostena. 2014ko apirila  35 

6.2.12. Nekazaritza-produktibitatea 

 

Hondeaketa eta lur mugimenduek, baina batez ere lurzoruaren okupazioak 

nekazaritza produktibitatean eragingo duen inpaktua ESANGURATSUtzat hartu 

da daukan azaleragatik eta nekazaritzarako balio altuko lurzoruak direlako. 

Hala ere, BATERAGARRI gisa baloratu da konpentsazio aukera bat ezarri 

delako, sektorearen antzeko ezaugarriak dituen eta egun Lurraldearen 

Transformaziorako definituta dagoen eremu bat Lurraldearen 

Birkualif ikaziorako berdefinituz.  

 

6.2.13. Bizi-kalitatea / Bizigarritasuna 

 

Eraikitze fasean emango diren makinariaren presentzia eta zirkulazioa, 

egungo sarrera-irteeretan balizko aldaketak eta ibilgailuen trafikoaren 

hazkundeak eta edozein eraikuntza prozesuri lotutako arazoak direla eta 

(zarata mailaren igoera, kutsatzaileen presentzia airean (batez ere partikulak 

eta hautsa) eta zirkulaziorako zailtasunak) bizi-kalitatean/bizigarritasunean 

eragina ESANGURA GUTXIKOA izango da inguruan biztanleria gutxi bizi 

delako. Horregatik eta inpaktuaren denbora baterako izaera kontuan izanik, 

BATERAGARRI gisa baloratu da.  

 

6.2.14. Mugikortasuna 

 

Eraikitze fasea makinariaren zirkulazioa eta sarrera-irteeretan egongo diren 

balizko aldaketak direla eta inguruko mugikortasunean egongo den eragina 

ESANGURA GUTXIKOtzat hartu da, eta daukan denbora baterako izaera eta 

ekidin ezina dela kontuan hartuz BATERAGARRI gisa baloratu da.  

 

Aitzitik, erabilera fasean azpiegitura berriak mugikortasunean izango duen 

eragina POSITIBOtzat hartu da, izan ere, Geltoki Intermodala kokatuko den 

inguruan dauden merkantzia garraiobide ezberdinen arteko sinergia 

ahalbidetuko du.  
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6.3. Inpaktuen Balorazioaren Laburpena 

 

Azkenik inpaktu OSO ESANGURATSU 1 eta 16 ESANGURATSU antzeman dira, 

eta ondorengo emaitza lortu: LARRI 1, NEURRIZKO 5 ETA 12 BATERAGARRI. 

Gainontzeko inpaktuak POSITIBOAK eta BATERAGARRIAK dira, ESANGURA 

GUTXIKO inpaktu guztiak BATERAGARRI moduan baloratu direlako. 

 

Inpaktu maila Eragindako elementua Ekintzak 

LARRIA Uholde arriskua  Terminal Intermodalaren presentzia 

NEURRIZKOA 

Iragazkortasuna eta kargarako  

ahalmena gutxitzea 

Lurzoruaren okupatzea 

Terminal Intermodalaren presentzia 

Lurzoruaren artifizializazioa 

Hondeaketak eta lur mugimenduak 

Lurzoruaren okupatzea 

Terminal Intermodalaren presentzia 

BATERAGARRIA 

Akuiferoen kutsadurarekiko 

zaurgarritasuna 

Hondeaketak eta lur mugimenduak 

Materialen garraioa, karga eta deskarga 

Erabilera aldaketa / Lurzoruaren 

galera 

Hondeaketak eta lur mugimenduak 

Lurzoruaren okupatzea 

Zarate 

Hondeaketak eta lur mugimenduak 

Makinariaren zirkulazioa 

Materialen garraioa, karga eta deskarga 

Paisaiaren hauskortasuna Terminal Intermodalaren presentzia 

Baliabideen kontsumoa Lurzoruaren okupatzea 

Hondakinen sorkuntza Hondeaketak eta lur mugimenduak 

Nekazaritza produktibitatea 
Hondeaketak eta lur mugimenduak 

Lurzoruaren okupatzea 

Inpaktuen balorazioaren laburpena 

 

Uholde arriskuarentzako ezik, inpaktuen azken balorazioa bateragarria edota 

neurrizkoa dela irizten da, beti ere, sektorearen azalera eta ezaugarri 

antzekoak dituen beste eremu baten landa lurreranzko desklasif ikazioa 

kontuan harturik Trukatze hau konpentsaziozko neurri nagusia izango da.  
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7. NEURRI BABESLE, ZUZENTZAILE ETA KONPENTSATZAILEEN 

PROPOSAMENA 

 

Neurri zuzentzaileen helburua gerta daitezkeen balizko aldaketak minimizatu 

edota konpentsatzea da, eta horretarako, Jundiz-Villodas Terminal 

Intermodalagatiko Araba Erdialdeko Lurralde Zatiko Planaren Aldaketak 

proposatutako zehaztapenen garapenak ingurumenaren gainean eragingo 

duen inpaktua ahalik eta txikiena izateko gomendioak ezartzen ditu.  

