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1 Arau-xedapena eta aurrekariak 
 
Lantaron herriaren udal plangintza Arau Ordezkatzaileen bidez zuzentzen da, eta hauen behin 
betiko onarpena 2002-2-17ko EHAA-n argitaratu zen, non haien indarrean sartzea 20013-1-17ko 
EHAA-n argitaratu zen. Harrezkero, Arau Ordezkatzaile hauen 4 aldaketa puntual onartu dira (8. 
behin betiko onarpena eta indarrean sartzea 2009-8-19ko EHAA-n, 9. 2010-1-8ko EHAA-n, 12. 2012-2-
22ko EHAA-n eta 11. 2012-6-29ko EHAA-n). Aldi berean, hiru plan partzial onartu dira behin betiko (PP 
SAUR-1 Salcedo, 2006-10-20ko EHAA-n, PP SAUR-1 Puentelarrá/Larrazubi, 2007-3-21ko EHAA-n eta PP 
SAUR-3 Bergüenda/Bergonda, 2012-9-26ko EHAA-n). 
 
Gainera, Lantaron udalerriaren Arau Ordezkatzaileak onartu zirenetik 2002. urtean,  beste garrantzi 
handiagoko lurralde ordenamendu batzuk onartu dira, udalerrian eragina dutenak eta udal 
plangintzan kontuan hartu ezin izan zirenak. Hauen artean nabarmentzen da Erdialdeko Arabaren 
LPP-a Lantaron udalerria barne hartzen duena, behin betiko onarpena duena 2004ko abenduaren 
28an, 277/2004 Dekretua. Hainbat BGL eta HBBE onartu dira ere, udalerriaren barnean azaleko 
garrantzi handia dutenak, baita plan eta programen ingurune ebaluazio estrategikoaren gaineko 
prozeduren hainbat arautegi ere, hala nola, ekainak 30ko 2/2006 Legea, Lurzoru eta Hirigintza, 
garrantzitsuena izanda. 
 
Izandako aldaketa legegileak, sortutako egoera ekonomiko desberdina eta Arau Ordezkatzaileen 
garapenean lortutako 10 urteko eskarmentua, udal hirigintza plangintzaren eguneratze baten 
garapenaren beharra suposatzen dute, Hiri Antolakuntza Plan Orokor baten idazkeraren bidez.  
 
Gaur egun aurki daitezkeen aukera-elementu azpimagarriak Eusko Jaurlaritzak izendatutako Natura 
2000 Sareko BGLen bitartez onartu ziren Kontserbazio Bereziko Eremuak dira. Aldiberean, Sobron eta 
Arreo/Caicedo-Yusoko Lakuaren kudeaketa tresnak prestatu ditu, Añanako DiapirokoNatura 
Baliabideen Antolamendurako Plana bezala; tresna hauek gaur egun oraindik idazten ari dira. 
Aipatutako zonaldeek udalerriaren zati garraintzitsua betetzen dute. 
 
2012ko irailaren 20an, Lantaron herriaren udalbatzarrak kontratazio txostena onartzen du (HAPOren 
administrazio klausuren plegua eta Baterako Ebaluazioko Ingurumen-Inpaktuko Ikerketa). 2012ko 
irailaren 28an EHAA-n argitaratzen da eskaintza iragarpena, eta kontratuaren esleipena 2012ko 
abenduaren 24an egiten da. 
 
Ondorioz, Urriaren 16ko 211/2012 Dekretuak zehaztuta bezala, planen eta programen 
ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duena, 
Ingurumen-Ebaluazio Estrategikoaren prozedura martxan jarri da.  
 
2013ko irailaren 25an, Arabako Foru Aldundiaren erregistroan Erreferentziako Agiriaren eskaera 
sartzen da Hasiera Dokumentuarekin batera. 2013ko azaroaren 22an, Arabako Foru Aldundiak 
Erreferentziako agiria jaulkitzen du, eta aurrerantzean, Ingurumen Iraunkortasunerako Txostena landu 
da, Plangintzaren hasierako onespenarekin batera doana. 
 
Hemengo agiri hau aipatutako dekretuak araututako Irainkortasunerako Txostena da. Organo 
sustatzaileak (Lantaroneko Udaletxea) Hiri-Antolamendu Plan Orokorrarekin batera, txosten hau 
argitaratu behar du jendaurreko informazioaren ezapidea betetzeko hasierako onespenaren 
prozesu barruan. Honela, biztanleek jakin dezakete nola barneratu diren ingurumen-alderdiak 
plangintza orokorraren prestaketan, ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedurak zehazten 
duen moduan, ondoren ikus daitekeen bezala.  
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1. Irudia. Hiri-Antolamenduko Plan Orokor baten Ingurune-Ebaluazio Estrategikoaren prozedura (Arabako Foru Aldundia). 
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Hurrengo taulak 2015eko urtarrila arteko Planaren onespen eta izapideen prozedura azaltzen 
du. 

ADMINISTRAZIO-EGINTZA 
AURREZ 

IKUSITAKO DATA ORGANO IGORLEA 
ESKATUTAKO 

DOKUMENTAZIOA 

Kontratazio-Espedientearen 
Onespena 

2012ko irailak 20 
Udaleko osoko 
bilkura 

HAPO-a Klausula 
Administratiboko 
Orriak eta Ebaluazio-
Ikerketa 

Lizitazio- Iragarpena 2012ko irailak 28 Udaletxea ALHAO 

Kontratuaren Esleipena 
2012ko 
abenduak 12 

Alkatea 
Idazkaria 
Udaletxearen Jakinar
azpena 

Dokumentazio eta Kartografia 
eskaera 

2012ko 
abenduak 24 

-- -- 

Informazio- eskaera EJ, AFA, CHE-
eko organoetan  

2013ko urtarrilak 
8 

Alkatea 
90.1 art. 
2/2006 Legea 

Bere kontzeju-mugarteen 
informazioko eta irizpideko AB-
etarako eskaera 

2013ko urtarrilak 
8 

Alkatea 
90.2 art. 
2/2006 Legea 

AB bilera esplikatiboa 
Comunión/Komunioi eta 
Bergüenda/Bergonda 

2013ko urtarrilak 
23 

-- -- 

Etxebizitza-Sailburuordeko Txosten 
Teknikoko Harrera 

2013ko urtarrilak 
23 

Eusko Jaurlaritza  

AB bilera esplikatiboa Fontecha, 
Puentelarrá/Larrazubi,Caicedo-
Yuso, Turiso  

2013ko urtarrilak 
28 

  

AB bilera esplikatiboa Alcedo, 
Molinilla Zubillaga 

2013ko urtarrilak 
29 

  

Zinegotziekin bilera 
2013ko urtarrilak 
30 

  

AB bilera esplikatiboa, Salcedo, 
Sobrón, Leciñana del 
Camino/Leziñana 

2013ko urtarrilak 
31 

  

HAPOko Lantaldea 2013ko otsailak 7   

Eusko Jaurlaritza Kultur 
Ondarearen Zentro Harrera 

2013ko urtarrilak 
31 

Eusko Jaurlaritza  

AFA-ri eskatutako Datu Katastralen 
harrera 

2013ko otsailak 
11 

AFA  

AB-etarako bisita pilotuak 
nabarmentzea eta irizpideak eta 
ekarpenak errepasatzeko asmoz 

2013ko martxoak 
6 

AB Fontecha, 
Molinilla, 
Puentelarra 

 

AFA Txostenak, Ureztatuak eta 
Bideak 

2013ko otsailak 
21 

AFA  

Arabako Foru Aldundian 
Erreferentziako Agiriaren 
Igorpenaren eskaera  

2013ko irailak 25 Udaletxeko 
Idazkaritza Erreferentziako Agiria 
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Erreferentziako Agiriaren igorpena 2013ko azaroak 
22 

Arabako Foru 
Aldundia 

 

Hasierako Plangintzaren Onespena 
eta Erakusketa Publikoa 

2013ko 
obenduak 11 

Udaleko Osoko 
Bilkura 

Ingurumenaren 
gaineko eraginaren 
ebaluazio 
bateratuaren 
Hasieko Txostena 
barneratzen du.  

Aurretxostena eta Hasierako 
Agiriaren Erakusketa Publikoa. 
2013-12-13ko EHAA,143 zkia. 

3 hilabete Udal-Idazkaritza 

AB-etara  eta 
Ondoko Udaletara 
Txostenetarako 
 Igortzea 

 “Valoración de las sugerencias y 
alternativas al avance del PGOU y 
EAE del municipio de Lantarón” 
Agiriaren aurkezpena hirigintza-
taldearen eskutik 

2014ko ekainak 3 Hirigintza-taldea  

Plangintzaren oinarri diren Irizpide 
eta Helburuen onespena, non 
Hasierako Txostenaren erakusketa 
publikoaren emaitzak biltzen diren, 
Hirigintza, Lanak eta Zerbitzuak, 
Ingurumena eta Babes Zibilerako 
Batzordearen arabera. 

2014ko uztailak 9 Lantaroneko 
Udala 

 

Hirigintza-taldeari Hiri-
Antolamenduko Plan Orokorraren 
eta Ingurumen-Iraunkortasunerako 
Txostena idaztearen eskarea 
Hasierako Onespena emateko.  

2014ko irailak 5 Lantaroneko 
Udala  

1. Taula. Gaur arteko onespen-prozeduraren estimua eta Planaren izapidea (Juan Adrián Bueno Estudioa) 

 
 
 

2 Plangintzaren azalpena 
 
Ingurune-ebaluazio estrategikoa arrazoi den Plana datza Lantarón-en Udal-Planeatzeko Arau 
Subsidiarioen berrikustean eta moldatzean, Hiri-Antolamenduko Plan Orokor berri itxuran, Ekainaren 
30eko 2/2006 Legean ezarritakoarekin ados egonda, Euskadiaren Hirigintzakoa eta Lurzorukoa. 
Plan Orokorrak bilatzen du Lantarón-eko izaera urbanistikoko bere lurzoruen erabakien bidez Udal-
Terminoko antolamendu urbanistikoa bere dimentsio bai espazial bai denborazko planeatzea bidez 
hurrengo fakultateekin: 
 

a) Udal-terminoko azalera guztia lur hiritarrean, urbanizagarrian eta urbanizaezinan 
sailkatzea. 

b) Udal-terminoaren kalifikazio osoa egitea, hura erabilera nagusi desberdineko 
zonetan banatuz. 

c) Egiturazko antolamendua municipa termino guztian ezartzea, eta lur hiritarrean eta 
urbanizagarrian xehatutakoa. 

d) Eraikigarritasun fisko maximoak eta minimoak eta biztanleriaren ongizaterako 
egokiak diren hornidurak  hiri eta urbanizagarri lurzoruan ezartzea, eta bere 
babesarekin bateragarriak diren erabilerak lurzoru urbanizaezinean zehaztea. 

e) Bere kalifikazioa bidez, zeinen gainean planeatzeak babestutako 
erabilera jakinetarako eraikuntza jarraitzaileko ezarpenari ekingo dion lurzoruak 
zehaztea, haien artean babes-erregimen publikoren baten mendean jarritako 
etxebizitzak. 
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f) Lurzoruaren erabilera eta beraren gaineko lanetako mota guztien baimen 
baldintzak arautzea. 

g) Beharrezkoa antolamendu urbanistikoa egiteko izan zen programazioa ezartzea. 

h) Birsorkuntza eta birgaitzea eremu arrazoiak mugatzea eta urbanizatutako eta 
udalaren eraikitako ondarearen babes arauak. 

i) Eroslehentasun eta atzera-eskuratzea  mendean jarritako herriguneak, bere kasuan, 
mugatzea 

 
Antolamendu urbanistikoa egiturazkotan eta xehetasunetan banatzen da zuzkiduraa lur sarera 
helduz, orokorrean hartzera zuzendutako haiek direla, hornidura publikoak (bideak, espazio libreak, 
parkeak, ospitaleak, araztegiak, heziketa-zentroak,…). 
 
Antolamendu urbanistikoaren eremuak, egiturazko antolamendurako, udal osoa izango da eta 
xehatutakorako, hiri-lurrean areak eta lurzoru urbanizagarrian sektoreak. 
 
61art. 2/2006 Legean HAPO-aren edukia gauzatzen da: 

- Udal-termino osoko egiturazko antolamendu urbanistikoa ezartzea. 

- Lur hiritar finkatuko xehatutako antolamendua ezartzea. 

- Lur hiritarko, finkagabeko edo lurzoru urbanizagarri sektorizatutako xehatutako 
antolamendua  ezartzea. 

 
Nahitaezko izaera  minimoarekin, planaren dokumentazioa gauzatzen da: 

- Memoria Informatzaile eta justifikatzailea. 

- Ingurumen-inpaktuko eta antolamendu iraunkorra aurretiazko txostena betetzearen 
memoria justifikatzailea. 

- Informazio planoak, xehatutako antolamendua eta egiturakoa. 

- Bideragarritasun-azterlan ekonomikoa - finantzarioa. 

- Urbanizatzeko eta eraikuntzako ordenantzak eta arau urbanistikoak. 

- Katalogoak. 
 
Organo sustatzailea Lantaroneko Udala da.  
 
Behin betiko onespenaren organo sustantibo arduraduna Arabako Foru Aldundia da.  
 

2.1 Gaur egungo Arau Ordezkatzaileak 

Lantaron udal-terminoa Araba Zentralen Area Funtzionalerakoa da (2004ko abenduako testu 
bategina) Lurralde-Antolamendu-Arauen mugaketaren arabera (COT-BOPV 4/6/1997) eta bere 
nukleo kapitala geratzen da egiturazko berezitasunekiko dimentsio txikiko Hirigune existente bezala 
Lurralde-Plan Partzialaren Hiri-Sistema barruan kategorizatuta. 
 
Area funtzionaleko Hego-Mendebaldera kokatuta. Zatikatutako lurralde-morfologia aurkezten du, 
Udal-Terminoko Ipar-Mendebaldera, Sobron-eko nukleoa aurkituz, zati batean eta bestean Alcedo, 
Bergüenda/Bergonda, Caicedo-Yuso, Comunión/Komunioi, Fontecha, Leciñana del 
Camino/Leziñana, Molinilla, Puentelarrá/Larrazubi, Salcedo, Turiso y Zubillaga. Añanako Kuadrila 
taldean parte hartzen dute. 
 
Iparrera mugatzen du Valdegobía-ko udal-terminoekin, Erribera Altuarekin, eta Añana-rekin. Erribera 
Altuko udalekin, eta Erribera Baxuarekin Ekialdera eta Hegora eta Hego-Mendebaldera Burgoseko 
probintziarekin egiten du muga. 1978 urtean Bergüenda/Bergonda eta Salcedo udalerria gehitu 
egin ziren gaur egungo udal-mugartea sortuz, 6.180 ha dituelarik. 
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2. Irudia. Lantaron udalerriaren oinarrizko egitura (plangintzak sortua). 
 

 
3. Irudia. Lantaron udalerriaren kokapena EAEan (plangintzak sortua). 
 
 
LAG-etako 7. kapitulu barruan (Lurralde Eredua eta 2.5. atalean – EAEaren mugakideekiko 
harremanak) lehen ezaugarria seinalatzen da, Lantarón-eko udala definitzen duela, Vitoria-Gasteiz 
Hegorako nukleo egituratzailerik ezak osatuta, eta Miranda de Ebro-raino hedatzen da, desiragarria 
lasterkariaren inguruneko udal arabarren indartzea kontuan hartzen duela N-1a. 
 
Udala finkatzen da Obarenes Mendien eta Arkano mendilerroan, Arcena eta Orduña, eta Ebro 
ibaiko urek bere lurraldea bustitzen dute. Lantarón komunikazioetako ardatz estrategikoan altxatzen 
da, AP-1a(Burgos-Armiñón) eta AP-68 (Bilbao-Zaragoza) autobideen ondoan, eta bere lurraldea bi 
errepide garrantzitsuk egituratuta dago: A-2625, Burgos Bilborekin komunikatzen duela Pancorbo-
gatik eta Orduña-gatik, eta A-2122, Santander Miranda de Ebro-rekin elkartzen duela Trespaderne-
gatik eta aurrekoarekin Puentelarrá/Larrazubi-n aurkitzen da. 
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Lantarón-en udal-planeatze urbanistikoa Arau Subsidiarioek zuzenduta dago, zeinen behin betiko 
onespena 2002-2-17 ALHAO-n argitaratuta dago, eta 2003-1-17 ALHAO-ko bere indarreko sarrera.  
 
Hiri-lurzorua eta urbanizagarria 

Lurralde-morfologia bat dator zatikatutako hiri-kokagune modeloarekin, nukleo ertain eta txikikoa, 
hurrengo taldeak udalaren 12 herrietarako lekuaren arabera lurraldean eta entitatean kokatu ahal 
izanez, beretako bakoitza HAPO-an bereizitako tratamendu bateko hartzailea izango dela esanez, 
haietako bakoitzeko xehatutako analisiaren bitartez. 

 

I Taldea. - Udalaren bitarteko gainbeheran kokatutako nukleo Txikiagoak 
- Alcedo (559 m) 
- Caicedo-Yuso (480 m) 
- Leciñana del Camino/Leziñana (552 m) 
- Molinilla (605 m) 
- Salcedo (521 m) 
- Turiso (646 m) 

 

II Taldea. - Hurbiltasunean ibai-ibilbideetara kokatutako nukleoak, Ebro eta Omecillo ibaiak 

Bera barruan tamaina ertaineko hiriguneak nabarmentzen dira, Puentelarrá/Larrazubi (134 etx), 
Fontecha (89 etx) eta Bergüenda/Bergonda (75 etx). Nukleorik txikienetan aurkitzen 
dituzte Comunión/Komunioi eta, A-2122aren ondoan hornikuntza zonarekin, Zubillaga-ko herria. 
Beren altitudeak 470m Zubillaga-n eta 504m Comunión/Komunioi-n. 

 

III Taldea. - Zatikatutako Nukleoak 

Molinilla eta Bergüenda/Bergonda salbu aurreko nukleoak ez bezala, Sobrón-eko Terminoa 
bereizten da, bereizitako hiru kokagune aurkezten dituenetako: 
- Goiko Sobron, 699m altitudearekin, Arcena mendilerroaren hegalean 
- Ekialdeko Sobron, 505m eta 520m artean, A-2122a bi aldeetara jarrita, kota altuetako lurzoru 
urbanizagarri zaharretik datorren bizitegi-zonarekin. 
- Mendebaldeko Sobron, 505m altitudearekon, hoteletako eta bainuetxe zaharreko zona, guztia 
hura Ebroko Erriberan, presa muga bezala.  

Ondoren, era grafikoan, Arau Subsidiarioen proposamenak nukleoetako bakoitzerako agertzen dira. 
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ALCEDO 

 
 

Alcedo Etxebizitza kopurua 
1993 (*) 

Etxebizitza kop. 
Gaur egun (**) 

Exekutatu 
beharreko 

etxebizitza kop. 

Etxebizitza kop. 
Guztira 

Hiri-lurzorua 46 22 14 36 
Urbanizagarria 0 0 0 0 

(*) Lurralde Datu-Bankua 
(**) 2011ko Udalplan-eko datuak. 2010ko abenduaren 31ko inbentarioa 
 
1. Koadroa. Alcedo herrirako Lantaroneko Arau Ordezkatzaileen zehaztapenak (Juan Adrián Bueno Estudioa)  

Alcedo-ko A-4325a, herrira sartzekoa eta 
Villambrosa-rekin elkartzen duena, egiteko 14 
etxebizitzarekin, isolatutako nukleo trinkoko 
egitura dauka.  
 
Herri gehiengo bezala, arabarreko 
herrixka tipora erantzuten du, espazio publiko, 
kirol hornikuntza edo administratiboa eta/edo 
eliza inguru eratuz, baserriak talde gutxi 
gorabehera trinkoetan, nabarmen nekazaritza 
izaerarekin.  
 
Iparra herriko San Martín-en eliza kasu honetan 
dago, EAE-ko monumentu bezala 
proposatutako ondasun higiezinetan 
sartutakoa, Kristo Santuaren ermita bezala. 
 
“Las Eras” Plazako Hegora eta Mendebalera bi 
nekazaritza-pabiloi, beste nukleo batzuetan 
errepikatzen den tipologia, nabarmentzen dira. 
HAPOan berariazko tratamendua emango zaie 
beren tamaina dela-eta. 
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BERGÜENDA/BERGONDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
CAICEDO-YUSO 

   
 
3. Koadroa. Caicedo de Yuso herrirako Lantaroneko Arau Ordezkatzaileen zehaztapenak (Juan Adrián Bueno Estudioa). 
 

Herri hau A-2625 errepidean kokatzen da 
Burgos-etik Bilbo-ra Orduña-gatik eta Pancorbo-
gatik pasata. Omecillo ibaiko bi aldeetara 
ezarrita herriko bi auzoak elkartzen duen Erdi 
Aroko zubia aurkitzen da.  

Herriaren elementu bereziak bezalako, Erdi 
Aroko zubiaz gain, 1851ko Udaletxe-
aren Erlojuko Dorrea, 1830eko iturria eta San 
Juan Bautista-ren eliza nabarmen daitezke. 

Bide Errealeko (A-2625) Ekialdean ardo eta 
likoreetako Marques de Barambio-ko fabrika 
zaharreko mendekotasunak eta lantegiak 
bereizgarri dira. Bi plan partzial aurkitzen dira, 
SAUR 1 (25 etxe) eta SAUR 2 (12 etxe) Omecillo 
ibaiko Mendebaldean, errota bat eta ondasun 
higiezin bezala, zubiaren ondoan, hiri bideko 
etxadi linealaren amaieran proposatutako 
etxeak dauzkala. 

Zentro Soziala eta Zentro Medikoa dauzka. 
Halaber, bolatoki bat eta Omecillo ibaiko bainu 
zona bat ditu. Herria Bide Errealaren zehar 
egituratzen da, bi auzoekin Omecillo ibaia 
erdian egonda. Bere eraikuntzek, ingurune-
balio paisajistiko handia, ibaiko erriberan 
presentziarik ez dutela aipatzekoa da. Nukleoa 
duen trinkotasunik eza, beste nota bereizgarri 
bat da, goiko auzoaren esistentziagatik, San 
Juan elizatik 250m-tara, bete gabeko espazioak 
bizitegi-lurzoru hiritar bezala kalifikatzen dira. 

Caicedo-Yuso-ren herria, Ebroko iparrera 
aurkitzen da, A-2122 Udalerriko errepide 
egituratzailetik sartzen da, A-4323ko lotura txiki 
batekin. 
 
Bere hiri-morfologia familia bakarreko etxe 
isolatuak dira, baratzearekin eta bide txikiekin, 
Alcedo-ren kasuan bezala barneko hiri-egitura 
koherentearekin. 

Bergonda/ 
Bergüenda 

Etxebizitza 
kopurua 
1993 (*) 

Etxebizitza kop. 
Gaur egun (**) 

Exekutatu 
beharreko 

etxebizitza kop. 

Etxebizit
za kop. 
Guztira 

Hiri-lurzorua 9 75 36 111 
Urbanizagarria 
S.A.U.R.-1 
S.A.U.R.-2 

  
-- 
-- 

 
25 
12 

 
25 
12 

(*) Lurralde Datu-Bankua 
(**) 2011ko Udalplan-eko datuak. 2010ko abenduaren 31ko inbentarioa 
 
 

 
 
 

2. Koadroa. Bergonda herrirako Lantaroneko Arau Ordezkatzaileen zehaztapenak (Juan Adrián Bueno Estudioa). 

Caicedo de 
Yuso 

Etxebizitza 
kopurua 
1993 (*) 

Etxebizitza kop. 
Gaur egun (**) 

Exekutatu 
beharreko 

etxebizitza kop. 

Etxebizit
za kop. 
Guztira 

Hiri-lurzorua 16 37 28 65 
Urbanizagarria 0 0 0 0 

(*) Lurralde Datu-Bankua 
(**) 2011ko Udalplan-eko datuak. 2010ko abenduaren 31ko inbentarioa 
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COMUNIÓN/KOMUNIOI 

 
 

COMUNIÓN/ 
KOMUNIOI 

Etxebizitza kopurua 
1993 (*) 

Etxebizitza kop. 
Gaur egun (**) 

Exekutatu 
beharreko 

etxebizitza kop. 

Etxebizitza kop. 
Guztira 

Hiri-lurzorua 16 54 32 86 
Urbanizagarria 0 0 0 0 

(*) Lurralde Datu-Bankua 
(**) 2011ko Udalplan-eko datuak. 2010ko abenduaren 31ko inbentarioa 
 
4. Koadroa. Komunioi herrirako Lantaroneko Arau Ordezkatzaileen zehaztapenak (Juan Adrián Bueno Estudioa).  
 
 
FONTECHA 
 

 
 

FONTECHA Etxebizitza kopurua 
1993 (*) 

Etxebizitza kop. 
Gaur egun (**) 

Exekutatu 
beharreko 

etxebizitza kop. 

Etxebizitza kop. 
Guztira 

Hiri-lurzorua 9 89 45 134 
Urbanizagarria  -- 30 30 

(*) Lurralde Datu-Bankua 
(**) 2011ko Udalplan-eko datuak. 2010ko abenduaren 31ko inbentarioa 
 
5. Koadroa. Fontecha herrirako Lantaroneko Arau Ordezkatzaileen zehaztapenak (Juan Adrián Bueno Estudioa).  
 
 
 
 

Udal-herriaren mendebaldean kokatuta, 
Zubillaga-ko herritik oso hurbil. Komunioi-ra iristeko 
A-2122a errepidea (Miranda de Ebro-Larrazubi) 
erabili behar da. A-3312 eskualde-errepidea ere 
erabil daiteke, udaletextik gertu pasatzen dena, 
Rivabellosarantz doana N-1ekin lotzeko.  
 
Herria bi kaleetan egituratzen da, A-3312 eta Alta 
kalea,  bi auzo nabarmenduz, lur landuko eremu 
zentral handiarekin San Cornelio-ren eta San 
Cipriano-ren eliza nabarmenduz. Herriak 
etxebizitza eskaintza sendoa (21) hiri-lur 
finkagabean du. 

Fontecha A-2122tik artikulatzen da, nukleo 
trinkoarekin pilotalekuaren eta Administrazio-
Batzarraren inguruan. Eta eraikuntza 
barreiatuagoa Ekialdera, Fuente kalean, elizaren 
ondoan, eta eliza eta Rueda kalea Hegora.  
 
Zentroak hiri-eszena ona aurkezten du eraikinekin 
mehelinen artean, plaza txikiak eta 
eraikitako etxadiak aurkituz. Nabarmendu 
beharra dago 30 etxebizitzatarako Lurzoru 
urbanizagarria dagoela herriaren hego-
mendebaldean, Rueda kaletik iristen delarik. 
 
Herri hontan interes berezikoak dira Orgaz-eko 
Kontearen Gaztelua eta Kondestablearen 
torreoia. 
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LECIÑANA DEL CAMINO/LEZIÑANA 

 
 

LEZIÑANA DEL 
CAMINO/ 
LEZIÑANA 

Etxebizitza kopurua 
1993 (*) 

Etxebizitza kop. 
Gaur egun (**) 

Exekutatu 
beharreko 

etxebizitza kop. 

Etxebizitza kop. 
Guztira 

Hiri-lurzorua 9 39 9 47 
Urbanizagarria 
S.A.U.R.-1 

  
-- 

 
8 

 
8 

(*) Lurralde Datu-Bankua 
(**) 2011ko Udalplan-eko datuak. 2010ko abenduaren 31ko inbentarioa 
 
6. Koadroa. Leziñana herrirako Lantaroneko Arau Ordezkatzaileen zehaztapenak (Juan Adrián Bueno Estudioa). 
 
MOLINILLA 

   
 
7. Koadroa. Molinilla herrirako Lantaroneko Arau Ordezkatzaileen zehaztapenak (Juan Adrián Bueno Estudioa). 
 
 
 
 

A-2122 errepidearen bitartez iristen da (A-
4322aren adarra). I. Taldeko guneetan bezala, 
nekazaritza eta abeltzantza dira nagusi.  
 
Herri gehienetan bezala, Julio Caro Baroja-k 
deskribatutako herrixka arabarreko populatzeari 
erantzuten dio: familia bakarreko etxeetako, 
elizaren inguruan, edo, arrazoizko ibilbiderik gabe 
Administrazio-Batzar txikiko, eta bideetako eta 
baratzeetako itxura organikoagoarekin aitzitik.  
 
Santiagoko elizaren kokapena herriarekiko 
periferikoa da, posizio zentralean dauden 
udalbatzako eta latsarriko aretotik urrunduta. 
Herri honetan, Molinilla-rako bideko ekialdean 
lurzoru urbanizagarria dago 8 etxebizitzako 
eskaintza txikiarekin. 

Herrira A-4322-tik errepidetik iristen da, Leziñana herritik 
datorrena. Turiso izeneko ondoko herritik ere iritsi daiteke 
bide asfaltatu baten bidez.   
 
Bergonda bezala, herria 2 auzotan dago zatiturik, goia 
eta behea izena dutenak. Azken honetan San Martin 
eliza, Bolera eta Iturria nabarmentzen dira.  
 

MOLINILLA Etxebizitza 
kopurua 
1993 (*) 

Etxebizitza kop. 
Gaur egun (**) 

Exekutatu 
beharreko 

etxebizitza kop. 

Etxebizit
za kop. 
Guztira 

Hiri-lurzorua 16 13 6 19 
Urbanizagarria 0 0 0 0 

(*) Lurralde Datu-Bankua 
(**) 2011ko Udalplan-eko datuak. 2010ko abenduaren 31ko inbentarioa 
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PUENTELARRÁ/LARRAZUBI 

 
 

PUENTELARRÁ/ 
LARRAZUBI 

Etxebizitza kopurua 
1993 (*) 

Etxebizitza kop. 
Gaur egun (**) 

Exekutatu 
beharreko 

etxebizitza kop. 

Etxebizitza kop. 
Guztira 

Hiri-lurzorua 9 134 0 134 
Urbanizagarria 
S.A.U.R.-1 
S.A.U.R.-2 

  
-- 
-- 

 
16 
24 

 
16 
24 

(*) Lurralde Datu-Bankua 
(**) 2011ko Udalplan-eko datuak. 2010ko abenduaren 31ko inbentarioa 
 
8. Koadroa. Larrazubi herrirako Lantaroneko Arau Ordezkatzaileen zehaztapenak (Juan Adrián Bueno Estudioa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarbidea A-2212 errepidetik egiten da, Ebroko 
Iparrerako udalaren errepide egituratzailea, 
eta A-2625 errepidetik, Burgosen mugan, 
Iparrera zentral hidroelektrikotik, Ebroaren 
gaineko zubi berrira artekoa. 

Larrazubi, bere Arabaren eta Burgosen arteko 
posizio estrategikoagatik, herri muga bat 
bihurtzen da, ibai-paisaiako ingurune-
balio handiarekin, eta hiri-lurrak ez du berean 
parte hartzen. Aspektu hau potentzialtasun 
handia gertatzen da Ebroko erriberan, zubi 
zaharraren eta Guardia Zibilaren kuartelaren 
artean. 

Herriak trinkotasuna dauka bere zentroan, 
San Nicolás-eko elizan, hilerrian eta 
bolatokian, mehelinen arteko kalitateko 
eraikuntzekin, etxadiak estu eta luzanga 
eragiten dituztela gehienetan. Iparrera zentral 
hidroelektrikoaren ondoan eta Señorío de 
Vizcaya kalean, eraikuntza familia bakarreko 
isolatutako etxebizitzako tipologiarekin bat 
dator lursail hartzailean. "Pilastraren" ondoan 
industria-lurzoru bat jartzen da. 

Herriaren berezitasuna familia bakarreko 
etxebizitzako eraikuntza da, Gorbea kalearen 
bi aldeetara, A-2625 eta A-2122 elkartzen 
duena, 16 eta 24 etxebizitza libreen, familia 
bakarrekoak isolatuta edo itsatsitako, 2 
sektore aurkitzen dira. 

Espazio librearen balioespenari dago-
kionez, herri honek hiri-eszena garrantzitsua 
dauka, Pilotalekuko eta Contitución enparan-
tzaren inguruan osatzen dela, Real kalean (A-
2625), San Nicolás eta pilotalekuko zonako 
Latsarri zaharrerako jaitsiera emateekin. 
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SALCEDO 

 
 
 

SALCEDO Etxebizitza kopurua 
1993 (*) 

Etxebizitza kop. 
Gaur egun (**) 

Exekutatu 
beharreko 

etxebizitza kop. 

Etxebizitza kop. 
Guztira 

Hiri-lurzorua 9 47 19 66 
Urbanizagarria 
S.A.U.R.-1 

  
-- 

 
18 

 
18 

(*) Lurralde Datu-Bankua 
(**) 2011ko Udalplan-eko datuak. 2010ko abenduaren 31ko inbentarioa 
 
9. Koadroa. Salcedo herrirako Lantaroneko Arau Ordezkatzaileen zehaztapenak (Juan Adrián Bueno Estudioa). 

Hegora orientatutako hegal bateko udalaren 
ekialdean kokatuta, Komunioi, Molinilla, 
Leziñana eta Turiso herrien artean. 
 
Sarbidea egiten da A-4321a (2,5km) 
errepidean zehar, Turiso-rantz jarraitzen duela 
eta A-2122-tik hasten dena.  
 
Herri gehienetan bezala, arabar herrixken 
egitura aurkezten du: eremu publiko baten 
inguruan (kirol hornikuntza, administratibo 
eta/edo eliza), baserriak talde gutxi 
gorabehera trinkoetan kokatzen dira, 
nekazari-izaera nagusituz.  
 
Erlojuaren Dorrea, errota zaharreko hondarrak 
eta herriaren erdialdeko iturri publikoa (iturri, 
latsarri eta askarekin), harri-eraikin onak 
dauzkan hirigunean nabarmentzen diren 
beste elementuak dira. San Esteban 
parrokiako elizak bere hasierako eraikineko 
hondar erromanikoak mantentzen ditu. Bola-
toki arabarra eta zentro soziala ditu.  
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SOBRON 
 

 

 
 
10. Koadroa. Sobron herrirako Lantaroneko Arau Ordezkatzaileen zehaztapenak (Juan Adrián Bueno Estudioa). 

Sobron herria, udalaren Ipar-Mendebaldean 
kokatuta, bitan banaturik dago: Goiko Sobron, 
mendian, Arcena-ko Mendileroaren tolesturetan 
izkutatuta; eta Beheko Sobron, Ebro ibaiaren 
ondoan. Beheko Sobron bi auzotan banatuta dago: 
La Playa eta La Presa, azken honetan bainuetxe bat 
behinola egon zen, eta gaur egun taberna bat eta 
hotel bat daude. Gainera, bainuetxe berria 
eraikitzen ari dira zaharraren kokapenean. Lan 
hauen aurrean Sobroneko Ur-Museoa aurkitzen da, 
aldiberean Añanako Kuadrilako Interpretazio 
Zentrua dena. La Playa auzoan Sobroneko 
Abentura Zentroa aurkitzen da. 
 
Orduñatik pasatzen den Burgos-Bilbo A-2625 
errepidearen 320. Km-tik herrira irits daiteke, 
Larrazubi eta Bergonda artean, Omecillo ibaiaren 
gaineko harri zubi ederrean zehar. Trespaderne-tik 
ere Iristen da, Peña Angulo, Bilborako Burgoseko 
bidean. 
 
Ekialdeko Sobronen ekialdean nabarmendu 
beharra dago lurzoru urbanizagarri zaharra, gaur 
hiritarra, egindako 16 etxebizitzekin. Aldiberean, 
Sobron mendebaldean LUE-an kontsolidatutako 3 
eta 8 etxebizitzako sektore bat jartzen dago. 

SOBRON Etxebizitza 
kopurua 
1993 (*) 

Etxebizitza kop. 
Gaur egun (**) 

Exekutatu 
beharreko 

etxebizitza kop. 

Etxebizit
za kop. 
Guztira 

Hiri-lurzorua 9 40 38 78 
Urbanizagarria 
S.A.U.R.-1 

  
-- 

 
8 

 
8 

(*) Lurralde Datu-Bankua 
(**) 2011ko Udalplan-eko datuak. 2010ko abenduaren 31ko inbentarioa 
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TURISO 
 

 
 
11. Koadroa. Turiso herrirako Lantaroneko Arau Ordezkatzaileen zehaztapenak (Juan Adrián Bueno Estudioa). 
 
ZUBILLAGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Koadroa. Zubillaga herrirako Lantaroneko Arau Ordezkatzaileen zehaztapenak (Juan Adrián Bueno Estudioa). 
 
 
 
 
 
 

Udaleko herririk garaiena da eta iparrekialderan 
kokatzen da. 
 
 A-4321 errepidean zehar herrira iristen da, A-2122 
Miranda-Larrazubi errepidearen 5. Km-an hasten 
dena, eta herrira Salcedo pasa ondoren iristen da. 
Molinilla-rekin eta Caicedo-rekin ondo komunikatua 
dago barnealdetik. 
 
Hego-ipar norabidea duen bide zentral baten bi 
aldeetan azalera koherentea aurkezten du 
eraikuntza finkatuarekin. 
 
Herriaren erdialdean iturria eta pérgola duen plaza 
modernoa dago. Bere hiriguneko eraikin berezi 
batzuen ondoan, San Martín-i eskainitako eliza 
nabarmentzen da. 
 
Auzotarren eta bisitarien topaleku bezala jokatzen 
duen txokoa dauka, baita bola-toki Arabar ere. 

A-2122 Miranda de Ebro-Larrazubi bideko 
5. Km-an kokatzen da eta, puntu 
honetatik, Komunioi udalaren hego-
mendebaldera iristen den errepidean 
zehar luzatzen da. 
 
Udalbatza bezala berriki eraturiko herri bat 
da, 1989 urterarte Komunioi barruan 
zegoelarik. Bola-toki arabarra, centro 
soziala, haurrentzako jokoak eta plaza 
irekia dauka.  
 
Nahiz eta Komunioikoa izan, Lantaroneko 
udal-instalazioak ia Zubillagan daude, eta 
bertan aurki daitezke kontsulta, liburutegia, 
futbol-zelaia, tenisa, igerilekua, saskibaloia, 
eskubaloia etab. 
 
Herri honen osaketa “General Química” 
konplexuari loturiko bizitegiak baldintzaturik 
dago, eta udalaren hornikuntza zonaren 
ondoren kokatzen da, A-2122 
errepidearen hegoaldean. 

TURISO Etxebizitza 
kopurua 
1993 (*) 

Etxebizitza kop. 
Gaur egun (**) 

Exekutatu 
beharreko 

etxebizitza kop. 

Etxebizit
za kop. 
Guztira 

Hiri-lurzorua 16 26 20 46 
Urbanizagarria 0 0 0 0 

(*) Lurralde Datu-Bankua 
(**) 2011ko Udalplan-eko datuak. 2010ko abenduaren 31ko inbentarioa 

 

ZUBILLAGA Etxebizitza 
kopurua 
1993 (*) 

Etxebizitza kop. 
Gaur egun (**) 

Exekutatu 
beharreko 

etxebizitza kop. 

Etxebizit
za kop. 
Guztira 

Hiri-lurzorua 16 43 18 61 
Urbanizagarria 0 0 0 0 

(*) Lurralde Datu-Bankua 
(**) 2011ko Udalplan-eko datuak. 2010ko abenduaren 31ko inbentarioa 
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ZUBILLAGAKO INDUSTRIALDEA       LANTARONEKO INDUSTRIALDEA 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Koadroa. Lantaroneko industrialdeentzat Lantaroneko Arau Ordezkatzaileen zehaztapenak (Juan Adrián Bueno Estudioa). 
 

LURZORU URBAEZINA (LUE) 

LUE-aren zonifikazioa herriko jarduera ekonomikoan oinarritzen da: nekazal aniztasuna (azukre-
erremolatxa, patata, zerealak, etb.), ardi, txerri eta behi-abeltzantza eta abeltzantza ekologikoa. 
Arau Ordezkatzaileen 200. artikuluaren arabera hurrengo zonaldeak bereizten dira:  
 
1. Gunea. Salbuespenezko Balio Zientifiko eta/edo Naturaleko Babes Gunea. 
Badira lurraldearen salbuespenezko balio ekologiko, paisajistiko, kultural eta zientifikoak 
biltzeko, eragin eraikitzaile guztitik babestu behar diren area haiek. 
2. Gunea. Substratu Gaineko Nekazaritza Eta Abelazkuntzako Babeseko Gune Hauskorra. 
Hura oinarri mitologiko gutxi konpetentearen gainean mantentzeko eta bere 
gehiegizkoa pendientea da, beraren erabilera tradizionalen baldintza partikularrengatik bezala 
horrela, ezaugarri berezi batzuk aurkezten ditu erabileren eta baimendutako eraikuntzen 
tratamenduari dagokionez. 
3. Gunea. Nekazaritza-Babes Gunea. 
Nekazaritza-lurzoru hura da, izateko pendienteak % 12 baino gutxiagokoak eta baldintzatzaile 
litologiko espezifikoak, hartan jarduera eraikitzaileak eta erabilerak ez dira ikusten ustiapeneko eta 
nekazaritzako ustiategiko jatorri logikoengatik eta, zehazki, Arau hauek eta legeria sektorial 
aplikagarria seinalatzen dituztenengatik baino gehiago mugatuta. 
4. Gunea. Baso-Babes Gunea Zaharberritzea. 
Luberritzeetatik, mendi publikoko lursailak edo forestable-a, baldintzatzaile litologiko espezifikorik ez 
izateko, hartan operazio eraikitzaileek eta erabilerek jatorri logikoengatik baino gehiago mugatuta 
ikusten ez dutenetatik, datorren baso-lurzoru hura kontserbazioko eta masen hobekuntzako 
selvícolas-a da eta zehazki Arau hauek eta Legeria Sektorial aplikagarria esan ditzatela. 
5. GuneaBabes Jolas eta Paisajistikoa Gunea. 
Badago dokumentazio grafikoan esandako eta Sobrón-eko herrian, Turismo-Kanpamentu bat 
izatera zuzenduta, kokatutako lurretatik izanda.  

Zubillagako Industrialdea A-2122aren eta 
Ebro ibaiaren artean kokatzen da, 
Zubillagako herrigunearen ondoan. 
Industrialdeko hiru enpresetatik bik 
jarduera sektore kimikoaren barruan 
garatzen dute, hirugarrena energia 
elektrikoaren banaketa eta ekoizpenaz 
arduratzen den bitartean. 