 

LZPren Aldaketaren fase honetan Terminal Intermodalaren proiektu konkretua 

aztertzen ez denez, proposatuko diren neurri zuzentzaileak derrigorrez 

orokorrak izango dira Terminal Intermodalerako dise inu aukera ezberdinetan 

erabilgarriak izateko.  

 

Bestalde, ez da aurkitu goragoko eskala batean dagoen lurralde 

antolakuntzari lotutako ingurumen iraunkortasunari buruz ko prozedurarik, 

beraz, ez dago txosten honetan zuzenean jaso beharreko neurririk.  

 

7.1.  Neurrien definizioa 

 

Dokumentu honetan jasotako neurri orokorrak, nagusiki, Terminal 

Intermodala eraikitzeko faseari dagozkie, une horretan jasoko bait dira 

denbora tarte baterako diren inpaktu esanguratsuenak. Prozesuaren une 

honetan ezin da neurri zuzentzaileen kostu ekonomikoa zehaztu ez baitago 

proiektuari buruzko informazio nahikorik, hori dela eta, fase aurreratuagoetan 

zehaztu beharreko zerbait izango da, proiektuaren egikaritze lanei lotuta 

geratuko delarik. 

 

7.1.1. Eragindako gehienezko eremuaren mugaketa 

 

Araba Erdialdeko LZPren Aldaketaren ondorioz egin beharreko obrak 

beharrezko den eragin eremura mugatuko dira, obrako materialekin 

okupatutako guneak erabat zehaztuz eta makinaria eta ibilgailuen zirkulazioa 

haientzat ezarritako guneetatik kanpo debekatuz.  
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7.1.2. Kutsatzaile atmosferikoak saihesteko neurriak 

 

Obrak egiten diren unean ohitura egokiak jarraituz partikulen 

kontzentrazioaren handitzea eta isurketak nabarmen murriztu daitezke, 

horregatik, kutsadura atmosferikoaren ikuspuntua proiektuaren egikaritze 

garaian jorratu beharko da. Hasiera batean, hartu beharreko neurrietako 

batzuk hauek lirateke: 

 Eraikitze fasean lurrazala ureztatzeko sistema bat ezarriko da hautsaren 

dispertsioa saihesteko.  

 Obra eremuaren irteeran kamioien gurpilak garbitzeko sistema ezarriko da.  

 Hauts motako produktuen metaketa, karga eta deskarga (zementua, etab.) 

haizearen bidezko beren dispertsioa ekiditeko moduan egingo da.  

 Kamioiek daramaten karga babestua eta estalia joango da. 

 

7.1.3. Kutsadura akustikoa saihesteko neurriak 

 

 Erabiliko den makinariak zarata emisioei dagokion europa r araudia 

86/662/CEE eta 95/27/CE Zuzentarauak) eta kanpoan dabiltzan makinaria 

batzuen inguruan eragiten dituen zarata emisioak erregulatzen dituen 

otsailaren 22ko 212/2002 Errege Dekretua bete beharko ditu. Bibrazioen 

inguruan UNE 22-381-93 arauak ezartzen dituen mugak bete beharko dira.  

 Geltoki Intermodalak erabilera fasean inguruko herrietako kalitate 

akustikoko helburuetan zein eratan eragingo duen aztertzeko zarata mapa 

bat egitea gomendatzen da, beharrezkoa balitz, babes neurri eta neurri 

zuzentzaileak proposatuz.  

 Hala ere, beharrezkoa litzateke Geltoki Intermodala eraiki aurreko 

azterketa akustiko bat egitea inguruak egun daukan kalitate akustikoa 

baloratu ahal izateko.  
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7.1.4. Hondakinen sorrera zuzentzeko neurriak 

 

 Obretan sortutako hondakinak egun gai honen inguruan indarrean dagoen 

araudia jarraituz kudeatu beharko dira (hondakin eta lurzoru kutsatuen 

uztailaren 28ko 22/2011 Legea eta EAEko zabortegietan hondakinen 

metaketa eta hondakindegien gauzatzea erregulatzen duen otsailaren 24ko 

48/2009 Dekretua), hala, baimendutako kudeatzaile batek jaso arteko 

hondakinen behin behineko jasotze eta metaketa sistema bat ezarriko da.  