De gestión conjunta con Dirección Facultativa de 
Álava (Álava Agencia de Desarrollo), se ubica a un 
lado de la A-2122, limitado al Norte por el vial y al Sur 
por el Río Ebro, y presenta un alto grado de 
ocupación. Okupazio maila altua dauka. 
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6. Gunea. Jarduera Ekonomikoetarako eta Erkidego-Hornikuntzetarako Lurzoruko Sorrera Publikoko 
Lurralde-Plan Sektorialean aurrez ikusitako bokazioarekin, Aldi Baterako Nekazaritza-Babeseko 
gunea. 
S.2b sektoreari dagokio, Miranda-Puentelarrá/Larrazubi errepideak iparrera mugatuta,Ebro ibaiko 
hegora, 2a eremu industrialeko sektoretiko mendebalera, eta 325.000 m2-eko hurbileko  
azalerarekiko General Química guneagatiko ekialdera. Sektore hau ekimenen bat zentzu honetan 
burutzeko suposizioan kalifikatzearekin INDUSTRIALARI URBANIZAGARRIA da. Lurzoru urbanizagarri 
industrialeko bere konbertsioa okupazioaren egiaztatzera baldintzatu geratzen da, gutxienez, S2a 
eremuko azalera eraikigarriko edo eskaria kokatzeko ezintasunera % 80k lurzoru librean zehazten du. 
7. Gunea. Ibilbideetako eta Ur-Masetako Babes Zona 
Ubideen marjinetan ezartzen du lurzoru ez urbanizagarrian "Gainazaleko UR Babeseko Lurzoru 
Urbanizaezineko" kategoria Ibaien Marjinetako eta EAE-ko Erreketako Antolamenduko Lurralde-Plan 
Sektorialetik ondorioztatutako azpikategoriekin. 
8. Gunea Bideko Komunikazioetako Babes Gunea. 
9. Gunea. Presuntzio Arkeologikoko eta Ondasun Higiezinetako Katalogazio Babes Gunea. 
 

2.2 Planaren edukiaren deskribapena 

 
Lantarongo Hiri-Antolamenduko Plan Orokorra, aurrerapen-fasean aurkezten dela, erdiratu da 
hirigune existenteetako bakoitzeko analisi urbanistiko eta funtzional zehatza udalean egitean, 
garatutako hazkunde organikoa ezagututa, Planeatzeko indarreko Arau Subsidiarioen eta 
kudeaketa-arazoen garapenera eta bat ez etortzeetara gertatuta, aurreikuspen arau-emaile goiko 
mailako planeatzeetako eta sektorialak, eta lurzoru-behar aurreikuspeneko errealizaziora eta 
errealista eta gaurko baldintza sozioekonomikoei egokitutako etxebizitzara eta bere etorkizun-
proiekzioetara. 
 
Zentzu honetan, analisia erdiratu da hirigune existenteetan eta planeatze-baldintza posibilista eta 
kudeaketa egokikoak definitzean. Aldaketa bereziki garrantzitsurik ez dago Planeatzeko indarreko 
Arau Subsidiarioei buruz eta gaurko hiri-bilbeetatik bereizitako hazkunde-nukleo berririk ez da 
planifikatzen. Zentzu honetan, planaren ezaugarrien deskribapena egiten da egindako aldaketa 
nagusien, joeren eta bere arrazoien deskribapenean zentratuz. 
 

 
4. Irudia. Lantaron udalerriko herriguneak (hirigintza taldea).  
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2.3 Proposatutako birsailkatutako eremuen mugaketa espaziala eta birkalifikazio urbanistikoa 

 
Hasierako onespenaren fasean aurkitzen den Hiri-Antolamenduko Plan Orokorrak (HAPO), ikus 
daitekeen moduan, udalerriko herriguneen mugaketari dagokionez garrantzi txikiko aldaketak 
aurkezten ditu. Izan ere, haietako hirutan (Alcedo, Molinilla eta Turison), lurzoru industrialaz gain, ez 
dago azalera aldatzen duen aldaketarik.  
 
Hurrengo lehenengo taulan plangintzaren alderaketa egiten da gaur egun indarrean dagoen 
araudia (Arau Ordezkatzaileak eta gaur arteko moldaketak), Hasierako proposamena eta kontuan 
hartutako zenbait aukera konparatuz; bigarren taulan, berriz, Hasierako Onespenerako 
proposamenaren analisia egiten da. Ingurumenaren ikuspuntutik egindago azterketa 10. atalean 
aurki daiteke.  

 
2. Taula. Udalerriko herrigune ezberdinen eta lurzoru industrialaren Aukeren alderaketa (lurzoru eraldaketak eta etxebizitzak) 
(Lantaroneko HAPOaren Hasierako fasearen Hirigintza-Memoria). 
 
 

   
 
3. Taula. Udalerriko herrigune ezberdinei eta lurzoru industrialari dagozkien konparatiba, Arau Ordezkaitzaileen aurreikuspenaren 
eta hasierako onespenerako HAPOaren proposamenaren artekoa. (Lantaroneko HAPOaren Hasierako fasearen Hirigintza-
Memoria). 
 
Ikus daitekeen moduan, egungo hirigintza-plangintzaren arabera, hiri-lurrek eta lurzoru 
urbanizagarriek guztira 2.369.551 m2 batzen dituzte (2.002.866 m2 hiri-lur eta 366.505 m2 lurzoru 
urbanizagarri). Aldiberean, hasierako HAPOak azalera hau 2.303.621 m2-ra gutxitzen zuen, hasierako 
onespen fasean 2.284.419 m2-an geratu delarik (2.020.454 m2 + 258.037 m2) 
 
Zentzu honetan, ikus daiteke nola hausnarketa urbanistikoaren prozesuan HAPOaren izapidea hasi 
zenetik hiri-lurren eta lurzoru urbanizagarrien azalera 84.960 m2-an gutxitu ahal izan dela Arau 
Ordezkatzaileetan burututako aurreikuspenarekin alderatuta. Berez, hiri-lurren 18.000 m2-ko igoera 
espero da, baina lurzoru urbanizagarriaren 106.000 m2-ko jaitsiera, ondorioz, lurzoru-kontsumoa 
nabarmenki gutxituz.  
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Etxebizitza kopuruari dagokionez, indarrean dagoen araudiaren arabera (Arau Ordezkatzaileak), 
hiri-lurran eta lurzoru urbanizagarrian posible diren etxebizitzak 341 dira, hasierako proposameneko 
alternatibetan 374 etxebizitzetara igotzen da (219 garapen berriei dagozkie). Hasierako 
onespenaren fasean etxebizitza kopurua 410ean kokatzen da, 213 bakarrik dagozkielarik garapen 
berriari. Ondorioz, hiri-lurren ustiapena edo aprobetxamendua nabarmenki hobetzen da 
dentsifikazio prozesu honen bidez, lur-kontsumoa/biztanle berria erratioa jaitsiz eta kudeaketaren 
efizientzia eta ingurumen-bektoreen kontsumoa hobetuz.   
 

 
 
4. Taula. Hasierako onespenaren faseko Lantaroneko HAPOaren lurzoru sailkapen ezberdinen azalerak. 
 
Ondorengo taulan, udalerriko herrigune bakoitzarentzat aurreikusten den hazkundea zehazten da:  
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5. Taula. Lantaroneko HAPOaren (hasiera fasea) laburpen taula, exekuzio-unitateak eta lurzoru urbanizagarria (HAPOaren 
Memoria). 
  
Sektore guztien kokapena eta mugaketa espaziala alternatiben analisi eta balioespenaren atalean 
aurkitzen da.  
 

2.4 Plangintzaren helburu nagusiak 

 
2.4.1 Irizpide orokorrak 

Lantaron udalerrian batzen diren euskarri desberdinen helburuak antolatzeko, jokabide arauak eta 
eredu orokorrak ulertuko ditugu plangintza irizpide bezala. Euskarri hauek udalerriaren etorkizuneko 
plangintza egituratuko dute. Irizpide hauek, etorkizuneko Plan Orokorrean emango diren emaitza 
orokorren euste-puntuak dira. 

a) Lurraldeko biztanleen bizi kalitatearen hobekuntza arlo guztietan, taldearen interesak 
norbanakoen interesen gainetik lehentasuna emanez, hiri-ingurune eta ingurune fisikoaren 
euskarriak bateragarriak eginez, baita hauetan aurkitzen diren giza eta material baliabideak 
ere. 

b) Nukleoen gizartearen berreskurapena, gaur egun duten egoeran eta bere arazoetan arreta 
jarriz, hazkundearen kontrol politika bat ezarriz. 
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c) Hazkundearen kontrola eta premia berrien egokitzapena, udalaren ekintzen bitartez, bai 
hornikuntzarako baita etxebizitzen eraikuntzarako ere. 

d) Biztanleen eskubideak eta betebeharrak orekatu eta berdindu, udalerriaren aldakuntza 
prozesuan sortutako errenten banaketa Udalari egokituz, lurzoruaren erabilpena arautuz eta 
jarduera publikoak eta pribatuak mugatuz. 

e) Herriguneen lurzoruaren antolaketa orokorra eta integrala, dituzten baliabideen eta 
gaitasunen arabera. 

 
2.4.2 Helburu orokorrak 

 
EUSKARRI GIZARTE-EKONOMIKOARI BALIO ERANTSIA EMATEA 

1. Etorkizunean izango den biztanleriaren proiekzioa, baita biztanleria honek izango duen 
etxebizitzen premia ere, gaur egungo egoera eta hazkunde joerarekin bat eginez. 

2. Enplegu industriala babestea eta mantentzea. 

3. Udalerrian gaur egun dauden hornikuntzen galerak deuseztatzea, udalerriaren egitura 
polinuklearrean oinarrituz, erdialdeko hiru nukleoen balorazio positiboarekin. 

4. Herrigune txikien eta nekazaritza auzoen sustapena, gaur egun duten bizitzeko zein 
nekazaritzarako jokabidean. 

5. Bizitegi-guneetan aurkitzen diren erabilera industrial txikiak mantendu eta arautu, baita 
ekoizpen erabilera ere. 

6. Azpiegitura giza-kulturalen sustapena, hiritar gazteen finkapena bilatuz, biztanleriaren 
orekaren alde eginez. 

 

INGURUNEAREN EUSKARRIA MANTENTZEA  

1. Babes bereziko guneak ezartzea, haien kalitatea, onarpen maila edota haietan izango 
diren ekintzen hauskortasunaren arabera. 

2. Bertako flora eta fauna babestea, erreketan eta ibai ertzeetan arreta berezia jarriz. 

3. Uraren kutsadura, lurzoruena, ingurunearena edo paisaien kutsadura sortu dezaketen 
jardueren garapenak kontrolatzea, babes edo zuzentze ekintzak zehaztuz. 

4. Ikus-inpaktu positiboa duten elementu natural edo artifizialak babestea, eta zuzentze 
neurriak hartzea ikus-inpaktu negatiboa duten elementuen gainean. 

5. Etxebizitza bakartuen agerpena mugatzea landa-eremuan. 

6. Babestutako gune naturaletan, aisialdi jarduerak era kontrolatu batean erabiltzea, gune 
hauen natural baliabideen ustiapenarekin bateragarria eginez. 

 
PLANGINTZA ETA ZUZENBIDE EUSKARRIAK INDARTZEA 

1. Ekintza eta inbertsio publikoak bultzatu, bideratu eta kontrolatzea, bai Lantaron herriaren 
Udaletik datozenak, baita probintzial eta autonomikoak. 

2. Lurzoruaren eta eraikuntzen erabileren eraldatzeak kontrolatu eta kudeatzea. 

3. Gaur egun dauden hiri-elementuen izaera publikoa mantentzea. 

4. Gaur egun dauden nukleoen babes osoa, haien ingurumen balioa eta balio paisajistikoa 
ziurtatuz, bizitegi-parkearen betetze osoa ziurtatzen duen udal politika bati esker, 
ondarearen katalogo bat gaineratuz eta Eusko Jaurlaritzaren 317/2002 dekretuaren 
(Hirigintza eta Eraikitako Ondarearen Birgaitzea) parte-hartze konstruktibo moduak ezarriz. 

5. Etxebitza berriaren eskaintza arrazionalizatzea, familia programekin bat eginez. 
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HIRIGINTZA ETA ERAIKITAKO EUSKARRIAK BABESTEA  

1. Lantaron udalerriko landa guneen ohiko hiri-morfologia mantentzea. 

2. Eraikuntzaren Ordenantza Erregulatzaileak: 
- Onartutako, baimendutako eta debekatutako erabilerak  
- Eraikuntzagarritasuna  
- Eraikuntza mota 
- Lerrokatzeak eta sestrak 
- Solairu kopurua 
- Gutxienezko lurzorua 
- Betetze-maila 

3. Gauzatze unitateen esparruak hiri lurzoruetan berriro zehaztea. 

4. Bizitze lurzoruetarako aukeren sorrera ezartzea. 

5. Eraikin berezientzako, hala nola Bergondako Marques de Baranbio eraikina, kalifikazio bat 
egokitzea, eraikin hauen birmoldaketa onartzen duena. 

 

2.5 Bestelako plangintza eta programekiko harremana 

 
Lurralde-Antolamenduaren Gidalerroak (LAG) erreferentziako marko orokorra dira gainerako 
Lurralde-Antolamendu-tresnetarako. Maiatzaren 31ko, 4/1990 Legearen arabera, Euskadiaren 
Lurralde-Antolamendukoa, LAGak erreferentzia-markoa dira EAEako gainerako lurralde-
antolamendu tresnen formulaziorako eta beraz, Lurralde Plan Partzialek (LPP) bere erabakiak jaso 
behar dituzte. 
 
Dokumentu honetan edukitako erabakien artean, Erdiko Araban LPParekiko bere erlazioagatik, 
nabarmentzen dira: 
 
a) Zuzeneko aplikazioko erabaki lotesleak 

 LPPak EAEko ibai eta erreka ertzetako Antolamendu Sektorial lurralde-Plan erabakiak jasoko 
ditu, LAGak irizpena ematen dituzte moduan. 

 LPPak Babes Bereziko eremuak mugatzen ditu eta erabilera eta babesa erregimena 
ezartzen ditu LAGen erabakien arabera. Udalen planeatze urbanistikoa zehazten duen 
lurralde eremua, Babes Bereziko Lurzoru Urbanizagarriezineko bezala sailkatuko ditu. 

 LAGek natura-gune babestu existenteak muga daitezela 16/1994 legearen arabera 
zehaztuko dute, Euskal herriaren Naturaren Kontserbazioa. Zentzu honetan Sobroneko 
mendilerroa seinalatzen da Barreiatze -Area Sistema barruan eta Caicedo Yusoren Aintzira 
Naturalistiko Interes Area. LAGek gomendatzen dute, LPPetarako: natura-guneekiko 
hurbiltasuna, herriguneko tamaina, berriztatzea eta eraikitako ondarearen balioan jartzea, 
bigarren bizilekuaren antolamendua, ibilbide oinezkoen eta bizikletetakoak eta 
tertziarioaren estrategiak, planeatze berrian begietsi behar izango diren alderdiak. 

 
b) Lurraldeko Plan Partzialak Idazterako Irizpideak eta Orientazioak 
LAGetan edukitako erabakietako batzuk irizpide bezala planteatzen dira beste lurralde-
antolamendu tresna batzuk idazterako. Lurralde-Plan Partzialeko idazterako zehazki hurrengoak dira: 
 

 Ingurune Fisikoa: Baliabide naturalak, irizpideak definitzen dute Urbanizagarriezineko bezala 
sailkatutako lurzoru antolamendurako Antolamendu-Kategoria batzuk proposatuz, eta “… el 
planeamiento de desarrollo: Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas Subsidiarias 
de Planeamiento, Planes Territoriales Parciales, etc. Establecerá para el suelo clasificado 
como No Urbanizable una calificación que utilice las denominaciones y criterios de las 
Categorías de Ordenación establecidos en las DOT…” esanez. Azkenik, kontserbazioa 
baimentzen duen tratamendu berezia ezartzen duten lurraldearen areak. 

 Lurzoruaren Politikako Lurralde-Modeloaren inplikazioei buruz, LAGek ezartzen dute LPPek 
lurzoru-beharrak zehaztuko dituela jarduera ekonomikoetarako.  
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 LAGek irispideak jartzen dituzte bizitegi-lurzoru eskaintzaren behin-behineko kalkulurako 
Lurralde-Plan Partzial egokiaren onespenera arte, guzti hura I Eranskinean, lurralde-
modeloaren osagaiak, hazkunde demografikoko, familiaren egiturako eta eskaintzaren eta 
bigarren bizilekuko zurruntasuneko sailak ezagututa. 
 

Lantaroneko udalean indarrean dagoen lurralde-plangintza Araba Erdialdeko Lurralde-Plan Partzial 
da, Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak behin betiko 277/2.004 Dekretu bidez onartu zuen eta 
2005eko Otsailaren 16ko EHAAn argitaratu zena.  
 
Araba Erdialdeko LPP dokumentuak maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen, Euskal herriaren Lurralde-
Antolamendukoa, 12. artikuluan ezarritako zehazten du, bere interesagatik eta ondoko analisirako 
garrantziagatik eta HAPOa Lantaronen etorkizunarekiko lotuta, ondoren transkribatzen den bezala: 
 
a) Lurraldearen gaurko egoeraren analisitik aurrera, egoera ekonomikoaren eta bere bilakaeraren 
posibilitateen, antolamendurako helburuen definizioa. 
b) Azpiegitura handiei euskarri bezala balio izateko espazio egokien data zehaztea. 
c) Planaren area edo zonarako interes komuneko hornikuntzen ekipamenduen definizioa. 
d) Hirigintza-antolamendua bete behar duen Irizpideak, printzipioak eta arau orokorrak. 
e) Birmoldaketa, birsorkuntza edo birgaitzea izan behar duten espazioen bereizmena, bere 
degradazioa saihesteko asmoz edo bere errekuperazioa lortzeko, bai osoki edota partzialki. 
Aldiberean, helburu hau lortzeko garatu beharreko egitarauak eta burutzea sustatzeko hartu 
beharreko neurriak ere zehazten ditu. 
f) Hurrengo bi helburuetako baterako gorde behar duten lurzoruko azaleren kuantifikazioa. 

- Babes ofizialeko etxebizitza-eraikuntza, bai sustapen publikokoa bai pribatukoa izanda, 
edota etorkizunean erregulazio espezifikoaren bidez prezioa mugatuko zaien haiena. 
- Industria-lurzoruko sustapen publikoa 

g) LAGetan edukitako erabakien garapenerako beharrezko printzipioak, irizpideak eta arauak. 
 

 
Figura nº4. Lantaroneko udalerako LAGen eta LPPen baterako zehaztapenak (Lantaroneko HAPOaren hirigintza taldea).  

 
LPP dokumentua garrantzi handikoa da Arau Ordezkatzaileen ondoren onartu zelako, 2003ko 
Urtarrilaren 17an, eta beraz, hauek ezin izan zituzten bere erabakiak begietsi.  
 
Arabako LPPak, Lantaron udala barneratzen duena, 2004ko abenduaren 28an behin betiko 
onespena izan zuen 277/2004 Dekretuaren bidez. Dokumentu arau-emailea artikulatzen duten bi 
atal handi daude, lehena "Estrategia eta Edukiak" eta "Planeko Tresnak" bigarrena.  
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Atal instrumentalean hiri-sistemaren hierarkizazioa ezartzen da eta Lantaroni "Existitzen dires 
dimentsio txikiko hirigune" kategoria ematen dio, eta bigarren maila bezala, "Egiturazko berezitasuna 
duten hiriguneak" (sorrera bideak, interesdun hiri-bilbeak, biztanle konzentrazio altuko bilbeak). 
 
Hierarkizatutako sare batzuk ere seinalatzen dira ere: lurraldearen egitura baldintzatzen duten 
komunikazio-azpiegitura erabakigarriak. Lántaroneko Udalean “Eskualde –Konektoreak” aurki 
daitezke (eskualdeak eta lurralde zatituaren zonalde ezberdinak lotzen dituzten potentzialitate 
bereziko bideak): 
 
 Lautada-harana erlazioa (Mendebaldean): A-2622 errepidearen ibilbidea eta jarraitasuna 

ematen dion A-2625aren zatia biltzen ditu. Iada AEPIan programatutako hobekuntza-ekintzak 
zehazten ditu. EAEko Errepideen Plan Orokorrak aurreikusitako tarte berria jasotzen du, 
Ollavarre/Llanos industrialdea/N-I, Nanclares de la Oca-tik pasatzen den A-2622 sahiesbidea. 
Haranen eskualdea zeharkatzen du, Nanclaresetik Bovedaraino. 

 Lautada-harana erlazioa (Ekialdean): A-2122 eta A-2625 bideen bidez eratzen da Zubillaga eta 
Osma elkartuz. Halaber, AEPI-an hobekuntzak aurreikusten dira. 

 Banaketako eta artikulazioko arkua: N-124,N-I, Mirandako aldaera eta A-2122 bideak, azken 
hau lautada-harana erlazioen bi parteak elkartzen duena, konektagarritasun lokala batera 
emanez eta laguntza garapenari berriz estrategikoki kokatutako area eta bi azpiegitura 
handiko intersekzioak markatuta, A-68 eta A-1. 

 
LPPak, Araba Erdia bezalako gune handi baten barruan, lurralde zati ezberdinak bereizten ditu , 
Lantaron Udala bi zatitan bananduz: 
 
 A-4 Añana, Erribera altua eta Valdegovia. 

Bere topografia eta natura oso bereizgarri izandako zati bat da, nekazaritza-jarduera biziko 
mantenua gehitzen zaiona eta elementu antropikoko ondare-balio handiko presentzia. Topografiak 
laguntzen dio kokagune sistemen halako desartikulazio bati, bere herriguneen entitate urria 
bereizgarri izanda. Egokia izango litzateke beste Lurralde-Zati batzuekiko konektagarritasuna 
indartzea eta barruko hiri-espazioko artikulazioari laguntzea.  
 
 B-8 Armiñon, Berantevilla, Eribera Baxua eta Zambrana.  

Bere mugaketa oinarrizko bi konturekin bat dator. Alde batetik, azpiegiturak, bi bide nagusien 
gurutzaketa, A-1 eta A-68. Beste aldetik egitura fisiko, Ebroko haranaren zabaltzeak markatuta, 
Miranda de Ebroko zehazten du arearen lotura espazialerakoa. 
 
Bi zirkunstantzien batek ere ez ditu bere alderdi positiboak islatzen oraindik atalean. Lurraldea gazki 
elkartuta dago veste Arabako lurraldeekin muga efektu bat sortuz eta Miranda-rekin erlazioak 
hobetuz. Atalean esku hartzea oinarrizko bi helburutan erdiratu behar da. Lurralde-banaketako 
bideko arkuko berrantolaketan, parte batetik; baimen dezan fluxu-mugimendua argitzea. Bestalde, 
dibertsifikatutako espazio sorrerari eragitea, Armiñón-eko eta Erribera baxuko Udaletxeek elkarrekin 
adostuta bultzatutako ekimenak eta lekuko jarduera emankorreko kokagunerako jasoz, bere 
lokalizazio estrategikoari etekina atera ahal diezaioten eta eskari sorrak hurbileko ingurunean 
erakarri, kanpoko errentak hartzea baimentzen duten erabilera bereziko kokaguneari lagunduz. 
Gaurko balorizazio negatiboa Ebroko Miranda-ren hurbiltasunari buruz ezabatzea.  
 
Zenbat bizitegi-kuantifikazioa LPP-ak ezartzen du udal-planeatzean aurrez ikusteko bizitegi-
ahalmenaren|edukieraren balio batzuk. Nahaspilatutako garapen urbanistikorik ez produzitzeko 
balio maximoak ezartzen dira, eta minimoa kalifikatutako lurzoru eskasia saihesteko asmoz. 
Hazkunde berriaren erregulazioan RNC-5 “Bizitegi-Kuantifikazioa”, demografia lurralde modeloko 
seinalatutako LAA-en irizpideak ezartzen dira, eta gainerakoak, udalaren datu estatistikoen arabera 
emango direla Lantarón-eko HAPO-a idazteko unean.  
 
Lantaroni dagokionez, 8 urteko epean, gehienez 201 eta gitxienez 131 etxebizitza aurreikusten dira, 
gaur egungo plangintzan aurreikusitakoa baina gutxiago. Lantaroneko babestutako etxebizitzen 
kasuan, 2/2006 Legearen 82. artikulua bete behar da. LPP-ek Lantarón-eko udalerako ezartzen 
dituen iradokizunak eta erabakiak jarraitzen dutenak dira: 
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 Eragiketa estrategikoak, OE-9: 
 
OE-9   Hego Arkuko jarduera ekonomikoak 
Planeatzearen arabera eragindako lurzoruaren sailkapena (UDALPLAN) 
Lurzoru urbanizagarriezina. Lurzoru urbanizagarria. Hiri Lurzorua. 
Arrazoia 
Aukeratutako arearen ezaugarriak bultzatuz, lurralde-erakarpen foku bat sortzea, Armiñon eta 
Erribera Baxuko udaletxeen jarduera ekonomikoko ezarperak bermatuz.  
Aplikazio-irizpideak 
Nahitaezko hausnarketa 

 AEPI-an programatutako eta planifikatutako jokaerak ezagututa arearen barruko egitura 
antolatzea. Miranda de Ebroko sahiesbidearen behin betiko konponbidea kontuan izango 
da. 

 Baldintzatu ekialderazko eta hegoalderazko jardueraren hedadura, eragiketa estrategiko 
honen aurreko garapenera. 

 Nahiz eta bide nagusietan ez kokatzea, lurraldearen eskugarritasuna erreserba 
estrategikoko ezaugarria ematen dio Lantaron-en eremuari. 

Gomendioak: 
 Jarduera ekonomiko errepertorioa handitzea eremuan finka ditzaten, oraindik udalak 

proposatutako jarduerei, garraioak, trukaketa eta logistika, oso lotuta daude. LPP-ak Jundiz-
CTV/ espazio logistiko berria-emankorra-aireporuko jarduera horien ezarpenerako 
osagarritasunagatik jokatzen du. Espazio funtzionalki osagarriko sorrerarako arreta berezia 
eman behar izango litzateke. 

 Antolaketa funtzionalean, ingurumenaren kalitatean eta eraikin tipologietan erantzuten 
dituzten espazio emankor modernoko sorrera bultzatzea, ekariaren ezaugarri berrietara 
erantzunez. 

 Bide eta trenbide azpiegitura handiekiko ertzen erlazio tratamendua zaintzea.  
Erakunde bultzatzailea 
Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila. Arabako Foru Aldundiko Hirigintza 
eta Ingurumen Saila, Herrilan eta Garraio Saila eta toki-administrazioa. Udaletxetak 
Programazioa 
Neurriratzea 

Lurralde konexio bideak: 1,7 Km. 
Lurzorua: 317 Ha. 
Lurzoruaren erabilerak:  
Gune emankorra: 93,5 Ha. 
Hirugarren sektoreko gunea: 13,5 Ha.  
Jarduera ekonomikoko cunea: 210,0 Ha. 

Estimatutako balioa  
€ 672 milioi. 
Finantzaketa 
Publiko-Pribatua gomendatzen da. 
Kudeaketa  
Publiko-Pribatua gomendatzen da. 
 

 Udal-eraginaren iradokizunei dagokienez: 
Lantaroneko Industrialdea 
Lurralde-Egitura berriaren sorkuntza eta ingurunean aurrez ikusitako ekimenak aprobetxatzea 
Lantarón-eko Industrialdearen sendotzea bultzatzeko espazio emankor espezializatua bezala. 
Gomendatzen da: 

 Area industriala Zubillaga-ko hirigunerantz hedatzea. Artikulazio zerbitzuak eta zuzkidurak 
aurrez ikusiz. 

 Poligonoaren eskaintzaren espezializazioa ikertu, jarduera edo bere garapenerako 
eskatutako dimentsioetara dogokionez. 

 Ebro ibaiaren biderako hurbilketa ertzen tratamendurako arreta berezia jartzea. Lurzoru 
hauek ibaiko uholde-lautadaren eremuan aurkitzen direla kontuan izan behar da. Balio 
agrologiko handiko aldeak dira, horregatik bere hiri-transformazioa justifikatu ahal izango 
litzateke Udal osoa abantailak edukitzerakoan. 
 

Baliozko agrologiko lurzoruak 
Ebroko haranaren balio altuko lurzoru agrologikoak aktiboki babestea. 
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LPP-aren lurralde-babes (15 art.  Antolamendu Arauak) prozesuetan zehazten dira: 
Bere balio naturalagatik 2000 Natura Sare Ekologiko Europarrean sartuta daudenak (HBBE eta BGL), 
nazioarteko garrantziko Ramsar hezeguneak, edo Interes naturalistikoko areak LAGen zerrenda 
irekian sartuta egon daitezen: 
- Valderejo-Arcena Mendilerroa (HBBE) 
- Sobrón (BGL) 
- Caicedo Yuso aintzira (LIC eta Ramsar hezegunea) 
- Aitortutako topografikoak, naturalak, nekazaritza eta/edo baso ezaugarriak dituen eremuak  

 
LPPeko lurralde ikuspegitik babestutakoak:  
- Ebro ibaiaren ertzak  
- Caicedo-Yuso aintziraren ingurua 
 
 
Onura Publikoko Mendiak 
Euskadiko Zuhaitz Bereziak Eusko Jaurlaritzak egindako txostena: Lantarón-eko pinazi-pinua, adaburu 
lodiko eta tesela gorrixka ederreko lurrazala. Fontecha-ren eta Zubillaga-ren 
artean mota|espezie honetako populazio natural bakarra euskal lurzoruan aurkitzen da. 
 
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak  
LPP-a, kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak zehazten ditu: 
- Puentelarrá-Larrazubi zentral hidroelektrikoa 
- Lantaróngo kooperatiba, A-4322 eta A-2122-ren bidegurutzea. 
 
Etxebizitza publikoaren sustapenerako LPS. 
LPS honek bere aurrerapenaren argitalpena ukan zuen 2003ko Ekainean, Lurralde Antolaketa, 
Etxebizitza eta Ingurumen Sailak sustatuta, bere jarraitutasuna izan zuela “Estudio sobre Estrategia 
Territorial y Análisis de Suelos de Oportunidad para la Promoción Pública de Viviendas en la CAPV” 
idaztearekin, Eusko Jarularitzaren Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren Lurzoru Eta Hirigintza 
Zuzendaritzaren enkarguz, 2010eko Uztailean bukatuta. 
 
LPS-ak jarduera-irizpide bezala planteatzen du jarduera publikoen orekadun banaketa, eskualde 
desberdinetako bizilagunak errespeta dezala edo beste udal estrategiko batzuk bere nor bere 
lurralde-eremuetako erreferente bezala bere sendotzeari begira. Lantarongo udalean Komunioi 
herrigunea izango litzateke. 
 
Antolaketa, sustapen eta kudeaketa urbanistikoa babes publikoko etxebizitzak lurzoru  
lehentasunezko interesa bezala proposatzen da, kontserbazio, hobekuntza eta errekuperazioa 
existentearen bizitegiaren proposatutako oinarrizko politika eta urbanizatzeko eta garatzeko 
kalifikatutako lurzoruak, Lantaron-eko udalan.  
 
Lantarón-en planak bi hiri-garapen berriko sorrera proposatzen ditu lehentasunezko jarduera bezala 
etxebizitzako sustapen publikoarentzat. 
 
LPSa EAEaren Jarduera Ekonomiko eta Merkataritza Ekipamenduetarako Lurzoru Sorrera Publikoa 
Agiria onartu zen 262/2004 Dekretuan, abenduak 21 (EHAA ( 19. zk.), 2005eko urtarrilaren 28a). 
Dekretu honetan EAE osoaren analisi bat egiten zaio jarduera ekonomikoetarako lurzoru 
eskaintzaren eta eskaeraren oinarrizko kuantifikazioko alderdi orokorren buruzkoa, eta koordinazioko 
eta osagarritasuneko alderdien buruzkoa.  
Lantarón-erako LPS-aren erabakiak, Jarduera ekonomikoetarako lurzoruko antolamendu eta 
sustapen urbanistikorako lehentasunezko interesa kategorizazioa udalerako definitzen dute, 
erreserba Estrategikoko Eremu bezala Lantarón-eko industrialdea gogoan hartu. 
 
LPSa EAEren Sare Intermodala eta Logistikoa  
AURRERAPENAK barreiatutako arauez gain 4/1990 legea (Euskadiren Lurralde-Antolamendua) eta 
16/1987 legea (Lehorreko Garraioetako Antolamendua) EAE-aren ahalmena zenbat komunitate 
barneko garraioak planifikatzeko, eta gainera Euskadiaren konpetentzia sare intermodal eta 
logistiko ingurumenari dagokionez iraunkor, ekonomikoki eraginkor eta sozialki orekaduneko 
plangintzari dagokionez Egoeraren araudiaren egitean gertatzen direnak. 
 
LPS honek ezartzen du egituratutako instalazio logistikoko hornidura barruan aurrez ikusten du: 
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Plataforma intermodalak 
Plataforma hauen funtzio eta ezaugarri nagusia interkonexio-puntu bezala balio izatekoa da, 
errepidearen eta trenbidearen arteko trukea ematea eta zerbitzatutako lasterkarientzako zuzeneko 
erraztasunak izan behar dute eta 30 Ha-ko azalera minimoa izan: 
- Ebroko plataforma intermodala 
Erribera Baxuko, Lantarón, Berantevilla, Armiñón eta Zambrana udaletan aurkituta. Plataforma 
honetako azalera 200Ha-ekoa izango litzateke eta jada 150 Ha-ko Plataforma proiektua dago. 
 
 

3 Ingurumen babeserako helburuak 

3.1 Araudia 

3.1.1 Ingurumenaren gainekoa 

AUTONOMIKOA 
 Otsailaren 27ko 3/1998 legea, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra 

 
 
3.1.2 Ingurune-ebaluazio estrategikoa eta ingurumen-inpaktua 

 
EUROPARRA 
 Directiva 2001/42/CE, del Consejo, de 27 de junio, relativa a la Evaluación de los Efectos de 

determinados Planes y programas en el medio ambiente  
 Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente 

 Directiva 85/377/CEE, del Consejo, de 27 de junio, relativa a la valuación de las 
Repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
Modificada por la Directiva 97/11/CEE 

 Directiva 2001/42/CEE, de 21 de julio, relativa a la Evaluación Ambiental Estratégica 
 Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control 

integrados de la contaminación 
 

ESTATUKOA 
 Ley 6/2001, de 8 de mayo, y Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificaciones del Real 

Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental 
 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados Planes y 

Programas en el Medio Ambiente 
 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
 Ley 6/2010, de 24 de marzo de Modificaciones del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 

enero, por el que se aprueba la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos 
 

AUTONOMIKOA 
 Uztailaren 22ko 183/2003 DEKRETUA, ingurumen-inpaktuaren ebaluazio bateratuaren 

prozedura arautu duena. 
 211/2012 DEKRETUA, urriaren 16koa, planen eta programen ingurumenaren gaineko 

eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duena 
 

 
3.1.3 Biodibertsitatea eta natura-guneak 

NAZIOARTEKOA 
 Convenio de RAMSAR, de 2 de febrero de 1971 

 
EUROPARRA 
 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats) 



Lantaroneko HAPO 
Ingurumen-Ebaluazio Estrategikoa  Ingurumen-Iraunkortasunerako Txostena 
 

32 
 

 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva de Aves) 

 
ESTATUKOA 
 Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, 

de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres. 

 Real Decreto 439/1990. De 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas 

 Ley 43/2003, de Montes, de 21 de noviembre de 2003. Reformada por la Ley 10/2006 
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (sustituye la Ley 

4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres) 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies silvestres 
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas 

 
AUTONOMIKOA 
 16/1994 Legea, Ekainaren 30ekoa, Euskal Herriko Natura Babestekoa, 2010 martxoaren 11ko 

1/2010 legearen bitartez aldatuta, eta Dekretuen bitartez garatuta  
 42/1996 Dekretua, Otsailak 27, Euskal Autonomi Elkarteko Babestutako Naruaguneen 

Sarearen Erroldaren Antolaketa Eta Jardupideari Buruzkoa. 
 310/1996 Dekretua, Abenduak 24, Euskal Autonomi Elkarteko Baso Inbentarioren 

Egunerapenara Buruzkoa.  
 160/2004 Dekretua, Ekainak 27, Euskal Autonomi Erkidegoko Hezegune Lurraldearen Arloko 

Plana Behin Betiko onartu zen.  
 

FORALA 
 Mendiei Buruzko 11/2007 Foru Araua, Martxoaren 26koa  
 8/2004 Foru Araua, Ekainaren 14koa, Arabako Lurralde Historikoaren Ehizari Buruzkoa 

 
 
3.1.4 URAK 

EUROPARRA 
 Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario en el ámbito de la 

política de aguas. Modificada por Decisión 2455/2001/CE, Directiva 2008/32/CE y Directiva 
2009/31/CE. Modificación del Anexo X por Directiva 2008/105/CE 

 Directiva 91/271/CEE de tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
 Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la 

contaminación producida por nitratos en la agricultura. 
 Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación y el deterioro. 
 Directiva 2008/105/CE, de 16 de diciembre, relativa a las normas de calidad ambiental en 

el ámbito de la política de aguas 
 Directiva 2007/60/CE, de 23 de octubre, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 

inundación 
 Directiva 80/68/CEE relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación causada per determinadas substancias peligrosas. 
 Directiva 91/271 CEE de mayo de 1991 sobre la calidad del agua. 

 
ESTATUKOA 
 Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Modificada por la Ley 11/2005 
 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 

11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Aguas, con reformas en 2003 y 2005. 
 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el cual se modifica el Real Decreto 849/1986, 

de 11 de abril, por el cual se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que 
desarrolla los títulos preliminares, I, IV, VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto de Aguas. 

 Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la 
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
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 Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales. Real Decreto 509/96, de 15 de marzo 
de 1996. Desarrolla el Real Decreto Ley 11/95. Orden de 23 de diciembre 1986. Orden de 19 
diciembre 1989. 

 Real Decreto-Ley 11/1995, de Aguas Residuales. Normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas de 28 de diciembre de 1995. Real Decreto 509/1996, de 15 de 
marzo de 1996. Desarrolla el Real Decreto-Ley 11/1995. Real Decreto 2116/1998 de 2 de 
octubre de 1998. Modificación del R.D. 509/1996. Corrección de errores 

 
AUTONOMIKOA 
 1/2006 Legea, Ekainaren 23koa, Urarena 
 415/1998 DEKRETUA, abenduaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzak eta 

Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Isurialde kantauriarra) behin betiko 
onesten duena. 

 390/1998 DEKRETUA, abenduaren 22koa, nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura 
kutsatzeko Arriskutan dauden Inguruak izendatzeko arauak finkatzen dituena eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodea onartzen duena. 
Nekazaritza intentsiboaren eraginez, Ura kutsatu. 
 

 
3.1.5 Klima-aldaketa eta eraginkortasun energetikoa 

EUROPARRA 
 Directiva 2002/91/CE de 16 de diciembre relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

 
ESTATUKOA 
 Real Decreto 1371/2007 que modifica el Real Decreto 314/2006 por el cual se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación. 
 Real Decreto 47/2007 de 19 de enero por el cual se aprueba el procedimiento básico para 

la Certificación de la Eficiencia Energética de Edificios de Nueva Construcción. 
 

AUTONOMIKOA 
 104/2002 DEKRETUA, maiatzaren 14koa, Euskal Autonomia Erkidegoan Energia Eolikoaren 

Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzen duena. 
 

 
3.1.6 Prebentzioa eta kutsaduraren kontrola. Orokorra 

 
ESTATUKOA 
 Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación. 
 Real Decreto 509/2007, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución 

de la Ley 16/2002, de 1 de julio,  de prevención y control integrados de la contaminación 
 
 
3.1.7 Prebentzioa eta kutsaduraren kontrola. Hondarrak eta lurzorua 

 
EUROPARRA 
 Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de diciembre, relativa a la 

incineración de residuos  
 Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre, sobre los residuos 
 Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los residuos peligrosos. 

 
 

ESTATUKOA 
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero 
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 
 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.  

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandards para la declaración de 
suelos contaminados 
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Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
 

AUTONOMIKOA 
 

 165/2008 DEKRETUA, irailaren 30ekoa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak 
izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioari buruzkoa. 

 1/2005 LEGEA, otsailaren 4koa, lurzorua ez kutsatzekoeta kutsatutakoa garbitzekoa 
 423/1994 DEKRETUA, azaroaren 2koa, hondakin inerteak eta inertizazioaren gai izan direnak 

kudeatzeko arauak finkatzen dituena 
 49/2009 DEKRETUA, otsailaren 24koa, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta 

betelanak eginda ezabatzea arautzen duena 
 112/2012 DEKRETUA, ekainaren 26koa, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta 

kudeaketa arautzeko dena 
 

 
FORALA 

 
 5/2007 FORU ARAUA, otsailaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoko Hiri Hondakinak 

Kudeatzeko Plana (2006-2016) onartzen duena 
 
 
3.1.8 Prebentzioa eta kutsaduraren kontrola. Zarata 

 
EUROPARRA 
 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 

evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, sobre 

emisiones sonoras en el entorno causadas por las máquinas de uso al aire libre. 
 

ESTATUKOA 
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido 
 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en la referente a zonificación acústicas, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas 

 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 
“DB-HR Protección frente al ruido”, del Código Técnico de la Edificacion, y se modifica el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
Modificado por RD 1367/2007. 
 

 
AUTONOMIKOA 
 213/2012 DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzkoa 

 
3.1.9 Prebentzioa eta kutsaduraren kontrola. Airea 

EUROPARRA 
 Directiva 96/61/CE de la prevención y control integrados de la contaminación. 
 Directiva 99/30/CE relativa a los valores límite de SO2, NO2, NO, partículas y plomo en el 

aire. 
 Directiva 96/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente 
 Reglamento (CE) núm. 2037/2000, sobre las substancias que reducen la capa de ozono. 
 Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo, relativa a la calidad del aire ambiente y a una 

atmósfera más limpia en Europa 
 

ESTATUKOA 
 Ley 34/2007, de 15 de octubre de 2007, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. Modificada por la Ley 51/2007 
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 Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire 
 Ley 6/1996, de 18 de junio, de modificación de la Ley 22/1983, de 21 de 

noviembre, de protección del ambiente atmosfèrico 
 Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitariA frente a emisiones radioeléctricas 

 
 

AUTONOMIKOA 
 278/2011 DEKRETUA, abenduaren 27koa, atmosfera kutsa dezaketen jardueretarako 

instalazioak arautzen dituena. 
 
 
3.1.10 Lurralde eta hiri antolamendua 

ESTATUKOA 
 Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo y Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 

junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo 
 Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 

de junio, de Suelo y Urbanismo 
 Real Decreto 2542/1982, de 27 de agosto, sobre Creación de Campamentos de Turismo 

(Campings) 
 
 

AUTONOMIKOA 
 28/1997 DEKRETUA, otsailaren 11koa, Euskal Autonomi Elkarteko Lurraldearen 

Antolamendurako Artezpideak behin betiko onesteko dena. 
 168/1997 DEKRETUA, uztailaren 8koa, Euskal Autonomi Elkarteko lehentasunezko nekazaritza-

ustiapenak eta EAEko eskualdeetako eta lurralde historikoetako laborantzarako gutxieneko 
unitateak zehazten dituena. 