 Ustekabeko isurketa bat gertatuko balitz ahal bezain azkarren garbiketari 

ekingo litzaioke eta haren izaera kontuan hartuz behar bezalako 

tratamendua emango litzaioke.  

 

7.1.5. Ur baliabideen gaineko inpaktuekin lotutako neurriak 

 

Zadorra ibaiarengan eraginik espero ez den arren, eremuak kutsaduraren 

aurreko akuiferoen zaurkortasun handia erakusten duenez, obrak dirauten 

bitartean ondorengo babes neurriak hartuko dira: 

 Biltegien kontrola: obrako materialak eta hondakinak. 

 Sustantzia toxikoen ustekabeko isurketen prebentzioa. 

 Ibilgailuen mantenua eta erregaiaren karga lurzoru iragaz ezina eta 

isurketen bilketa duten guneetan egingo da, edo ezinezko balitz, 

jarduera hau ahalbidetzen duten establezimenduetan. 

 Obra faseak dirauen bitartean eskegitako solidoen jarioa ekidingo 

duten barrerak jarriko dira.. 

 Hondeaketa lanak egiterakoan eta lurzoruaren inpermeabilizazioa 

eragiterakoan kontu berezia izango da lurrazpiko akuiferoengan 

eragina ekiditeko. 

 

7.1.6. Uholde arriskuarekin lotutako neurriak 

 

Eremua 10 urteko errepika denbora aurkezten duen mantxaren barruan dago 

kokatuta, horregatik, uholde arriskua gutxitze aldera eta material edota 

gizakiengan eragin ditzakeen kalteak saiheste arren, ondorengo neurriak 

hartuko dira:  
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 URA agentziaren txostenak zehaztuko dituen balizko neurriak ezartzea. 

 Behin zabalera internazionala duen etorkizuneko trenbidea eginda, egoera 

berriak uholde arrisku mailen eraldaketan izandako eragina islatuko duen  

uholde ikerketa berri bat egin beharko litzateke. 

 Ezarri beharreko neurri zehatzak proiektuaren fasean definituko dira, 

zabalera internazionaleko trenbide berriak sortuko duen egoera ezagutzen 

denean. 

 

7.1.7. Landaretza eta lurzoruaren gaineko inpaktuekin lotutako 

neurriak 

 

 Obrak hasi aurretik eta haren zuinketa egiten den bitartean, eragindako 

eremuaren azterketa sakon bat egingo da, bereziki sahastia aztertuz, 

proiektatutako lanetan eraginik izango ez duen eta mantendu daitekeen 

zuhaitz alerik egon ezkero, berau detektatu eta markatzeko. Proiektuaren 

beharrizanekin bateragarriak ez diren aleak soilik kenduko dira. 

 Landarediaren suntsiketagatik irizpide orokor eta neurri konpentsatzaile 

moduan, eraikitze fasea amaitu ondoren obren eraginez kaltetuak izan eta 

asfaltatuak edo zolatuak izan ez diren eremuetan landaketak egingo dira.  

 Lur pilaketak horretarako bereziki atondutako eremuetan egingo dira lubaki 

perimetralak izango dituztelarik euriek eragindako herrestatzea ekiditeko 

eta beharrezkoa bada, berlandaketa lanetan berrerabiliko dira.  

 Ahal de neurrian inguruko lurren konpaktazioa saihestuko da, makina riaren 

zirkulazio eremua beharrezkora soilik mugatuz, era berean, kaltetuta 

suertatu diren guneak deskonpaktatu egingo dira eremuaren lehengoratze 

lanak hasi aurretik.  

 

7.1.8. Paisaiaren gaineko inpaktuarekin lotutako neurriak 

 

 Ahal den tokietan, landarediaren desagertzea konpentsatzeko neurriak 

hartu eta libre geratutako eremuak babestu.  
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7.1.9. Faunari lotutako neurriak 

 

 Obrak ez lirateke Zadorra ibaian eta bere inguruetan leudeken balio 

handieneko espezieen (bisoi europarra eta igaraba arrunta bereziki) 

ugalketa eta umealdi garaietan egin beharko.  

 Faunarentzako pasabideak egokitu. 