 262/2004 DEKRETUA, abenduaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Jarduera 
Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko Lurraldearen Arloko 
Plana onartzekoa. 

 105/2008 DEKRETUA, ekainaren 3koa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legea garatzen duten premiazko neurriei buruzkoa  

 210/1997 DEKRETUA, irailaren 23koa, landa-inguruneko turismo–ostatuak arautu zituen 
dekretua aldatzeko dena 

 
FORALA 
 Mendiei Buruzko 11/2007 Foru Araua, Martxoaren 26koa 
 11/2008 Foru Araua, ekainaren 16koa, 2004-2015 eperako Arabako Errepideen Plan 

Integralaren behin betiko onespenerako dena 
 

 
3.1.11 Ondare historiko eta kulturala 

ESTATUKOA 
 Ley 16/1985 DE Patrimonio Histórico Español 

 
AUTONOMIKOA 
 Ley del Patrimonio Cultural Vasco, de 3 de julio de 1990. Modificada por la Ley 5/2006 
 Decreto 317/2003, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del 

patrimonio urbanizado y edificado 
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FORALA 
 415/1998 DEKRETUA, abenduaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzak eta 

Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Isurialde kantauriarra) behin betiko 
onesten duena 

 
3.1.12 Ingurumeneko parte-hartze eta Informazio publikoa 

EUROPARRA 
 Directiva 90/313 del Consejo, de 7 de junio, sobre libertad de acceso a la información en 

materia de medio ambiente 
 Directiva 2003/4/CE, relativa al acceso del público a la información medioambiental 
 Directiva 2003/35/CE por la que se establecen medidas para la participación del público 

en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio 
ambiente 

 
ESTATUKOA 
 Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia 

de medio ambiente (BOE núm. 297, de 13 de diciembre de 1995) 
 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 

de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente 
 Ley 27/2006, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 
 Orden AAA/1601/2012, de 26 de junio, por la que se dictan instrucciones sobre la aplicación 

en el Departamento de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente. (BOE núm. 172 de 19 de julio de 2012) 

 

3.2 PLANAK ETA BESTEAK 

 
3.2.1 EAEko ibai eta erreka-ertzen antolamendurako PTS 

415/1988 dekretua, abenduaren 22koa eta 455/1999, abenduaren 28koa onartutak. 2012ko 
uztailaren 19ko Aginduaren bidez, lehenengo aldaketaren Hasierako Onespena. 
 
EAEko ibaien eta erreken ertzen ordenamendu LPSak ezartzen du, ibaiaren tarte bakoitzagatik, 
hirigintzaren atzerapen tarte minimoa, hauen osagai hidrauliko, ingurumen eta hirigintza 
sailkapenaren arabaera. Hala ere, kontuan hartuko da ibai-ibilguaren hurbiltasunean ezarritako 
azpiegituren araudi orokorra: 
 
Landa esparrua: 15m, badagoen bide baten azpitik jartzen badira ezik 
 
Garatutako esparrua: Kanalizazioaren infiltrazioan saiatuko da azpiegiturak badagoen bide edo 
espaloien azpitik jartzea. 
 
Garapen berriko potentzial eremuak: saiatuko da azpiegiturak hirigintza berriko bideen edo 
espaloien azpitik jartzea. 
 

INGURUNE HELBURU IDENTIFIKAGARRIA 

Plana, deklaratuta dagoen arabera, erreferentzia egiten dio EAEko Ibaien eta Erreken Ertzen 
ordenamendu Lurralde Plan Sektorialaren helburuari, 5.2.D “5.2 eremu fisikoaren elementu eta 
prozesuen buruzko araudi orokorra” eta 6.8.7 “6.8 eremu fisikoen antolamendu kategoriak”  
epigrafeei buruzko lurralde antolamendu arauen irizpideak  garatzen duena, gainazal urekin 
erlazionatuta.  
 
LPSaren erredakzioa burutzen duten irizpideak, ibiaen, erreken eta urtegien ertzeen babes zonak 
ezartzearen beharra azpimarratzen dutenak hauek dira: 
 

 Uren kalitatea mantentzea edo Mantener un caudal mínimo ecológico. 
 Ibaien edo erreken ibilguaren okupazioa saihestea. 
 Uholdeen eta arrisku naturalek egin dezaketen kalteak minimizatu.   
 Ingururako interes berezia duten ibaien tarteen ezaugarriak babestea. 
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 Kultura ondareen elementuak babestea. 
 Hirigintza garapen guneetan, ibai-ibilgua integratzea. 

 
Irizpide hauen arabera, aplikatzen den araudia honela laburtzen da:  

Osagai hidraulikoa  Garatutako esparruak  Garapen berriko potentzial 
eremuak  

Landa esparruak  

Eraikuntzen atzerapena  Urbanizazio atzerapena  Eraikuntzen atzerapena  
Definitutako ibai-ibilguaren marra  Definitu gabeko ibai-ibilguaren marra  
Kategoria 0  10  12  2 (4)  12  15  
Kategoria I  10  12  2 (4)  12  30  
Kategoria II  10  14  6 (8)  16  30  
Kategoria III  12  16  8(10)  20  50  

 

6. Taula. Urbanizazio eta eraikuntzen atzerapen minimoa (m) osagai urbanistiko eta hidraulikoen arabera (Eusko Jaurlaritza) 
 
Hortaz gain, uholdegarritasunaren arabera (33º mapa), lurraren erabilera desberdina ezartzen da, 
garapen urbanistiko berriak proposatzeko garaian kontuan hartu behar dena. Irakurlearen 
ezagutzarako, hurrengo lerroetan aipatzen dira urbanizatu gabeko esparruen lurraren erabilera, 
uholdegarritasunaren arabera (EAEko Ibaien eta Erreken Ordenamenduaren LPS 1º aldaketa): 
 
 “I. URPETUTAKO AREAK, 10 URTEKO ITZULERA-ALDIKO ETORBIDEEKIN: ibai ekosistemaren 
mantenimenduarekin eta gozamenarekin erlazionatuta ez dauden erabilera urbanistikoak baztertu 
beharko dira (...) paralelismoak saihestuko dira, hau da, tarte honetako azpiegituren luzetarako 
lerrokapenak.  Azpiegitura lerrokatuak jarri ahal izan dira, bakarrik bere inpaktua minimizatzen. 
Inguruarenkin, ibai ekosistemaren babespenarekin eta bere gaitasun hidraulikoaren, drainatze 
iraunkorrerako, zaintza eta salbamendu lanekin erlazionatutako erabilerak izan ahal ditu. Jolas, aisia 
edo kirol ekintzak eman daitezke, beti lurraren eta ibai ertzaren kalterako ez direnean, ezta hauen 
gainean erakitzea ere. 
 
II. URPETUTAKO AREAK, 100 URTEKO ITZULERA-ALDIKO ETORBIDEEKIN: Gune hauetan, bizitza, industria 
edo merkataritza eraikuntzen erabilera ez da onargarria, ezta ibai-ibilguaren arabera paraleloki 
diseinatutako eraikuntza lerrokatuak, saneamendo lanarekin erlazionatuta daudenak izan ezik. 
Oztopo fisiko edo artifizial gabeko zona bezala mantendu beharko da. Onargarriak izan daitezke 
aisialdirako, eraikinak behar ez duten kiroletarako, bere balore naturalak erakusten duten zona 
berdeetarako, edo lurraren babesaren helburuetarako. Eraikin isolatuak area honetan salbuespenak 
izango dira,  beste leku batean jarri ezin diren eraikuntza historikoetara mugatuta. Ez da onargarria, 
edozein kasuan, ibai bideratze berriak egitea, ur hauen uholdegarritasuna moteltzeko helburuarekin.  
 
III. URPETUTAKO AREAK, 500 URTEKO ITZULERA-ALDIKO ETORBIDEEKIN: Gune hauetan gomendatzen 
da bere uholdegarritasun naturala baldintzatzen duen erabilerak ematea, hala ere, urbanizazio 
erabilera berriak eman ahal zaizkio bakarrik justifikatzen bada beste lur aproposen erabilgarritasun 
eza. Kasu hauetan hurrengo irizpideak erabiliko dira: 1. Erabilera urbanistiko anitzak baimenduko 
lirateke, beharrezko azpiegitura publikoak ezik, hospitaleak, suhiltzaileak edota antzeko zerbitzu 
publikoak, adibidez. 2.  Onartutako erabilera urbanistikorako eraikuntzak, egin beharko dira 500 
urteko itzulera-aldiko uholde-arrisku gabeko altuera batean. Honetarako ikerketa hidrauliko eta 
inguru ikerketak beharrezkoak dira, uholdegarritasun arrizkua areagotzen ez duen zuzenketa neurriak 
aplikatu ahal izateko.” 
 
 

LANTARONEN EGOERA ETA APLIKAGARRITASUNA 

 
Lantaronen garrantzi handiko bi ibai-ibilguen gurutzapena, Ebro eta Omecillo, bakoitza bere 
ibaiadarrekin, inplikatzen du HAPOren araudian oraingo planarekin zeregina duten arazoen 
garapenaren beharra, hala nola urbanizazio matrizearen diseinu egokia egitea, ibai ertzeen 
babespena eta irizpide espezifikoen aplikapena garantizatzeko. (ibai ertzeen ordenazio irizpideak, 
bere osagai hidraulikoen, ingurumenaren eta urbanizazioen arabera. Hobeto azalduta daudenak 
dokumentu honetan lehen gai honi buruzko atalean, non Lantaronen kasuan, LPSaren preskripzioak 
agertzen diren. 
 
Lehen esandako irizpide orokorrak hobeto garatu daitezke Lantaronen HAPOa erabilita: 
 

 Ibaien edo erreken ibilguaren okupazioa saihestea. 
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 Uholdeen eta arrisku naturalek egin dezaketen kalteak minimizatu. 
 Ingururako interes berezia duten ibaien tarteen ezaugarriak babestea. 
 Kultura ondareen elementuak babestea. 
 Hirigintza garapen guneetan, ibai-ibilgua integratzea               

 
 

GARAPENA 
 
HAPOak garatuko duen zonifikazioak eta urbanizazio diseinuak garantizatu beharko du uholde 
arriskuak murriztea, mugapen egokia erabiliz, sistema hidrikoaren irizpide hidraulikoak jarraituz, baita 
beste errekurtsoak erabilina, hala nola, ibai-bidearen gune berdeen kontzentrazioa hiriguneekin 
aurrez jarrita, eta planifikazio bereziko esparruak definitzen ibai-fatxada hauek berreskuratzeko. 
 
Hala nola, interes kultural eta babestutako ibai-elementuen katalogazioa, adibidez, zubiak, errotak, 
bainuetxeak eta besteak, HAPOren helburuak ere badira. Azkenik, eskualdearen garapenari eta 
araudiaren planifikazio sektorialari ezker (babestutako espazio naturalen, paisai babespen, korridore 
ekologikoko) ibai ertzen eta natura intereseko erriberen babespena errefortzatu beharko dira. 
 
 

ADIERAZLEAK 

EAEko Ibai eta Erreken Ertzeen Lurraldeko Ordenazio Sektorial Planak ez dauka inongo adierazlerik 
bere jarraipen dokumentuan. 
 
Hala ere, definitu beharko lirateke adierazle konkretu batzuk, HAPOko objektiboak betetzen direla  
zihurtatzeko. EAEko Uren Kalitate Biologikoko Kontrol Programak erabili daitezke (gainazaleko uren 
kontrol biologiko eta kimikoak), urtero txostenak betetzen dituztenak eta adierazleak gehitzen 
dutenak, zuzenak konsideratu daitekeenak aspektu hauetarako (ibai-ertzeen landarearen kalitatea) 
eta zeharkakoak ( iktiofauna,  urazpiko makroornogabeak) (ikusi 11.4 paragrafoa, kalitate 
subparagrafoa). 
 
Beste alde batetik beste adierazle bat, hurrengoa izan litzateke: 

 Zona berde batekin aurkatutako ibai bidegunearen luzera hirigunean 
 

Eta beste bat: 
 Garapen urbanistikoko uholdegarritatsun gertakari eza / 5  

 
 

EZARRITAKO EDO PROPOSATUTAKO MUGAK 

HAPOren eta bere aurreikuspenen garapenak, baita beste sektore politikoak ere (Lantaronen ibai 
ertzeekin erlazionatutako desagertze-arriskuan dauden espezien planak, adibidez, ibai eta erreken 
hobekuntzari prestatu beharko lirateke, horregatik, abiapuntua Ebro, Omecillo ibaietan eta Lago 
errekan ezarritako kalitate mailak izan beharko litzateke, laginketetan agertzen diren abiapuntuak 
baitira. Joera izan beharko litzateke, minimo bezala, kalitate maila oso bat. 
 
 
3.2.2 EAEko hezeguneen LPSa 

Uztailaren 27ko, 160/2004 Dekretugatiko onartua 
 
2008 maiatza 27ren aginduaren bitartez Ingurumeneko eta Lurralde-Antolamenduko Kontseilariaren, 
Aldaketa 1. hau hasiera batean onartu da. 
 
Hezeguneak ekosistema hibridoak, uretakoa-lurrekoakak, dira, badauzkatela hartan ezartzen diren  
espezieek tipoari dagokionez berezitasun goi-mailaz dotatzen dieten alboko ingurunetik bereizitako 
berezko ezaugarriak. Bai flora bai fauna, maiz endemikoak, espazio hauen ingurune-baldintzei 
egokituta daude, zeinek hauskortasun ekologikoko izaera bat ematen dien. 
 
EAE-ko Zona Hezeko Lurralde-Plan Sektorialak garatzen ditu inventariación-aren bidez Lurralde-
Antolamenduko eta EAE-ko hezeguneen sailkapeneko Arauen erabakiak eta erabileren 
erregulazioa eta jarduerak antolamendu espezifikoko arrazoia zona hezeetako harrerarako bere 
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ahalmenaren arabera. LPS-ek gomendio-saila eta inbentariatutako hezeguneen osotasunaren 
babeserako irizpide orokorrak ezartzen ditu halaber. 
 
 

HELBURU INGURUMENARI DAGOKIONEZ IDENTIFIKAGARRIAK 
Zona Hezeko Lurralde-Plan Sektorialerako helburuak dira (2 art.): 
 
1 Bere balio ekologiko, paisajistiko, emankor eta zientifikoa-kulturalaken kontserbazioa zona heze 
bakoitzerako bermatzea. 
 
2 Hobekuntza, errekuperazioa eta paisaiako, faunako, florako eta degradatutako zona hezeen 
landarediko birgaitzea posible egitea, zein egiturarekin eta beren harrerarako ahalmenarekin 
bateraezinak diren jarduerengatik, zein inpaktu puntual negatiboengatik. 
 
3 Baliabide naturalen balio-handitze bat baimentzen duten akzio lineak ezartzea. 
 
Planaren lehen xedapen gehigarriak jarduera koproposamen orokor batzuk ezartzen ditu zona 
hezeetarako. 
 
 

LANTARONGO APLIKAGARRITASUNA ETA EGOERA 
EAE-ko Zona Hezeko Lurralde-Plan Sektorialaren arabera, ekosistema hauen sailkapeneko, bere 
garrantzi ekologikoa ezagututa, hurrengoa da: 

 I Taldea: Babestutako natura-guneetako adierazpenak, Natura-Parkeek edo Biotopoek 
eragindako zona hezeak eta Urdaibai-ren Erreserba sartzen dira.  

 II Taldea: Bi zona-tipo sartzen dute, babestuak, LPS honen indarreko sarrera baino lehen 
onartutako planeatze berezi urbanistikoagatik, eta LPS honek xeha ordenatutako zonak.  

 III Taldea: Zona Hezeko LPS-eko inbentariatutako aurreko kategorietan ez sartutako 
hezeguneetako gainerakoa.  

  
Lantarongo terminoan hurrengo Zona Hezeak katalogatuta daude. 

 II Taldea: Caicedo-Yuso aintzira 
 III Taldea. Sobrón urtegia (EA13) eta Zubillaga-ko Ebroko lezkadia (B11A80) 
  

II talde barruan Caicedo-Yuso-ko Aintzirarako, Hasiera-Dokumentu honetako 11.4 atalean den 
zonifikazio espezifikoan dago 
 
 

GARAPEN-IRIZPIDEAK 
Orain, Añana-ko Diapiro-aren Baliabide Naturalen Antolamendu-Planeko eta Aintzira Caicedo-Yuso-
ko BGL-aren Kudeaketa Planeko idaztearen esleipena zain dago, Hiri-Antolamenduko  Plan 
Orokorreko idaztea denboran aipatutako dokumentuetako idaztearekin bat etorriko da. Zentzu 
honetan, kontuak zehazten du bi plangintza-prozesuen arteko erlazioa defini dezatela fase, jada 
jartzen denean, gutxienez aurreratuagoetan, BNAP-aren aurrerapen bateko eta Plan Orokorreko. 
 
III Taldeko zona hezeak, aplikazioa izango dira kalitateko eta baliabide naturalen kontserbazioko 
irizpide orokorrak. Zentzu honetan, interes bereziko areekin bere kointziditzea igarabaren, bisoi 
europarraren kontserbaziorako, hegazkin lubakitzaile zapardarako, lamprehuela eta ibai-blenio, 
emanda egokia izango litzateke, habitatez eta espezieez hitz egiten dutenez gero, ingurune-helburu 
berak jartzea. 
 
 

ADIERAZLEAK 
Zona Hezeko Lurralde-Plan Sektorialak ez du gehitzen segimendu-adierazle bateria bat. 
 
Zona Hezeko Lurralde-Plan Sektorialak ez du gehitzen seguimientoLos adierazgarriko adierazle 
bateria bat bere bilakaera eta iraunaldia zehazteko izan behar izango lukete adierazgarriak soil-soilik 
biologikoak eta, benetan berriro, idazte-hasierako Caicedo-Yuso-ko, BNAP-eko eta POKO Aintziraren 
kasurako definitu behar izango ditu. Bitartean hainbeste, kalitate biologikoaren bilakaera eta 
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egindako txostenen bitartez EAE-aren Kalitatearen Segimendu Sare barruan kalitate kimikoa urtero 
jada ematen dute ur-masa hauen egoeraren|estatuarengaineko informazio asko, ictiofauna eta 
riparia landarediaren egoera, bai Caicedo-Yuso-ko Aintzirarako bai Ebro ibairako, sartuz. 
 

EZARRITAKO EDO PROPOSATUTAKO MUGAK  
BNAP-eko dokumentuek eta Kudeaketa-Planak Caicedo-Yuso-ko Aintzirarako adierazleen mugak 
ezarri behar izango dituzte, Ebro ibaian kokatutako zona hezeetarako, gutxienez atalaseak izango 
dira neurrizko potentzial ekologikoko gaurko egoerako gaurko egoera mantentzea baimentzen 
duten haiek berriz. 
 
3.2.3 Nekazaritzako eta basoetako lurralde-plan sektoriala 

Behin betiko onespena, 2014ko iralaren 16ko 177/2014 Dekretuaren bidez (EHAA 198 zkia, 2014-10-17)  
 
LPS honek nekazaritzako eta basoetako erabileren kudeaketa arautzen du, laborantza-sektorearen 
interesak beste erabilera-mota baten kontra babestuz eta lurren mantenua estrategiko nekazaritza-
balio handiagoarekin hartuz. Nekazaritzako Eta Basoetako LPS-ak ez ditu ordenatzen hauek 
Naturako Kontserbazio Legeagatik zuzentzen duten babestutako natura-guneak. Kasu honetan, 
kanpo uzten du Caicedo-Yuso-ko Aintzirara. Nekazaritzako Eta Basoetako LPS-ak Lurzoru 
Urbanizaezinaren hurrengo kategorizazioa, LAA-en lurralde-modeloaren gainean, egiten du nahiz 
eta bere antolamendu-kategoria guztiak ez jaso eta zehaztu eta/edo hartako batzuk banatzen ditu: 
 

 Nekazaritza-abeltzaintza eta Landazabala 
 Trantsizio-Baserri-Paisaia  
 Baso-Mendia   
 Mendi Bakana  
 Bazka Menditarrak  
 Harkaitzak  
 Ingurune-Hobekuntza  
 Gainazaleko ureko babesa  

 
HELBURU INGURUMENARI DAGOKIONEZ IDENTIFIKAGARRIAK 

Plan honek behin-behineko onespeneko dokumentuan adierazitako helburuak hurrengoak dira: 
 

 Nekazaritza-lurra babestea eta definitzea, orekadun nekazaritzako eta basoetako 
jarduerarako ezinbesteko baliabide bezala. Gaurko baserri-panorama zehaztea: Non 
mugatzen diren nekazaritza-jarduerak ezaguerari, ustiapenik emankorrenei, 
lehentasunezkoei,  utzikeriaren arrisku handienekoei, mehatxu handienei bide ematea ... 

 Plangintza baserri-irizpideetatik planteatzen duen lurralde-antolamendua bultzatzea. Zentzu 
honetan, Arau LAA-en Ingurune Fisikotik abiatuz, honek beharrak eta nekazaritza eta baso 
optika sektorialak begietsi behar ditu. Honela, erronka-saila planteatzen da: 

 Nekazaritzako eta basoetako jardueren txertatzea ingurumen-kontserbazioa ziurtatzen duten 
funtsezko faktore barruan sendotzea. 
• Kantitatean eta kalitatean, beharrezko  azalerak bideragarritasunetako egoeran 
nekazaritza eta baso jardueren garapenerako ziurtatzea. 
• Agenteak eta antolamendu-politikak eta babesa barruan baserri-populazioak nahastea. 
• Baserriako papera fase postindustrialean sortutako marko sozioekonomikorako aukeran 
berriz definitzea: erabilera publikoa, bizi-kalitatea ... 
• Lurraldearen garapen sarekara, erradialaren kalterako, berekin ekartzea. 
 

 Erreminta juridikoak eta Jarduera-Tresna baliozko eta aplikagarriak, sektoreko eta bere ez 
nekazaritzako eta basoetako erabileren kontrako baliabideetako defentsa dakartenak, 
planteatzea, eta bat-egite-zonetan planeatzeen arteko koordinazioa ziurta dezatela. 

 Arauak eta plangintza-irizpideak eta lurralde eta sektoriala antolamendua Baserri eta Baso 
Plan Estrategiko bezala aurreko dokumentuetan, Lurralde-Antolamendu-Arauetan, eta abar 
jasotakoak jasotzea. 

 LAA-etan proposatutako LUE-aren kategorizazioaren garapena LPS-ean eginez, udal-
planeatzeak hartutako lurzoru urbanizaezinaren zonifikazioko kontzeptuak, Irizpideak eta 
iradokizun-izaeraz, bateratzea 

 Nekazaritzako eta basoetako gaitz sektorialaren ebaluazioko txertatzea ingurune-ebaluazio 
prozedura existenteetan baimentzen duten tresna administratiboak ezarriz, nekazaritza-
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babesa ingurunearekin bateratzea. 
 Osatuz eta arauak eta dokumentu paregabetiko politika sektorial existenteak koordinatuz, 

legeria sektorialaren aplikazioa erraztea. 
 LPS honen emaitzen difusioa lurralde-kudeaketako eta planeatzeko beste dokumentu 

batzuetako bere begirunerako ziurtatzea. Tresna honek Agroforestal politika gainerako 
politika sektorialekin baterako lurralde-markoan osatzeko eskaintzen duen aukera 
aprobetxatzea. 

 
 

LANTARONGO KOKAPENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Irudia. behin betiko onespena duen Nekazaritza eta Basozaintzako PTSaren araberako Lantaroneko lurzoru kategoriak. (PTStik 
abituta, hirigintza taldeak egina) 
 
Lantarongo behin-behineko onespeneko faseko Nekazaritzako Eta Basoetako Lurralde-Plan 
Sektorialaren arabera lurzoruaren kategoriak. 
 
Irudiarengan ikus daitekeenez gero, Lantarón-eko udalean paisaia agroganaderoa menderatzen 
du, bereizitako bi kategoriarekin, balio ekologiko altuko, alubialera eta Ebroko eta Omecillo-ko 
terrazetara xedatuta, eta terminoko parte ona gehitzen duen trantsizioko baserri-paisaiakoa, nahiz 
eta artean hura daude baso-lurzoru zerrenda desberdinak tartekatuta. Baso-lurzorura dagokionez, 
Sobrón-eko eta zerretako zonako masak nabarmentzen dituzte Turiso-ko iparrera, baita ere 
Fontecha-ko eta Comunión/Komunioi-ko artadietara. Industrialdeak hiri-lur-azalera handitik 
nabarmentzen dira. Erabilera txikiago bezala, eta lehen esan da moduan, nabarmentzen du 
Caicedo-Yuso-ko, Añana-ko Diapiro-aren parte izanez, Baliabide Naturalen Antolamendu-Planeko 
idazte hasieraren agindua duen Aintzira. Azkenik, Sobrón-eko zonako roquedos 
existenteko lerrokatze txikiak. 
 

GARAPEN-IRIZPIDEAK 
 
Lantarón-eko Hiri-Antolamenduko Plan Orokorrak lehen aipatutako helburuetako batzuk gara 
ditzake: 
 
 Definitzea eta plangintza baserri-irizpideetatik planteatzen duen lurralde-antolamenduak 

nekazaritza-lurra eta Impulsar babestea.  
 Nekazaritzako eta basoetako jardueren txertatzea ingurumen-kontserbazioa ziurtatzen duten 

funtsezko faktore barruan sendotzea. 
 Kantitatean eta kalitatean, beharrezko  azalerak bideragarritasunetako egoeran nekazaritza 

eta baso jardueren garapenerako ziurtatzea 

Límite Municipal 
Agroganadero 
Alto Valor 
Estratégico 
Pasto Montano 
Pasto Montano 
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 Agenteak eta antolamendu-politikak eta babesa barruan baserri-populazioak nahastea 
 Baserriako papera fase postindustrialean sortutako marko sozioekonomikorako aukeran berriz 

definitzea: erabilera publikoa, bizi-kalitatea ... 
 Lurraldearen garapen sarekara, erradialaren kalterako, berekin ekartzea. 
 

Mugaketaren eta nekazaritza eta nekazaritzako eta basoetakoak espazio emankorretako lurzoru 
urbanizaezina barruan zonifikazio argiaren bitartez, baimentzen duen eta landa-eremura berezko 
jardueren garapena ematen duen araudi egokiarekin, LPS-eko 19.1 artikuluari behin-behineko 
onespeneko fasean jarraituz. 
 
 Erreminta juridikoak eta  Jarduera-Tresna baliozko eta aplikagarriak, sektoreko eta bere ez 

nekazaritzako eta basoetako erabileren kontrako baliabideetako defentsa dakartenak, 
planteatzea, eta bat-egite-zonetan planeatzeen arteko koordinazioa ziurta dezatela. 
 

Antolamendu urbanistikoaren planeatzearen bitartez ere baserri-udaleko oinarrizko ezaugarria eta 
nekazaritzako eta basoetako jardueren garapenaren erraztasuna, araudiaren marko barruan, 
kontuan izanez 
 
 Arauak eta plangintza-irizpideak eta lurralde eta sektoriala antolamendua Baserri eta Baso Plan 

Estrategiko bezala aurreko dokumentuetan jasotakoak, Lurralde-Antolamendu-Arauak, eta 
abar jasotzea eta irizpideak eta, LAA-etan proposatutako LUE-aren kategorizazioaren 
garapena LPS-ean eginez, udal-planeatzeak hartutako lurzoru urbanizaezinaren zonifikazioko 
kontzeptuak, iradokizun-izaeraz, bateratzea. 
 

Lurzoru Urbanizaezinaren zonifikazioak kontuan izango ditu Nekazaritzako Eta Basoetako Lurralde-
Plan Sektorialean baita ere 2000 Natura sarean eta interesaren beste kontu batzuetan 
proposatutako kategoria desberdinak. 
 
 Nekazaritzako eta basoetako gaitz sektorialaren ebaluazioko txertatzea ingurune-ebaluazio 

prozedura existenteetan baimentzen duten tresna administratiboak ezarriz, nekazaritza-babesa 
ingurunearekin bateratzea 

 
Logikoki, ingurune-ebaluazio estrategikoko HAPO-aren berezko prozedurak, nekazaritzako eta 
basoetako gaitz sektorialaren ebaluazioa gehituko du bere faserik aurreratuenetan. 
 
 Osatuz eta arauak eta dokumentu paregabetiko politika sektorial existenteak koordinatuz, 

legeria sektorialaren aplikazioa erraztea. 
 

Berezko HAPO-a da osatzea eta araudi desberdinak eta Lantarón-eko udal barruan nekazaritzako 
eta basoetako sektorearen gaineko eraginarekiko planak koordinatzea aukera. 
 

ADIERAZLEAK 
Nekazaritzako Eta Basoetako Lurralde-Plan Sektorialak ez du adierazle-bateria bat. 
 
Zentzu honetan, bere garapenak baserri-munduaren indartzea helburu duenez gero, zifra absolutu 
erlazionatuak adierazle bezala ezar daitezke Nekazaritza-Erroldako INE-ak estudiatutako 
parametroekin. Nekazaritza-errolda berriena 2009koa da eta ez da eguneratuko, hasiera batean, 
2019etara arte, baina gehienez bost urtez behingo oinarriaren gainean jarraitu behar izan zieten 
parametroetako batzuk: 
 
- Nekazaritza-azalera erabilgarria 
- Laborantza-azalera 
- Lehorreko eta ureztatua lur-azalera  
- 5 laborantza nagusietako  azalera portzentuala 
- Nekazaritza-ustiapenetako kopurua / ustiapen tamaina 
- Landutako lurrekiko nekazaritza-ustiapenetako kopurua/ ustiapenetiko tamaina 
- Nekazaritza-jabe aktiboko kopurua/ jabeagatiko tamaina 
- Nekazaritza-erroldaren parametroetatik kanpo, estudiatzea egokia izango da: 
- Kopuru absolutua eta % laborantza-sektoreko okupazio /desokupazioa 
- Eskaera-kopurua eta baso-ustiapen hedadura 
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EZARRITAKO EDO PROPOSATUTAKO MUGAK 

Mugak edo adierazle hauetarako ezar daitezkeen abiapuntuko atalaseak 2009ko Nekazaritza-
Erroldak emandako zifrak dira zenbat azaleretara eta jabeengana, eta enpleguaren gaineko azken 
informazio datuetako eta okupazio-faktoreetarako langabeziako. 
 
Logikoki, Lantarón-eko udaleko agroganadero eta baso sektorearen bilakaera mendean dago oso 
gutxi erabakietako edo Hiri-Antolamenduko Plan Orokorrean egin daitekeen antolamenduko 
neurtutakotan. Honek, zonifikazio zuzenaren eta araudi egokiaren bitartez, sortu behar du jarduera 
existenteen mantenuak ematen dituen eta posiblea ekintzaileen ekimenak egiten duen posibilitate 
markoa. Izatekotan, dira egoeraren araberako aginduko eta eskala osoko faktoreak 
sektorearen etorkizunean oro har definituko duten eta Lantarón-eko bereziki bilakaerakoak, moduan 
balio atalaseak ezartzea edo heltzera, haiek planeatze urbanistikoarekin erlazionatuz iruditzen da 
ahalegin teorikoa praktizidad gutxirekin. 
 
 
3.2.4 Energia eolikoaren lurralde-plan sektoriala 

 
(2002ko maiatzaren 6ko, 104/02 Dekretuagatiko behin betiko onespena eta berrikustean gaur egun).  
 
Plan honen objektua kokapenik egokienen aukeraketa da Euskadiaren Autonomia-Erkidegoaren 
Lurraldeko haize-parkeetako ezarpenerako. 
 
Arcena-ko Zerrako gandorrak energia eolikoa garatzeko kokapen posibleko aukera fasean zehar, 
ingurune-murrizketen ondorioz, kontuan hartu arren kokapen hau gutxietsi zen. Hurrengo 
irudiarengan ikus daiteke moduan, Lantarón-eko udal barruan aukeratutako kokapenik ez dago. 
 
 

 
6. Irudia. Euskadiko Lantarón-eko udalari dagokionez Energia Eolikoaren Lurralde-Plan Sektorialaren aurreikuspenak 
 
Beraz, aukeratutako kokapenak ez egoterakoan, kontuan har dezake Plan hau eta bere erabakiak 
ez da Lantarón-en kasuko aplikagarritasuneko. 
 
 
3.2.5 Arabako Errepideen Plan Integrala (2004-2015) 

Behin betiko 11/2008  Foru-Arauaren arabera onartuta ekainak 16 (ALHAO 74, 2008-6-30). Arabako 
Errepideetako Plan Integrala plangintza sektorialeko Tresna da, EAEko Errepideen Plan Orokorraren 
aurreikuspenak jasotzen dituen arauzko eta lotesle gertatzen denean momentu berean. 
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PLANAREN HELBURUAK 
Planaren helburuak hurrengoak dira:  

 Estatuko Sare Europarrarekiko konexioen hobekuntza. 
 Lurralde mugakideekiko komunikazio sarea sustatzea eta hobetzea.  
 Eskuragarritasun egokia bermatuz orekatutako lurralde-garapena. 
 Errepide-sare arinago eta seguruagoa tarteak eta istripu-kontzentrazio puntuak ebatziz. 
 Hiri-tarteen gatazken eta zeharbideen erabakia. 
 Bide sareko zirkulazioaren kalitatearen hobekuntza, guzti hura paisaiarako errespetuarekin 

eta inguruko medioambiente-arekin, hura posiblea denean errepidearen integrazio onena 
zeharkatutako ingurunean bultzatuz. 

 Sortutako bideko azpiegituraren ustiapen hobea, kontserbazio egokiaren eta ustiapenaren 
bidez, baliabide naturalen babeserako eta ingurumenaren defentsarako egokia gehiago 
den eran, bermatuz une bakoitzeko aipaturiko azpiegitura higikortasunaren eskariaren 
beharretara moldatuz, segurtasunaren hobekuntza eta errepideko jariakortasuna 
dakartzan.  

 Interes Naturaleko eta katalogatutako paisaien balioetako Espazioen kontserbazioarekiko 
Errepideetako Foru-Sarean bateragarri egitea, konektagarritasun ekologikoko beharrezko 
prozesuei nabarmen lurralde arabarraren biodibertsitatearen mantenurako ez dakiela 
eragin bermatuz. 

 
Ikus daitekeenez gero, azken hiru helburuek ingurumen-kide gutxi gorabehera nabaria dute.  
 

LANTARONEN KOKAPENA 
 
Lantarón-eko udaleko errepide existenteak sartzen dute hurrengo kategorietan: 
 

 Eskualde-Sareak hurrengo suposizioetako batean aurkitzen dituzten errepideak bere gain 
hartuko ditu: 

 Ondoko eskualdeek Arabako Lurralde Historiko barruan komunikatzen dituzten errepideak. 
 Errepideak trafiko garrantzitsua dutenak, 2000 ibligailu baino gehiagokoak. 
 
Eskualde-Sare barruan, Lantarón-en, sailkatzen dira Ebro ibaiaren ibilbideari jarraitzen dion A-
2122a eta Omecillo ibaiaren ibilbideari jarraitzen dion A-2625a. 
 
 Sare Lokala errepideak Lehentasunezko Intereseko Sarean integratuta ez egonez, bostehun 

biztanle baino gehiagoko herriguneetarako sarbide bezala balio dute, edo hasiera edo 
amaiera izatea goi mailako errepide batean. Sare Lokalean ere bertakotu ahal izango dira 
balio dezaten gutxienez hiru Udalbatzatara eta horrela behar dezan zirkulazioaren zerbitzua. 
 

Sare Lokal barruan, Lantarón-en, Zubillaga-tik ardatzerantz Comunion/Komunioi pasatzen duen 
A-2625a sailkatzen da N-I-a. 
 
 Auzo-Sarea egongo da aurreko ataletan definitutako sareetako inongoan osatuta ez 

dauden errepideak izanda.  A-4321,  A-4322, A-4323, la A-4324eta A-4325.  
 

  
7. Irudia. Lantarón-eko errepide-sarearen sailkapena. (iturria: AEPI) 
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AEPI-k Lantarón-en eskualde eta lokala sareko errepideetan egiteko jokaera batzuk apuntatzen dira:  
 

 A-2122 ibilbide osoan, 7 metroko errepide bezala, Burgosen mugaren, Miranda de Ebro eta 
Puentelarra/Larrazubi artean handitzea beharrezkoagoa izanez; tarte honek Fontecha-ren 
zeinen arazoak aldatuko dira zeharbide batekin; intersekzio honen eta Burgosekiko Sobrón-
en urtegiaren aldirietan mugaren artean 6 metroko zabalerak ditu. 

 Halaber, udal-planeatzearen aurreikuspenak jasotzen ditu errepide hauei dagokienez: a) 
Fontecha. Behin betiko 2003an onartutako Lantarón-eko arau subsidiarioak. A-2122 
errepidearen aldaera. Ikerketa Informatzailea. b) Comunion/Komunioi. Behin betiko 2003an 
onartutako Lantarón-eko arau subsidiarioak. A-3312 errepidearen aldaera. 
 

Nolanahi ere, eta bere 18 Artikuluko Arabako Lurralde Historikoko Errepideetako Foru-Arauaren 
arabera, “el Planeamiento Urbanístico Municipal así como otros instrumentos de planificación que 
puedan ser elaborados por los Ayuntamientos y los Concejos incidiendo en las redes de Interés 
Preferente, Básica, Comarcal o Local, acomodarán necesariamente sus previsiones a lo dispuesto 
en el Plan Integral de Carreteras de Álava”. 
 
Ere ez AEPI-aren Ingurune-Ebaluazio Estrategikotik ondorioztatutako neurriek ez 
diote jarduera zehatzik gehitzen Lantarón-eko udalari. Arabaren errepide-sareko ingurune-
hobekuntza programak hurrengoak dira: 
 

 Errepideen Habitat Zatikatzearen Murriztapenerako programa 
 Carreteras Ingurune-Errekuperazioraren eta Errepideen Integrazio Paisajistikoaren programa 
 Trafikoaren Zarataren Eragozpenen Murriztapenerako programa. 

 
Zentzu honetan, AEPI-rako Lantarón-i aplikatzeko moduko helburuak HAPO-rako helburuen parte 
izan ahal izango liratekeela hurrengoak dira: 
 

 Bide sareko zirkulazioaren kalitatearen hobekuntza, guztia hura paisaiarako eta inguruko 
ingurugiroko errespetuarekin, hura posiblea denean errepidearen integrazio onena 
zeharkatutako ingurunean bultzatuz, batez ere A-2122 errepidean Sobron aldean. 

 Sortutako bideko azpiegituraren ustiapen hobea, aipaturiko azpiegitura higikortasunaren 
eskariaren beharretarako une bakoitzean moldatuz. Errepideko segurtaduna eta 
jariakortasuna hobekuntza dakartzana, bidearen hobekuntza bermatuz.  

 Jokaerak Errepideak Lantarón-eko Sarean Interes Naturaleko Espazioen kontserbazioarekin 
bateragarri egitea, nabarmen ez diezaiola eragin konektagarritasun ekologikoko prozesuei 
bermatuz. Batez ere A-2122 errepidean. 

 
 

GARAPEN-IRIZPIDEAK 
HAPO-ako bideko sistemaren definizio barruan, artikuluak araudira gehituko dira ingurune-helburuak 
betetzea errepide-sarean bermatzeko. Aldaera-proposamenak eta bideko sistemako 
proposamenen inpaktuen gaineko HAPO-aren berezko ingurune-ebaluazio estrategiko barruan 
harremanetan egondako proposamenak estudiatuko dira. 
 

ADIERAZLEAK 
AEPI-ak ez du gehitzen adierazleen espezifikoa den inongo bateriarik, nahiz eta bideen sailkapena 
eta beretako jarduerarakomotibazioak IMD, istripu-tasa bezala neurri kuantitatiboetan, bide 
zabaleran, zirkulazioaren jariakortasunean, oinarritu ... 
 
Hartzen duen kasuan, bidearen adierazle fisikoko mota honek ez dute interesik, nahiz eta bai 
beraren eratorriak, km-egatik eta urteagatik istripu-tasa eta egituratutako faunako harrapatzeak km 
eta urtekoa bezala. 
 

PROPOSATUTAKO MUGAK 
Bide desberdinetarako proposatutako muga maximoek gaurkoak izan behar izango dute eta, 
izatekotan, AEPI-aren egitearen bidez bideko sarearen eta HAPO-aren proposamen urbanistikoen 
hobekuntza joera izan behar izango dute haiek txikiagotzera. 
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3.2.6 Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia 2002-2020 eta Ingurumen Esparruko 
Programa, 2011-2014 

Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia 2002-2020 2002ko ekainaren 4ko Gobernu 
Kontseiluak onartu zuen. Estrategia honek du bere  multzoko Euskal gizarteak, gaurko  
belaunaldirako bizi-kalitateko ezin hobe mailako lorpena etorkizuneko belaunaldien ongizatea 
arriskuan jarri gabe bermatzeko moduan, heldu behar duen ingurune-helburuak ezartzeko helburua. 
Hartarako administraziorako jarduera jarraibide batzuk, agente emankorrak eta hiritarrak markatzen 
ditu. 
 
Bestalde, 3/98 Legean Euskadiaren Ingurumeneko Babes Jenerala, EAE-aren ingurumen-politika 
Ingurune Esparru Programan irudikatuko dela ezartzen du, landuko dela lau urtez, Gobernuak 
onartutako eta geroago Parlamentura jasotakoa. Marko honetan jada landu ziren eta Ingurune 
Esparru Programaren bi aurrekari zabaldu ziren, I IPE, 2002-2006 aldiari buruzkoa eta II IPE, 2007-2010 
aldiari buruzkoa.  
 
Gaur egun, EAE-ko III. Ingurune-Programa indarrekoa dago, Ingurumen Sailak, Lurraldearen 
Plangintzak, Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza Eta Arrantzaren, landuta, 2011-2014 aldirako. Markoa 
Ingurune-Programak jasotzen ditu ingurune-plangintza, helburuak eta ingurune-materiako Eusko 
Jaurlaritzaren lehentasunak. 
 

INGURUMEN-HELBURUAK 
 
Euskal Ingurune-Estrategiaren helburu nagusiak bost dira: 
 
1 Aire, ura eta lurzoru garbi eta osasungarriak bermatzea.  
2 Baliabide naturalen eta hondarren arduraduna den kudeaketa.  
3 Naturaren eta biodibertsitatearen babesa: bultzatzeko balio paregabea.  
4 Lurralde-oreka eta higikortasuna: ikuspegi ohikoa. 
5 Klima-aldaketaren gaineko eragina mugatzea.  
 