 Aurrerago emango diren plangintza eta proiektu faseetan Arabako Foru 

Aldundiarekin harremanetan jarri beharko da, eskuduntza duen organoa 

izanik, babestu beharreko espezieentzat hartu beharreko balizko neurriei 

buruz bere iritzia eman dezan.  

 

7.1.10. Okupazioa konpentsatzeko neurriak 

 

Araba Erdialdeko LZPren Aldaketak Balio Estrategiko Altuko lurzoruaren 45,69 

Ha-tako okupazioa ekarriko du, azalera honen % 94a labore intentsiboko 

lurrak dira (zereala). Hala ere, proiektatuta dagoen zabalera internazionaleko 

trenbidea egiten denean, azalera hau iberiar zabalera eta zabalera 

internazionaleko bi trenbideen artean geratuko da eta ondorioz, seguruenik 

gaur egun daukan balio estrategiko altuko nekazal lurzoru izaera galduko du.  

 

Araba Erdialdeko LZPk Lurraldearen Transformaziorako eremu gisa definituta 

daukan azaleraren handitzearen konpentsazio neurri nagusi gisa, Jundiz 

Mendiaren hegoaldean kokatzen den eta gutxi gora-behera 49 Ha dituen 

Lurraldearen Transformaziorako eremua Lurraldearen Babeserako eremu gisa 

sailkatzen da.  

 

Bestalde, aldaketak proposatzen duen Lurraldearen Birkualifikaziorako 

eremuaren desagertzea Zalla eta Mendoza errekak batzen diren eremuan 

Zadorra korridorearen handitzearekin konpentsatzen da.  

 

Erreferentzia Txostenean adierazitako moduan, nekazal lurzoruari egindako 

eragina “Plan, programa eta proiektuen garapenak nekazaritza eta basogintza 

sektoreetan eragindako ebaluaketaren gida metodologikoan” ezartzen 

denaren arabera egin beharko da, ondoren, neurri zuzentzaile eta 
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konpentsatzaile egokiak ezarri daitezen. Hala ere, ez dago aipatutako gida 

metodologikoan definitzen den nekazaritzarengan emango diren eraginen 

ebaluaketa egiteko datu nahikorik (nekazal ustiategien kopurura, ustiategi 

bakoitzaren azalera, ustiategi bakoitzaren ekoizpena…), beraz, azalera guztia, 

batasunaren intereseko habitatak eta eremuan dauden laboreak kontuan 

hartuz egin da balorazioa.  

 

 
Aldaketaren 

Eremua 
Jundiz Mendia 

Zadorra 

Korridorea 

Batasunaren 

Intereseko 

Habitatak 

(Ha) 

4090 0,31 10,25 - 

6210* - 1,87 3,04 

91E0* - - 20,84 

Azpitotala 0,31 12,12 23,88 

GUZTIA 0,31 36 

Laboreak 

(Ha) 

Labore intentsiboak 39,05 26,01 74,39 

Baratz eta 

mintegiak 
- - 29.172,40 

Lugorriak - 2,27  

Azpitotala 39,05 28,28 77,31 

GUZTIRA 39,05 105,59 

Azalera (Ha) 45,69 49,34 72 

AZALERA GUZTIA 45,69 121,34 

5. Taula. Aldaketaren eremua eta konpentsazio eremuen ingurumen kalitatearen alderaketa 

 

Araba Erdialdeko LZPren Aldaketaren ondorioz emango den balio altuko 

nekazal lurzoruen galera erabat orekatuta geratuko da konpentsaziorako 

proposatzen diren azalera handiagoko eta ingurumen eta nekazal kalitate 

altuko eremuekin. 

 

Ondoren, eremu hauen ezaugarri nagusiak laburtzen dira. 

 

Jundiz Mendiaren hegoaldea  

Eremu hau Araba Erdialdeko LZPren OE-3 Eragiketa Estrategikoaren 

eremuaren ipar-ekialdeko aldeari dagokio. Eremua N-1 Iparraldeko 

Autobiarekiko paraleloki kokatzen da, Jundiz eta Subillabide industrialdeen 

artean.  
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Egun Lurraldearen Transformaziorako eremua den eta Lurraldearen 

Babeserako eremu izatera pasatu nahi den azalera laranjaz marratuta 

agertzen da amaieran jasotako irudian.  