Hauetatik aurrera, beren egitearen bilakaerako, lortutako emaitzetako, aurrerapen 
teknologikoetako eta egoera ekonomikoaren bilakaerako, definitzen dira Ingurune Esparru 
Programa barruan. III. Ingurune Esparru Programaren kasuan, helburu estrategiko eta eraginkorrak 
hurrengoak dira: 
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6. Taula. Markoa III. Ingurune-Programarako Helburuak (Ingurumena) 
 
 

LANTARONGO EGOERA Y APLIKAGARRITASUNA 
Lantarongo udalaren Hiri-Antolamenduko Plan Orokorraren Berrikustea koadroan sar daiteke 4 
zenbakia helburuaren eremu barruan, "Lurralde-Oreka eta higikortasuna: ikuspegi komuna”, 
helburuak eta kontuan izateko jarduerak jasotzen dituela.  
 
4. Helburua  
1Helburua: Lurraldearen erabilera iraunkorra lortzea.  

 Banaketa espaziala eta lurraldeko jarduera sozioekonomikoen banaketa hobetzea.  
 Berriztatzea eta sendotutako hiriaren birgaitzea bultzatzea.  
 Diseinu erakargarriaren hobekuntza eta hiri-areen bizi-kalitatea bultzatzea.  
 Lurralde-antolamendu tresnetan edukitako helburuetara eta iraunkortasun-irizpideetara 

Planeatze Urbanistikoaren egokitzapen bat bultzatzea.  
 Elementu naturaleko integrazioa Hiriko Paisaian bultzatzea (...)  
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2 Helburua: Garapen jasangarria erabilera desberdinetarako eta jardueretarako baimentzen 
duen eskuragarritasuna lortzea:  

 Jarduerei eta motorizatutako moduen eskariaren gehikuntza dakarten erabilera 
urbanistikoei ez lagunduz, higikortasunaren beharrak txikiagotzea.  
 

Ingurune Esparru Programak helburu hauek ezagututa bere helburu estrategikoak definitzen ditu, 
epe luzerako aurkezpen estrategikoaren (2020ren) arteko konexioa eta ingurumenaren kalitateko 
aurrerapen zehatzaketako lortzea epe motzerakoa (2010) nahi duten zubia emanez.  
 
3. OBJEKTIBO ESTRATEGIKOA: “Lurzoruaren kutsadura aurrez ikustea eta zuzentzea.”  
5 jarduerako bidea: Udal-eremuan, kutsatutako lurzoru errekuperazioari lurzoru urbanizaezina 
kalifikatu baino lehen lehentasuna emateko irizpidea planeatzean sartzea.  
 
4. OBJEKTIBO ESTRATEGIKOA: “Baliabide naturaletako kontsumo arduratsua.”  
4 jarduerako bidea. Birgaitzearen sustapenerako arreta bereziaz, eraikuntzako sektorearen garapen 
arau-emaileetako iraunkortasun irizpideen integrazioa. 
 
9. OBJEKTIBO ESTRATEGIKOA: “Lurraldearen oreka lortzea.”  
Jardueraren konpromisoa (2010) M4.3: Urtero hektarea-kopurua txikiagotzen joatea akzio 
urbanistikoagatiko artifizializatua.  
Jardueraren konpromisoa (2010) M4.4: Urtero hektarea-kopurua txikiagotzen joatea azpiegitura 
berriko eraikuntzagatiko artifizializatua.Línea de actuación 1.  
 
1 jarduerako bidea. Hurrengo irizpideen integrazioa Lurralde-Antolamenduko Arauen (LAA-etako) 
berrikustean bultzatzea: hiri-garapeneko integratutako modelo bat eta garraioak, lurzoruko, 
erabilera mistoetako, espazio libreko sareko, eta abar aurrezte-erabilera.  
2 jarduerako bidea. Udal-eremuan ingurune-irizpide sartzea, bai planeatze orokor mailan bai 
garapen-planeatzerako, Eskuliburuan hiriei lehentasuna ematen dien iraunkortasuneko irizpideekin 
Planeatze Urbanistikoko idazterako jasotako arauetara ados sustatzea eta herri trinko eta 
desberdinak. 
3 jarduerako bidea. Udal-eremuan, artifizializatuak jada lurzoru-erabilerari nekazaritza eta naturala 
lurzorua bereziki babestuz lurzoru ez urbanizagarria kalifikatu baino lehen lehentasuna emateko 
irizpidea Planeatzean sartzea.  
4 jarduerako bidea. Udal-eremuan Eraztun Berdeak, bereziki 5.000 biztanle baino gehiagoko 
populazioarekin kontatzen dituzten udaletan, sortzea. Eraztunak berdeguneak areagotzera lagundu 
behar du, inguruko natura hiri-ingurunean osatu biodibertsitatera lagunduz eta hiri-
sarea|elastikoaharrotu hura kalitate handiagoaz dotatuz.  
7 jarduerako bidea. Erreferentzia-dokumentuak lurralde-antolamendu-modeloengako 
biodibertsitatearen integrazio eraginkorrerako garatzea.  
8 jarduerako bidea. Birnaturalizazio-programak eta artifizializatua erabileratik kanpo lurzoru 
errekuperazioa lantzea. 
 
10. OBJEKTIBO ESTRATEGIKOA: berotegi-efektuko gas-emisioak mugatzea  
4 jarduerako bidea. Eraikuntza iraunkorrera. Etxebizitzako Plan Gidatzailea 2006-2009a sakontzen du 
arkitektura bioklimatikoaren garapena bezala jarduera bideetan eraikuntza berrietan, erabiltzeko 
materialetako tipoa, bere bizitza-zikloa eta balizko birziklatzea, eraginkortasun energetikoko 
irizpideekiko jarduera sustapena, planteatuz aurrezki energetikoaren eskaera hedatuz eraikuntza 
guztietara edo eguzki-energia termikoko eraikinetan altxatzera osasun-ur berotako ekoizpenerako. 
 
 

ADIERAZLEAK 
III. Ingurune Esparru Programak proposatutako adierazleak osoki Lantaroni aplikatzeko modukoak 
dira eskala zuzentzen bada eta bere kalkulura heltzeko ahalmen teknikoa badago. 
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8. Taula. Aginte Osoko III. Ingurune Esoarru Programako Koadroko Adierazleak 
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8. Taula. Aginte Osoko III. Ingurune Esoarru Programako Koadroko Adierazleak 
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EZARRITAKO EDO PROPOSATUTAKO MUGAK 
Ingurune-iraunkortasunen Txostenak proposa ditzake adierazle hauen hasierako egoeraren kalkulu 
bat eta beretarako muga proposamena. 
 
3.2.7 Euskal baso-plana (1994-2030) 

Euskal Baso-Planak 1994-2030 Euskal Baserri-Plan Estrategikoa garatzen du lurraldeko parte baten 
gainean: basoak, fauna, flora eta Natura-Parkeak basokoak diren  azalera guztietara eta zeinetara 
zor dezaten hura izan etorkizunean, Ingurunearen edo baldintzatzaile sozioekonomikoen faktoreen 
arabera plana zuzentzen da. 
 

PLANAREN HELBURUAK 
Planaren helburuak hurrengoak dira: 
 
1 Baso-lurraldea ordenatzea eta mugatzea.  
2 Baso-Antolamendu Arauak Ezartzea.  
3 Azpiegiturak, informazioa eta ikerkuntza.  
4 Baso-akzioa gizartearekin lotzea..  
 

LANTARONGO EGOERA ETA APLIKAGARRITASUNA 
Lantaron-ek Euskal Baso-Planak arau jakinen mendean jarrita dagoen baso-azalera handia dauka. 
Gainera, ia 1.200 hektarea diren hiru mendi publiko daude. Lantarón-eko udalaren Hiri-
Antolamenduko Plan Orokorraren Berrikusteak aurrez ikusitako jarduerek, beraz, kontuan izan behar 
izango dute edukira Euskal Baso-Planeko. 
 
HAPO-aren eta bere konpetentzien ikuspuntutik, joka daiteke lehen helburuaren gainean, arauen 
bitartez Planean garatzen denaren arabera. Ondoren HAPO-arekiko erlazioa gordetzen duten arau 
haiek aipatzen dira. 
 
I.1.1.- Higaduraren kontrako lurzoruaren babesa 
I.1.2.- Mendi babesleko adierazpena eta mugaketa 
I.2.1.- Babestutako Natura-Guneetako Sarearen Garapena 
I.2.2.- Espezie-kontserbazioa eta ale bereziak 
I.3.1.- Degradatutako baso-sistema zaharberritzea 
I.3.2.- Lasterkari ekologikoak 
I.3.3.- Lasterkariak eta interes paisajistikoko areak 
I.4.1.- “Silvopascícola” baso-sistemetako antolamendua  
 

GARAPENA 
Lantarongo HAPO-ako lurzoru urbanizaezinaren mugaketak kontuan izango ditu babestutako 
natura-guneetako esistentzia, mendi publikoak, lasterkari ekologikoak, interes paisajistikoko areak 
eta baso-lurzoruak oro har. Aldi berean, pendientearen eta higadurarako minberatasunaren 
ondorioz, urbanizatzearekin sentiberak ez diren lurzoruak definituko dira. 
 

ADIERAZLEAK 
Euskal Baso-Planak ez du berezko adierazle-bateria bere segimendu-ataletan. 
 

MUGAK EDO JOERAK 
Belar lur landuetan oinarritutako nekazaritza tradizionalaren halako krisi bateko gaurko egoera 
emanda, ez da aldaketa adierazgarriak edo baso-azaleraren murriztapenarekiko joera 
erlazionatuak itxarotea, baizik eta guztiz kontrakoa. Azalera existente handia mendi lau edo irekiko 
Lantarón-en emanda, beraren "kalitatea" edo baso-masen bilakaera beste gauza bat da egokiak 
funtsean artzaintzak antzina argitutako “quejigales”-etara, “carboneo”-ra eta egur erauzketara, 
birsorkuntza naturaleko prozesua eta beretako berezko densificación-a jarraitzen ari direnera. 
Adierazle kualitatiboko establezimendua ez dago, ez du Planaren araudia baso-kudeaketan 
indarreko legeria sektorialetik harantz masa barruan sartuko ez denez gero, planteatzen den HAPO-
etako modeloarekiko erlazioa. 
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3.2.8 Eperako Euskadiko Lurzoru Poluituen Plana (2007-2012) 

Euskadiko 2007-2012 kutsatuta lurzoru-Plana urgaineratzen da 2002-2020 garapen jasangarritako 
euskal ingurune-Estrategiatik eta 2002-2006 ingurune esparru-Programako  materia honetan lortutako 
konpromisoetatik. Gainera, 1/2005 otsailaren 4ko, prebentzioko eta Euskadiaren lurzoruaren 
kutsaduraren zuzenketako, bere 34 artikuluan zehar, lurzoruaren babes politikako tresnetako bat 
bezalako plana poluzioaren kontra itxuratzen duenean. 
 
Euskadiko Kutsatutako Lurzoruetako Plan Orokorra, funtsean ereerdiratzen da jarduera industrialetik 
ondorioztatutako jatorri antropikoko agente kimikoek produzitutako poluzioan. Plan honek akzioak 
ulertzen ditu bezala lurralde-antolamenduan kutsatutako lurzoruez degradatutako zonak eta 
eragindako lurraren balioa berreskuratzen duten prozesu egokien bidez planeatze urbanistikoa 
bertakotzea, jarduera-lizentzia bezala prozeduren bidez poluzioaren prebentzio neurriak, ingurumen-
inpaktuaren ebaluazioa edo integratutako ingurune-baimena gehitzea. 
 
Inbentariatutako kokapenetako tipo nagusiak ondoren deskribatzen dira:  

 Kokapen Industrial Aktiboak: Euskal lurraldean presentzia handieneko tipologia da.  

 Zabortegiak  

 Jarduerarik gabeko kokapen Industrialak:  

- Hondamen Industrialak: Jarduera industriala bukatu dena, baina eraikuntzak kontserbazio-
egoera txarrean dauden haiek.  

- Jarduerarik gabeko kokapenak: Jarduera industriala bukatu den tokian, baina eraikuntzak 
berrerabilgarriak izan ahal izango liratekeen kontserbazioko egoeran daudenak.  

- Orubeak: Jarduera industriala bukatu duen tokian eta eraikuntzak desegin diren kokapenak.  
 

 Aldatutako kokapenak: Iraganean jarduerak potentzialki kutsatzaile barne hartu zituzten, 
baina gaur egun industrialariaren desberdinak diren erabilerek, edo lurzorua 
kutsatzearekin sentibera hartzen ez diren jarduerek hartuta dauden lursailak.  

 
HELBURUAK 

Kutsatutako Lurzoruetako Plan Orokorrerako helburuak hurrengoak dira: 
 

1. Lurzoruaren kalitatearen  aldaketa aurrez ikustea.  
2. Kutsatutako lurzoruen arrazoizko errekuperazioa bultzatzea. 

Helburu hau barruan, aipatzea posible da Planak hirigintza kutsatutako lurzoru 
errekuperazioaren nagusi eragilea izan dela iraganean zehazten duela. Euskal lurraldea 
jasaten ari den hiri-berriztatze azkarrak eragingo du aldagai honek helburu estrategiko 
honetarako bulkada nagusien bat izaten jarrai dezala etorkizunean, materia honetako 
legeriarekin eta pertsonen eta ekosistemen funtzionamenduaren osasuna bermatzeko 
beharrarekin batera. lurzoru berriak kokatzeko bere kalitatean aldatutako eta utzitako 
lurzoruak berrerabiltzea. 

 
3. Helburu hau barruan, aipatzea posible da Planak eraginak diseinatu behar izango direla 

zehazten duela Identifiquen potentzialki kutsatutako zeinen gainean planeatze 
urbanistikoko  jardueraketorkizuneko garapenei aurreratzeko asmoz aurrez ikusten diren 
lurzoru haiek. 

 
4. Lurzoruak erabilera ez kutsatzaile berriak haiei esleituz eta balio erantsi altuko balioztatzea. 

 
 
 

LANTARONGO EGOERA ETA APLIKAGARRITASUNA 
Lantarongo terminoan kokapen desberdinak mugatzen dira, ondoko atal deskribatzailean zehazten 
da, Planerako helburuen aplikagarritasunarekin den udal-terminoa den, moduan, potentzialki 
kutsatutako lurzoruekin. 
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GARAPENA 
HAPO-aren garapenean kontuan hartuko da potentzialki, bereziki industrialdeen ingurunean eta 
Puentelarrá/Larrazubi-ren estazio elektrikoan, udalean kutsatutako lurzoruetako esistentzia. Alderdi 
hauen gaineko konpetentziekiko administrazio gainlokaletarako kontsultak kasu desberdinen 
tratamendua erdiratuko du zonifikazio urbanistikoan, Planerako eta araudiaren alderdi 
zehatzetarako helburuetan. 
 

ADIERAZLEAK 
Plan honek planteatzen dituen adierazleak hurrengoak dira: 
 

 
8. Taula. Euskadiko Kutsatutako Lurzoruetako Plan Orokorraren Adierazleak (2007-2012). (Ingurumena) 
 
Adierazle-bateria honetako, garapenetako ebaluatzaile bezala kontuan izan ahal izateko 
egokitutakoetako eta HAPO-aren ingurune-egokigarritasuneko 1a, 7a eta 9a izango lirateke. 
 

PROPOSATUTAKO MUGAK 
Hasierako unean soilik proposatutako mugak adierazle 1erako lan daitezke. Muga  maximoa izango 
litzateke, Planaren garapenak beren handiagotze bati bide eman behar izango ez liokeenez gero 
baizik eta haiek erabileraren eta birbitartekotzaren bitartez txikiagotzeko joera izan ez enez gero, 
potentzialki kutsatutako kokapenetako gaurko kopurua. 
 
 
3.2.9 Klima Aldaketaren kontrako 2008-2012 Euskal Plana (2008-2012) 

Plan honek, batetik, lortu nahitzen du Klima-Aldaketari aurre egitea eta bere ondorioetarako, eta 
beste bategatik prestatzeak kultura berritzaile irizpide iraunkorretan oinarritutako eta ez karbonoaren 
mendekoa bultzatzea. Nahiz eta plangintzako bere aldi baterako eremua 2008-2012 bosturtekoa, 
jada gaindituta, izan hura begirunean botererako izatea merezi du. 
 

HELBURUAK 
 
Bere helburu espezifikoak dira:  
1. GEI-emisioak 1990ari buruz +14%-era mugatzea.  
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2. Karbono-hustubideen enkaitzerako ahalmena handitzea % 1-ra.  
3. Arriskuak baliabide naturalen gainean txikiagotzea.  
4. Pertsonen osasunaren gaineko arriskuak, hiri-habitataren kalitatea eta sistema sozioekonomikoak 
txikiagotzea. 
 

LANTARONGO EGOERA ETA APLIKAGARRITASUNA 
Aurreko helburuetan zehar, garatzen dira  jarduera-lerroak eta akzio zehatzak, zeinetako Lantarongo 
HAPO-a bidez eragin diezaieketen batzuk:  
 
LERROA: AURREZKIA ETA ERAGINKORTASUNA GARRAIOAREN  BALIABIDEETAN eta ERABILERETAN  
- “Kontzentratutako, desberdinak baliabideetan” urbanizatze-modeloak bultzatzea, eta bere 
higikortasunerako garraio erabilerako saltzaile gutxiagorengan. 
- Bizitegi-erabileretako eta higikortasun-murriztapen faktore bezala jarduera ekonomikoetako 
lurralde-oreka eta emisio-murriztapeneko beraz. 
 
LERROA: AURREZKIA ETA ERAGINKORTASUNA  
- Lantarón-en Garatzea sustapen -neurriak eta Eraikuntzako Kode Teknikoaren aplikazioko kontrola. 
- Eraikin eta etxebizitzak egiaztapena ezartzea 
- Etxebizitza berri guztiko egiaztapen energetikoa 
- Material berriko erabileraren sustapena eta ikuspuntu energetikotiko eraikin diseinua. 
- Energia sortzen duten edo oso kontsumo energetiko baxuak dituzten etxebizitza eraikin. 
- Sailkapen energetiko altuko Etxebizitza Berria, A kategoria 
- Murriztapen energetiko handiko etxebizitza Birgaitzea, aurrezki energetikoaren hobekuntzan 
desbideratzen dituzten eraikinetako erreformak eta eraikin existenteen inguratzaile termikoaren eta 
instalazio termikoetako eraginkortasun energetikoaren hobekuntzako birgaitzea. 
- Eraikinaren bizitza-ziklo guztiko CO2-etako emisio baxuekiko eraikuntzaren ezarpen eraginkorrerako 
sektoreko agenteen arteko borondatezko akordioa. 
- Ekodiseinuren gaineko UNE 150.301 Arauaren aplikazio lerroak, bizitegi-kontsumo energetikoaren 
murriztapenerako, eraikitako etxebizitza berrian ematea. 
- Errealizaziotik aurrera eraginkortasun energetiko altuko, analisietako eta pilotua proiektu  
erantzuneko irizpideak osatzea 
- Kostu/eraginkortasuna eraikin-birgaitze neurrien analisia Etxebizitza-Birgaitzearen aginduetan bere 
integratzeko egitea. 
 
LERROA: KARBONO-HUSTUBIDE KUDEAKETA  
- Basotze-akzioak bultzatzea 
- Babes-jarraibideak eta espazio libreko sistema jotako eremuetako basotzea LPPs-i eta udal-
planeatzeari gehitzea. 
- Bere balio ekologikoagatiko populazioen barneko azalera bigunen babeseko eta klima-aldaketara 
egokitzeko jarraibideak gehitzea. 
 
Neurri hauek guztiak, argiteria publikoko eraginkortasunarekiko erlazionatuez eta beste iturri batzuez 
gain energia-kontsumitzaileak, gara dezakete HAPO-aren araudiaren bitartez eta sektore berrien 
plangintza eraginkorraren bitartez. 
 

ADIERAZLEAK 
Planak planteatutako adierazleak hurrengo taulan planteatzen dira: 
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9. Taula. Klima aldaketaren aurkako Euskal Plana Adierazleak (2008-2012), 1, 2 eta 3. Programak 
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10. Taula. Klima aldaketaren aurkako Euskal Plana Adierazleak (2008-2012), 4. Programa 
 
Adierazleetako batzuk aplikagarriak dira planeatzearen eta bere klima-aldaketaren gaineko 
garapenaren eragina neurtzeko. Haien artean, aipa dezakegu: 
 

 Ktep aurreztutakoak gaurko egoera arabera 
 Energia berriztagarrietako jarritako MW 
 Eguzki-ustiapen termikoko M2 
 % isuritako hiri-hondareak 
 % klima-aldaketa kontuetan irizpideekiko plangintza tresnak 
 % emisio-murriztapena 

 
Udal-gobernuari eta kontzientziazioari buruzko atalak hiritarra ez dira espezifikoki HAPO-aren 
garapenean mendean dauden alderdiak. 
 

PROPOSATUTAKO MUGAK 
Proposatutako mugek Planak jartzen dituenak edo bere berrikustea jartzen dutenak izan behar dute. 
Zentzu honetan, planteatzen da helburua dela gaurko egoerari buruz emisioen % 20ren eta 539 hiri-
hondakin kg-etara per cápita iristearen murriztapena. Abiapuntua Planaren lantzean zehar kalkulatu 
behar izango da eta behin betiko onespeneko unerako definituta. 
 
3.2.10 Arabaren Ibilbide Handiko bideetako Plan Gidatzailea 

Lantarón-eko udala zeharkatutako bi bide osatzen dute plana. 
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GR1. Bide historikoa. Gutxi gorabehera 
1.140 km-eko ibilbide honek penintsula 
iberiarra zeharkatzen du mendebaldetik 
ekialdera. Arabako lurralde historikoko 
bi eskualde zeharkatzen du. 
Santikurutze Kanpezun hasten da.  
Jarraitzen du Ega eta Inglares ibaiek 
eratutako haranetatik, Erdi Aroan 
komunikabide garrantzitsua, Nafarroa 
Ertaina Ebrorekin elkartuz, eta 
merkataritzarako eta erromesaldirako 
erabilita musulman garaian. Jarraitzen 
du Gesaltza Añana-tik. Hemendik lotzen 
du, Valdegovía-ko Haranean zehar, 
Gangara Iparreko lurretara (Burgos eta 
Kantabria) heltzeko iristen den 
bidearekin. Ibilbiea pasatzen da 
aztarna utzi duten garrantzi handiko 
herrietatik, Santikurutze Kanpezu, 
Gesaltza Añana, Antoñana, Bernedo, 
Peñacerrada, Ocio, Portilla, 
Berantevilla, Armiñón, Fontecha, Tuesta 
eta Valpuesta. Eta edertasun natural 
handiko inguruetatik. IBILBIDEA Araba 
barruan: Santikurutze Kanpezu - 
Antoñana - San Román de Campezo - 
Bernedo -Lagrán - Pipaón - 
Peñacerrada - Berganzo - Berantevilla - 
Armiñón – Salcedo - Fontecha - 
Gesaltza Añana - Espejo - Villanueva de 
Valdegovía – Bóveda. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Irudia. GR-1en 12. Etapa Fontecha eta Añanako Gatzagen artean.  
 
 
Lantaroneko udalagatik bi etapa igarotzen dira, 11 Salcedo eta Fontecha artean 7,3 km luzerarekin, 
eta 12 Fontecha eta Gesaltza Añana artean 9 km luzerarekin. 
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9. Irudia. Etapa 11 GR-1 Salcedo eta Fontecha artean (www.alava.net) 
 
99. Ebroko bide naturala. Balizatutako bide luze hau 42 etapaz osatuta dago eta 1.200 km baino 
gehiago dauka. 
Lantarón-eko udal barruan, 10.1 eta 11.1 etapak igarotzen dute, asken hau Puentellarra/Larrazubi, 
Fontecha, Caicedo-Yuso, Leciñena del Camino/Leziñana, Salcedo eta Comunion/Komunioi herriak 
zeharkatzen ditu. Lantarón-eko HAPO berriak bide hauetako esistentzia kontuan izan behar izango 
luke. 
 
1/2012 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoko ibilbide berdeei buruzkoa, jasotzen dituen 
ibilbideak hurrengo irudian elkartu dira: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Irudia. 1/2012 Foru Arauan, Arabako Lurralde Historikoko ibilbide berdeei buruzkoa, agertzen diren ibilbideak (iturria: hirigintza 
taldeak eginda Arabako Foru Aldundiaren kartografia digitaletik abiatuta). 
 

 
d  

 
 

 

 

C

GR 99 
GR 1 
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3.2.11 Espezie Mehatxatutako Eta Galzorikoko Kudeaketako Planen Laburpena 

 
Arabako lurraldean onartutako espezie mehatxatutako eta galzorikoko kudeaketako plan 
desberdinak daude araudi urbanistikoaren gaineko eraginak izan ditzaketela. Ondoren 
hirigintzarekiko erlazioa izan dezaketen alderdiak esaten dira. 
 
 "Zaparda" arrainaren Kudeaketa plana (Squalius pyrenaicus), EAE-an galzoriko Espezie 
begirunea du. Foru- Agindua 339/2007, Hirigintzako eta Ingurumeneko Diputatua, Apirilak 18. ALHAO 
58 14/05/2007. 
 
Foru-Aginduko 11 artikuluak dio: “Lurraldeko eta higintzako plangintzarako trenek zapardaren 
habitata zaintzea, mantentzea eta berreskuratza bermatuko dute, eta, habitat horiek mugatu 
beharko balira, hori arrazoitu egin beharko litzateke”.. 
 
 Kudeaketa Igarabaren Plana (Linnaeus, 1758)  Arabako Lurralde Historikoan.  Foru- Agindua 
880/04, urria 27  ALHAO 136,  24/11/2004. 
 
Foru-Aginduko 12 artikuluak dio: ”Foru agindu honetan xedatzen diren arau zuzentzaileak eta 
neurriak ezartzean ahalik eta eraginkortasunik handiena lortzeko, lankidetzarako hitzarmenak eta 
beharrezko mekanismoak jarriko dira, Eusko Jaurlaritzarekin eta foru aldundiekin, zein inplikaturiko 
udalekin”. 
 
 “Bonelli arranoa edo Arrano-aztorea eperrakoa” Hegaztiaren Kudeaketa Plana (Hieraaetus 
fasciatus) Araban. Foru- Agindua 612/01, Irailak 28. ALHAO 120, 22/10/2001. 
 
7 artikulua.- “Araban Bonelli arranoarentzat Interes Bereziko Eremu diren lekuei zuzenean edo 
zaharka eragiten dien edozein proiektu edo plan gauzatzeko, dela plan bakarra de beste plan edo 
proiektu batzuekin batera egin beharrekoa, Nekazaritza eta Ingurumen Sailaren aginduzko txostena 
beharko da, baldin eta ondorio nabariak baditu espeziearen biziraupenean edo hura suspertzeko 
aukeretan. Aipatu saila proiektu horiek plan honen helburuei zenbateraino eragiten dieten egoki 
ebaluatzen salatuko da. 
 
Ebaluazioan, besteak beste, alderdi hauek hartuko dira kontuan: proiektuak landaredian sor 
ditzakeen aldaketak eta harkaitz inguruneetan izan dezakeen eragina, linea elektrikoen diseinua eta 
jartzeko trazatua, gizakien eragina arintzeko neurririk sartzen ote den eta ugaltze lurraldeetara 
errazago hel ote daitekeen.” 
 
8 artikulua.- “Araban espeziearentzat Interes Bereziko Eremu diren lekuetan, ondoren aipatzen diren 
lanak edo jarduerak gauzatu ahal izateko Arabako Foru Aldundiaren Nekazaritza eta Ingurumen 
Sailaren baimena lortu beharko da aldez aurretik: azpiegiturak eta eraikinak jartzea dakarren 
edozein jarduera, lurrak mugitzea, agregakinak erauztea, hondakinak bota edo gordetzea, 
nekazaritzako erabilera edo habitat naturala aldatzea, bai eta ugaltze lurraldeetan antolatzen diren 
jolas edo kirol jarduerak ere.” 
 
 Bisoi Europarraren Kudeaketa Plana Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)  Arabako Lurralde 
Historikoan. Foru- agindua 322/03, de Azaroak 7. ALHAO 142  5/12/03. 
 
Foru-Aginduko 12 artikuluak dio: “Lurraldeko eta hirigintzako plangintzarako tresnek bisoi 
europarraren habitatak zaintzea, mantentzea edo berreskuratzea bermatuko dute, eta, habitat 
horiek mugatu beharko balira, hori arrazoitu egin beharko litzateke.” 
 
 Lamprehuela-ren Kudeaketa Plana  Cobitis calederoni  espezie galzoriko eta zeinen babesa 
neurri espezifikoko eskatzen duena. Agindua 340/07, Apirilak 18. ALHAO 57  11/06/07. 
 
Foru-Aginduko 11 artikuluak dio: “Lurraldeko eta hirigintzako plangintzarako tresnek bisoi 
europarraren habitatak zaintzea, mantentzea edo berreskuratzea bermatuko dute, eta, habitat 
horiek mugatu beharko balira, hori arrazoitu egin beharko litzateke.” 
 
 Ibai-kabuxa Kudeaketa-Plana  (Salaria fluviatilis) Araban espezie galzoriko eta zeinen 
babesa neurri espezifikoko eskatzen duena. Agindua 351, 2002 ekainak 13. ALHAO 75 11/07/02. 
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Foru-Aginduko 9 artikuluak dio: “Lurraldeko eta hirigintzako plangintzarako tresnek bisoi europarraren 
habitatak zaintzea, mantentzea edo berreskuratzea bermatuko dute, eta, habitat horiek mugatu 
beharko balira, hori arrazoitu egin beharko litzateke” 
 

3.3 Erreferentziako Agiriak jasotako helburuak 

Arabako Foru Aldundiak igorritako Erreferentziako Agiriaren arabera, 2013ko azaroaren 22ko data 
duena, HAPOaren irispideak hurrengoak izan beharko lirateke: 
 

 D.R.1. Aurkitu diren beharrizanei aurre egiteko beharrezko gutxieneko azalera erabili dela 
justifikatu behar da (“Manual para la redacció de planeamiento urbanístico con criterios de 
sostenibilidad (Gobierno Vasco-Eudel, 2005)” txostenetik barneraturiko irizpidea). 

 D.R.2. Ez da handitu behar hiri-lur biztanleko kontsumoa. 
 D.R.3. Agiriaren 3. izenburuan aipatutako ingurumen-kalitate eta hauskortasun gune guztiek 

babes berezia dute, eta ondorioz, balore ekologiko eta paisagistikoak ez dira arriskuan 
jarriko. Horrela, herri inguruan eta Lurzoru Ez Urbanizagarrian gara daitezkeen ekintzek ezingo 
dute arriskuan jarri udalerriko ezaugarri naturalak.  

 D.R.4. Natura 2000 Sareko guneak (bai BGL baita KBEak ere) Natura-Gune Babestuak direla 
kontuan harturik, hirigintza-antolamenduak haien artifizialtasuna sor dezaketen ekintzak 
ekidingo ditu, Lurzoru Ez Urbanizagarria Hiri-Lur edo Urbanizablean birsailkatuz, habitat 
naturalen eta bertako espezieen kontserbazioa bermatu asmoz.   

 D.R.5. Ibaietako KBEetako Kontserbazio-Neurrien Agirietan zehaztutako irizpideak ezarri 
behar dira. Irizpide hauek Arabako Lurralde Historikoan onartuak izan dira eta izapidatzen ari 
diren KBEen Kontserbazio-Neurrien Proiektuetan barneratuak izaten ari dira. Konkretuki, Agiri 
hauek zehaztutako guneei, eraikin eta urbanizazioei dagokienez, buruzko irizpideak. 

 D.R.6. Hiri-Antolamenduko Plan Orokorraren garapenean burutu beharreko ekintzek 
landaredia autoktonoa duten zonaldeekiko ondorioak ekidin behar dituzte, bereziki ibai-
ertzeko landaretzan, baita udalerrian aurki daitezkeen Lehentasundun Batasunaren 
Intereseko Habitat bezala sailkaturiko beste guneetan ere. 

 D.R.7. Faunari dagokionez, Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoan dauden espezieen 
Lehentasunezko Banaketa-Eremuetan, ekainak 20ko 16/94 Legearen (Euskal Herriko Natura 
Babestekoa, 54. artikulua) xedapenetan zehaztutako helburu eta irizpideak barneratu behar 
dira, eta bereziki, Araban indarrean dauden “Galtzeko Arriskuan” dauden espezieen 
Kudeaketa Planetan ezarritako irizpideak. 

 D.R.8. Ingurumen-Jasangarritasunerako Txostenak fauna basatiaren gainean izan litezkeen 
eraginak aztertu behar ditu, bereziki hurrengo 2 kasuetan: fauna basatiarentzat garrantzi 
bereziko biotopoetan eta mehatxatutako espezieentzat Interes Bereziduna duten 
sailkatutako eremuetan. 

 D.R.9. Udalerritk pasatzen diren Ibilbide Berdeei dagokienez, Arabako Ibilbide Berdeen 
1/2012 Foru Arauak ezarritakoa bete behar da. Aldiberean, suerta daitezkeen inpaktuak 
aztertu behar dira, ibilbideen jarraikortasuna baldintza onetan mantentzea bermatzeko 
beharrezkoak diren neurri zuzentzaileak eta babesleak hartu ahal izateko.  

 D.R.10. Lurzoru Ez Urbanizagarrien kategoriak definitzeko Lurralde-Antolamenduaren 
Gidalerroek (LAG) eta Nekazaritza eta Basozaintzako PTSan ezarritako irizpideak jarraitu 
behar dira, beti ere, kategorien barruan “Babes Bereziko” kalifikazioa aurkitu behar delarik. 

 D.R.11. HAPO berriak habitat naturalak dituzten eremuen babesa bermatu behar du, hauen 
suntsiketa eta luberriketak ekidinez. Helburu honekin, “Babes Bereziko”, Ingurumen 
Hobekuntza” edota “Basoa” kategoria duen Lurzoru Ez Urbanizagarrian luberriketak 
debekatuko dira. 

 D.R.12. “Babes Bereziko” zonaldeak inpaktuetatik babesteko, eta beste arabar udalerrietako 
arautegien ildo berean, HAPOak pista eta bideen irekiera debekatuko du espreski 
aipatutako kategoriaren barruan, behar bezala justifikatzen direneko kasuak kasu. 

 D.R.13. Arabako Lurralde Historikoko paisaia berezien eta bikainen Katalogo (iralaren 27an 
onartutako 829/2005 Akoridioa) barruan dauden parajeei dagokienez, HAPOak hauen 
balore paisagistikoak babestu eta kontserbatu behar izango ditu. Horretarako, “Paraje 
Babestua” izeneko baldintza gainjarria edo antzekoa definitu beharko plangintzak, eta 
erainkinentzako edo beste erabileretarako beharrezkoak diren babes-neurriak zehaztu 
behar ditu.  

 D.R.14. Aldiberean, HAPOak Arabako Lurralde Historikoko Konektibitate Ekologikoa eta 
Paisagistikoaren Estrategiak barneratzen dituen eremuen babesa eta kontserbazioa 
bermatuko ditu, ahalmen konektorea mantentzen eta sustatzen duen “Korredore 
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Ekologikoa” deritzon baldintza gainjarria edo antzekoa sortuz eremu hauentzat. Honela, 
HAPOaren araudian erainkinentzako edo beste erabileretarako beharrezkoak diren babes-
neurriak zehaztu behar ditu. 

 D.R.15. Aurretiko kontsulten emaitza diren agirien kontsiderazioak jaso behar dira: Eusko 
Jaurlaritzako Kultura Saila, Foru ALdundiko Museo eta Arkeologia Zerbitzua, Ihobe, Ura 
Agentzia, Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Saila eta Ondare Historiko-Arkitektoniko 
Zerbitzua.  

 D.R.16. Ingurumen Jasangarritasunerako Txostenean eta HAPOaren Agirian, Ibai-
zortasunaren gaineko eraginak ekindingo dituzten helburuak eta irizpideak jaso behar dira, 
interesdun erriberako landaretzaren gaineko eraginak eta lurzoruaren okupazioak ekidinez. 
EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialak  ezarritako 
ibilguarekiko atzerapenak errespetatu beharko dira. 

 D.R.17. Ekidin ezinezkoak bezala ebaluatu diren ekintzen ondorio bezala galdutako kapital 
naturalaren galerak konpentsatu behar dira. III. Ingurumen Esparruko Programako (2011-
2014) 5. Ekintza-Helburutik moldatua: “Habitat naturalen, seminaturalen edo naturalizatuen 
azalera handitzea, eta berauen kontserbazio egoera hobetzea. 

 D.R.18. Indusketa edo hondeaketatik soberan dauden lurren tratamendu egokia sustatu, 
urbanizaturiko zonaldeetan edo infraestrukturen eraikuntzan berrerabiliz ahal den neurrian, 
hondakin eta kutsatutako lurzoruei buruzko 22/2011 Legearen 8. artikuluan zehazten den 
moduan. 

 D.R.19. Beti ere, hirigintza eta ingurumenari buruzko egungo araudian eta Lurralde-
Palngintza Sektorialetan zehaztutako irizpideak eta xedepenak jarritu beharko dira.  
 
  

3.4 HAPOaren ingurumen-helburuak 

Lantaron herriaren HAPOren ingurune helburuak, Urriak 16ko 211/2012 Dekretuaren 2. artikuluan 
oinarritzen dira. Artikulu honek ingurugiro ebaluazio prozedura arautzen du plan eta 
programentzako. HAPOren berezko ingurune helburuak ondorengoak dira: 
 

a) Lehen sektorearen ekintzen jasangarritasun ekonomikoaren alde egitea (nekazaritza, 
abeltzaintza, basokoak) eta ingurune turismoaren garapenaren alde egitea, ingurunearen 
kalitatearen kontserbazioa eta ekosistemen funtzionaltasun ekologikoa arriskuan jarri gabe. 

b) Erabilita dauden lurzoruen erabilera intentsiboari lehentasuna ematea, lurzoru naturalak eta 
balio agrologiko handia duten lurzoruak urbanizatzeaz babestuz. 
b.1. Herri garapen berriak nukleoen lurzoru interstizialetan eta haien berehalako 
kanpoaldean biltzea. 

c) Hiri bereizketa eta sakabanatzea saihestea, baita eragindako mobilitatea ere, lurzoruen 
erabileren planifikazio integratuarekin, mugikortasunarekin eta hiri egitura trinko eta osoen 
sustapenarekin,  irisgarritasuna erraztuz. 
c.1. Sakabanatutako, urruneko edota jadanik dauden hiri-nukleoekin erlaziorik ez duten hiri 
garapen berriak saihestea. 
c.2. Herri bideen sarea eta bertako errepideak garatu, zaindu eta mantendu herrien arteko 
mugikortasuna errazteko. 

d) Lurzoruen itxiturak murriztea, lurzoruen erabilera jasangarriago bat erabiliz, lurzoruak ahalik 
eta funtzio gehien mantetzearren. 
d.1. Berdeguneen sistemak, infiltrazioak eta multifuntzionaltasuna errazteko moduan 
diseinatzea. 

e) Natural baliabideen erabilera jasangarria sustatzea: ura, energia, lurzorua, materialak baita 
energia aurrestea, efizientzia, kogenerazioaren eta energia berriztagarrien sustapena ere. 
e.1. Baliabideen erabilpen jasangarria errazten duten eraikin motak sustatzea. 
e.2. Teknologia eraginkorrak sustatzea. 
e.3. Hondakinen kudeaketa erraztea, ahalik eta hondakin gutxien sortuz, baita 
berrerabilketa eta birziklapena sustatuz ere. 

f) Espezieak eta ingurugiroak zaintzea eta hobetzea, baita konektagarritasun ekologikoa ere. 
f.1. Udaleko herri diseinuari esker, udalerriaren gune naturalen babesaren alde egitea 
(EAEren Babestutako Gune Naturalak, Natura 2000 sarea, EAEren Gune Naturalen Katologo 
Irekiaren guneak, gune hezeak, mendi publikoak). 
f.2. EAEren Bide Ekologikoen Sarearen koherentzia eta funtzionaltasunaren alde egitea. 
f.3. Udalerriaren ingurugiroak egiten dituen zerbitzuen sustapenaren alde egitea, arautegia 
erabiliz. 
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f.4. Añana herriaren Diapiroaren izango den BNAPren determinazioak gehitzea. 
f.5. Udalerrian desagertzeko arriskuan eta babespean dauden animalien aldeko zaintze eta 
kudeaketa planen garapen onaren alde egitea (arrano eper-ehizaria edo Bonelli arranoa, 
europar bisoia, igaraba, hondeatzaile hegalaria, lamprehuela, zaparda eta ibaietako 
blenioa). 
f.6. Hirigintza diseinua erabiliz, erreka, ibaiak, ibai ertzeak eta hauetan aurkitzen diren 
basoen zaintz ziurtatzea uholde arriskuen aurrean babesa bilatuz. 

g) Paisaiak eta ondare cultura zaintzea eta hobetzea. 
g.1. Paisaia bereziak hirigintza planaren barruan  kontuan hartu. 
g.2. Beharrezkoak diren nekazaritza, abeltzaintza, baso eta landa-turimismoren ustiapenen 
berritasunak eta jasangarritasuna ziurtatzeko, herri ingurunearen erabilera zuzena 
bermatzen duten lanen eta instalazioen  aldeko arautegiaren alde egitea. 

h) Aire garbia ziurtatzea eta zarata maila altuen aurrean baita argi kutsaduraren aurrean bizi 
diren herritar kantitatea gutxitzea. 
h.1. Soinu-kantitatearen helburuak betetzea baita lur mailan aurkitzen diren kutsatzaileen 
mugak betetzea ere, 1367/2007 Errege Dekretuaren arabera Soinu-kantitatearen helburuak 
betetzea baita lur mailan aurkitzen diren kutsatzaileen mugak betetzea ere, 1367/2007 
Errege Dekretuaren arabera. 

i) Ur-masen egoera ekologiko egokia lortzea eta era berean uraren erabilera jasangarria. 
i.1. Uraren garbitasuna ziurtatzea, ur kutsatua garbitzeko tratamenduak hondakin isurketari 
eta ingurune hartzailearen ezaugarriei egokituz. 

j) Aldaketa klimatikoaren aurkako kalteberaren gutxitzearen alde egitea, arintze eta 
egokitzapen ekintzen bidez.  

k) Arrisku naturalak murriztea. 
k.1. Hirigintza diseinuan uholde arriskuak kontuan hartzea. 100 urteko itzultze denboraldia 
duten uholdeen arriskua eta gaur egun garapenik aurkezten ez duten guneetan eraikitzea 
saihestea. 
k.2. Arrisku geomorfologikoak kontuan hartzea (subsidentziak, higadura, harri askatzea) 
arrisku hauetarako joera duten udalerriaren guneetan. 
k.3. Baso suteen arriskua kontuan hartzea hirigintza diseinuan eta arautegian. 

 

3.5 Helburu hauek nola hartu diren kontuan 

 
Hurrengo taulan, ingurumenari buruzko Erreferentziako Agiriak zehaztutako helburuak nola hartu 
diren kontuan azaltzen da. 
 
Helburuak Betetzea Oharrak 
D.R.1. Beharrezko gutxieneko 
azaleraren erabilera 

 Arau Ordezkatzaileek aurreikusitako hiri-lur eta lurzoru 
urbanizagarriaren azalera 8 hektareetan murrizten du 
behin behineko onespeneko HAPOak, eta hasierako 
onespenarekin alderatuta, 1,9 ha-etan. 

D.R.2. Ez da handitu behar hiri-lur 
biztanleko kontsumoa 

 Aztertutako alternativa ezberdinen arabera (arau 
ordezkatzaileak, hasierako eta behin behineko 
onespena), (hiri-lur+lurzoru urbanizagarria)/etxebizitza 
kopurua erratioa 3.223tik 3119 eta 2343ra jaitsi da 
aurreikuspena, eta beraz, nabarmenki gutxitu da lurzoru 
kontsumoa etxebizitzako eta biztanleko.  

D.R.3. Ingurumen-kalitate eta 
hauskortasun gune guztiek babes 
berezia dute. 

 Orohar, helburu hau nahiko ondo betetzen da. Babes 
bereziko lurzoruak (Z1 lurzorua, araudiaren 200.2.1 
artikulua) bere barnean hartzen du Añanako Diapiroko 
Biotopo Babestua, Natura 2000 Sareko guneak, Interes 
Geologikodun Guneak (A6, Ebroren terrazak, IGGa izan 
ezik), Hezeguneen LPSak katalogatutako hezeguneak, 
espezie eta landareen banaketarako gune 
garrantzitsuak, Bisoto errekaren apo pintatu iberiarraren 
gunea, LAGaren araberako interes naturalistikodun 
eremuak, EAEko Espazio Natural Garrantzitsuen katalogo 
irekiko eremuak, onura publikoko mendiak eta Arabako 
Lurralde Historikoko paraje berezi eta bikainak. 
Ez dira babes bereziko guneak bezala sailkatzen Berberis 
vulgaris eta Orchis itálica espezieen BGLtik kanpoko 
eremuak (banaketa eremua ez baitago ondo zehaztuta). 
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Araudiaren 200.2.2.2.3 artikuluan Berberis vulgaris-a Z2 
zonaldean agertzen denean babestu beharra dagoela 
azaltzen da. Orchis italica-ren kasuan, espezie hau hiri-
lurretan, lurzoru urbanizagarrietan eta industria-lurzoruetan 
agertzen da.  
Arabako Lurralde Historikoko eta Euskal Herriko Korredore 
Ekologikoen Sarean azaldutako elementuak, gainjarritako 
eremu baldintzatzaileak bezala jasotzen dira. 
Omecillo ibaiaren mendebaldean dagoen akuiferoaren 
urrakortasun gunea ez da babes berezikoa salikatu, baina 
bai gainjarritako baldintza bezala, Lurrazpiko Uren 
Kalitatearen Kontrol Sareak ez duelako arazo 
garrantzitsurik aurkitu, eta zonaldean baimendutako 
erabilerekin (nekazaritza) bateragarria izan behar delako. 
Interesdun zuhaitzak (pinazi-pinuak eta Sobroneko 
zedroak) Babestutako Elementuen Katalogoan jasotzen 
dira. 

D.R.4. Natura 2000 Sareko 
guneen artifizialketa ekidin. 

 
 
 

Natura 2000 Sarekok diren Arreo-caicedo de Yusoko 
Lakua eta Sobroneko BGLak edozein garapen edo 
erabilera urbanistikotik kanpo geratzen dira, HAPOko 
Lurzoru Urbanizagarriaren Babes Berezikoak bezala 
sailkatu dira, kontserbazioa bermatuz.  
Ebro eta Omecillo ibaien Natura 2000 guneak Bergonda, 
Larrazubi eta Industrialdearekin daude kontaktuan, eta 
beraz, ibaien tarte hauen artifizialtasuna ekiditea 
ezinezkoa da. Hurrengo helburuaren ezarpenarekin, 
arautegian kontserbazio neurriak jasotzen dira, ibai KBE 
hauen gaineko eraginak murriztuz. 
Ibai-eremuen mugaketarako KBEen izendapenean 
jasotako berdina erabili da (Ingurumen eta Lurralde 
Politika Saileko sailburuaren 2014 apirilaren 16ko Agindua, 
Arabako Lurralde Historikoko BGK ibaiak Bereziko Eremuen 
izendapena aurrez onartzea adosten duena). 

D.R.5. Ibaietako KBEetako 
Kontserbazio-Neurrien Agirietako 
kontserbazio-neurriak jasotzea. 

 Arautegiaren 200.6.1.e.4 atalean, hirigintza garapenari 
eta azpiegiturei dagozkien Ibaietako KBEetako 
Kontserbazio-Neurrien Agirietako neurriak jasotzen dira. 

D.R.6. Landaredia autoktonoa, 
ibai-landaretza eta 
Lehentasundun Batasunaren 
Intereseko Habitatak duten 
zonaldeekiko ondorioak ekidin 

 Landaretza autoktono eta Batasunaren Intereseko 
Habitatek ez dute ia interferentziarik plangintzako 
garapen ekintzekin (ekintza gehienak nekazal-lurretan, 
utziak ala ez, daude planeaturik). 
Ibai-erteko zuhaiztiei dagokienez, baliagarriak dira 
aurreko ataletan aipatutakoak. Hala ere, araudian 
aipamen ezberdinak egiten dira: Z3 (200.2.3.3. art.) eta Z4 
(200.2.4. art.) zonaldeetan lehentasundun batasunaren 
intereseko habitaten kontserbazio integrala beharrezkoa 
dela jasotzen da;  
200.3.2. artikuluak batasunaren intereseko habitatak, 
landaretza naturaleko teselak, mendi baixuak, etb. 
kontserbatzeko beharra zehazten du;  
200.4.3.1.2. artikuluak batasunaren intereseko habitat 
diren larreak babestu beharra jasotzen du, 200.4.5.2.ak 
bezala, eraikin eta herri-onurako instalazioak ezin direla 
lehentasundun batasunaren intereseko habitaten 
gainean eraiki esaten duena.  

D.R.7. Espezie Mehatxatuen 
EAEko Katalogoa kontu hartu, 
baita helburuak eta arau-
irizpideak ere. 

 Araudian hurrengo espezieei dagozkien Kudeaketa 
Planen erreferentziak jaso dira: Bonelli arranoa, bisoi 
europarra, igaraba, zaparda, mazkar arantzaduna, 
uhalde-enara eta ibai-kabuxa. Zehazki, 200.2.1. artikulak 
hala espezifikatzen du. Aldiberean, ur-masak eta errekak 
babesteko gainjarritako baldintzatzaileen barruan, 
ibaietako mehatxatutako espezie askoren kudeaketa 
planak ere aipatzen dira (200.6.1.e.4. artikulua). Gainera, 
espezie mehatxatuenen intereseko zonaldeak 
gainjarritako baldintzatzaile bezala ulertzen da (200.6.2.c. 
artikulua). 

D.R.8. Fauna basatiaren gaineko 
eraginen azterketa 

 Txosten honen 9.2.1 eta 9.2.2 ataletan fauna eta 
babestutako ezpezieentzat garrantzitsuak diren 
biotopoen gainean garapen urbanistikoak izan ditzakeen 
eraginak aztertzen dira. Hauek gutxienekoak dira.  
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D.R.9. Arabako Lurralde 
Historikoko Ibilbide Berdeen 
gaineko eraginak.  

 Arabako Lurralde Historikoko Ibilbide Berdeei buruzko 
1/2012 Foru Araua aipatzen da HAPOaren araudian 
(200.4.2.1 eta 200.4.4.2. artikuluak) eta, aldiberean, 
gainjartzen den baldintztzailea sortzen da (600.6.2.c. 
artikulua). Txosten honen 9.4. atalean eraginak aztertzen 
dira, gutxienekoak direnak.  

D.R.10. Lurzoru Ez 
Urbanizagarriaren sailkapenek 
LAG eta Nekazal eta Basozaintza 
PTSan ezarritako irizpideak jarraitu 
behar dituzte. 

 HAPOan ezarritako Lurzoru Ez Urbanizagarriaren 
kategoriak sortzean irizpide hauek hartu dira kontuan, 
araudiaren 200. artikuluaren sarreran aipatzen den 
bezala. 

D.R.11. Baso eta ingurumen-
hobekuntza eta Babes Bereziko 
kategoria duten Lur Ez 
Urbanizagarriko zonaldeetan 
luberriketak debekatu behar 
dira. 

 Debekua araudian barneratu da, 201. artikuluaren 
azpiatal ezberdinetan. 

D.R.12. Behar bezala arrazoituriko 
kasuetal salbu, “Babes Bereziko” 
kategorian pista eta bideen 
irekitzea debekatu behar da. 

 Araudiaren 201.2.2.1.c. artikuluan jasotzen da debekua. 

D.R.13. Arabako Lurralde 
Historikoko paisaia berezien eta 
bikainen Katalogoan dauden 
paisaia-baloreen kontserbazioa. 

 Lurzoru Ez Urbanizagarriaren planuan gainjartzen den 
baldintzatzailea sartu da, LEUaren araudian azaltzen 
dena (200.6.2.b. artikulua).  

D.R.14. Arabako Lurralde 
Historikoko Konektibitate 
Ekologiko eta Paisagistikoaren 
Estrategian zehaztutako 
zonaldeen babesa eta 
kontserbazioa. 

 
 
 

Lurzoru Ez Urbanizagarriaren planuan gainjartzen den 
baldintzatzailea sartu da, LEUaren araudian azaltzen 
dena (200.6.2.a. artikulua). 

D.R.15. Aurretiko kontsulten 
emaitzen agiriak kontuan hartu. 

 Agiri hauek guztiak kontua hartu dira, xosten honen 13.2. 
atalean azaltzen den bezala.  

D.R.16. EAEko Ibaien eta Erreken 
Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan 
Sektorialak mugatutako 
zonaldea eta ibai-zortasunak 
okupatzea sahiestu behar da 

 Dagokien araudiaren xedapenak kontuan hartu dira eta 
Zonalde Berdeak antolatu dira erreka edo ibai ondoko hiri 
eta industria-lurretan, araudian jasotzen den bezala 
(200.6.1.e. artikuluak ezarritako gainjartzen diren 
baldintzatzaileak). 

D.R.17. Kapital naturalaren 
galeren konpentsazioa 

 HAPOak sortutako capital naturalaren galera hain da 
bajua zeren ez da konpentsaziorik burutuko, III. Ingurumen 
Esparruko Programako (2011-2014) 5. Ekintza-
Helburuarekin bat eginez.  

D.R.18. Indusketa edo 
hondeaketatik soberan dauden 
lurren tratamendu egokia. 

 Tratamendua aradian: 201.2.2.1. artikulua Z1 zonaldean 
debekatutako erabilerei buruzkoa, eta, 201.2.2.2. 
artikuluan Z2 zonaldeari buruzkoa.  

D.R.19. Hirigintza eta inguru-
menari buruzko egungo 
araudian eta Lurralde-Palngintza 
Sektorialetan zehaztutako 
irizpideak eta xedepenak kontu 
hartu behar dira. 

 Toxten honen 3.1 eta 3.2 ataletan egun aplikatu 
beharreko araudiak eta plangintzak jasotzen dira kontuan 
hartu ahal izateko eta, behar izan den kasuan, araudian 
gogorarazi edo adierateko.  

 
 
Hurrengo taulan, HAPOaren ingurumen-helburuak zein puntutaraino betetzen diren aztertzen da.  
 
Helburuak Betetzea Oharrak 
a) Lehen sektorearen 
ekintzen jasangarritasun 
ekonomikoaren alde egitea 
(nekazaritza, abeltzaintza, 
basokoak) eta ingurune 
turismoaren garapenaren alde 
egitea, ingurunearen 
kalitatearen kontserbazioa eta 
ekosistemen funtzionaltasun 
ekologikoa arriskuan jarri gabe. 

 Lurzoru Ez Urbanizagarriaren matrizearen diseinuak 
oinarrizko hiru kategoria bereizten ditu (babes berezia, 
ingurumen-hobekuntza, basoa eta nekazaritza). Hauen 
bidez, egungo errealitatea isladatu eta lehen sektorearen 
jarduera sustatu nahi izan da. Plangintzaren hurrengo fase 
aurreratuetan araudia eta baimendutako erabilerak 
gehiago zehaztuko dira. 
Beste alde batetik, hasierako txostenean aurkeztutako 
aukerak (2) zenbait elementu visual Arau Ordezkatzaileek 
baino hobeto kontserbatzen ditu, hala nola, Komunioiko 
San Cornelio eta San Zipriano eliza eta Fontechaco 
Orgaz-eko Kondestablearen gaztelua. 
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b) Erabilita dauden 
lurzoruen erabilera intentsiboari 
lehentasuna ematea, lurzoru 
naturalak eta balio agrologiko 
handia duten lurzoruak 
urbanizatzeaz babestuz. 
b.1. Herri garapen berriak 
nukleoen lurzoru interstizialetan 
eta haien berehalako 
kanpoaldean biltzea 
 

 Hirigintza diseinuak hiri-guneetatik urbil betidanik 
garatutako zonalde funtzional interstizialak hartu ditu 
kontuan. Herri-gune batzuetan (Fontecha, Komunioi, 
Larrazubi, Leziñana, Sobron) inguruan zeuden nekazal-
partzela batzuk deskalifikatu dira. 2. aukerak, 1.arekin 
alderatuta, lur-kontsumoa nabarmenki gutxitzen du, 
122.871 m2 gutxiagorekin.  

c) Hiri bereizketa eta 
sakabanatzea saihestea, baita 
eragindako mobilitatea ere, 
lurzoruen erabileren planifikazio 
integratuarekin, 
mugikortasunarekin eta hiri 
egitura trinko eta osoen 
sustapenarekin,  irisgarritasuna 
erraztuz. 
c.1. Sakabanatutako, urruneko 
edota jadanik dauden hiri-
nukleoekin erlaziorik ez duten hiri 
garapen berriak saihestea. 
c.2. Herri bideen sarea eta 
bertako errepideak garatu, 
zaindu eta mantendu herrien 
arteko mugikortasuna errazteko. 
 

 Aurreko ataleko berdina. 
Larrazubin, gainera, 3. aukerak herri-gunetik urrun 
irisgarritasuna eta mugikortasuna zailtzen duen 
hazkundea aurrikusten zuen. 

d) Lurzoruen itxiturak 
murriztea, lurzoruen erabilera 
jasangarriago bat erabiliz, 
lurzoruak ahalik eta funtzio 
gehien mantetzearren. 
d.1. Berdeguneen sistemak, 
infiltrazioak eta 
multifuntzionaltasuna errazteko 
moduan diseinatzea. 
 

 
 
 

HAPOaren araudian honi buruzko arauak barneratu dira. 
15.3.e. artikuluak substratu iragazkorrak mantendu behar 
direla aipatzen du. 

e) Natural baliabideen 
erabilera jasangarria sustatzea: 
ura, energia, lurzorua, materialak 
baita energia aurrestea, 
efizientzia, kogenerazioaren eta 
energia berriztagarrien 
sustapena ere. 
e.1. Baliabideen erabilpen 
jasangarria errazten duten eraikin 
motak sustatzea. 
e.2. Teknologia eraginkorrak 
sustatzea. 
e.3. Hondakinen kudeaketa 
erraztea, ahalik eta hondakin 
gutxien sortuz, baita 
berrerabilketa eta birziklapena 
sustatuz ere. 

 Eraikuntzako tipologiari dagokionez, plangintzak 
gehienezko tipologia bezala arabar tipologiako 
etxebizitza indibidualak ulertzen ditu, baita mehelinarteko 
etxeak ere. Hauek biak beharrezkoak dira lurraldearen 
paisaia kontserbatzeko eta, gainera, teknologia 
eraginkorrak onatzen dituzte behar bezala diseinatu eta 
eraikitzen badira.  
 
Aldiberean, lur ez urbanizagarriko eraikin eta instalazioak 
behar bezala barneratu behar dira paisaian, uraren 
zikloaren kudeaketan eta egungo aurkitzen diren 
elementuetan (202.1.1, 202.1.3 eta 202.1.4. artikuluak).  
 
Bestalde, arautegi orokorrean aipatzen diren alderdi 
hauek guztiak HAPOaren aurategian barneratzen dira hiri-
lurrei eta lurzoru urbanizagarriari dagokionez. 18.2. 
artikuluak, eraikuntza-prioektuen baldintza amankomunei 
buruzkoa, eraginkortasun energetikoa, uraren erabilera 
eta hondakinen kudeaketari buruzko alderdi guztiak 
zehazten ditu. 20.d. artikuluak ingurumenaren, paisaiaren 
eta naturaren babeserako ordenantzak egin behar direla 
azpimarratzen du.  

f) Espezieak eta 
ingurugiroak zaintzea eta 
hobetzea, baita 
konektagarritasun ekologikoa 
ere. 

 Ondoren azaltzen den bezala, atal honetako irizpide 
guztiak estuki loturik daude plangintzaren diseinuarekin. 
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f.1. Udaleko herri diseinuari esker, 
udalerriaren gune naturalen 
babesaren alde egitea (EAEren 
Babestutako Gune Naturalak, 
Natura 2000 sarea, EAEren Gune 
Naturalen Katologo Irekiaren 
guneak, gune hezeak, mendi 
publikoak). 

 Lurzoru Ez Urbanizagarriari dagokionez, babeseko lur 
lategorian EAEko paraje natural babestuak sartzen dira, 
baita Natura 2000 Sarea, hezeguneak eta EAEko Natura-
Gune Babestuen Katalogo Irekiko zonaldeak ere. Mendi 
publikoak Lurzoru Forestalean kokatzen dira. Plangintzaren 
aurreragoko faseetan baimendutako eta debekatutako 
erabilerak zehaztuko dira arautegian, beti ere, Añanako 
Diapiroaren eta udalerriko BGLei dagozkien arautegiak 
eta irizpideak osatuz. 

f.2. EAEren Bide Ekologikoen 
Sarearen koherentzia eta 
funtzionaltasunaren alde egitea. 

 EAEaren Bide Ekologikoen Sareak udalerrian zehar 
mugatutako 2 korredore nagusiak, Ingurumen-
Hobekuntza kategorian sartu dira, Lurzoru Ez Urbanizagarri 
barruan.  

f.3. Udalerriaren ingurugiroak 
egiten dituen zerbitzuen 
sustapenaren alde egitea, 
arautegia erabiliz. 

 Arautegian, ekosistemek eskaintzen dituzten zerbitzuak 
sustatzeko erreferentzia konkretuak aipatzen dira lurzoru 
ez urbanizagarri zonalde bakoitzarentzat: Z1 zonalderako 
200.2.1. artikulua; Z2-arentzat 200.2.2. art.; Z3-arentzat 
200.2.3. art.; eta Z4-arentzat 200.2.4. art.  

f.4. Añana herriaren Diapiroaren 
izango den BNAPren 
determinazioak gehitzea. 

 Oraindik ezin izan dira eskuratu Añanako Diapiroaren 
NBAParen xedapenak, ezta BGLen kudeaketa planenak 
ere. Bi plangitza hauek oraindik ez dira publikoarentzat 
argitaratu eta, beraz, behin behineko onespenaren 
fasean HAPOaren araudira barneratuko dira. 

f.5. Udalerrian desagertzeko 
arriskuan eta babespean 
dauden animalien aldeko zaintze 
eta kudeaketa planen garapen 
onaren alde egitea (arrano eper-
ehizaria edo Bonelli arranoa, 
europar bisoia, igaraba, 
hondeatzaile hegalaria, 
lamprehuela, zaparda eta 
ibaietako blenioa). 

 D.R.7. irizpidearen kasuan aipatu bezala, mehatxatutako 
faunaren kudeaketa planen irizpideak araudiran 
barneratu dira.  

f.6. Hirigintza diseinua erabiliz, 
erreka, ibaiak, ibai ertzeak eta 
hauetan aurkitzen diren basoen 
zaintz ziurtatzea uholde arriskuen 
aurrean babesa bilatuz. 
 

 Plangintzan ez dira hazkuntza berriak aurreikusi (Arau 
Ordezkatzaileetan ez bezala) ibaien ibilibideetan zehar, 
baina zona berdeak zehazten dira Bergondan, 
Larrazubin, Sobron mendebaldean eta industrialdeetan. 
Modu hontan, BGLen ibai-mugak eta Ibai eta Erreka-
ertzeen Babeserako Plan sektorialak zehaztutako uholde 
zonaldeak errespetatuz. 
 
20.d. artikuluan zehazten da ibai eta erreka-ertzeei eman 
beharreko tratamendua.  

g) Paisaiak eta ondare 
cultura zaintzea eta hobetzea. 
g.1. Paisaia bereziak hirigintza 
planaren barruan  kontuan hartu. 
g.2. Beharrezkoak diren 
nekazaritza, abeltzaintza, baso 
eta landa-turimismoren 
ustiapenen berritasunak eta 
jasangarritasuna ziurtatzeko, herri 
ingurunearen erabilera zuzena 
bermatzen duten lanen eta 
instalazioen  aldeko arautegiaren 
alde egitea 

 Interes bereziko paisaiak babes-figuren parte dira iada 
Babes Bereziko Lurzoruan baitaude. 
Hirigintza-diseinuak elementu batzuen ikusgaitasuna 
bermatzen du, esate baterako Komunioiko San Cornelio 
eta San Zipriano eliza eta Fontechako Orgazeko 
Kondestablearen gaztelua.  
Balore paisagistikoari dagokion gainjarritako 
baldintzatzailea azaltzen den LEUaren zonaldeetan 
eraikinek paisaiari buruzko arauak bete beharko dituzte 
(202.1.1, 202.1.3. eta 202.1.4. artikuluak). Hauen arabera, 
nekazal esparruetako etxebitzitzek eta instalazioek 
paisaia-txostena beharko dute gainjarritako 
baldintzatzaileen barruan. 

h) Aire garbia ziurtatzea 
eta zarata maila altuen aurrean 
baita argi kutsaduraren aurrean 
bizi diren herritar kantitatea 
gutxitzea. 
h.1. Soinu-kantitatearen 
helburuak betetzea baita lur 
mailan aurkitzen diren 
kutsatzaileen mugak betetzea 
ere, 1367/2007 Errege 
Dekretuaren betezea. 

 
 
 

Ildo honetako araudia HAPOaren araudian barneratu 
dira. 
15.3.b.2. artikuluaren arabera, argiztatze sistemak 
eraginkorrak eta argi-kutsadura bajukoak izan behar 
dira.18.2.ak eraikuntza proiektuen baldintza 
amankomunak ezartzen ditu, eraginkortasun energetikoa 
barne. 20.d. artikuluak ingurumenaren, paisaiaren eta 
naturaren babeserako ordenantzak egin behar direla 
azpimarratzen du. 
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i) Ur-masen egoera 
ekologiko egokia lortzea eta era 
berean uraren erabilera 
jasangarria. 
i.1. Uraren garbitasuna ziurtatzea, 
ur kutsatua garbitzeko 
tratamenduak hondakin isurketari 
eta ingurune hartzailearen 
ezaugarriei egokituz 

 Hiri-plangintza baten bidez ur-masen egoera ekologikoa 
ona bermatzea ezinezkoa da, zeren udalerri anitzetako 
arroetan, Lantaron kasu, faktore ezberdin askok 
baldintzatzen dute ur-masaren egoera eta faktore hauek, 
askotan, ez dute zerikusi handirik udaleko bertako 
kontuekin. Hala ere, lehenago aipatutako alderdiez gaiz, 
arautegian hurrengo artikuluak aurki daitezke: 15.3. 
artikulua ura aurrezteari buruzkoa, 15.3.c. artikulua euri eta 
hondakin-urak bereizten dituen sistemari buruzkoa eta, 
azkenik, 20.d. artikulua ibai-arroetara depuratu gabeko 
urak botatzea debekatzen duena. 

j) Aldaketa klimatikoaren 
aurkako kalteberaren 
gutxitzearen alde egitea, arintze 
eta egokitzapen ekintzen bidez. 

 Zaila da lortzen hiri-plangintza baten bitartez, hala ere, 
HAPOak aipatzen du beharrala dagoela ordenantzak 
garatzea energía berriztagarriak sustatzeko. 15.3.b.2. 
artikulua ere badago, argiztapen eraginkorrari buruzkoa,  
edota 18.2. artikulua, eraginkortasun energetikoari 
buruzko irizpideena.  

k) Arrisku naturalak 
murriztea. 
k.1. Hirigintza diseinuan uholde 
arriskuak kontuan hartzea. 100 
urteko itzultze denboraldia duten 
uholdeen arriskua eta gaur egun 
garapenik aurkezten ez duten 
guneetan eraikitzea saihestea. 
k.2. Arrisku geomorfologikoak 
kontuan hartzea (subsidentziak, 
higadura, harri askatzea) arrisku 
hauetarako joera duten 
udalerriaren guneetan. 
k.3. Baso suteen arriskua kontuan 
hartzea hirigintza diseinuan eta 
arautegian. 

 Plangintzan ez dira hazkuntza berriak aurreikusi (Arau 
Ordezkatzaileetan ez bezala) ibaien ibilibideetan zehar, 
baina zona berdeak zehazten dira Bergondan, 
Larrazubin, Sobron mendebaldean eta industrialdeetan. 
Modu hontan, BGLen ibai-mugak eta Ibai eta Erreka-
ertzeen Babeserako Plan sektorialak zehaztutako uholde 
zonaldeak errespetatuz. 
Fontecha eta Sobreon mendebladean malda 
handieneko zonaldeko SAUR-ak ezabatu egin dira eta 
honi buruzko araudia sortu da. 
Baso-suteei dagokienez, 202.1.4. artikuluan aipatzen dira, 
baso ondoan dauden nakazal-etxebizitzekin lotura 
dutenak. Arrisku morfologikoei dagokienez, hauek 
kontuan hartu dira higaduragatik gainjarritako 
baldintzatzaileen bidez (200.6.1.b. artikulua). 

14 Taula. Hasiera fasean HAPOak ingurumen-helburuak nola bete dituen aztertzen duen taula. (berezko lana) 
 

4 Ingurumenaren gaurko egoeraren alderdi nabarmenak 
 

4.1 Ingurune atmosferikoa. Airearen kalitatea eta zarata 

4.1.1 Klimatologia 

Euskalmet-ek egindako zonifikazioaren arabera, Lantarón-eko 
udala klima azpimediterraneoko zonan aurkitzen da. Zona media 
edo Euskal Herria-ren trantsizio zona, Arava/Araba-ko gehiengo 
zonak hartzen ditu, klima ozeanikoaren eta klima mediterraneoaren 
arteko trantsizio zona bat bezala aurkezten da, benetako uda 
lehorra ez dagoenez gero, ezaugarri atlantikoak nagusituz. 

1.  Klima azpiatlantikoa: Araba Mendebaldeko haranak talde 
honetan zartzen dira eta Alava/Arabako lautadak tipo atlantikoko 
izaten jarraitzen du, arren euri txikiagoekin isurialde 
atlantikoan baino. 

2. Klima azpimediterraneoa: Gutxi gorabehera Trebiño, Mendi Arabarra, ulertzen duen zonan 
tipo mediterraneora pasatzen joaten da. Klima epela, uda beroago eta samar lehorragoarekin, eta 
urteroko neurrizko euriekin. Lantarón-eko udala kokatzen den tokia da. 

Eskualdeko erliebeko antolamenduak era erabakigarrian Lantarón-eko udalaren karakterizazio 
klimatologikoari eragiten dio. lerrokatze menditsuko EKIALDE-MENDEBALA lehentasunezko 
norabideko presentzia, hesi-sail bateko esistentziak hezetasunaren sartzea geldiarazten dutela 
dakar. 
 

atlantikokoa

mediterraneokoa 

trantsiziokoa 
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Klimatikoki, udalak barneko klima ozeanikoaren nagusitasunean ematen da, trantsizio atlantikoa-
mediterraneoako izena edukita eta Arabako zona zentraletik hedatzen dena (haran arabarrak, 
lautada, Treviño, Gorbea-ren mendia eta mendi-adarrak). Eguraldi-tipoek eta  erregimen 
plubiometrikoak funtsean kantauriarrak dira, nahiz eta udako lehorte gutxi nabariko esistentzian 
irudikatzen den eragin mediterraneoak eta kostaldean erregistratzen dena baino oszilazio termiko 
handiagoak argituta. Horrela, udak bero eta lehorrak dira, eta neguak gogorrak dira, biodibertsitate 
handia aurkitu ahal izanez, bai landaredian bai faunarengan, bi giroen espezie tipikoak ematen 
dira. 
 
Erregimen plubiometriko bereizgarria du, udaberria urtarorik euritsuena izanez, negua gaindituz. 
Erregimen plubiometriko hau hego-ekialdea Árkamo-ko mediklerroaren isurialdearen berezkoa da, 
haran arabarretako sektorean. 
 
Lantarongo udalean Euskalmet-aren estazio mereorologikorik ez dago, baina Espejo-ko herrian bat 
badago (C034, UTM 496749/4739452 koordenatuak) eta urrunago Zambrana-n (G050)  eta Subijana 
(G049). 
 
2011rako, Espejo-ko estazioa 388,7 l/m2-eko erabateko euritzea erregistratu zuen, 113 euri-egunetan 
banatuta (79 egun 1 mm baino gehiagoko euriak). Urte horren temperatura ertainak 12.5eko, 19.6 
eta 6.5 º C (batezbestekoa, max,min)  izan ziren. 42 izozte-egun erregistratu ziren, minimoa - 5,2ºC, 
eta erregistratuta 38,1ºC-aren  temperatura maximoarekin. Erregistratutako haize-abiadura 
batazbestekoa 7,3 km/h izan zen eta 81 km/h gehienezko abiadura. Batazbesteko hezetasun 
erlatiboa % 78,8tako izan da. 

   
11. Irudia.  Erabateko batazbesteko tenperatura(ºC)  eta prezipitasioetako(l/m2)  mapen emaitzak  Euskadin 2011rako , eta 
Lantarongo udalaren kokapena. Iturria: Euskalmet. 
 
 
4.1.2 Airearen kalitatea 

 
Zaintza-Sarearen eta Euskal Autonomia-Erkidegoaren Airearen Kalitatearen Kontrolaren arabera, 
Lantarongo udalaren inguruneko airearen kalitatea ona bezala hartzen da, Arabako 
probintzia bezala. Neurketa-estazio bat Comunión/Komunioin dago, Udaletxe kalean eta hurrengo 
kutsatzaileak neurtzen ditu: NO2: Dioxido Nitrogenoa, SO2: Dioxido azufrea, CO: Monoxido  
carbonoa, PM10: ebakitze-patikulak 10 μm y O3: Ozono troposferikoa. 
 
Airearen kalitate-mailak EAE-an zehazteko hurrengo taulan azaltzen diren erreferentzia mailak: 

 
11. Taula. Airearen kalitatea EAE-ako oinarrizko 5 parametrotarako zehazteko erreferentzia mailak. Iturria: berezko lana 
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Eta Lantaron-en estazioan egindako neurketak kontuan izanez, hurrengo emaitzak 2005-2011 seriean 
zehaztu daitezke. 
 
 

Unidades: Porcentaje 
de días por municipio 

y año. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lantarón 99,2 96,7 99,2 99,7 98,1 99,5 99,2 
12. Taula. 2005-2011 Lantarón-eko airearen kalitate "onarekin" edo "onargarriarekin". Iturria: Eusko Jaurlaritza 
 
Eta zoom bat erreferentzia handiagoko eremurako egiten bada, datuak hegoaldeko Arabaren eta 
Arabako lautadaren eremuetakoa lor daitezke. 
 

Unidades: Nº de 
días por comarca 
y calidad del aire. 

Buena Admisibl
e 

Moderad
a Mala Muy 

mala Peligrosa Total 

Indicador 
de 

Sostenibilid
ad(1) 

Comarca                 
                  

Álava Meridional 146 216 3 0 0 0 365 99,2% 
Llanada Alavesa 227 136 2 0 0 0 365 99,5% 

 
Indicador de Sostenibilidad = (Nº días calif. "Buena" + Nº días calif. "Admisible" )/Nº total de días 
anuales. 
13. Taula. 2011ko airearen kalitateko 6 kategorietarako lurraldeetako taldeko egunetako kopurua. Ingurumena Adierazlea = 
(Onak + Onargarriak )/urteko egunen zenbakia. Iturria: Eusko Jaurlaritza. 
 
Azkenik, emaitza espezifikoak ikus daitezke 2011n zeharreko Lantaron-en estazioan kontuan 
hartutako kutsatzaileetarako 
 

SO2 

Nº de veces que se supera el 
valor límite horario para la 
protección de la salud 
humana 350 µg/m3 no 
pudiendo superarse en más 
de 24 ocasiones por año civil 

% 
Datos 
válidos 

Nº de veces que se supera el 
valor límite diario para la 
protección de la salud 
humana 125 µg/m3 no 
pudiendo superarse en más 
de 3 ocasiones por año civil 

% 
datos 
válidos 

0 88,99 0 99,73 
14. Taula. . 2011n zeharreko Lantaron-en estazioko SO2-etako neurketen laburpena. Iturria: berezko lana EAE-aren Airearen 
Kalitateko 2011 Txostenetik hartuta 
 

NO2 PM10 
Nº de veces que se 
supera el valor límite 
horario para la 
protección de la 
salud humana 200 
µg/m3 no pudiendo 
superarse en más de 
18 ocasiones por año 
civil 

Media  
µg/m3 

% 
Datos 
válidos 

Nº de veces que se 
supera el valor límite 
diario para la 
protección de la salud 
humana 50 µg/m3 no 
pudiendo superarse en 
más de 35 ocasiones 
por año civil 

Media  
µg/m3 

Porcentaje de 
datos válidos 
(%) 
Mínima 90% de 
datos horarios 
para la media 
anual 

0 14 89,03 1 19 88,77 
15. Taula. PM10 eta NO2   neurketen laburpena, 2011n zeharreko Lantaron-en estazioan. Iturria: berezko lana EAE-aren Airearen 
Kalitateko 2011 Txostenetik hartuta 
 
 
4.1.3   Zarata 

Leku onarengan, Lantarongo udalak, bere baserri-izaeraren ondorioz kutsadura akustikoko maila oso 
baxua du eta hirigune handiak edo garraio handiak ez daude. Udalak zarata-fokuak kontzentratzen 
ditu A-2122 errepidean, Puentelarrá/Larrazubi (A-2625) eta Zubillaga(A-4321) zehar. Euskadiren 
2000aren Autonomia-Erkidegoaren Zarata Mapak 60-65 dBA-en arteko mailan kokatu zuena.  
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Zarata-Mapa honek berak, halaber, argi-poluzio foku posibleetako beste bat analizatu zuen. Une 
hartan, inpaktu akustiko elkarturik ez zegoela iritzi zen. 
 

 
12. Irudia. Analizatutako zonak zenbat industrialdeetako inpaktu akustikoetara. Iturria: Euskadiren Autonomia-Erkidegoaren Zarata 
Mapa (2000). 
 
 

4.2 Geologia, geomorfologia eta lurzoruak 

4.2.1 Esparru geologikoa eta geomorfologikoa 

Plataforma Arabarra eta Miranda-Treviño-Urbasa sinclinorioa, udalaren egiturazko sektore zabalena 
da, eta gainera EAE-ko lurraldeko hegoaldeko tertzioa hartzen du. Hegotik Kantabriako mendilerroa 
mugatuta geratzen da Ebroko arrotik banantzen duena. Iparrerantz anticlinorio bizkaitarra eta bere 
ekialdeko luzapena mugatzen ditu. Sektore guztiak sinclinorial antolamendu bat du, iparran 
Anticlinorio Bizkaiarekin partekatzen duena eta hegora Kantabriar mendilerroarekin. Egituraren 
ardatzean Sinclinorio Miranda-Treviño-Urbasa-ren unitatea eratzen duten hirugarren gordailuak 
mantentzen dira. Domeinu honetarako bere nortasuna ematen duen egiturazko beste elementu bat 
Keuper-eko diapiro ugariak dira, Añana-ko Diapiro-a bezala, Caicedo-Yuso aintziraren parte izanez.  

Udalaren sektorerik mendebaldekoena, mendikoarena, kokatzen da unitate erabat desberdinean, 
Sobron-eko Sinklinalekoan, tektonikoak sendoki modelatutako Kretazeo materialak izanda. 
Udalaren eta bere berehalako lurraldearen egitura orokor geologikoa hurrengo irudiarengako era 
argiagoan ikus daiteke, nº137 (Miranda de Ebro) Nazio-Mapa Geologikokoa (MAGNA). 

 
13. Irudia. 137 orrian markoan jarritako Lantaron-eko udalaren lurraldearen egitura geologikoa. Iturria:  137 orrian  MAGNA 
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 Lila koloreetan,  Añana-ko Diapiro-a ikus dezakegu Keuper-eko materialekin. 

 Kolore berde argi eta laranjetan, tertziarioko sedimentuak.  

 Kolore marroi grisaxka, terraza kuaternario eta Ebro ibaiaeta Omecillo ibaia eta adarrak.  

 Kolore berde bizietan, Sobron-en antiklinaleko zonako Kretazeoko materialak. 

Udalaren ikuspuntutik soilik, eta azpimaterial guztiak bereiziz, hurrengo irudia dugu: 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 
14. Irudia. Lantaron-eko udalaren litologia. Iturria: berezko lana 
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Hurrengo mozketa geologikoak laguntzen du lurralde honen egitura orokorra ulertzen: 

 

  
15. Irudia. Tobalinilla-Subijana mozketa|ebaki geologikoa, Sobrón-eko eta Alcedo-ko Bainuetxetik pasatuz. Iturria: IGME (1946). 
Espainiako Mapa Geologikoa; 137 orrian Miranda de Ebro 

 

Sobrón-en antiklinalean, kretazeoko materialak ikus ditzakegu geruzen tolesturak azaleratzea 
baimentzen duen bezala. Hauen gainean, hirugarren materialeko itxura desberdinetan (Eoceno eta 
Oligoceno) eteten dute zakarki Añana-ko Diapiro-arengandik. 

Ondoren azaltzen dute, xehetasun handiagoarekin, Lantarón-eko udaleko oraingo unitate 
geologiko nagusiak. 

 

Añana-ko Diapiroa 
Añana-ko Diapiro-ak sektore guztiko azaleratutako material zaharrenak aurkezten ditu, Keuper-i 
buruzkoak. Bai Caicedo-Yuso-ren Aintzira bai Añana-ko Gatzagak, 2,5 km haien artean bananduta,  
Añana-ko Diapiro-arengan finkatzen dira haitz 
dolomitikoko zatiak biltzen dituzten tonu gorri, 
berde eta moreko buztinen eta 
ofitikoa tipoko haitz azpibolkanikoen gainean, 
piroxeno eta plagioclasa eratuta, konposizio 
basalticarekin eta ofítica ehundurarekin, 
normalean azaleratzen direla isolatutako 
muinoak eratuz. Talde buztintsu honen artean 
ohikoa da ebaporitica igeltsuek eratutako haitz 
masak eta gatzak zeinen disoluzioa garraioa 
eta erortzea getze instalazioetan, gatzagen 
kokapeneko arduraduna da. Hezegune hauen 
ingurunean Mioceno jarritako materialetako sail 
bat ikusten da, tonu gorrixkekiko taldeak buztinek, 
limolitika marga, hareharriek eta pilaketek eratuta, biribildutako kareharri-kantuez, zementu 
karedunarekin eta hareazko matrizearekin marga eta  buztinez sabairantz pasatzen direla aintzira-
kareharri tartekatzeekin 
Lantarongo tertziarioa eta kuaternarioa 
Litologiari dagokionez, Lantarón-eko ordokiko 
Ebro ibaiaren ezkerreko isurialdea banda 
banaketa bat aurkezten du Ipar-Mendebalde 
Hego-Ekialdea norabiderantz Ebro ibaiko 
ibilbidearen paraleloa. Horrela, ubidera hurbileko 
arean, isurialde mediterraneoaren ibai-
ibilbideetarako bereizten duen uholde-lautada 
handia dago, eta gordailu alubialak eta alubio-
colubialak aurkitzen ditugu Omecillo ibaiko 
harana eratzen dutenak, iparretik hegora 
gurutzatzen  duen koadrantea eta Ebroko 
harana dituen zerrenda. Comunión/Komunioi 
herriaren ondoan Ebro ibaiko terraza 
interesgarriak ikusten dira.  
 
Iparrerantz igoz, marga-txandaketak eta tonu horixkako limolitak menderatutako zerrenda estua 
agertzen da, hareharrietako eta kareharri tuparritsuetako zentimetrikoek ohantzeak tartekatzen 

Añana-ko Diapiro-arengan ofita azaleratzea 

Añana-ko Diapiro-arengan ofita azaleratzea 
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dituztela. Udalaren iparrera kokatutako zonan limolita eta ale fineko hareharriak izandako zerrenda 
zabala ikusten da. 
 
Hurrengo mozketa geologikoak, hirugarren materialetako antolamendua ikustea baimentzen du, 
eta Añana-ko haien bidez Diapiroaren oldarra. 
 
 
 
 

16. Irudia. HM-IE norabideko mozketa geologikoa, Fontecha-gatik pasatzen dena. Iturria: IGME. Espainiako Mapa Geologikoa. 
137 orria Miranda de Ebro (1:50.000) 
 
Sobron-en Kretazeoa 
 
Sobron-eko zonak geologia konplexua du 
konplexu tektoniko batek zehaztuta. Zona hau 
faila ugariek hautsitako antiklinalari dagokio, eta 
azalean beheko eta goikoko Kretazeko 
sedimentarioko geruza ugariak azaleratzen dira, 
hondar eta buztin marga-rekin beheko 
kretazeokoak, orbitolinarekiko kalkarenitak eta 
marga karedun grisak Goi Kretazeoan. Ordokiaren 
eta Sobron-aren Kretaziko arteko trantsizio zonan 
Beheko Tertziarioko geruza zakarki desberdinak 
azaleratzen dira. Sendoki tolestutako material 
hauen gainean Ebro ibaiak aurrera egiten du, 
botere eszeniko handiko congosto bat itxuratuz. 
 
Sektore honen egitura hobeto ulertu ahal izateko, hurrengo mozketa|ebaki geologikoa Sobron-en 
antiklinala ezin hobeto ikusten den tokian, failek sendoki hautsita. 
 

 
17. Irudia. Orbañanos-Sobrón-Bachicabo mozketa geologikoa. Iturria: IGME. Espainiako Mapa Geologikoa. 137 orria Miranda de 
Ebro (1:50.000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobron-eko Kretazeko congostoako geruza 
toles sendoak 
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Material Kretazeoko antolamendua Sobrón-eko zonako azala hobeto ulertzeko, irudi espezifikoa 
aurkezten da.  
 