 

Eremua labore intentsiboek eta lugorriek osatzen dute nagusiki, nahiz eta 

koniferen landaketa gazte batzuk eta berezko higaduraren ondorioz 

landaredia urria duten eremuak ere aurki daitezkeen. Hauetaz gain, 

interesgarriagoak diren eta batasunaren interesekoak diren beste habitat 

batzuk ere agertzen dira, eremuan nahiko oparoa den genistadun txilardi 

kaltzikola (4090 habitata) eta larre mesofiloak Brachypodium pinnatum-dunak 

(lehentasunezko 6210* habitata).  

 

% 30erainoko maldak dauzka eta iparraldeko aldean kutsadurarekiko 

akuiferoen zaurkortasuna altua denez, aldiz hegoaldekoan aldean baxua, 

orokorren ertaina dela esan daiteke.  

 

Zadorra korridorearen zabalkuntza eremua  

Aldaketak proposatzen duen Lurraldearen Birkualif ikaziorako eremuaren 

desagertzea Zalla eta Mendoza errekak batzen diren eremuan Zadorra 

korridorearen handitzearekin konpentsatzen da. Atzeko irudian berdez 

marratutako eremua izango litzateke. 

 

Gutxi gora-behera 70 hektarea dituen eremu honek %3ko maldak edo 

txikiagoak ditu eta kutsaduraren aurrean akuiferoen zaurkortasuna altua da, 

baita oso altua ere gune batzuetan.  

 

Aurrez aipatu den moduan, eremua Zadorra ibaiak zeharkatzen du, 

Batasunaren Garrantzizko Leku gisa izendatua dagoena eta Babes Bereziko 

Eremuaren izendapena izapidetzen daukana.  

 

Neurri handi batean labore lurrek okupatzen dute, nahiz eta garrantzizkoa den 

ibarreko lizardiaren eta trantsiziozko haltzadiaren presentzia (batasunaren 

lehentasunezko intereseko 91E0* habitata).  
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Gainera Brachypodium pinnatum-dun larre mesofiloak (lehentasunezko 6210* 

habitata), sastrakadi kaltzikolak, elordi ez atlantiarra, bertako espezieen 

heskaiak eta makal landaketak (Populus sp.) topatu daitezke.  

 

 

Arabako Erdialdeko LZPren Aldaketak jasotako proposamenaren konpentsazio eremuak 
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8. INGURUMEN ZAINTZARAKO PLANA 

 

Plan honen helburua, ondorengo premisen bidez, Jundiz-Villodas Terminal 

Intermodalagatiko Araba Erdialdeko Lurraldearen Zatiko Pla naren Aldaketaren 

memorian eta IJT honetan ezarritako ingurumen edota jasangarritasun 

helburu eta irizpideak beteko direla ziurtatzea da  

 Ezarritako babes neurri eta neurri zuzentzaileak era egoki batean 

betetzen direla bermatuz. 

 Ezarritako neurrien eraginkortasunaren jarraipena eginez, eta 

eraginkorrak izango ez balira, zergatia aztertuz eta neurri zuzentzaile 

egokiak martxan ipiniz.  

 Aurreikusitako inpaktuak eta benetan sortzen direnen arteko doikuntza 

neurtu, bai graduan baita eragindako aldagaietan ere (eraikitze eta 

erabilera fasean).  

 Ezarritako betebeharrak betetzen ez badira edo ingurumen 

aldagaientzat ezarritako gehienezko mailak gainditu ezkero egin 

beharreko jarduerak zehaztuz. 

 

Orokorrean, ikuskatu beharreko alderdiak hauek lirateke: 

 Aurreikusitako obrek okupatu beharreko gainazalaren ikuskaritza eta 

eremu sentikorren definizioa (Zadorra ibaiaren ingurua, sahastia eta 

4090 habitata).. 

 Obrak fauna espezie sentiberenen (bisoi europarra eta igaraba arrunta) 

ugalketa alditik kanpo egiten direla ikuskatu. 

 Isurketen gaineko kontrola. 

 Makinariaren mantenurako eremuen kontrola. 

 Zarata mailaren kontrola Terminal Intermodalaren eraikitze fasean. 

 Egikaritze fasean sortutako landare lurren eta hondakinen kudeaketa. 

 

Ingurumen segimendu hau Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolakuntza 

Zuzendaritzak egin beharko du zuzenean, aholkularitza aditu baten bidez 

edota ingurumen arloan trebatutako espezialisten bidez, Jaurlaritza bertakoa 

zein kanpokoa. 
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Erredakzio taldearen izenean, 

 

Pilar Barraqueta Egea 

Amorebieta-Etxanon, 2014ko apirila. 
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