 
 

 

  
 
18. Irudia. Sobron-eko zonaren egitura geologikoa. Iturria: berezko lana 
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Ikuspuntu geomorfologikotik, azpiko material hauek, tektonikoak eta higadurak Sobron-eko zonan 
oso torturatutako geomorfologia baimendu dute, sakan sakonekin eta gorabehera handiekin eta 
labarrekin, eta gainerako udaleko sare hidrikoarekin lotutako antolamendu bat eta bere gordailuak. 
Horrela gaurko geomorfologia alubial, coluvial eta terrazetakoa ikusten dugu hurrengo 
irudiarengan. 
 

  

 
19. Irudia. Lantarón-eko zonan ibilbide hidrikoekin lotutako elementu geomorfologikoak. Iturria: berezko lana 
 
 
4.2.2 Interes geologikoko puntuak eta interes geologikoko areak 

Geoturismo iraunkorra EAEko Naturagune Babestuen Sarearen documentuaren arabera, Lantaron-
eko udalean interes Geologikoko 5 Leku daude:  
 

 LIG A4. Sobron-eko arroila, serie estratigrafiko osoa ikus daitekeen tokian, Goi Kretazeoa 
/Paleozenoa /Eozenoa /Oligozenoa. 

 LIG  A5. Sobron-en Hidrogeologia, iturburu termalak ezagutzeko. 
 LIG A6. Ebro ibaiko ibai-terrazak. 
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 LIG A12 Añana-ko diapiroa; buztinak, igeltsuak eta triasikoko ofitak. 
 LIG A14. Caicedo-Yuso aintzira, kartiko aintzira Añana-ko Diapiroaren hidrologiarekin 

erlazionatuta. 
 
Udalaren elementu batzuk ere beste argitalpen batzuek edo ikerketek nabarmentzen dituzte1. 
 
Hego-mendebaldeko Arcena-ko mendilerroan Sobron-eko Haitzartea aurkitzen da, bi unitate 
morfoestruktual handiren artean: Sobron-en Antiklinala, suprakretazeo aroko kareharrizko barrek 
koroatutako hareazko material buztintsuak izanda. eta Miranda-ko Sinklinala, hirugarren aroko eta 
litologiako margo- buztina-hareakoa 
 
Añana-ko diapiroa. Onddo itxuran diapiro hau eta 5,5 eta 3,2 km-ko dimentsioak;  saihetsak 
Miranda-Trebiñu sinklinaleko iparra zulatzen du bere mendebaldeko sektorean. Azaleratzen diren 
haitzak buztinak, marga nabarrak, igeltsuak, gatzak eta ofitak dira. Material hauek inguratzen 
dutenak baino antzinate handiagokoak dira , hala ere, haiekiko alboko kontaktuak ezartzen dituzte. 
Hauek guztiek Triasiko aldian zehar jarri ziren, duela 200 milioi urte, aipaturiko gatzetako 
gordailua eman zuen lurrunketa altuko eta geroago beste haitz berriago batzuek estali zituzten 
igeltsuetako eta dentsitate handiagoko baldintza batzuetan. Evapotita-pakete hauek, oso 
plastikoak eta dentsitate urrikoak, mugimendu tektonikoen ondorio bezala, gaineko geruzak zulatu 
zituzten eta bere igoeran bildu zituzten gaur egun diapiro-aren barneko irtendako erliebeak osatzen 
dituzten ofitako taldeak. 
 
Diapiro-ko hegoaldeko ertzean Caicedo-Yuso-ko aintzira kokatzen da, Caicedo-Yuso -ko arro 
endorreikoko urak jasotzen dituela. Forma konikoa du eta bere jatorria harremanetan dago 
disoluzioarekin eta diapiro-ko igeltsuen ondoko kolapsoarekin. Aintziran neurtutako 
sakontasun maximoa 24,1 metroko izanda. 
 

 
20. Irudia. Lantarón-eko udalaren Interes geologikoko lekuak. Iturria: berezko lana 
 
 
4.2.3 Potentzialki kutsatutako lurzoruak 

 
Potentzialki kutsatutako lurzoruak, jarduera industrialak jasaten edo jasan izan dituztenak dira, isurita 
eta/edo betetakoak. Hauek bere kalitatea aldatu ahal izan dute giza osasunerako, ingurumena, 
azpiegiturak edo lurraren produktibitatea arriskua ekar dezaketen mailetara arte, 3/1998 Legean 
kokatzen den moduan, Urtarrilak 27. EAEk Potentzialki kutsatutako lurzoruetako inbentario bat dauka, 
hala ere, inbentario honetan erregistratutako kokapen guztiak ez daude kutsatuta gertatzen. 
 

                                                           
1 SAÉNZ DE OLAZAGOITIA, A. (2004). Espacios de interés geomorfológico en Álava. En: Azkoaga, nº12 
pp 247-279 
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1/2005 2005eko Otsailaren 4ko legea, prebentziorako eta poluzioaren zuzenketarako ezartzen du 
jasaten duen edo jarduera potentzialki kutsatzaile jasan dezan lurzorua birkalifikatzearen kasuan, 
Lurzoruko Kalitate Adierazpena behar izango luke eta inbentariatutako kokapenaren gainean 
edozein esku-hartzeren aurrekoa. Arrisku elkartuen inexistentzia ziurtatzen duen beraren kalitatearen 
ikerkuntza bat egin behar da, ondoriozko hondarren kudeaketa egokia ziurtatuz. Aldiberean, 
udalerrian zehar kutsaturiko lurzoruak daude, beti ere irailaren 30ko 165/2008 Dekretuaren arabera, 
lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioari 
buruzkoa. 
 
Lantarón-eko udalean potentzialki kutsatutako lurzoruak daude. Puentelarra/Larrazubiren eztasio 
elektrikoan area bat kokatzen da,  eta besteak Fontecha-ren eta Zubillaga-ren arteko industrialdeen 
gertutasunetakoak. Hauek ez dira babestutako natura-gune barruan kokatzen. 
 

 
 
 

   
 
I          Borrador del Decreto 
 
           Inventario del Decreto 
 
 
21. Irudia. Lantaron udal barruan potentzialki kutsatutako lurzoruen kokapena eta sektorekako zehaztasunak (ezkerrean 
industrialdea, eskubitara Larrazubi-Bergonda). Iturria: berezko lana Euskadiren Gobernuaren kartografia tematikotik hartuta). 
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OBJECTID CODIGO SHAPE_AREA (m2) SHAPE_LEN (m) 

822 01902-00009 741,85 124,01 

1334 01902-00016 2267,44 198,10 

1204 01902-00010 5959,85 364,13 

1205 01902-00019 6510,21 344,84 

1222 01902-00018 74,08 30,67 

1253 01902-00020 849,91 121,00 

1266 01902-00014 4032,55 277,75 

1267 01902-00021 713,26 103,90 

5689 01902-00012 4677,36 274,08 

5690 01902-00006 6099,50 493,57 

5691 01902-00007 53114,93 999,81 

5251 01902-00013 102105,16 1365,44 

5252 01902-00003 297241,48 2752,12 

5260 01902-00002 51044,70 880,96 

5621 01902-00011 977,37 120,31 

5622 01902-00015 977,09 125,70 

5862 01902-00001 43446,70 912,14 

5863 01902-00008 32212,18 718,14 

5864 01902-00017 12179,48 448,54 

5896 01902-00004 3015,33 235,34 

5897 01902-00005 21937,89 656,92 
16. Irudia. Lantaron-eko udalean kutsatutako lurzoruak. Iturria: Eusko Jaurlaritza 
 
 
 
4.2.4 Ikuspuntu agrologikoko lurzoruak 

 
Arabako lurralde historikoan ahalmen agrologikoaren ikuspuntutik lurzoru-mapa bat ez dago. 
Oraindik horrela, beste irizpide fisiko batzuk ezagututa eta erabilerako, nekazaritzako eta basoetako 
Lurralde-Plan Sektorialak egiten du geroago oraingo Hasiera-Dokumentuko atal egokian ulertzen 
duen lurraldearen sailkapen kartografikoa.  
 
Lantarón-eko udal-terminoko kidea den lurraldeak kaltzio-kambisolak ditu lurzoru 
nagusiko tipo bezala aukeretan regosol kalkaneoko sartzeekin. Kambiasolen ezaugarri nagusia B 
horizonte aldaketako presentzia da, buztin-genesiak adierazita, tindatzen duten burdinako 
oxidoetarako askatze arretako edo gorritakoa, kaltzio-karbonato birbanaketa, edo hidromorfía. 
 

Funtsean ere agertzen dira areetan pendiente leun 
edo neurrizkorekin. Hala ere, hau handitzen denean, 
regosol-ekin elkartzen dira edozein baldintza 
klimatikotarako, bai tenperaturako bai euri 
kopuruko. 
 
Kambiaso kaltzikoa kaltzio-karbonatoa B horizontea 
beti daukate, eta ia beti A.  Harri ama kareharriaz 
garatzen da buztineko eduki altuekin edo lohiarekin. 
Pendiente mugarik ez dagoenean, eta azalaren 
hurbileko haitzak edo harriak, zereal-
laborantzarako edo beste belar-
laborantza batzuetarako erabiltzen dira. 

Zubillaga inguruan goldatutako soroak 
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Lantaroneko udalean nabarmendu behar da Ebro ibaiaren hurbileko lur alubialen esistentzia, lurzoru 
sakonagoak legar-horizonteen eta hondarren gainean agertzen direnaren. 
 

 
 

  
22. Irudia. Lantaron udalerriko lurzoru mota ezberdinen talde handiak. Iturria:(berezko lana). 
 

4.3 Gainazal-hidrologikoa eta lur azpiko ingurumena  

4.3.1 Sare hidrigrafikoaren deskribapena 

 
IBAIAK ETA ERREKAK 

 
Lantaron-eko udala Ebroko arrokoa da. Ebroak, 
Fontibre-n (Kantabrian) bere jaiotzaren eta 
Mediterraneoko bere bokalearen artean, 928 Km 
dabil, eta bere arro hidrografikoak 85.997 Km2-eko 
gainazaleko hedadura du. Ebro ibaiak Lantarón-eko 
udalaren hegoaldeko muga administratiboa dakar, 
20,43 luzera-km, bi sail etenetan (Sobrón-eko zonako 
7.4 km eta terminoaren ekialdeko mugara arte 
Omecillo-ko bokaleko hurbiletik 13,025 km). 
 

Ebro ibaia Fontechatik gertu 

Belar-laborantzetako nekazaritza-paisaia 
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Miranda-ren ur-emaria neurtzeko estazioan Ebroren2 emari ertainak 60 m3/s-koa da. Zeinek 11,5 
l/s/km2-en espezifikoa den  emariak  dakarren. Maximo negutarra urtarrilean haurkitzen da, ur 
altuekin martxora arte luzatuz. 
 

URTEA 

HILABETEKO URTEKO 
URR AZA ABE URT OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRA Qmed Aport 

m3/s m3/s hm3/a 

Mediak 30,4 52,5 82,8 95,9 103,0 94,1 81,1 55,4 35,7 29,4 27,8 24,3 58,7 1851 

1) 1031,5 943,0 1394,4 1151,5 1131,0 887,2 754,8 999,6 900,4 210,0 601,4 255,1 1394,4  

2) 2,6 2,6 3,5 5,0 5,0 6,2 0,5 0,6 4,5 2,0 1,9 2,9 0,5  

1) Hilabeteko batazbesteko eguneko 
emari maximoa (m3/s) 2) Hilabeteko batazbesteko eguneko emari 

minimoa (m3/s)   

 
17. Taula. A001 ur-emaria neurtzeko estazioaren datu hidrologikoak (Miranda de Ebro-ko Ebro ibaia), 1912/13 – 2004/05 seriea. 
Iturria: http://oph.chebro.es/documentacion/CaudalEA/CaudalEA.htm 

 
Iparraldeko muga Kantabriako Mendilerroak eratuta dago, Toloño, Ekialde-
Mendebala norabidearekin, 1.000 metroak gainditzen dituzten mendiekin. Bada hondoratzeko 
aldibereko fenomeno garrantzitsuak eta ekarpen sedimentario kontinentaleko gordailuak produzitu 
ziren; hori dela eta erliebe horizontal eta azpihorizontalak nagusitzen dira, muinoetako, aldapetako, 
gladis-etako, eta abar. Lantarón-eko udalera hurbila gehiago den ingurunerikean, hainbat adarreko 
ur ekarpenak jasotzen ditu, zeinen artean garrantzitsuena Omecillo ibaia dena.  

Omecillo ibaia Valdegovía-ko harana gainean jaiotzen da. 32,5 km-eko luzera du Ebro ibaian 
amaitu arte, behin Bergüenda/Bergonda pasatuta, Puentelarrá/Larrazubiren harrapakina baino 
lehen. Bere arroa 350 km2-ekoa da eta 2940 metrotan zeharreko Lantaron-eko termino barruan 
aurkitzen da. Urak udal-termino barruan jaiotzen diren bi erreka txikiak ezkerragatik jasoz. Gogoratu 
behar da Lantarón-eko udal barruan Omecillo ibaiko Ebroren Konfederazio Hidrografikoko SAIH-aren 
kokatutako ur-emaria neurtzeko estazioa (A188)  Bergüenda/Bergondan dagoela. 

 

Urtea 

HILABETEKO URTEKO 
URR AZA ABE URT OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRA Qmed Aport 

m3/s m3/s hm3/a 

Mediak 1,3 2,7 4,2 4,7 4,8 4,1 3,7 2,2 0,9 0,7 0,7 0,7 2,6 82,4 

1) 36,9 36,4 57,4 51,8 81,8 43,7 48,1 27,8 13,0 13,9 106,9 3,9 106,9  

2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

18. Taula. A188 ur-emaria neurtzeko estazioaren datu hidrologikoak, 1980/81 – 2004/05 seriea.  Iturria: 
http://oph.chebro.es/documentacion/CaudalEA/CaudalEA.htm 

 

Sobrón-eko zona menditsuan, mendi-uhar desberdinak zakarki jaisten dira ipar-
hegoa norabidean Sobrón-en urtegian amaitzeko. Ekialdetik mendebaldera garrantzitsuenak, 
Torca-ren, Malluerca-ko, Haraneko eta Salleja-ko sakanak dira. 

Omecillo ibaiko ekialdera, bere arro hidrografiko gehienarekin Lantarón-eko udal barruan sakan 
desberdinak jaisten dira ipar-ekialde hego-mendebaldea norabidean Ebron amaitzeko. 
Puentelarrá/Larrazubiko hirigunean zehar Bisoto errekak urak isurtzen ditu. Fontecha-ko nukleotik 
iristen dira Lago-ko erreka eta Caicedo-ko erreka, aipaturiko nukleoan Ebron amaitzeko elkartzen 
direnetako. Monos erreka, urak Ebron industria kimikoaren ekialdera isurtzen dituena, nabarmentzen 
da ere. 

 

                                                           
2 MARTÍN RANZ, M. C. y GARCÍA RUIZ, J. M. (1984): Los ríos de La Rioja. Introducción al estudio de su régimen. 
Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 67 p. 
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URTEGIAK 

 
Lantaron-eko udaleko Ebro ibaiak bi urtegi garrantzitsu ditu, Sobron eta Puentelarra/Larrazubi. 
 
Sobron-en urtegia sortu zen Garonako Santa María-ren 
zentraleko erreaktore nuklearra hozteko asmoz. Erregulazio-
urtegia ez izaterakoan, ez du urtean zeharreko aldaketa 
zakarrik jasaten, ia etengabeko  maila galga mantenduz. 
Halaber, IBERDROLA-ko zentral hidroelektriko bat hornituz 2km-
ra, 28,8MW-ko potentziarekin eta 80 m3/s-eko turbinación-
etako emariak. Urtegian baimenduta daude motorrarekin eta 
motorrik gabeko nabigazioa, arrantza eta bainua. 
 
Bere ezaugarri garrantzitsuenak dira: 
 
Harrapakin-tipoa: grabitatea 
Erabateko edukiera:20,11 Hm3 
Edukiera erabilgarria:11,8 Hm3 
Urpetutako azalera: 282 ha 
Urtegirako arro isurialdea: 473.537 ha 
Kota urtegi maximo arrunta: 511 m.s.n.m. 
 

   
Sobroneko Urtegia eta zentral elektrikoa, 
 
Puentelarra/Larrazubiren harrapakina helburu hidroelektrikoko harrapakina da. Bere datu nagusiak 
hurrengoak dira: 
 
Harrapakinaren titularra:IBERDROLA GENERACION S.A. 
Proiektugilea: P-ARTOLA 
Lanetako amaiera: 01-01-1968 
Koordenatuak UTM 30: 0496022 - 4734033  
Urtegiaren erabilerak: Hidroelektrikoa 
Harrapakin-Tipoa: Grabitatea 
Zimenduetatiko altuera (m): 26,000 
Koroatze-luzera (m): 130,000 
Kota koroatzea (m): 481,500 
Kota zimendatzea (m): 455,500 
Kota ubidea (m): 465,500 
Bolumen gorputza (1000 m3): 20,000 
Gainezkabide-zenbakia: 001 
Ahalmena gainezkabideak (m3/s): 1800,000  
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AINTZIRAK 

 
Arreo/Caicedo de Yuso-ko aintzira EAE-aren aintzira-sistema natural bakarra da (gatz-tximinien 
gainean eratutako bi aintzira penintsular bakarretako bat da), morfologia eta uren konposizio 
kimikoari dagokionez. 
 
Hezegune hau aurkitzen da Miranda-Treviño-ren depresioan Obarenes mendietako iparraldean, 
Ebro-Rioja hirugarren ildo kontinentalaren gainean. Zona hau erlazionatua dago  Añana-ko 
Gatzagetako Diapiro-arekin. Diapiro-a dagokio alongada batzuei 14 Km2-eko egitura elipsoidalari E-
M norabidean carniolas-kopuru handia eta Trias-eko buztin tipikoetako murgildutako ofita-ak 
dauzkala, eta gatz-tximinia nagusia da izena emandako Kantabrika Hobian aurkezten diren ugari 
barruan. 
 
Hezegune honen eraketa prozesua erlazionatuta 
dago disoluzio-prozesuekin eta ebaporita-masa 
kolapsoarekin, Triasikoaren azaleratu diren 
sedimentuetako batzuk eratu dira zona honetan. 
Caicedo-Yuso-ko aintzira jatorri naturala du, Karstiko 
jatorria dauka disoluzioak produzitutako jatorriko eta 
ondoko igeltsu-masa kolapsoagatik. 
 
Ikuspuntu hidrogeologikotik, Caicedo-Yuso-ren 
aintzirak lurpeko urarekiko halako mendekotasun bat 
du, nahiz eta Caicedo-Yuso-ko aintzirako arroak 
erreka txikia izandako ibai-sare oso sinplea izan. Errekak (% 54) sulfatatutako urak bikarbonatatuak 
(%39)- kaltzikoa (% 71)-magnetikoak ditu aintziraren sarrera baino lehen, eta osagai kloruro-sodikoa 
bere irteeran hirukoizten dena, kontzentrazio ionikoaren eta sodikoaren % 15 izanda. Honela gatz-
izaerako lurpeko uretako ekarpenaren eragina nabari egiten da azpilean. 
 
Caicedo-Yuso-ko Aintzirak itxura azpizirkularra du bere maila maximoan, EIE-MHM norabidean 
orientatutako ardatz nagusiaz. Malda urriko zona zabalaren gainean, aintzira-perimetro guztia, 
iparra salbuetsiz, bere gain hartzen duen bandan zehar banatuta dago. Ekialdean helafito 
komunitate trinkoa ezartzen da, bat etorrita bere adar nagusiko sarrerarekin. 11 ha-etan hurbila den 
azalera dago, zeinetako 6 ha daude maila maximo arrunteko ur libretako xaflan, 24 m-ko 
sakontasun maximoarekin. Azpil bakarra aurkezten du, dolina-tipo morfologikoarekin bat dator 
kriptokarts bateko garapenagatik sortzen dela eta azpil enbudiforme bateko genesia eragiten 
duela. Caicedo-Yuso-ko aintzirako arroak oso ibai-sare sinplea du,  erreka txikia izanda. Hau 
Caicedo-Yuso ibaiaren jaiotza 720m-ra dago eta 1700m-ko luzeda dauka, 655m-ra helduz. 
Aipaturiko arroak 291,5 ha du. 
 

 
 

 
 

 
19. Taula. Caicedo-ko aintzirako ur-emaria neurtzeko estazioak eta EAE-ko Ibaien Egoera Biologikoaren Segimendu Sareak 2011n 
jasotako datuak. Iturria: EAE-ko Ibaien Egoera Biologikoaren Segimendu Sarea. Emaitza txostena, 2011 kanpaina. 

 
 
 
 

Arreo/Caicedo de Yuso-ko Aintzira 
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4.3.2 Gainazaleko uren kalitatea 

 
OMECILLO IBAIA 

 
Omecillo ibaiaren baxuko tartean uren kalitate biologikoko kontrol programaren lagin hartze puntua 
eta Euskadiko gainazaleko uren kontrol biologiko bat dauka (OME332). 
 
 

 
23. Irudia. Arabako lurralde historikoko kontrol biologikoko puntuak. Gainazaleko uren kontrol biologikoko programa. Iturria: EAE-
ko Ibaien Egoera Biologikoaren Segimendu Sarea. Emaitza txostena, 2011 kanpaina. 
 
Omecillo unitate hidrologiko barruan, Lantarón-eko udal-terminoak Omecillo C masa aurkitzen du. 
2011ko txostenak hurrengo alderdiak zehazten ditu: 
 
Omecillo-C masak, OME332 estazioarekin aztertuta, fitobentoagatiko egoera ekologiko txarra 
aurkezten du eta berresten dutela faunaren komunitateak baina ez ona den uraren kalitate fisikoa-
kimikoa. 
 

 
19. Taula. Aztertutako parametroak eta Omecillo-C masarako egoera biologikoaren kalifikazioak, 2011tarako. Iturria: EAE-ko 
Ibaien Egoera Biologikoaren Segimendu Sarea. Emaitza txostena, 2011 kanpaina 
 
Baldintza fisikoa-kimikoak onak dira, nahiz eta ez betetze puntualak egiaztatu: desegindako 
oxigenoko ur baxuetan, eta asetasun-ehuneko bezala eta DQO-a eta nitratoetako ur altuetan. 
Zentzu honetan, Euskadiren Autonomia-Erkidegoaren ibaien egoera kimikoaren segimendu Sareko 
Emaitza Txostena, 2011 Kanpainan kalifikazioa ikus daiteke Omecillo Unitate Hidrologikoko 
parametro desberdinetarako eta OME332 estaziorako zehazki. 
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20. Taula. Egoera fisiko-kimikoa: adierazle orokorrak. “MB”: Oso ona, “B”: Ona, “Mo”: Neurridun, “D”: Eskasa, “M”: Txarra. 2011. 
Omecillo unitate hidrologikoa. Taula:Egoera fisiko-kimikoa: adierazle orokorrak. “MB”: Oso ona, “B”: Ona, “Mo”: Neurridun, “D”: 
Eskasa, “M”: Txarra. 2011. Omecillo unitate hidrologikoa. 
 
Kalitate biologikoko karakterizaziora itzuliz, hidromorfologiko aldaketei dagokionez defentsek eta 
Bergüenda/Bergondako presa txikiak hausten dituzte, batez ere. 
 
Arrain-hazkuntzaren komunitatearen egoera txarra espezie potentzialen askoren absentziari zor zaio, 
batez ere. Gainera, sartutako espezieak daude. 
 
Filobentoari dagokionez, ez betetzea uda-kontrolean soilik gertatu da, eta irizten da noizean 
behingo presioaren ondorio izan ahal izango litzatekeela elkarri arroan ematen dioten tipologia 
desberdineko isurketengatik. 
 
Omecillo-C 2011ko masa, inpaktua aurkezten du eta bere ingurumen-helburuak hausteko arrisku 
altuan dago, jasaten duen presioko maila adierazgarria ez izan arren. 
 
OME332 estazioa bere ingurune-helburua hautsi du, gehienetan, egoera ekologikoari dagokionez. 
Azken urteetan txarrera joan da. Arrain-hazkuntza izan ohi zen egoera ekologiko onera hel ez 
dezaten. Baina adierazle honetara fitobentoak lagundu dio azken edizioetan eta honetako 
makroornogabe komunitatean. LIC bezala bere arrain-hazkuntzaren populazioengatik dagoen 
ibaiko gertaera hau kezkagarria da, eta bere hondatzea geldiarazi zuten plan espezifikoak behar 
izango lituzke. 
 

 
 
24. Irudia. OImecillo-C masaren kalitate-indikatzaileen eboluzio historikoa (1994-2011) (Informe de Resultados, Campaña 2011, de 
la Red de seguimiento del estado químico de los ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco) 
 
Masa honetan ohiko ez betetzeak noizean behingo poluzio organikoaren ondorio izan ahal izango 
lirateke, isurketa puntualekin (hiriguneak eta industrialariak), eta nekazaritza-jatorrikoak, honez gain 
hidromorfologiko masaren aldaketak. Beraz, arroaren saneamendua osatzea funtsezkoa izango 
litzateke. 
 
Nabarmentzekoa da Ebroren Konfederazio Hidrografikoaren arabera, 236 masak (Omecillo ibaia 
Salado ibaitik Puentelarra/Larrazubi urtegirarte) neurrizko egoera ekologikoa eta ona baino 
azkeneko egoera txarragoa aurkezten ditu. 
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SOBRONEKO URTEGIA 

 
Sobrón-en 2010ari buruzko urtegiko ur kalitateko Ebroren Konfederazio Hidrografikoko azkeneko 
txostenak hurrengoa ezarri zuen: 
 

- Urtegiko uraren tenperaturak 13,4º-en eta 26,3ºC-en artean aldatu zen. Laginketaren unean 
(2010-ko abuztua)  termoklina kokatu zen 14m-en eta 17 m-en sakontasun artean. 

- Azaleko uretako pH-a 8,08koa izan zen. Urtegiaren hondoan, pH-aren balioa 7,34ko izan zen 
- Secchi (DS) disko irakurketan erregistratutako uraren gardentasuna 3,0 metroko izan zen, 

geruza fotikoaren sakontasun 7,5 metroren inguruan dakarrena. Hala ere, neurgailu 
fotoelektrikoaren bitartez erabakiak geruza fotikoaren lodiera bezala 8 m-eko balioa eman 
zuen. 

- Ur-zutabearen oxigenazio baldintzak epilimnionean heldu ziren laginketan 5,53 mg/l 
kontzentrazioko media. Hipolimnionean, oxigenazioko baldintza ertainak 0,33 mg/l dira. 
Baldintza anoxikoak antzeman ziren (< 2 mg O2/l) 14 m baino gehiagoko sakontasunetan. 

- Uraren eroankortasuna 306 µS/cm izan zen funtsean. 
- Elementu-kontzentrazioak hurrengoak izan dira: fosforo totala 58,6 µg P/l, P disolbagarria– 

6,78 µg P/l, Nitrógeno total (NT) – 0,81 mg/l. Herdoildutako nitrogeno ez-organikoa– 0,48 
mg/l. Amonioa (NH4) – 0,047 mg N/l. Silize – 21,4 mg SiO2/l. Alkalinotasuna-2,14 meq/L. 

- Aukeratutako irizpideei arreta ipiniz, urtegia kokatzen dute mesotrofia-mailan. Sobrón-en 
urtegirako azkeneko egoera trofikoa mesotrofiko bezala proposatu zen. 

- Hurbilketa arau-emailearen arabera potentzial ekologikoa moderatu bezala balioetsi zen. 
- Hurbilketa esperimentalaren arabera potentzial ekologikoa txarra bezala balioetsi zen. 

 
 

LARRAZUBIKO URTEGIA 

 
Puentelarrá/Larrazubi-ren 2008ari buruzko urtegiko ur kalitateko Ebroren Konfederazio Hidrografikoko 
azkeneko txostenak hurrengoa ezarri zuen: 
 

- Urtegiko uraren tenperaturak 21,1º-en eta 28,2ºC-en artean aldatu zen. Laginketaren unean 
(abuztua)  termoklina kokatu zen 4m-ko sakonera. 

- Azaleko uretako pH-a 7,65koa izan zen. Urtegiaren hondoan, pH-aren balioa 7,25ko izan zen 
- Secchi disko irakurketan erregistratutako uraren gardentasuna 2,8 metroko izan zen, 

geruza fotikoaren sakontasun 7,0 metroren inguruan dakarrena. 
- Ur-zutabearen oxigenazio baldintzak epilimnionean heldu ziren laginketan 5,69 mg/l 

kontzentrazioko media. Hipolimnionean, oxigenazioko baldintza ertainak 1,25 mg/l dira. 
Baldintza anoxikoak antzeman ziren (< 2 mg O2/l) 7 m baino gehiagoko sakontasunetan.  

- Uraren kontzentrazioa izan zen azaleko 1020 µS/cm eta 2840 µS/cm urtegiaren hondoan. 
- Elementu-kontzentrazioak hurrengoak izan dira: fosforo totala 26,3 µg P/l, Nitrógeno total 

(NT) – 2,31 mg/l. Herdoildutako nitrogeno ez-organikoa– 0,26 mg/l. Amonioa (NH4) – 0,26 mg 
N/l. Silize – 5 mg SiO2/l.   

- Aukeratutako irizpideei arreta ipiniz, urtegia kokatzen dute oligotrofia-mailan. 
Puentelarrá/larrazubi-ren urtegirako azkeneko egoera trofikoa oligotrofikoa bezala 
proposatu zen. 

- Hurbilketa arau-emailearen arabera potentzial ekologikoa moderatu bezala balioetsi zen. 
- Hurbilketa esperimentalaren arabera potentzial ekologikoa moderatu bezala balioetsi zen. 

 
 

ARREO/CAICEDO-YUSOKO LAKUA 

 
Zona honetan neurtutako eroankortasuna 1407 μS/cm-eko odenakoa da, pH-ak 7,52ko balioak 
aurkezten ditu, eta 702ppm TSD. Erreka neurtutako eroankortasuna 1407 μS/cm-ekoa da, pH-ak 7,91 
eta 710ppm –TSD. Erreka honetako uren natura tipoa sulfatatuta(% 54)  - bikarbonatatuak (% 39)- 
kaltzikoa (71%)-magnesikoak dira aintzirako bere sarrera baino lehen, osagai batekin klorurotuta-
sodikoa, eta guzti kloruroetako eta sodioko kontzentrazio ionikoaren % 15 en inguruan heltzeak, 
beraren irteerara hirukoizten duela. 
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Neurriak hartu dira aintzirara hurbila den gatz-iturrian, neurtutako eroankortasuna 174900 μS/cm-
ekoa da, pH-ak 6,35 eta 87,6ppt–TSD. 
 
 Caicedo-Yuso-ko Aintzirako urak sulfatatutako kaltzio tipo ur honen eta igeltsu material disoluzioaren 
arteko erlazio existentea du. 
 
Caicedo-Yuso-ko aintzirako ioi gehiengodunen konposizioa 
serie ionikoarekin Ca-(Mg)-(Na)—SO4-HCO3-(Cl) dator. 
Katioien barruan kaltzioa menderatzen du 60%-rekin, 
magnesioak  20%tako jarraituta eta sodio-presentzia 
garrantzitsuarekin. Bestalde, anioiek, 
sulfatoaren nagusitasuna, 50%en inguruan, bereizgarri dute. 
bikarbonatoko  30%ekin jarraituta eta, berriro ia  20%tara 
heltzen den kloruroko ohi ez bezalako presentzia. 
Karbonatoa oso aukera arraroetan dago. Era orokorrean, 
ioiak metatzen dira estratifikazio-garaian zeharreko 
hipolimnionean, ur-zutabean egonez gradiente nabaria, 
epilimnionari buruz. 
 
Azken urteetan zehar, Ingurumena Departamentuko eta 
Eusko Jaurlaritzaren Lurralde-Antolamenduko 
bitartekotzagatik eta UR Euskal Agentziaren gaur egun, 
sendotu da aintzira nagusien segimenduko eta Euskadiaren 
Autonomia-Erkidegoaren hezeguneetako, Markoa UR 
Zuzendaritzak zehazten dituen irizpideak ezagututa, sare bat. 
 
Ondoren antolamendu-hezegune arrazoietarako lortutako 
emaitzak adierazten dira, Red Kalitate 
Ekologikoaren Segimenduko txostenaren arabera Lagos eta Euskadiaren Autonomia-Erkidegoaren 
Barruko Hezeguneak. 2011/02 uraren zikloa3. 
 
Taldeengatiko 2011/12 zikloko Caicedo-Yuso-ko aintzirarako egoera ekologiko adierazleetako eta 
osoa hurrengoak izango lirateke: 
 

  Adierazle biologikoak: Eskasa 
  Adierazle fisiko-kimikoak Neurrizkoa edo behekoa 
  Adierazle hidromorfologikoak: Ona edo behekoa 
  Egoera ekologiko osoa: Eskasa 

 
Estimatzen da, ekosistemaren degradazio erreala aplikatutako aldaketa metodologikoez gain 
islatuz, zikloak hiru ultimos-etako egoera ekologikoan nabarmendutako jaitsiera. 
 

 
21. Taula. Caicedo-Yuso-ko Aintzirarako kalitate adierazleen balioespena / Caicedo-Yuso-ko Aintziraren egoera ekologikoaren 
bilakaera historikoa 
 
 
                                                           
3 MONTEOLIVA, A. et al – ECOHYDROS (2013). Red de seguimiento del estado ecológico de los 
humedales interiores de la comunidad autonoma del País Vasco. Estado Ecológico ciclo 2011/2012. 
URAGENTZIA 
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25. Irudia. Arreo/Caicedo de Yusoko Lakuaren egoera ekologikoaren eboluzio historikoa. (2001/02 - 2011/12 ziklo hidrologikoa) 
(Monteoliva et al, 2013) 
 
 

SOBRONEKO ITURRI HIDROTERMALAK 

 
Kretazeoan, Sobron-eko Mendietan, eta Ebro ondoan, 509m kotan, Sobrón-eko eta Soportilla-ko 
bikarbonatatu-sodiko ur-iturriak jaiotzen dira. Bi iturri garrantzitsu hauek 1846an aurkitu ziren eta 
esplotatzen hasi ziren 1864tiko ur meatzaritzakoa-sendagarriak bezala, bainuetxe ospetsua sortuz.  
 
Agertzen dira Arcena-ko eta Besantes-eko zerretako kareharrizko haitzetatik, kimatzerakoan zarata 
bereizgarria produzituz, uretan, ezin konta ahala burbuilak produzitzen dituztenetan, desegindako 
gasetako esistentzia erakusten duela. Iturri hauen emariak nahiko etengabekoa da, 144 l/minutu 
Sobron eta 218l/minutu Soportilla.  
 
Bere konposizio kimikoa hurrengoa da: 
 

 Sobrón (g/l) Soportilla (g/l) 
Oxígeno 0,005 0,004 
Nitrógeno 0,006 0,005 
Ácido carbónico 0,126 0,047 
Bicarbonato sódico 0,092 0,453 
Bicarbonato 
cálcico 

0,068 0,133 

Bicarbonato 
magnésico 

0,081 0,015 

Cloruro sódico 0,337 0,016 
Sulfato sódico -- 0,006 
Sulfato cálcico 0,020 --- 
Silicato potásico --- 0,040 
Ácido férrico --- Indicios 

22. Taula. Sobrón-eko (Araba) iturrien eta Soportilla-ren (Burgos) konposizio kimiko konparatiboa 
 
 
 
4.3.3 Jabari publiko hidraulikoa, mirabetzako eta polizia zonak 

Nabarmendu behar da Lantarón-eko udalaren lurralde guztia Ebroko arro hidrografiko barruan 
aurkitzen dela, Ebroren konfederazio hidrografikoa jabari publiko hidraulikoaren mugaketako 
konpetentziak, mirabetza-zona eta polizia-zona dituena da. 
 
Ur-Legeak (Uztailaren 20ko 1/2001 Lege Dekretua, 2003 eta 2005an moladatua), ur kontinentalak 
(bai gainazalekoak bai berriztatze-denboraren independentziarekiko lur azpiko berriztagarriak), 
korronte naturaleko ubideak (jarraituak edo etenak, salbuespenekin), aintziretako eta urmaeletako 
ohantzeak eta ubide publikoetako gainazaleko urtegietakoak, akuiferoak, eta itsas ur-atsekabetik 
datorren urak estatuko jabari publiko hidraulikoa direla seinalatzen du. 
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Ur-Legeak hurrengo definizioak ezartzen ditu: 
 
• Erriberak ur baxuko mailako gainetik kokatutako ubide publikoetako alboko xingolak dira. 
• Marjinak ubideen ondoan dauden lurrak dira.  
• Korronte jarraitu edo eteneko ubide naturala urek hazitako eredu arruntetan estalitako lurra da. 
 
Mirabetzako eta poliziako zonak 
Ur-Legeak marjinak bi mugari lotuta daudela ezartzen du: 
 
a. Erabilera publikorako, zabalera bost metroko, mirabetza zona bat eta erregelamenduz arautzen 
dela. Bere helburua ubideko zainketa pertsonalaren zerbitzuaren pausoa, ibai-arrantza jarduera 
ariketa, pertsonetako edo ondareetako salbamendua, eta noizbehinkako erako ontzietako edo 
behar izanez gero lot dezan da. Mirabetza-zonan jabeak ahal dute ez zuhaitz motak landatzea eta, 
baldin eta landatze horiek mirabetza-zona horretako seinalatutako helburutik ondorioztatutako 
beharrak betetzea ez badute galarazten. Baina ezin dute eraiki baimen egokia lortu gabe, emango 
dela oso justifikatutako kasuetan eta araudi espezifikoa errespetatuz. Zuhaitz-espezie landatzerako 
baimenek organismo konpetentearen baimena eskatuko dute. 
 
b. Lurzoruko eta jardueretako hurrengo erabilerak baldintzapean jarriko diren zabalera ehun 
metroko polizia zona bat: urreko erliebe naturalaren funtsezko aldaketak, idor-erauzketak, mota 
guztien eraikuntzak, eta beste edozein erabilera edo oztopo bat etorbide-erregimeneko 
korronterako dakarren edo degradazio-kausa edo jabari publiko hidraulikoaren hondatzea izan 
daitekeen jarduera. EAE-ko 1/2006 ur legea, erabilera-baimena edo jabari publiko hidraulikoko 
polizia zonako eraikuntzak Uretako Euskal Agentziari emango zaio. 
 
Jabari Publiko Hidraulikoaren mugaketa eraginkorra ez dago gaur egun Ebro Lantarón-
egatiko pausorako ibaiaren ezkerreko marjinan. 
 
Omecillo ibaiaren kasuan (Bergüenda/Bergonda herritiko pausoan), zerrendetako eta uholdeetako 
mugaketa dago, EAE-ko Ibai-Marjinetako eta Erreketako Antolamenduko Lurralde-Plan Sektorial 
barruan. 
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26. Irudia. Olmecillo ibaiko uholdeetako mugaketa Bergüenda/Bergondan (Iturria: Ibai eta Erreka-ertzeen Babeserako LPSa). 
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4.3.4 Ibai eta erreka-ertzeen babeserako LPSak babestutako ibai-bideak 

 
Ibai-marjinetako eta erreketako antolamenduko LPS-a EAE-n, ubide publikoetara urbanizatzearen 
bakartoki minimo batzuk ezartzen ditu ibai-tarte bakoitzerako, kideetatik aurrera hauen sailkapen 
hidraulikoaren, ingurumenarenaren eta hirigintzaren arabera. Nahiz eta izaera orokorreko araudia 
ere ubideetara hurbilak diren azpiegiturako ezarpenari dagokionez kontuan izan. 
 
Baserri-Eremua: 15 m. bidearen edo bide existentearen azpian ostatu emanda joan daitezenik 
ezean. 
 
Garatutako eremuak: ahaleginduko da bide lokalen azpian azpiegiturak edo espaloiak 
bideratzeetako infiltratutakoan jartzea. 
 
Garapen berriko ahalerarekiko eremuak: ahaleginduko da azpiegiturak bide lokalen edo 
urbanizatze berriko espaloien azpian jartzea. 
 
 
Lantarón-eko udal barruan, ingurumenari dagokionez, Ebro ibaia “2000 Natura Sareko Erkidego-
Garrantzi lekua” barruan sartzen da, eta "ondo mantendutako Landarediarekiko Marjinak” bere 
ibilbide nagusiko parte aurkitzen dira, zeinetan landaredi existentearen babes irizpideari jarraitzen 
dion. Eta "Beharrarekiko Marjineko Errekuperazio" tarte motzekin, bereziki populazio-nukleoekiko 
hurbiltasun handienekoak. Ebro ibaiko ubideak babes desberdinak dauzka aurkitzen garen 
tartearen arabera, zaurgarritasun-graduaren arabera, tarteak izango du babes-mota edo beste 
bat. Omecillo ibaiari dagokionez, "Beharrarekiko Marjineko Errekuperazio" kategoria dauka, eta 
bakarrik zona bat "ondo mantendutako Landarediarekiko Marjinak” barruan. Garrantzitsu hartzeko 
erreketako bat Lago Erreka da, bere tarte altua "Lehentasunezko Interes Naturaleko Zonetako 
Marjinak" denez gero, 2000 Natura Sareko kidea. Ebro Ibaiko ekialdeko partean, “Higaduraren 
eta/edo Irristatzearen Arriskuarekiko Zonak”, "Beharrarekiko Errekuperazioko Marjinak" eta 
"Landarediarekiko Zonak Zein Kontserbatuta" aurkitzen dira. 
 
Nabarmentzekoa da Lantarón-eko mendebaldean akuifero-zaurgarritasun oso garaiarekin zona 
dela.  
 
Kide hirigintzari dagokionez, udala zeharkatzen duten ibai-ibilbideen osotasun praktikoa "Baserri-
Eremuko Marjinak" dira, "Garatutako Eremuetako" tarte motzekin (Presa eta hondartza, Sobron, 
Fontecha, Puentelarra/Larrazubi, Bergüenda/Bergonda, Alcedo, Caicedo-Yuso, 
Comunion/Komunioi eta Zubillaga industrialdearen “Garapen Berriko  Ahalerarekiko Marjinak”. 
Bestalde “hiri-barruko komunikazio azpiegiturek hartutako marjinak BU-530 eta A-2122 errepideetan 
aurkitzen dira. 
  
Azkenik, kide hidraulikoak bakartokia ezartzen du, Lantarón-eko udalagatik pasatzen diren ibaien 
tarte desberdinetarako, hidrologiaren arabera, ibaietako adarkaduran kokatzen da ere; VI maila,  
Ebro udalatik pasatzerakoan; IV maila Bayas eta Olmecillo, eta I maila Fontecha ondoan. Beste 
guztiak 0 maila daukate. 
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27. Taula. Uretako babestutako ibilbideak ibai eta erreken marjinetako antolamenduko LPS-aren arabera. Iturria: berezko lana LPS 
arabera 
 
 
4.3.5 EAE-ko hezeguneetako LPSko hezeguneak eta erabilera-murrizketak 

EAE-ko Zona Heze existenteen Lurralde-Plan Sektorialak Lantarón-eko udalean katalogatutako 
hezeguneak hurrengoak dira: 
 

- II. Taldea: Caicedo-Yuso aintzira (B6A2) 
- III. Taldea: Sobrón urtegia (EA13) Ebro lezkadia Zubillagan (B11A80) 

 
Hurrengo irudiak EAE-ko Zona Hezeko LPS-ak Caicedo-Yuso-Aintzirarako egiten duen zonifikazioa 
erakusten du, hezegune existenteetako bakarra dela I Talde barruan eta zonifikazioko informazio 
espezifikoarekin eta murrizketekin beraz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arreo/Caicedo de Yuso-ko Aintzira 
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28. Irudia. EAE-ko Zona Hezeko Lurralde-Plan Sektorialeko Caicedo-Yuso Aintziraren Zonifikazioa (EAE-ko Zona Heze existenteen 
Lurralde-Plan Sektoriala). 
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4.3.6 Unitate hidrogeologikoak 

 
Fisikoki haien artean banandutako bi area izaterakoan, Lantarón-eko udala bi domeinu 
hidrologiko desberdinen parte da. Udalaren zonarik mendebaldekoena Plataforma Arabarra 
domeinu hidrologikoan kokatzen da. Eta beste zonaldea Sinclinal Urbasa-Treviñoko domeinu 
hidrologikoan kokatzen da.  
 
Plataforma Arabarra domeinu hidrologikoa, goiko kretazikoko materialetako serie monoklinala da, 
Hegora murgiltze leunekin, diapiriko intrusioek Orduña-ko eta Murgia-ko etenda eta egitura samar 
konplexuagoarekin, mendebaldean, Lahoz eta Sobron. Iragazkortasun altuko eraketak eta interes 
hidrogeologikoa, entitate-akuiferoak eratzeko bere ahalerari dagokionez, badira hiru mailak, 
kareharria,dolomiak eta kalzeretitak Sobrón-eko lurraldean. Karstiko tipologia aldagarriko akuiferoak 
dira, bidezko porositate bikoitza horizonte zehatzetako dolomitización-etako prozesuetara batera 
existitzen den mistoen nagusitasunarekin eta etenen alde irekitako hodietako garapena. 
 
Ebroren Konfederazio Hidrografikorako, Sobrón-eko zona Valderejo-Sobrón ur masari dagokio. 251 
km²-eko ur masa hau aurkitzen da Burgoseko eta Arabako probintzien arteko mugan. H muga Ebro 
ibai ubidearekin definituta dago, eta Ekialdera Omecillo-ko ubidearekin eta Barrio-ko herriarekin. I-
M-rantz masa hedatzen da Lauza-Ibaiherriraino, Jerea ibaia ertzean. Akuiferoen artean 
tartekatutako iragazkortasun baxuko serie ahaltsuko presentziak zehazten du zeinen helbideak 
egiturazko arauek oso baldintzapean jarrita dauden drainatze sare konplexua, bereziki hegoa ur-
masaren erdian. 
 
Lahoz-en eta Sobrón-en antiklinaletako zonan, fluxu-norabidea  IM-HE-ra joaten da Rudron ibaiara 
drainatzeko, eta I-H drainatzeko Ebrorantz. Karga azaleratze iragazkor guztien gainean gertatzen da, 
exokartiko aparatu garapenaren arabera baldintza oso desberdin batzuekin. Zentzu honetan, 
Sobrón-en area bezala lehentasunezko elikadurako zonak daude, zeinen gainean jendetza 
xurgatze-formetako identifikatzen direnak. 
 
Lotura eragiten da artekatutako iragazkortasun baxuko serieen hesi-efektuagatik agertzen diren iturri 
bidez, eta ubideetarantz, Ebro nagusi izanez. 
 
Unitatea drainatze-puntu nagusiak, lehenik, Sobrón-en 4 hm³ baino gehiago urtero surgenziagatik 
drainatzen dituzten hidrokarburo zundaketak, eta bigarren, Ebroranzko drainatzen dituzten iturri 
hurbil batzuk, Fria iturria 20l/s eta Rio iturria 7l/s,  ura meatzaritzakoa-sendagarria bezala Sobrón-eko 
bainuetxetan erabiltzen dena. 
 
Lurpeko uraren izaera funtzean bikarbonatatua kaltzikoa da, magnesioko eduki garrantzitsuekin 
ohiko dolomia-presentziaren ondorioz. Eroankortasuneko bataz besteko balioa 300 eta 500 μS/cm 
bitarteko balioa du. Ebroko Konfederazio Hidrografikoak ez du masa hau kontuan hartzen arriskuan. 
 
Hidrogeologiko Sinclinal Urbasa-Treviño-ren Domeinua Ekialde-Mendebala norabidea dauka, 
Entziako mendilerrotik eta Iturrieta menditik hedatzen da Valdegobia-ko haraneraino. Hidrografikoki, 
area guztia Ebroko arroan sartuta geratzen da. Ebro ibaiaren arearik hurbilekoeneko oraingo 
materialak akuifero kuaternarioak dira. 
 
Lurpeko uren kontroleko oinarrizko sarea sortzen da 1998ako Hidrometeorológica EAE-aren 
Azpiegiturako kidea den elementu bezala. Bere hasieratik aldagai hidrologiko adierazgarrienen 
kontrola nahi du: kantitatea eta kalitatea, puntu adierazgarriko sailean. Oinarrizko Sareko 
kontzeptuaren arabera, kontrol-puntu helburu espezifikoekin bigarren mailako sareetan osatuta 
daude. Bere helburua ez da kontrolatutako aldagaien denbora errealeko segimendua baizik 
eta denboran zeharreko joera ezarpena. Sareak baimentzen du iturri nagusien segimendu kimiko 
eta kuantitatiboa eta EAE-an lurpeko ur-masa zehatzekin lotutako zundaketak egitea. 
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23. Taula. Lantarón-eko udaleko Lurpeko Ur izateen Kontroleko Oinarrizko Sarearen kontrol puntuak eta 2007-
2011 aldiko kalitatearen bilakaera. Iturria: EAE-ko Lurpeko Uren Kontrol Sarearen Mantenuak 2011 informea. 
 
Hurrengo taulak 2011ko neurriei buruzko datu zehatzak ditu Sobrón-en kontrol puntuan. 
 
 

 
24. Taula. Sobrón-en (2011ren) kontrol puntuaren datu analitikoak. Iturria: EAE-ko Lurpeko Uren Kontrol Sarearen Mantenuak 2011 
informea. 
 
2011 honetan zehar  Pestizidetako Kontrol Sarearen esparruan jokaerak egin dira. 
 
Pestizidetako Kontrol Sarerako helburua eragindako poluzioa zaintzea da, urak zonen azpian batez 
ere nekazaritzakoak, I Zerrendatako pestizidengatik, Lehentasunezko substantziako II Zerrendatakoak 
RD 907/2007 uztailak 6 eta Kalitate-Arauak betetzea egiaztatzea 2008/105/CE zuzendaritzan.  
 
Pestizidetako edo pestizidetako Kontrol Sarea ezartzen da EAE-n substantzia eta tratamendu 
hedagarriekin lotutako azpiproduktuen detekzioa probableagoa den tokian.  
 
Sare barruan laginketa sistematikoak hasten dira 2008an, aukeratutako guztira 29 puntu kontrolen 
gaineko. Urteroko bi kanpaina ezartzen dira uretako bere detekziorako une hidrologiko egokienekin 
bat etorriz. Bi profil analitiko desberdin egiten dira aurkitzeko aukera handien edo txikienaren 
arabera batzuei nekazaritza-tratamendu zehatzekiko lotuak osatuta. 
 
Kontrol-puntuen batzuk Lantarón-eko udal barruan kokatzen dira. 
 

 
 

25. Taula. Lantarón-eko udaleko pestizidetako kontrol sarearen puntuen berezkoak. Iturria: EAE-ko Lurpeko Uren Kontrol Sarearen 
Mantenuak 2011 informea. 
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1 tipo profil analitikoarekin puntuak behin urtean analizatzen dira eta isurialde Kantabrikoan 
kokatutakoei dagozkie. 2 tipo profil analitikoarekin puntuak urteko bi aldiz analizatzen dira eta 
isurialde Mediterraneoan kokatutakoak dira. 
 
Puntu hauen emaitzak hurrengo irudiengan ikus daitezke: 
 
 

 
29. Taula. Arabako probintziako laginketen emaitzak (zirkuluan Lantarón-eko laginketa puntuak). Iturria: EAE-ko Lurpeko Uren 
Kontrol Sarearen Mantenuak 2011 informea. 
 
Ikus daitekeenez gero, 2011ko apirilaren laginketaren kasuan eta Caicedo-Yuso 
Aintziraren estazioan >0,1 µg/l.ek kontzentrazioak eman ziren. 
 
 
 

EBRO IBAIKO ETA ALUBIALEKO POLUZIOA  

HAPO-aren gaineko txostenaren eta Baterako Ebaluazioko Ebroren Konfederazio Hidrografikoak 
igorritako Lantarón-en Ingurumen-Inpaktuko Ikerketaren arabera, egiaztatu du nº009 lurpeko ureko 
masaren kalitaterako gaitzeko esistentzia Aluvial Ebroko Miranda-ko, enpresa "GENERAL QUÍMICA 
S.A." industrialaria Zubillaga-ren Gune industrialaren eta Cabriana-ren guneko 
B1 kolektorearengandiko hondakin-uretako ihesarekin erlazionatuta dagoen harrapakinaren artean 
ulertuta Lantarón-en. 
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4.3.7 Akuifero-kargako eta zaurgarritasunerako zonak 

 
Akuifero-zaurgarritasuna oraingo materialen iragazkortasunaren funtzioa da, maila freatiko-
esistentziaren eta akuifero-karga zonetarako area isurialde bezala kalifikatuta. 
 
Ibai eta errekako marjina antolamenduko LPS-eko ingurumen-kidearen arabera, Lantarón-eko udal-
terminoko mendebaldeko partearen ia osotasuna aurkitzen da goi akuifero zaurgarritasun zona 
baten gainean kokatuta, Torca-ren sakanetik, Ebro ibaitik, Salleja-ko sakanatik eta Reneja sakanatik 
mugatuta. Kareharrizko ordenako antolamendua du, sendoki tektonizatuak eta halako fenomeno 
karstiko batzuekin zoruperanzko ur infiltrazio azkarra baimentzen du eta beraz kutsatzaileak sartu 
ahal dira. Oraindik horrela, zaurgarritasun altuak ez dakar gaur egun akuifero hauek arazoak izan 
ditzatenik. 
 
Udaleko ekialdean, zaurgarritasun altuko akuiferoak Omecillo ibaiko ubidearen eta udal-mugaren 
artean aurkitzen dira, Omecillo ibaiko alubialean zehar. 
 
Ekialde eta Ipar inguruan, Caicedo de Yuso aintzira dagoen lekuan, nabarmentzekoa da Añana-ko 
diapiroak zeharkatutako akuiferoen azaleratze puntua dela, baina ez da aurkitu aipaturiko 
akuiferoekin lotutako zaurgarritasuneko inongo gradurik. Oro har, hirugarren material existenteak ez 
dira batere iragazkorrak eta beraz kutsatzaile-infiltrazio erraztasuna ez dago. 
 

 
30. Irudia. Lantarón-eko 30. maparen arabera akuifero zaurgarritasuna ibai eta erreketako marjina antolamenduko LPS-ekoa. 
Sobrón eta Omecillo. Iturria: 30. maparen arabera akuifero zaurgarritasuna ibai eta erreketako marjina antolamenduko LPS. 
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Hacer mapa y ver qué pasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. Irudia. Lantarón-eko 30. maparen arabera akuifero zaurgarritasuna ibai eta erreketako marjina antolamenduko LPS-ekoa. 
Ekialdeko cunea.Iturria: 30. maparen arabera akuifero zaurgarritasuna ibai eta erreketako marjina antolamenduko LPS. 
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4.4 Landaredia 

 
4.4.1 Landaredi-unitateak 

 
Lantarón pisu bioklimatiko gainmediterraneoan4 aurkitzen da, erkamezti azpimediterraneoaren 
trantsizio giroan, artadi menditar azpihezeko zona zabalak tartekatuz et al. (1988)5. Lantaron udaleko 
eskualde naturala, Aseginolaza-k proposatutako zatiketaren arabera, haran arabarrekoa da. 
Sobrón-eko zona Hegoaldeko Mendiko eskualde naturalean aurkitzen da berriz. 
 
Ebro ibaiara hurbila den ingurunerikean erribera-landarediak kontserbazio-egoera onean egon 
behar izango luke, zumardi-haltzadia heziketa mediterraneoa izanda. Ibaiaren ibilbidearen ondoan, 
baina berezko erribera-zerrenda potentzialki gaindituz egongo litzateke azpiko materialak 
azaleratzen diren tokian zona haietako haitz karedunekin lotutako komunitateetako gunea. 
 

     
 
32. Taula. Zoru bioklimatikoak eta Arabako Eskualde Naturalak, Lantarón-eko udalaren kokapenarekin. Iturriak: Op. cit 

 
Udalak landarediaren transformazio bizia sufritu du, bereziki erliebe leuna den zonetan, hortaz 
udaleko belar-lur landuek hartuta dago gaur egun (zerealeko lur landuan batez ere, baino patatak, 
beterrabak eta beste batzuk ere bai). 2009ko nekazaritza-erroldaren arabera, ia udalaren % 45 
Nekazaritza-Lurzoru Erabilgarriak hartuta dago (3.052,71 ha). Trantsizio-eskualde honen 
haran hondoa zereal-zelaiez hartuta dago, patata lur landurakin aldizkatuta. Aipatutako lur 
landuen artean txandatzeek banaketa bat eragiten dute agrestal landare elkarteetako mosaikoan. 
Horrela adibidez, lur landu Papaver rhoeas, Agrostemma githago, Galium tricornutum zerealistekin 
lotutako landaredia osatzen da. Eta patata eta beterraba Stelleria media, Senecio vulgaris, eta 
Veronica persica. Historikoki kontzentrazio parcelaria, hesiekin, mugekin, ribazoekin, bukatu da. 
 
Udal-eremu barruan, Lantarón-eko Industrialdeko iparrera, eta oinarrietako substratu aberatsen 
gainean garatutako lurzoru lehor, mehe eta harritsuen gainean, Brachypodium retusum tipo bazka 
xerofiloko belar-landaredi orbanak agertzen dira, atmosfera lehorreko ezaugarriak. 
 
Komunioi herriaren inguruan, artadi menditar azpihezetik hartutako areak estimatzen dira. 
Eraketa hau kareharrizko lurren gainean silizeoak bezala hainbeste garatzen da, intsolazio biziarekiko 
lugre-etan eta lurzoru lehorretan, ohikoak trantsizio-eskualdeetako egutera harritsuetan direnak. 
 
Salcedo herriko iparrera, Turiso mendilerroko eguteran erkamezti azpimediterraneoko orban 
garrantzitsua agertzen da. Udalaren puntu batzuetan, Quercus coccifera asko agertzen dira 
erkamezti urberritzeak. Erkamezti zonako azpihezeen gehiengoa aurkitzen dira jasaten dituzten ohiko 
suteengatiko gazte egoeran. 
 
 

                                                           
4 Mapa de pisos bioclimáticos según Loidi et al. (1994), recogido en el Atlas de las aves invernantes 
en Álava (2002-2005). Gainzarain, J.A. 2006 
5 Mapa de comarcas naturales según Aseginolaza et al (1988), recogido en el Atlas de las aves 
invernantes en Álava (2002-2005). Gainzarain, J.A. 2006. 

Arabar Haranak 
Ekialdeko mendiak 
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Comunion/Komunioi herriaren ondoan, Ebro ibaiko goi uretan, baso-sartzeek hartutako area 
desberdinak ikusten dira. Baso-sartzeak makaldiei dagozkie (Populus spp.). Turiso eta Tuyo eguteran, 
agertzen diren konifero nagusiak Pinus sylvestris, Pinus nigra eta Pinus pinaster dira. 
 
Ebro ibaiaren marjinetan, zumardi-haltzadia eraketa mediterraneoa agertzen da. Bada ur-
bazterreko banatzaile kantabriarra-mediterraneoako hegora mugatutako ur-ibilbideetako uholde 
ibar zabaletan garatzen den lurzoruko luzatutako putzuari egokitutako basoa. 
 
Sobrón-eko mendi zonak aldaketa gutxiago izan 
dituena eta giro harritsuarekin lotuago eraketak. 
Area honetan, kresterioak-txandaketa eta 
hormatzar harritsuak substratu ideala dira 
gailurreko baso mistoek nabarmentzen duten 
eta cantil-eko eta roquedos-etara berezko 
komunitateetako txio egin nuenaren eta glera-
en arteko landaredi berezirako, Petrocoptis 
glaucifolia, Saxifraga losae, Phalacrocarpum 
oppositifolium eta abar, bezala eskualdekoak 
edo probintzia endemismo batzuen 
presentziarekin. Lokalki, sakan batzuen hondoan 
belardi hezeko alderdi|eraketa batzuk aurkitzen 
dituzte Erica tetralix txilardiekin.  
 
Omecillo-Valderejo-Sobrón-eko arroarentaldean, 430 km2-eko espazioan, 1.332 taxon subespezie 
mailan aipatu dira. Haietako, 608 kidetasun europarra dute (63 landare atlantiko, 6 boreoalpina, 52 
cicumboreal, 417 eurosiberiar, 70 orófita europar), 483 kidetasun mediterraneokoak dira (405 
mediterraneo eta 78 orófita mediterraneo). 
 
Beste aldetik, Sobron-eko hegaletan, estalkiak agertzen dira natura desberdineko baso-masa 
trinkoengatik. Ebroko eta Sobrón-en urtegiko ingurunean sahatsekiko galeria-basoak, haltzak eta 
makalak garatzen dira, riparia zerrenda estuan. Gainera, harrapakinaren hurbileko sakanetan itsas 
pinuko edo resinero-etako baso autoktono batzuk agertzen dira, paregabeak Autonomia-
Erkidegoko bere generoan. 
 
Kotarik baxuenetan maroja-orban batzuekin 
lagundutako artadi Kantabrikoak agertzen dira 
(Quercus pyrenaica), erkameztiari bide ematen diotela 
altueran ezpel-oihanpe trinkoarekin, eta pinudi 
zurietarako. Mendilerroko cordaletan pagadi-unada 
batzuk aurkitzen dituzte eta Batxikabo-ren laiotzetako 
baso mistoko orban batzuk. Honela, natur-gunearen 
hiru-laudenak basukoak dira.  
 
Rokedo eta baso giroak izan ezik, belardi-irudikapen on 
batzuk eta natura desberdineko sastrakak daude, 

Pagoek, haritzek eta pinu zuriek hegalak 
igotzen dituzte Sobroneko urtegitik 

Sobroneko hariztiak, karraskadiak eta labarrak. 

Eguteretan argitutako erkameztitako bi irudi. 
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ezpeldiak, gurbitzekiko txilardi mediterraneoak, ipar-orreak eta elordiak izan ahal dira. Zonaren 
despopulatze orokorrak lagundu die bazka-sastrakaren kolonizazioari eta utzitako lur landuei. 
 
4.4.2 Batasunaren Intereseko Habitatak  

Giro-aniztasuna dela eta erkidego-interes habitat kopuru handia ezarri dira Udalan. 

BIH 
KODEA 

IZENA Arreo/ 
Caicedo 
de 
Yusoko 
Lakua 

Sobrón Ebro 
ibaia 

Omecillo 
Ibaia 

Gainon-
tzeko 
udalerria 

Udal. 
azal. 
(ha) 

1410 Zelai gazi mediterraneoak 
(Juncetalia maritimae) 

     0,2166 

1510 Estepa gazi mediterraneoak 
(Limonietalia) 

     0,2166 

3150 Laku eutrofiko naturalak 
Magnopotamion edo 
Hydrocharition-eko 
landarediarekin 

      

3240 Goimendiko ibaiak ertzeetan 
Salix elaeagnos-eko zurezko 
landareekin 

      

3270 Ertze buztintsuko ibaiak 
Chenopodion rubri eta 
Bidention pp-eko landareekin  

      

4020 Txilardi heze atlantiarrak  Erica 
ciliaris y Erica tetralix dutenak 

      

4030 Txilardi lehor europarrak      9,43 
4090 Txilardi oromediterranear 

endemikoak  
     37,39 

5110 Malkar Harrokatsuetako Buxus 
sempervirens-en egitura 
egonkor xerotermofiloa 
(Berberidion spp) 

     6,87 

5210 Matorral arboreszentea 
Juniperus spp-rekin 

     1,11 

6210 Larre lehor seminaturalak eta 
substrato kalkareo gaineko 
zuhaixkadiak (Festuco 
brometalia) 

     38,01 

6220*  
Zona subestepikoak 
gaminiekin eta Thero-
Brachypodietea urteko 
landareekin 

     149,35 

6230 Egitura belarkarak Nardus-
ekin 

     1,27 

6420 Larre heze mediterranearrak 
Molinio-holoschoenion-ekin 

      

6510 Altitude bajuko sega-larre 
txiroak (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

      

8130 Lurjauzi mediterranearrak eta 
termofiloak 

     4,55 

8210 Turismoak uztiatu ez dituen 
kobazuloak 

      

9120 Pagadi azidofilo atlantiarra 
Ilex eta Taxus-en 
azpiohianarekin 

      

9150 Pagadi kaltzikola 
erdieuroparra  
Cephalanthero-Fagion-ekin 

     4,46 

92A0 Salix alba eta Populus alba-ko 
galeria-basoak 

     8,24 
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92D0* Ibai-ertzeko galería 
termomediterranearra (Nerio-
Tamaricetea eta 
Securinegion tinctoriae-kin) 

      

9230 Harizti galaikoportugesak, 
Quercus robur eta Quercus 
pyrenaica-rekin 

     3,93 

9240 Harizti iberiarrak Quercus 
faginea eta Quercus 
canariensis-ekin 

     113,81 

9340 Quercus ilex eta Quercus 
rotundifolia-ko basoak 

     67,85 

26. Taula. Lantarón-eko udaleko oraingo erkidego-interes habitatetako eta azaleretako erlazioa. Iturria: berezko lana, Euskadiren 
Gobernuko erkidego-interes habitat kartografia-ren ondorioz. 

Ikus daitekeenez gero, Lantaron udala-ko erkidego-interes habitata gehiengoak gramineo-
subestépika zonak, hariztiak  Quercus faginea eta artadiak dira. Natura-gune existenteetako 
batzuen espezifikotasuna udalean emanda, habitat oso espezifikoak ere nabarmentzen dituzte. 
 

 
32. Taula. Lantarón-eko udalari dagokionez erkidego-interes habitaten banaketa. Iturria: berezko lana. 

 
Irudian ikus daiteke erkidego-interes habitatek Sobrón-en areako azalerako parte handia hartzen du 
eta udalaren ekialdeko parteko serretako baso-zerrendak ere, bereziki Fontechan eta Caicedo-Yuso 
aintzira artean eta Turisoko iparraldean. Nabarmendu behar da Comunion/Komunioi eta Fontecha 
artadi batzuk lekurik lauenean, hauek erkidego-interes habitatak ere hartuta daude. 
 
4.4.3 Espezie-banaketako area nabarmenak edota eraketa begetalak 

 
Udaleko giro existenteko aniztasunak zona batzuen esistentzia, Ebroko haranaren eta mendi 
Kantabrikoaren arteko trantsizio zona bateko lekua, baimentzen du florístika garrantzi bereziarekin.  
 
Caicedo-Yuso aintizira haietako bat da; floristiko interes handieneko ezpezieetara,  hezeekin 
lotutako landareak ororen gainetik nabarmendu behar da (lezkadiak, belardi-juncalesak, eta abar), 
bereziki gatz-iturriarekin lotutako espezie halofita desberdinak. Hurrengoak nabarmentzen dira: 
Berula erecta, Ranunculus peltatus subsp. baudotii, Potamogeton coloratus, Alopecurus geniculatus, 
Spergularia marina, Puccinellia fasciculata, Hordeum secalinum, Parapholis incurva, 
Chamaespartium sagittale, Myriophyllum verticillatum, Ophioglossum vulgatum, Veronia scutellata, 
Utricularia vulgaris, Juncus gerardi, J. acutus subsp. acutus, Scirpus maritimus, Carex divisa, C. 
acutiformis, C. distans eta Dactylorhiza incarnata. 
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Sobron-eko haitzartea EAE-eko leku berezia da Arcena-
ko Mendilerroaren hegoaldeko malkarrak fluxu 
ozeanikotik babestuz, Sobrón-en espezie termofilo 
adierazgarriek aipamendua eman behar zaie: Clypeola 
jonthlaspi subsp. microcarpa, Colutea arborescens 
subsp. gallica, Coronilla valentina subsp. glauca, 
Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis, Herniaria 
scabrica subsp. scabrida, Hymenolobus procumbens 
subsp. pauciflorus, Jasminum fruticans, Lonicera 
implexa, Ononis minutissima, Platycapnos spicata, 
Rumex bucephalophorus subsp. gallicus, Santolina 
rosmarinifolia, Senecio gallicus, Sisymbrium macroloma, Thymus mastichina subsp. mastichina, eta 
abar. Nabarmenena Globularia alypum da, mikroklima termikoa behar duen landarea da, batez 
ere izozteak eta haize hotzak ez izatea. Bere populazioek igarotako landaredi termofilo 
mediterraneoko presentzia adierazten dute, Tertziario itsaso iberiar zaharreko ertzetan jarrita, zeinen 
hondarrek bere puntu mugara haitzarte honetako itxieran heldu behar izan zuten. 
 
Halaber, erretxina pinuaren  presentzia zona honetan 
ere aipatu da (Pinus pinaster),  zuhaitz silizikola eta 
nahiko termofiloa. Esposizio beroak, intsolazio 
onarekin  eta hareazko lursoruekin behar ditu.  Inguru 
malkartsua eta beroa behar du udan. Aintziran zona 
txiki bat haurkitzen da, Quercus robur zona batekin 
nahaztuta 
 
Barne-artadia-Viburnum tinus-  hirugarren laurisilbatik 
dator, klima beroagoko eta hezeagokoak izanez. 
Gaur aterpea bilatzen du ibai-angosturetan, 
"berotegi natural" gisa jokatzen dutenetan. Enklabe hauek izozteak nekez erregistratzen dituzte eta 
udan giro eta lurzoru hezetasun nahikoa mantentzen dituzte. Hark artadia baso fresko eta joria izan 
dadila eragiten du, ondo eguteretako artadi lehorren desberdina. Bere irudikapen onena Sobrón-
eko haitzartean aurkitzen da. Baso erlikia hau oso urria da gainerako EAE-an. 
 
Interes-landarediko beste mota bat padura kaltzikolak6 dira. Interes-lagin desberdinak ditugu: 
 
Padura  basofiloak. Manantio kareharrien gaineko lekuetan karbonatoetan kargatutako urak eta 
karea azaleratzen dira, pH neutro, padura bidez garatzen diren Calliergonella cuspidata, Palustriella 
commutata eta Campylium stellatum tapiz muscinalean, belarraken artean nagusitzen dira berriz 
Carex lepidocarpa, C. flacca, Schoenus nigricans, Equisetum arvense, Lysimachia ephemerum, 
Molinia caerulea, Anagallis tenella, eta abar. La Torca eta Malluerca eredu bezala aurkitzen dugu, 
Sobron-etik hurbil. 
 
Oso ur karbonatatuko komunitate harrigarriak. Ikusten dira trabertino gordailuak, adibidez ur-jauzien 
ondoan, landaredi tofikola tipikoaren garapenarekin eta "haitzeko goroldio eraikitzaileekin" 
(Palustriella commutata). Malluercan ikus dezakegu. 
 
Udalerriko zonalde lauetan katalogaturiko beste flora espezie batzuk aurki daitezke, Berberis vulgaris 
bezala, Bakana gisa katalogaturik dagoena eta Fontecha hegoekialdean aurditu dena, edota 
Orchis italica orkidea, Kaltebera, Zubillagako industrialdearen inguruan dagoena.  

                                                           
6 Gobierno de Euskadi (2004). Presencia y tipología de pequeños humedales con vegetación 
turfófila (turberas, trampales, esfagnales) y tofícola (fuentes petrificantes) en la nueva propuesta de 
los espacios Natura 2000 en la Comunidad Autónoma del País Vasco 

Globularia alypum, Sobroneko espezie 
termofiloa 

Pinus pinaster, EAEan populazio urrikoa 
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33. Irudia. Berberis vulgaris (horia) eta Orchis itálica (laranja) espezieen banaketa lantaroneko lautadan. Iturria: ECIA-
2013_020_GV01 

 
Ebro ibaiko erriberek espezie interesgarri batzuk gehitzen dituzte. Adibidez, Vitis vinifera7 L. subsp. 
sylvestris (Gmelin) Hegi, Ebroko ur-bazterreko basoaren artean bizi dela, Sobron-eko haitzartean. 
Subespezie arraroa. Hogeita bi eredu mantentzen dira (hamabost ar eta zazpi eme) 42º45’36-57” 
latitudea eta 003º05-07’13-51” luzera. 
 
EAE-ko flora baskularraren zerrenda gorria (2010) udaleko presentziarekiko espezie arraroak. 
Hurrengo taulan agertzen dira: 
Espeziea Zerrenda Gorriko 

Sailkapena 
Espezie Mehatxatuen 
Katalogoa 

Aurkitzen direneko BGLa 

Ephedra fragilis   Ebro Ibaia 
Betula erecta  Galtzeko arriskuan Caicedo-Yuso Lakua 
Ephedra nebrodensis Bakana  Sobron 
Utricularia australis Bakana Galtzeko arriskuan Caicedo-Yuso Lakua 
Galium boreale Bakana  Sobron 
Genista florida Kaltebera  Sobron 
Orchis italica Kaltebera  Sobron 
Pimpinella villosa   Ebro Ibaia 
Puccinellia fasciculata Kaltebera Kaltebera Caicedo-Yuso Lakua 
Puccinellia hispanica Galtzeko arriskuan Galtzeko arriskuan Caicedo-Yuso Lakua 
Saxifraga conifera Bakana  Sobron 
Silene ciliata Bakana  Sobron 
Berberis vulgaris Bakana  Ebro Ibaia 
Cistus cripus Bakana  Caicedo-Yuso Lakua 
Osmunda regalis Bakana  Sobron 
Antirrhinum brau-
blanquetii 

De interés especial  Sobron 

Puccinellia 
festuciformis 

Sartu gabe  Caicedo-Yuso Lakua 

Juncus acutus Ia mehatxaturik Bakana Caicedo-Yuso Lakua 
27. Taula. Lataronen aurkitzen diren EAEko flora baskularraren zerrenda gorrian dauden flora-espezieak (berezko lana hurrengo 
iturritik: EAEko Flora baskularraren Zerrenda Gorria eta Euskal Herriko Itsasoko Espezie eta Basatien Mehatxatuen Katalogoa) 

                                                           
7 BARRERO, JJ y BARREDO, U. (2010). Suplemento al catálogo florístico de la cuenca del Omecillo, 
Valderejo y Sobrón. En: Munibe nº58 pp 11-30 
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4.4.4 Zuhaitz bereziak 

Lantarón-eko udalean EAE-ko pinazi-pinua (Pinus pinea),  naturalizatutako 
populazio bakarra agertzen da. Aleetako handienak (2,7m-ko perimetria, 
Altuera 14,25m eta diametroa 17m) zuhaitz bereziko begirunea du. Kokatuta 
dago 122 eskualde-errepideko 38 km-aren parean, Fontecha eta 
Comunion/Komunioi artean. 
 
Tamaina handiko beste zuhaitz batzuk nabarmendu behar ditu nahiz eta 
haiek inongo babes-mailarik ez izan ere. Zentzu honetan, zedro existente 
handiak, Sobrón-en, URETAKO Ikasgelaren inguruan aipa daitezke. 
 
 
 

 
4.4.5 Nekazaritza eta abeltzaintza 

 
2009ko Nekazaritza-Erroldaren datuen arabera (INE), Lantarón-eko udalean nekazaritza-lurzoru 
erabilgarriko 3.052,71ha daude (SAU), beste lurzoru batzuetako 116,64ha gain. Beraz, ia udal-
terminoaren % 45 nekazaritza-lurzoru erabilgarria da. 
 
 
Lurraren gehiengoa (2.859 ha) belar-lur landuetakoa, 10,43 ha zurezko lur landuak eta 182,88 ha 
bazketara. 
 

   
Caicedo-ko inguruko zereal alorrak, eta Alcedo-ren eta Bergüenda/Bergonda-ren arteko alorrak 
 
Azalerako garrantziaren aginduagatik, lur landuen artean gari biguna nabarmendu behar da (1.132 
ha), garagarra(906 ha), oloa (217ha), ekilorea (201 ha), beterraba (71,5 ha), koltza (53,25 ha), ilarrak 
(39ha), zuhainak (19,95 ha) eta azalera txikiagoekiko gainerako lur landuak. Gainera, 
lugorrietako azalera nahiko garrantzitsua kontuan izan behar da. Nabarmentzea posible da udal-
terminoko nekazaritza-azalera hegoan kontzentratzen dela. 
 
Abeltzaintza ez da sektore ekonomiko bereziki garrantzitsua Lantarón-en. 1.869 bururekiko azienda 
zuriko 7 ustiapeneko presentzia nabarmendu behar da, 8 bururekiko ahuntzatako ustiapen 1, 36 
zaldiko 3 ustiapen, 1.070 hegaztirekiko 6 hegazti-ustiapen eta 20 erlauntzekiko erle-ustiapen 1. 
 
 

4.5 Fauna 

Lantarón-eko udalak ekosistema eta habitat existenteak desberdinekin lotutako faunaren aniztasun 
interesgarria ditu, ibai iberiar berezienetako erriberetatik (Ebro) harkaitzetaraino eta Sobrón-eko 
zonako mendiko espazio malkartsuetaraino, ordokietatik eta udaleko batzuetako mendi baxuetatik 
pasatuz, eta Omecillo ibaia eta Caicedo-Yuso aintzira bezalako elementu hidrologiko oso berezi 
batzuk. 
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4.5.1 Kudeaketa-plan espezifikoekiko espezieak 

 
Nabarmentzekoa da, kudeaketa-planak eta/edo babesa espezifikoekin, interes 
handiko espezie desberdinak Lantarón-eko udalean bizi direla: 
 
 Hegazkin lubakitzailea (Riparia riparia). Lantarón-eko udaleko 
Ebroren tarte bat Interes Bereziko Area bezala  espezie  honen 
kontserbaziorako aitortuta dago, (Foru-Dekretua 22/2000 
Martxoaren 7a). Hegazkin lubakitzailea koloniak Ebro ibaiaren 
marjinetako ezponda hareazko edo buztintsuetan ezarri ohi 
dituen hegazti migratzailea da. Espezie honen kontserbazioko 
puntu gakoen bat bere habien babesa da. Hazkuntza-aldian  
koloniak bereziki sentiberak dira, nahiz eta espezie hau oso ondo 
zabaldu humanizatutako  lekutan, industrializatutako zonetako 
ibai hormigoi defentsetan ezarritakohazkuntza-zonak arren 
dokumentatzera heldu. Interes Bereziko Area bezala zona honen izendapena berekin ekarri duten 
koloniak Ebro ibaiaren marjina burgostarrean aurkitzen dira. EAE-an kokatutako marjinan eta 
Lantarón-eko udal barruan isolatutako arrautza multzoak aurki ditzakete, espezie honen 
ezaugarriengatik denboraz alda daitezkeela koloniak bihurtu edo desagertu arte.  
 
 Bisoi europarra (Mustela lutreola). Ugaztun mustelido txiki bat 
da, tamainari dagokionez dimorfismo sexual nabariko. Ar 
heldu baten pisua 800 eta 1000g hartean dago eta emea 
batena 400 eta 600g hartean. Luzera totala 540mm ar-etan 
eta eme-etan 460mm. Ilajea motza da, kolore marroiko 
txokolatea. Hankak motzak ditu eta eskuetako eta oinetako 
mintz interdigital osatugabeak dituzte. Euskadiaren Autonomia 
Erkidegoan hiru lurralde historikoetan daude. Behaketa berriek 
espezie hau kokatzen dute Cadagua, Ibaizábal, Nervión, Oka, 
Lea, Artibai, Oria, Bidasoa, Ebro, Omecillo, Bayas, Zadorra, 
Inglares, Arakil eta Ega ibaietako arroetan. Erdiuretakoa 
bezala kalifikatuta, ur ikastaroetan, aintziretan, urtegietan, 
paduretan eta erriberak landaredi trinkoaz estalita dauden lur 
zingiratsuetan bizi da. Bere aterpeak aurkitzen dira sasien, 
adarrak eta enborrak pilen, kanaberadien eta landaredi 
trinkoko areen artean, hosto lehorrek, lumek eta ileak 
zuloguneak sarritan metatzen dituenekin erabiliz. Aurkezten du 
dieta haragijalea harrapatzen dituen ornogabeengan,  uretan 
eta erriberetan bizi direnak. Harrapakin-talde nagusiak 
mikrougaztunak, karramarroak, arrainak eta anfibioak dira. 
Hegaztiak, narrastiak eta beste ornogabe batzuk bere 
dietaren parte dira.  
 
Ugaztun Ekialdeko Europako mehatxatuenen bat kontuan hartuta dago eta EAE-aren legeriak 
"Galzorikoa" bezala katalogatuta dago.(Foru-Agindua 332/2003, azaroaren 7a, Mustela Lutreola bisoi 
europarraren Kudeaketa Plana Arabako lurralde historikoan onartzen denagatik) Lantarón-eko udal 
barruan Omecillo ibaiko eta Ebro ibaiko tarteak interes bereziko areak dira espezie honetarako. 
 
Igaraba (Lutra lutra). Tamaina ertaineko ugaztun mustelido 
bat da. Diformismo sexuala du. Ar heldu baten pisua 5,5 
eta 9,5kg hartean dago eta emea batena 4,4 eta 6,5kg 
hartean. Luzera totala 100,120cm ar-etan eta eme-etan 
90,110 cm. Isatsaren luzerak ez du gorputzekoa gainditzen. 
Ilajea motza da, kolore arre iluneko, biziago bizkarrean. 
Hankak motz eta sendoak dira eta mintz interdigitalak 
dituzte eskuetan eta oinetan. Euskadin ugari samar ziren 
1960-70 hamarkadara arte, bere isurialde kantabriko ibaien 
desagertzea hasiko lukeen unea. Gaurko egoerak Igaraba 
erakusten du Ebro ibaia era egonkorrean hartuz,  
tarte erdiak eta behean Zadorra ibaietako eta Laguntzako. Omecillo, Tumecillo, Bayas, Inglares eta 
Ega ibaietan badaude ere. Igaraba arabarrak parte dira Ebroko arro altua hartzen duena. Ur-ibilgu, 



Lantaroneko HAPO 
Ingurumen-Ebaluazio Estrategikoa  Ingurumen-Iraunkortasunerako Txostena 
 

106 
 

aintziretan, urtegiak eta itsasbazterreko urak erriberak landaredi trinkoaz estalita daudenetan bizi 
dira. Hosto lehorrekin, belarrarekin eta goroldioarekin egindako habia aurkitzen da haitzen artean, 
zuhaitzetako, landaredi zingiratarreko eta sasietako sustraien, eta giza egituretako aukeretan. 
Aurkezten du dieta haragijalea harrapatzen dituen ornogabeengan,  uretan eta erriberetan bizi 
direnak. Arrainez elikatzen da batez ere, karramarroekiko bere dieta, anfibio, narrastiak, hegaztiak, 
ugaztunak eta intsektuak osatuz. Igarabaren bizi-zikloa erlazionatu dago hertsiki ibai-ekosistemarekin. 
Habitataren asaldura era desberdinen artean posible da erriberen suntsiketa, uraren 
kutsadura, emarietako eta urtegi-eraikuntzako ustiapen intentsiboa seinalatzea. Igarabaren 
ingurune-eskakizunen artean erriberen estaldura begetalaren mantenua nabarmentzen da. 
 
Ugaztun Ekialdeko Europako mehatxatuenen bat kontuan hartuta dago eta EAE-aren legeriak 
"Galzorikoa" bezala katalogatuta dago. Kudeaketa-plana dauka.(Foru-Agindua 880/2004, urriaren 
27a, igarabaren Lutra lutra Kudeaketa Plana Arabako lurralde historikoan onartzen duen). Lantarón-
eko udal barruan Omecillo ibaiko eta Ebro ibaiko tarteak interes bereziko areak dira espezie 
honetarako. 
 
 
 Arrano-aztorea eperrakoa (Hieraaetus fasciatus). 1,5-1,8m-ko tamainaz eta 1,6-2,4kg-ko pisuarekin, 
"arranoko" hegaldi-silueta tipikoaz; arina, biribildutako hegalez, buru txikia baina irtena eta isats 
luzea. Hegaldi azkar, ahaltsu eta bizkortasun handikoa, harraparien erdioihantsuak diren ezugarriekin  
eta harrapakinak hegaldian harrapatzen dituzte. Helduek orban zuriaz hornitutako atzealde arrea 
bereizgarri dute. Azpitik erakusten dituzte zipriztindutako gorputz zuriaren arteko kontraste beltz 
sendoa eta tonalitate iluneko hegalak. Bere isats arrea-grisaxkak banda azpiterminal beltz 
bereizgarria du azpitik. Bere beheko gorputz-adar oso luzea eta ahaltsua daukate. Gazteek azpitiko 
tonalitate argia eta atzealdean iluna bereizgarri dute. Helduak dira 3-4 urterekin.  
 
Euskadiaren Autonomia-Erkidegoan bakarrik 
banatzen da Arabako Lurralde Historikotik. 
Jatorrian Ebroko mendebaleko Haraneko 
mendilerro azpimediterraneo guztiak eta hego-
ekialde arabarra hartzen zituen; Salbatutako 
mendilerrotik eta Arcena-ko mendilerrotik, 
Treviño-ko eta Kantabria mendilerroko Mendietan 
zehar, Loquiz-eko mendilerroraino. Gaur egun 
Sobrón-eko bi lekuetarako irakurgailu bezala 
baztertuta dago, Arcena-ko mendilerroan eta 
Toloño-ko gonetan. Hirurogeita hamar urteen 
amaieran populazio arabarra laburtzen zen 4-6 
ugaltze-bikoterengan. Munduko populazioak ez 
ditu 2.500 bikoteak gainditzen. 
 
Rupícola espeziea eta landaredi erdioihantsuarekiko habitat mediterraneoko ezaugarri termofiloa. 
Bere habitat barreiatutako zuhaiztiarekiko lur garbiak, garriga eta ebaki harritsuez hornitutako 
sastraka mediterraneoak dira. Ez du gutxiesten kontrolatuago eta soroekin humanizatutako lurrik. 
Habia egiteko altitude baxuko zonak eta erliebe malkartsua nahiago ditu. Elikatzen da 
bai hegaldian bai lurzoruan harrapatzen duen tamaina ertaineko harrapakin bizidunez. Aurkezten 
ditu era askotako dieta eta harrapakin-erabilgarritasuneko saltzailea, ugaztunak eta hegazti-
aukera handia nagusitzen direneko. Lokalki narrasti batzuk harrapatzen ditu. Salbuespen gisa 
sarraskiak kontsumitzen ditu. Lurralde-mota, 50-120 km2-en arteko area batekin irteten eta beste 
arrano batzuen aurrean babesten dituena. Amilburu harritsuetako hazkuntza. Dimentsio handiko 
hainbat habia eraikitzen ditu hamarkadetan zeharreko bikote berak manten ditzakeena. Otsailean 
edo martxoaren hasieretara jartze bikoitz bakarra egiten dute. Arabako Bonelli-ko Arranoaren 
mailakako desagertzearen kausak bilatu behar da defizit demografiko garrantzitsuan. Hilkortasun 
heldu eta aurre-heldu garaiak eragiten du populazio mugikor libreak ugaltze-heldu baja ugariak 
estal ez ditzakeen desoreka demografikoa. Hark lurraldeen mailakako uztea baldintzapean jartzen 
du, helduak alargun hainbat sasoitan zehar berdin aurkitu gabe dauden aldi baterako egoerekin, 
azkenik hil edo desagertu arte. lurraldeen ingurune-hondatzea dakarte produktibitatearen jaistean. 
 
EAE-an galzoriko Espezie begirunea du eta Kudeaketa-Plana dauka (Foru-Agindua, 612/2001, irailak 
28, "Arranoa Bonelli-ko" hegaztiaren Kudeaketako Plana onartzen duena). Kudeaketa-plan honek 
banaketa bereziko areak, HBBE desberdinekin bat datozenak, definitzen ditu, HBBE ES50000245 
Valderejo mendilerroa HBBE haien atean izanda. Interes bereziko areak definitzen ditu espezierako. 
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 Mazkar arantzadun (Cobitis calderoni). Kipriniforme aginduko teleosteoa hezur-arrain txikia eta 
Kobitido familiakoa, 8-10cm luzerarekin. Bere gorputza 
oso luzanga eta lateralki konprimatuta da. Ezkatak oso 
txikiak dira eta ez dira nabaritzen lehen begiratuan. 
Gorputzak algotako orban prestak ditu linealki. Ahoa 
behean du eta sei barbillon montzekin inguratuta. Arrain 
bentiko ez migratzailea da, ez du maskuri natatoriarik. 
Ebro eta Duero ibaietako arroetatik banatzen dira 
irregularki, eta Lozoya, Tajuña, Sagastien eta Jarama 
ibaietako goi-ibar batzuengatik. Termino orokorretan, 
atzeranzkoa da. Ebroko arroan espezie honetako 
populazioak urriak dira, espezie hau Dueroko 
arroan ohikoagoa da berriz. 
 
Lamprehuela-ren habitata aurkitzen da ur garbi eta ondo oxigenatutakoko ibai-tarte altu edo 
ertainetan, sakonera gutxiarekin, neurrizko korrontekoak, nahiz eta ere ur geldi-masan bizi izateko 
gaia izan. Ibaiaren hondoetan bizi da legarrak dauden tokietan eta tokian lurperatuta egon 
daitekeen lohiez ere.  
 
Mazkarraren Omecillo ibaian, Espejo, populazio bakarra baino ez da egiaztatu. Bere populazioen 
faktore mehatxuko edo mugatzaileak mota|espezie exotikoko arrain harrapariko sarrera, freza-
zonen legar erauzketa, lan hidraulikoak eta jatorri bai nekazaritza, bai hiria edo industrialeko 
isurketengatiko uren poluzioa. 
 
EAE-an galzoriko Espezie begirunea du eta Kudeaketa-Plana dauka (Foru-Agindua,340/07 apirilak 
18, Plan "Lamprehuela" galzoriko espezie bezala arrainaren Kudeaketako eta zeinen babesa neurri 
espezifikoko eskatzen duena). Agindu honetako 4 artikuluak interes bereziko areak definitzen ditu 
espezierako. 
 
Zaparda (Squalius pyrenaicus). Kripinidoen familiaren teleosteo hezur-arraina, tamaina ertaina, 
30cm-ko luzerarekin, eta emeak arrak baino handiagoak 
izaten dira. Burua handia daukate ahoa supera posiziona 
kokatuta.  
 
Penintsula Iberiarraren Espezie Endemikoa, arro hidrografiko 
bere erdikoetatik hegoara banatzen dena. Ebro ibaiko 
arroan, orain arte, aipatu zen Matarranya ibaian baino ez.  
Gainbehera sendoa penintsula iberiarrean erakusten ari 
den espeziea. Zaparta gehiengoa zatikatu da Araban. 
Lurralde arabarrean antzemandako ale urriek kiprinido-
etako beste espezie batekin elkartze baterakusten zuten, 
loina (Chondrostoma miegii). 
 
Ugalketarako ur argiko tarteak eta korronteak aukeratzen ditu, hondo harritsuekin. Mehatxu-kausa 
nagusiak edo Zaparda-ren bizirik irauterako faktore mugatzaileak kointzidenteak dira bertako beste 
espezie eragiten dieten berdinarekin, espezie exotikoko sarrera bezala, espezieko freza zonen legar 
erauzketa, lan hidraulikoak eta uren poluzioa edo jatorri industrialeko, hiritar edo nekazaritzako 
isurketengatiko kalitate galera. 
 
EAE-an galzoriko Espezie begirunea du eta Kudeaketa-Plana dauka (Foru-Agindua,339/07 apirilak 
18, "Zaparda" (Squalius pyrenaicus) espezie galzoriko eta zeinen babesak neurri espezifikoak 
eskatzen dituen bezala arrainaren Kudeaketa plana). Plan honen aplikazio-eremua Ebro, Omecillo, 
Tumecillo, Baiak eta Zadorra ibaiak dira. Eta interes bereziko area zehatzen artean BGL ES22110005 
Omecillo-Tumecillo eta ES2110008 Ebro. 
 
Ibai-kabuxa (Salaria fluviatilis). Ibai-kabuxa perciforme aginduako teleosteo hezur-arraina da, 12-15cm-
ko luzerarekin, dulzeakuikola Blenniidae familia osatzen duten hirurehun espezie baino gehiagotako 
ordezkari bakarra da. Irregularki banatzen dira peninsulako hidrografiko mediterraneoetatik, Fluviá, 
Llobregat, Ebro, Júcar eta Segura ibaiak nabarmenduz.  
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Bere habitataren eskakizunak oso zorrotzak dira, 
bereziki tipoari eta ibaiko ohantzea osatzen duten materialen 
tamaina ertainari dagokienez, aterpearen eta arrautza-jartzea 
substratuaren lorpenerako funtsezko elementua. Argi eta garbi 
atzeranzko bilakaera banaketa naturaleko bere area guztian 
erakusten ari den espeziea. Bere habitaren aldaketa atzerapen 
nabarmena eragiten du. Euskadiaren Autonomia-Erkidegoko 
banaketa naturaleko bere area restringea Arabako eta Ebro 
ibaira Lurralde Historikoko mendebaldeko erdia.  
 
EAE-an galzoriko Espezie begirunea du eta Kudeaketa-Plana 
dauka (Foru-Agindua, 351 2002 ekaina 12, Araban Ibai-kabuxa-ren(Salaria fluviatilis) Kudeaketa 
plana, espezie galzoriko eta zeinen babesak neurri espezifikoak eskatzen dituena) Plan honek banaketa-
area potentzialak definitzen ditu Omecillo ibaietako, Baias-eko, Zadorra-ko eta Inglanes-eko arroak, eta 
Ebroko ubidea.  Halaber, tarte 1 eta 2 definitzen ditu Lantarón-eko udal-termino barruan interes bereziko 
area bezala. 
 
 
 
 
4.5.2 Arreo/Caicedo de Yusoko lakuko iktiofauna  

Historikoki, hiru arrain-mota aintziran aurkitzen dira: barbo (Micropterus salmoides), zamo arrunta 
(Cyprinus carpio) eta black-bass (Micropterus salmoides), gainera bi espezie suntsituta zeudela 
pentsatzen ziren bik: angira (Anguilla anguilla) eta tenka (Tinca tinca). Laginketa berriek lau  
espezieko presentzia8  egiaztatzen dute: tenka (única especie autóctona), black-bass, zamo txiki 
(Carassius carassius) eta eguzki arraina (Lepomis gibbosus). 
  
Arrain-komunitatea populazioaren % 70 dakarren perka eguzkiak dentsitatean menderatuta dago. 
Biomasaren kasuan, beste espezie aloktono biek garrantzia hartzen dute: Blak ass eta zamo arrunta. 
Tenka itsasertzeko giroetara lotuta egon da bakarrik eta gutxi ale heldu batzuek populazioaren 
gaurko egoera gaitzean pentsatzea eragiten diona harrapatu dute bakarrik. 
 
Tenka itsasertzeko giroetara lotuta egon da bakarrik eta gutxi ale heldu batzuek populazioaren 
gaurko egoera gaitzean pentsatzea eragiten diona harrapatu dute bakarrik.  
 

 

                                                         
34. Irudia. Banaketa, hurrenez hurren, arrain-hazkuntzaren biomasa eta Caicedo-Yuso-ko Aintzirako arrain-hazkuntzaren 
dentsitatea (Ecohydros, 2011) 

                                                           
8 ECOHYDROS (2011). Estudio censal de las comunidades de peces en el Lago de Arreo. URA 
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Lortutako arrain-dentsitate media 1,74 banako/dam3-eko da. Dentsitateko eta biomasako balio  
maximoak zona litoralean aurkitzen dira, eginda dela aterpe-habitat garrantzitsuagatiko logikaria 
eta helofitos-gerrikoa oraingo espezieetarako dakarren elikadura 
 
Karpa (Carpio-a cyprinus) Espainian sartu zen apaingarri bat bezala XVII mendean9. Dieta orojaleak, 
hondar begetaletan oinarrituta, ditu intsektuak,gaztetako|gazte krustazeoetako eta beste arrain 
batzuetako, aizekoa ornogabeak nahiago izanez10. Zuzenean eta zeharka ahal dira murgildutako 
landarediari bi moduko eragitea; karpek hidrofito-ak kontsumitzen dituzte zuzenean eta zeharka 
dessustraitzen dituzte edo bazkatzen ari direnean apurtzen dute11, kaltetuz tenka autoktonoak 
bezalako beste arrain espezie batzuetara eta aizekoa bizirik ateratzeko hidrofito-etarako behar 
duten beste ornogabe batzuei. Honen inguruan bibliografia ezberdina dago12, 13, 14, 15. 
 
 
4.5.3 Omecillo ibaiaren iktiofauna 

 
Ikusi dezakeenez, kudeaketa-planarekiko espezieetako batzuk, galzoriko hartutako edo 
mehatxatutako, ibai-ekosistemekin lotuta dago. 
 
78/659/CEE agindua, arrainen babesa eskatzen duten edo bizitzarako egokiak izateko 
hobetzen dituen ur kontinentalen kalitateari buruzkoa, kalitate galdagarriak 3 eranskinean 
jartzen du bere ur kontinentaletarako. Ur izokinaria eta ziprinikoa egindako lehen 
inbentarioa eta Ingurumen-Ministerioagatiko, ur garrantzitsuko hurrengo tarteak ezartzen 
ditu Ebroko arroan bere ondasunagatik: 
 

 Omecillo: Bergüenda/Bergondako N-625 zubitik Berberana-Austri (21 km) errepideraino 
zipriniko interesa dago. 

 
Lantarón-eko udaleko Omecillo ibaiaren ictiofauna-ren 
gainean datuak ere ditugu EAE-ko 
ibaien Egoera Biologikoaren Segimendu   Sareatik hartuta. 
Zehazki, 2011ko txostenean  oraingo ictiofauna-ri buruzko 
erreferentziak jasotzen ditu OME332 estazioa, Omecillo 
ibaian kokatuta.  
 
OME332-etako laginketa erdikuantitatiboa izan da, 
2010ean bezala. Tarte honetan 9 espezietik 4 aurkitzen dira,  
aingira, loina, Graells-eko barboa, zaparda eta 
lamprehuela kanpoan geratuz. Estimatutako 
populazioaren espezie nagusia fraidea da 2010ean Graells-
eko barboa izan zen berriz, orain tartean ez dagoena. 
Fraideak gehikuntza altua esperimentatzen du bere 
presentzian eta heltzen da eskudiru-guztizkoaren % 58tara 
eta oso dentsitate altura, 44 uni/100 m2. 
 
 

                                                           
9 ELVIRA, B. y ALMODÓVAR, A. (2001). Freshwater fish ntroducions in Spain: facts and figures in the 
beginning of the 21st century. En Journal of Fish Biology, 59: 323-331 
10 DOADRIO, I. (2001). Atlas y libro rojo de los peces continentales de España. Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 
11 HINOJOSA-GARRO, D. y ZAMBRANO, L (2004). Interaction of common carps with benthic crayfish 
decapods in swallow ponds. En: Hydrobiologia, 515: 115-122 
12 HAMILTON, D.P. y MITCHELL, S.F. (1997). An empirical model for sediment resuspension in shallow 
lakes. En : Hydrobiologia, 317: 209-220 
13 ZAMBRANO, L. et al (2001). Catastrophic response of lakes to benthivorous fish introductions. En: 
Oikos, 94: 344-350 
14 MILLER, S.A. y CROWL, T.A. (2006). Effects of common carps (Cyprinus carpio) on macrphites and 
invertebrate community in a shallow lake. En: Freshwater Biology, 51: 85-94. 
15 JACSON, D.A. (2002). Ecological effects of Micropterus introductions: the dark side of black-bass. 
En: American Fisheries Society Simposium, 31: 221-231 
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Berriz, txipak, mazkar arantzagabek eta amuarrainak bere presentziak mantentzen dituzte tartean, 
nahiz eta dentsitate oso baxuarekin. Aitzitik, arrain eguzkiak eta perka amerikarrak, sartutako espezie 
harrapariek, ikusten dute bere populazioak nabarmenki areagotzen diren 
gainerako espezie potentzialen kontura.  
 
Dentsitate espezifikoko kopurua 76 uni 100 m-2, dentsitate media bezala balioesten dela; eta 2010 
urteko baino dentsitate handiagoa dela (9 uni·100 m-2). Ez dira lesioekiko alerik eta/edo akatsik 
aurkitu. 
 
Populazioaren egiturari buruz, 744 g-eko erabateko biomasa OME332-etan lortu da, 475,7 g·100 m-2 
dentsitatearekin, baxua bezala balioesten dela. Biomasari gehiago laguntzen dion espeziea arrain 
fraidea da, guztizkoaren % 50 ekin. gabeAmuarrainak eta mazkar arantzak ereduzko 
arrainkumeak eta gazteak  aurkezten dituzte soilik; txiparen kasuan banatzen dira % 50etara gazte 
eta heldu artean. Arrain fraideren kasuan, helduen populazio %75 eta gazte % 25 dira. 
 
Perka amerikarrari buruz, espeziea urria da eta estimatutako aleetako kopurua txikiagotzen da, 
guztiak gazteak dira.  
 
Arrain eguzkia, ere ez da ugaria, nahiz eta nahikoak iruditu. Arrainkumeak % 7, gazteak % 67  eta 
helduak % 27. 
 
Oro har, espezie potentzialek atzerapen berria dute sartutako espezie harraparien kontra. Perka 
amerikarra eta arrain eguzkia.  
 
Fraideren kasuan, espezie honek bere presentzia ibai-laster existente urrietara mugatuta dago, 
bere eskakizunetarako eta babeserako egokiak diren baldintzak aurkitzen dituen tokian. 2011 
bere egoerak dirudi aurreko kontrolei buruz hobetu dela. Espezie honek segimendua eta bere 
babesari laguntzen dizkioten neurriak eskatzen ditu. 
ECP-a indizearen arabera OME332 estazioak 1,57ko balioa aurkezten du, egoera diagnostiko 
'Eskasari' dagokiona. 2010ean 1,83ko balioa lortu zen, gaurko diagnostikoa orduankotik beherakoa 
da. 
 
4.5.4 Intereseko beste espezie batzuk 

 
Galzoriko hartutako espezie hauetaz gain, udalak intereseko beste askoak ditu, gaurko giro 
aniztasunarekin lotuta. 
 
Lantarón-eko udalean aurkezten duen intereseko espeziea Apo 
pintatua da (Discoglossus jeanneae). 200716an egindako lan 
sakonaren esparruan, apo pintatuetako populazio bakarra 
antzeman ahal izan zen Arabako eta Nafarroako prospekzioa 
egindako zonetan, Lantarón-eko udal arabarrean. Enklabea 
tupa-substratuaren gainean finkatzen da. H kategoria barruan 
katalogatzen da eta putzuz betetako ihitokieko presentzia 
Bisoto erretena ertzean bereizgarri izanda dator, haritz 
puberreko (Quercus humilis)  baso inguratutako inguru batean, 
eta zereal-lur landuek menderatutako ingurunean. Sakanak 
Ebro ubideko 1,1 km-tara aurkitzen da. Erretena nagusiaren gainezkatzeak urtaroko putzuz betetako 
plataforma txikia osatzen ditu. Lekuaren espezieak : Juncus spp., Ranunculus repens, Carex flacca, 
Carex  gr.  flava, Scirpus holoschoenus, Equisetum palustre, Potamogeton densus,  Viburnum 
lantana, Cirsium sp.,  Rubus sp,  Rosa sp.,  Salix atrocinerea eta Populus nigra dira. Alboko oihanpean 
Juniperus communis zuhaixkak agertzen dira. 
 
 

                                                           
16 CRESPO, A. et al (2007). Identificación de poblaciones, distribución y estado de conservación de 
los sapillos pintojos (Discoglossus sp.) en el País Vasco. Sociedad de Ciencias Aranzadi 

Apo pintatua – D. jeanneae 
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35. Irudia. Apo pintatuaren banaketa-zonaldea (Arabako Foru Aldundia) 
 
 
Sobrón-eko zonan, harkaiztar espezie aniztasuna 
nabarmentzen da.  Sai arre (Gyps fulvus) habiatze bikote 
ugariak aurkezten dira, Ebroren alderako hormatzarretan 
penintsulako sai habia zona nagusietako bat izanez. 
Saizuria (Neophron percnopterus) bikote desberdinak ditu, 
eta hau ohargarria da espezie honen atzeranzko 
joeragatik Espainian.  
 
Gainera, arrano erreala (Aquila chrysaetos), belatz 
erromesa (Falco peregrinus), Belatxinga mokogorria 
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), Harkaitz-zozo urdina (Monticola 
solitarius), Malkar-sorbeltza (Apus melba), Hontza handia (Bubo bubo), erroia (Corvus corax)… 
presentzia nabarmendu behar da. Nekazaritzako eta basoetako fauna ornodunaren irudikapen ona 
udaleko zona b atzuetan gertatzen da. Interes-espezieen artean, basoko katua (Felis sylvestris) 
haragijaleen ordezkari garrantzitsuena, orkatza (Capreolus capreolus) eta basurdea (Sus scrofa). 
Udalaren espazio irekiek laguntzen diote zapelatz ugarietako eta belatzetako presentzia iraunkorrari. 
 
Suge-orratz arranoa (Circaetus gallicus)  eta  Arrano 
txikia (Hieraeetus pennatus) bezala, harrapakin ugariak 
aprobetxatzen dituztela, untxia (Oryctolagus cuniculus), 
erbia (Lepus europaeus), eperra (Alectoris rufa), 
pagausoa (Columba palumbus) eta beste ornodun 
txikiago batzuk. Interes-artadietako batzuek halako 
espezie erlazionatu batzueiko presentzia baimentzen 
dute, muxarra bezala (Eliomys quercinus), eta 
herpetofaunaetako espezie interesgarri, Eskailera-sugea  
(Elaphe scalaris),  gardatxoa (Timon lepidus) edo 
Txaradi-sugandiia (Psammodromus algirus) bezala. 
 
Ebro ibaia eta bere urtegiak, eta Caicedo-yuso aintzirak baimentzen du ur populazio uretako e ta 
ripario giroekin lotutakoko esistentzia. Caicedo-Yuso-ko Aintzirak eskualdeko garrantzia du uretako 
hegaztiko espezie desberdinetarako. Uroiloa (Gallinula chloropus), Txilinporta lepabeltza 
(Tachybaptus ruficollis), Basahatea (Anas platyrrhynchos), Kopetazuri arrunta (Fulica atra), Uroilanda 
handia (Rallus aquaticus), Lezkari karratxina (Acrocephalus arundinaceus), eta Ihi-txoria (Cisticola 
juncidis).  
 
 

Eskailera-sugea  – Elaphe scalaris 

Saizuria – Neophron percnopterus 

Puentelarrá 

Fontecha 
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Garai negutarrean zehar, Murgilari arrunta (Ayhya 
ferina), Murgilari mottoduna (A. fuligula), Zingira-
berdantza (Emberiza schoeniclus), Istingor arrunta 
(Gallinago gallinago), aintzira bisitatzen dute ere.  
Sobrón-en urtegian, Murgil handia (Podiceps cristatus), 
Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo),  Lertxun 
hauskara (Ardea cinerea), Basahatea (Anas 
platyrhynchos), Zingira-mirotza (Circus aeruginosus), 
Uroiola (Gallinula chloropus), Kopetazuri arrunta (Fulica 
atra) presentzia nabarmentzen dira. 
 
Fauna ornogabeari dagokionez, datu gehiegi ez 
daude. Odonato-aren Coenagrion mercuriale presentzia nabarmentzen da. 
 
4.5.5 Korridore ekologikoko EAEren sarea. Funtzionaltasuna eta presioak 

 
Euskal Autonomia-Erkidegoan, paisaiaren konektagarritasun naturalaren galera arazoei buruzko 
kezka irudikatu da Ingurune Marko Programan 2000-2006, Naturaren eta Biodibertsitatearen 
Babes helburu barruan. 2006rako Korridore Ekologikoko sarea. 
 
Korridore-Sarearen17  diseinua konektatzera espazio-nukleoak aukeraketan oinarritzen da. Azkenean 
aukeratu ziren Sare Natura 2000 hagertzen diren habitat-helburuak edukitzaileak, espazio-nukleo 
bezala. Eskualdeko eskala suprarregionalerako kontserbaziorako helburuak aipaturiko sare ekologiko 
europarrean erdiratzen direlako. Lantaron udalaren barruan 4 (Sobrón, Ebro ibaia, Omecillo ibaia, 
Caicedo-Yuso aintzira)  BGL daude, hauek elkartu behar diren espazio-nukleoak dira. 
 
Korridore hauen diseinuari dagokionez, landu zen espezie-helburuak mugimendurako lurzoruaren 
erabileretako erresistentzia mapa bat, eta lekualdaketa kostu minimoa kontuan hartuz espazio-
nukleoen arteko bideak ezarri dira. Lortutako tokialdatze-kostu minimoko bideen inguruan espazio-
nukleoen arteko potentzial konektore handieneko lurraldearen area haiek aukeratu ziren (lotura- 
Korridoreak eta lotura-areak). Lotura-area hauek dagozkie espazio-nukleoen arteko eskalako 
bitarteko espazioei eta aldeko habitateko teselek osatuta daude, hortaz aldi baterako egonaldiko 
biotopo bezala ibili dezakete edo gutxi gorabehera sendotutako hazkuntza-zona bezala. Sarearen 
koherentziari laguntzen dioten elementu lineal bezala interes konektore bereziko ibai-tarteak sartu 
ziren, aien gainean dagoen kontserbazioaren konpromisoaren arabera aukeratuta, kontserbazio-
egoerako eta bere erriberen okupazio graduko eta espazio-nukleoak eta lotura- Korridoreei buruz 
bere egoera geografikoaren arabera. 
 
Espazio-nukleoak, korridoreen eta lotura-areen inguruan moteltze-zona tanpoiak mugatu ziren 
lurralde-matrizearen inpaktu negatibo posibleen kontra, moteltze-areak kokatuz. 
 
Azkenik, degradatutako leku geografiko estrategikoagatik eta konektore potentzialagatik 
garrantzitsuak parez pare diren area haiek konexioen sendotzea, zaharberritze ekologikoko area 
bezala izendatu ziren. 
 
Metodologia honen emaitza bezala, hurrengo korridore-mapa Lantarón-eko udal barruan muga 
daiteke. 
 

                                                           
17 GURRUTXAGA, M. (2005). Red de Corredores Ecológicos de la CAPVT. IKT 

Istingor arrunta – Gallinago gallinago 



Lantaroneko HAPO 
Ingurumen-Ebaluazio Estrategikoa  Ingurumen-Iraunkortasunerako Txostena 
 

113 
 

 
36. Irudia. Lantarón-eko udalari dagokionez korridoreekologikoen mugaketa (Ingurumena) 
 
EAE-ako konektagarritasun sarerako espazio nukleoak Sobrón-eko BGL-ari dagozkio, Caicedo-Yuso-
ren Aintzirako BGL-a, Omecillo ibaiko eta Ebro ibaiko ibai-tarteak ere bai. Gehitu dira Fontecha-ko 
eta Zubillaga-ko EAE-aren natura-gune nabarmeneko katalogo irekiaren espazioak diren artadiak 
ere. 
 
Haran Arabarreko zati oihantsuen arteko interkonexioari laguntzeko, "Aintzira" azpiarroaren ibai-
laster eta Ebro unitate hidrologikoko sektorekoek Lantarón-eko herrigunea kokatzen duena aukeratu 
ziren. Hauek dagozkie Ebro Ibaia BGL-aren bidez Haran Arabarretako eskualde-izaera lotura 
korridoreei, C-28 eta C-29 konektoreak bezala.   
 
Udalean lotura-areetako 6 ha daude, lotura-korridoreak 536,2 ha eta moteltze-areak 4147,6 ha. 
Bestalde, Omecillo eta Ebro ibaien ibai-tarteak isurialde mediterraneoaren eskualdeko garrantziko 
interes konektore bereziko ibai-tarteak dira. Halaber, Sobrón-eko BGL-a "Trantsizio-Mendiak" korridore 
suprarreginalaren parte da. 
 
Konektibitate ekologiko eta paisagistikoaren estrategiari dagokionez, Arabako Lurralde Historikoa, 
hurrengoak zonaldeak dira garrantzitsuak. 
 

 

 
28. Taula. Trantsizio-Mendiak" Korridoreari suprarregionalaren ezaugarriak. Iturria: GURRUTXAGA, M. (2005). Op. Cit. 
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37. Irudia. Arabako Lurralde Historikoko Konektibitate-Estrategiaren arabera, Lantaroneko udalerriko zonalde garrantzitsuen 
mugaketa (Arabako Foru Aldundiaren informazioatik abiatuta, berezko lana). 
 
Ibaiak dagokionez, ibai-tarteak konektagarritasunerako ekarpen eremu autonomikoa zeharkatzen 
duen kategoria suprarregionala dira. Hau Ebro ibairen kasua da hego-Araban, ekialdeko sektore 
burgostarren eta Errioxako eta Nafarroako ur-bazterreko zonetako arteko konexioa. Ebro 
zeharkatzen duen inguruneko landaredi naturaleko orban presentzia urriak paper konektore 
garrantzitsua ematen die honetako erriberei. Ebroko erriberak beste natura-gune batzuekin 
konektatzera hartu dira, hortaz ibai-korridoreaz gain hartu da korridore-sarearen diseinu metodo 
barruan espazio-nukleo hau. 
 
Udal barruan basa fauna harrapatzeen indize handienarekiko errepide tarteen bat agertzen da,  A-
2122 errepidea Ebro ibaia paralelo eta C-26 eta C-27 korridoreak zeharkatzen duena. A-2625 
errepidearen tarte txikia ere. 
 

Errepide kodea Pks Harrapatze 
kopurua 

Bide-zati 
luzera 

Harrapatze 
kop/bide luzera 

A-2122 36 – 43,5 50 7,5 6,67 
45-47 10 2 5 

A-2625 324,1-335 32 10,9 2,94 
318,5-320,6 8 2,1 3,81 

29. Taula. . Basa faunako harrapatzeak Lantaron udalean edo udal hurbilekoak errepideetan (1995-2005 Ertzaintza-ko datuak). 
Iturria: GURRUTXAGA, M: (2005). Op. Cit. 
 
Gainerako errepideek trafiko maila askoz txikiagoa du eta konektagarritasunaren gaineko eragina 
urria da. (A-4325, A-4322, A-4323). 
 

4.6 Garrantzi bereziko gune naturalak 

Lantarón-eko udalaren garrantzi bereziko natura-guneak: 
 
4.6.1 Arreo/Caicedo Yuso Aintzira 

 
Caicedo Yuso-ren Aintzira Euskadiren aintzira-sistema natural bakarra da, eta gatz-tximinien gainean 
eratutako bi aintzira penintsular bakarretako bat. Oso hezegune arraroa da biogeografikoa 
aurkitzen den testuinguruan, bai bere jatorritik, bai bere uren berezitasun kimikoagatik eta berezko 
funtzionamendu hidrologikoagatik. Meromixi-erantz joerarekin, funtzionamendu naturalarekin 
seguraski Meromiktiko-aren eta Monomiktiko-aren arteko txandaketa ekarriko lukeenerantz. Bere 
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funtzionamendu hidrologikoarekiko datu erlazionatu desberdinak eta bere ezaugarri 
morfometrikasak azaldu dira Hasiera-Dokumentu honetako atal hidrologikoan. 
 
Caicedo-Yuso-ko Aintzira ulertu behar da bi azpisistema intimoki erlazionatu bezala, bat zingiratarra 
eta bestea aintzira. Landaredi zingiratarra inguratutzen du aintzira oso iparra izan ezik. Uretatik 
gehien hurrunduta dagoen landaredi zingiratarra, belardi juncal batzuetatik eratuta, gaur egun ia 
desagertuta egindako drainatzeengatik. 
 

  
Argazkiak. Aintziraren bi irudi; ezkerrera, iparraldeko ertzea. Eskuinera, aintzirako hegoaldea. 
 
Lezkadi trinkoa landare zingiratar  presentzia onarekin barnerantz gehiago agertzen da eta garrantzi 
handiko habitata dela lekuko ornitiko faunarentzat. Aintziraren sakonera txikiko hondoa uretako 
landaredi espezializatua daukate eta uretako elikadurarako interesgarriak dira.  Iturri gatzdun txikiak 
zeinen gatz-urak aintzirakoekin nahasten diren errekastoa eratzen du, eta hau floran isladatzen da. 
Nabarmentzekoa da lurralde honetan espazioaren % 59 hartzen duten erkidego-intereseko 10 
habitat ematen direla. Habitat irudikatuenak 9340, 9240, 9230, 6210 eta 6420 dira. 6210, 4020, 1510 
eta 6220 nabarmentzen dira lehentasunezkoak bezala, presentziaren % 6 ekin.  
 
Aintzirako inguruko lurrak jabetza pribatua dira gehienez, basoak izan ezik, hauek Caicedo-Yuso-
koak dira.   
 
Gaur egun aintziran egiten den erabilera bakarra nekazaritza-laborantza ureztatzerako ur erauzketa 
da, mehatxu nagusia historikoki iraganean hau izanez. Aintzirako ur bolumenaren erauztea aldatu 
da urtez urte,  50.000 m3/urtero, 15%-ko bolumena izanez eta aintziraren azalera 40% baino gehiago. 
Hurrengo eraginak izan ditu: 
 
• Korrontearen lehorketa. Ibai-biozenosia desagerraraztea 
• Aintziraren eremu padura lehortzea 
• Landare eguzkizale espezieen mugimendua 
• Kostaldeko habitaten eta aterpeen desagerpena   
• Ur murgildutako makrofitoen larreen desagerpena.   
• Ingurumenari elikagaiak askatu 
• Erauzketa aktiboa eta landare biozenosi ezegonkortasuna 
• Tasa naturalaren berrimena erritmo normalaren aldaketa 
• Geruzapen-nahasketa zikloaren aldaketa 
• Uraren berezitasun kimikoa galtzea 
• Maldaren ezegonkortasuna. Eraitsiak. Lohiz betetze prozesuak bizkortu 
 
Beste erasan batzuk hezegunean gertatzen diren landutako eremu presioak dira, 
kriptohezegunearen gainazalaren eta elikagaien emana urpeko ekosistemari txikiagotzea eragiten 
duela. Gainera, espezie exotikoak sartzearen ondorioa bertako espezieak mugitu behar direla da.  
 
Hurrengo atalean eremu naturalen babes motak agertzen dira: 
 
Babestutako Hezeguneen katalogoa. Caicedo Yuso-ko aintzira Euskadiko heze leku babestuen 
katalogoan sartuta, II taldearen barnean egonda, heze lurraldeko plan sektorialen (160/2004 
Dekretua, Uztaila 27), (B6A2) Caicedo Yuso aintzira-ko izenarekin.  
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BGL. Caicedo Yuso-ko aintzira Garrantzi erkidego Lekuaren Proposamenaren barruan sartuta dago 
92/43/CEE habitaten zuzentarauaren arabera, “Caicedo Yuso-ko aintzira” izenpean (ES 2110007 
kodea). 
 
Ehiza aterpea eta  Arrantza esparrua. Caicedo Yuso-ko aintzira Ehiza aterpea eta  Arrantza 
esparruan adierazita dago (Foru ordena 26/2006, ALHAO 2006 Otsailak 6). 
 
Baliabide Naturalen Antolamendu Planak (BNAP). Añanako Diapiroaren natura baliabideen 
antolamendu plana lanpena eta onarpena hasi zen  (2004 otsailak 24 Ordena), 16/94 legearen 
arabera, Euskadiko ingurune kontserbazioarekin. Antolamendu plan hau Añanako diapiro inguru 
guztia barne hartzen du, 14 km2- gutxi gorabeherakoa, Caicedeo Yuso-ko aintzira eta Gesaltza 
Añana barnean sartuta. Lehenengo bertsioan BNAP-a gelditu zen. Gaur egun, GLK eta BNAP 
kudeaketa planaren egindakoaren zain daude Euskadiko Gobernuaren kontratazio berriaren bidez.  
 
Antolamendu planaren zehaztapenak ardura handikoa izango dira haren erabilera mugatzeko eta 
antolatzeko Ramsar eremuan. Diapiroaren eremu osoari zabalduko da, heze lurraldeen 
babesarekin.  
 
Kategoria eta lekuko babes mailen aldeak (Red Natura 2000, BNAP, LAA, RAMSAR-ean sartutako 
hezegunea…) administrazio kategoria ugari eman dira eta haien limiteak ez dira bat 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. Taula. Caicedo aintziraren babes mailak eta administrazio mugak. Iturria: berezko lana 
 
 
Hauen adostasunik eza Añanako diapiroaren BNAP eta aintziraren kudeaketa plana BGL 
konponduko da, gaur egun hasierako fasean. 
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4.6.2 Fontecha eta Komunioiko Artadiak 

Fontecha eta Comunión/Komunioi garrigak bi baso eremuak dira udaleko haranetan, relictak 
geratu direla zonaren belar-laborantzen gehiengodun barruan . Lurraldea 84,59 ha hedadura dute 
eta garriga azpimediterraneo ongi mantendua da, garriga (Quercus ilex ssp. rotundifolia) 
menderatzen du zonaldea baina zuhaixkak ere agertzen dira, hego-orrea (Juniperus oxycedrus), 
berberis arrunta (Berberis vulgaris), ezpel arrunta (Buxus sempervirens), karraskila (Rhamnus 
alaternus), mosketa arrosa (Rosa arvensis), marmaratilla (Viburnum lantana), eta azpizuhaxka 
batzuk, estrepa (Cistus albidus) eta inarra (Erica cinerea, E. vagans). Ordoki-artadi hauek lursail 
txikietako nekazaritza-ustiapen existente desberdinetarako sarbidea espazio bera barruan ematen 
duten bideetako sare batek ibilita daude. Badaude ere lastonaretako eta belardi 
lehorretako azalera txiki batzuk eta Fontecha-ko artadiren kasuan, espazio hau Ebroko erribera 
berarekin harremanetan jartzen da interes erlazionatuko landaredi elementuak riparia florarekin 
gehitzen dituena 
 

  
Argazkiak. Fontecha-ko artadiaren bi irudi. 
 
4.6.3 Ebro Ibaia 

Ebro ibaia, Lantarón-eko udalaren hegoaldeko muga dena, zona harritsuan Sobrón-eko 
sektorean sartuta dago (7.414 m), haranari irekitzeko eta meandro desberdinak eratuz era 
bihurgunetsuan harana igarotzea (13.025m). 20.439m igaro da Lantaron terminoan. Ibaiak eta 
erriberak ekosistema gakoak barne hartzen dituzte hainbat espezietarako, haietako batzuk 
mehatxatuak, honen ondorioz Red Natura 2000 barruan sartzen dira, BGL “Ebro Ibaia / Río Ebro” 
barruan eta hartu dira Kudeaketa-Planetako Interes Bereziko Areak, bisoi europarra (Mustela 
lutreola), igaraba (Lutra lutra), hegazkina lubakitzailea (Riparia riparia), Mazkar arantzadun (Cobitis 
calderoni), zaparda (Squalus pyrenaicus ) eta Ibai-kabuxa (Salaria fluviatilis). Espezie hauetarako 
erlazio ibai-inguruneko oso estua da.  
 

  
Argazkiak. Ezkerrean, Ebro ibaia, Fontechan. Eskuinean, Ebro ibaia Sobrón presaren ondoan. 
 
Landaredia zumardietatik, haltzadietatik eta sahastietatik osatuta dago, eta helofitikoa erriberako 
aldeetako landaredia. 
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4.6.4 Omecillo Ibaia 

Omecillo ibaia Gaubeako harana gainean jaiotzen da. 32,5km-eko luzerakoa Ebro ibaian amaitu 
arte. Bere arroa 350 km2-eko da.  
 
Ibaiko parte baxua, Miranda-ko sinklinala sartzen da limolitas-etan, hareharrietan eta azpilaren parte 
diren hirugarren buztinetan, eta gainera jasotzen du bere ezkerragatik Muera-ko ibaiko ur gazi 
samarrak. Ibai honek galeria-baso garrantzitsuak eta arrain-hazkuntzaren fauna oso interesgarria 
ditu, nahiz eta tarte baxu hau Ebro ibaitik datorren espezie aloktonoko sarreraren esku egon. 
Horregatik babestuta dago BGL -irudiaren azpian (Omecillo, kodea ES2110005)  eta Red Natura 2000 
barruan sartuta, 128ha-ekin.  
 
Erkidego-interes habitatak: 7 (Lehentasunezko 2) espazioaren % 30 hartzen dutela. Habitat 
irudikatuenak 92A0, 3240, 9340, 6210 eta 6220 dira. Lehentasunezkoak bezala nabarmentzen dira 
6210 eta 6220, presentziaren % 2 ekin. 
 

  
Argazkiak. Omecillo Ibaia Bergonda herritik igarota 
 
 
4.6.5 Sobrón 

Sobrón-en area Lantarón-eko udalaren mendebaldeko muturrean aurkitzen da, Tobalina-ko haran 
burgostarrarekiko mugan. Natura-guneak Arcena-ko mendilerroko ekialdeko zati bat dauka, eta 
funtsean hego eta ekialde hegalak sartzen ditu.  
 
Sobrón-eko eguterak ipar-hegoa orientazio sakanetako multzo interesgarria dira (La Torca, 
Atapuerca, La Calleja, Vallorca) edo mendebal-ekialdea (Renejas), oso malkartsuak, Ebroren eta 
mendilerroko kotarik altuenen arteko 800 metro baino gehiagoko aldearekin. Paisaia honen eraketa 
erlazionatu dago hondar-substratuaren gaineko ganga gisa jarritako kareharrizko material 
mesozoikoetako eta buztinetako antiklinal itzeleko esistentziaz, hortaz beheko substraturik bigunenen 
ondoko higadurak kareharrizko escarpes hauen agerpena eragin zuen. 
 
Kresterio eta hormatzar harritsuak hormatzar harritsuak substratu ideala dira gailurreko baso mistoek 
nabarmentzen duten eta kantileko eta rokedoetara berezko komunitateetako txio egin nuenaren 
eta glera-en arteko landaredi berezirako, eskualdekoak edo probintzia endemismo batzuen 
presentziarekin, Petrocoptis glaucifolia, Saxifraga losae, Phalacrocarpum oppositifolium, eta abar. 
Lokalki, sakan batzuen hondoan belardi hezeko eraketa batzuk aurkitzen dituzte Erica tetralix-ko 
txilardiekin.  
 
Rokedoetako auna hemen erakusten da bere distira guztian, harkaiztar hegazti komunitateak 
nabarmenduz, arrano errealeko presentziarekin, sai zuriarekin, belatz erromesarekin, hontz 
errealarekin, perdicera arranoarekin, sorbeltz errealarekin, belatxingekin, eta Euskadiko sai horail 
iluna hazkuntza-koloniarik garrantzitsuenetako batekin. 
 
Sobrón-eko hegalak, natura desberdineko baso-masa trinkoengatik estalduta daude. Ebroko eta 
Sobrón-en urtegiko ingurunean sahatsekiko galeria-basoak, haltzak eta makalak garatzen dira. 
Gainera, harrapakinaren hurbileko sakanetan itsas pinuko (Pinus pinaster) baso autoktono batzuk 
agertzen dira, paregabeak Autonomia-Erkidegoan. Kotarik baxuenetan lagundutako artadi 
kantabriko lodiak agertzen dira marojal-orban batzuekin, bide ematen dietela ezpel-oihanpe 
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trinkoarekiko erkameztiari, eta pinudi zurietarako hauei. Mendilerroko kordaletan pagadi-unada 
batzuk eta baso mistoko orban batzuk aurkitzen dira txio egin nuen Batxikabo-ren laiotzetako 
kantileko. Honela, natura-gunearen hiru zati laugarrenetako basotuta daude. 
 
Giro hauetako faunaren artean, igaraba eta bisoi europarra presentzia nabarmentzen da Ebroko 
sotoetan, eta baso-komunitate ordezkaritza bikaina, espezieetako aniztasun garaia natura 
desberdineko baso txandaketaren ondorio bezala erakutsiz. Horrela, posiblea da artadi 
mediterraneoko espezie tipikoak hegal berean aurkitzea, iparraldeko beste espezieekin nahastuta. 
Ezpel-oihanpearen estaldura trinkoak bide ematen dio animalia-kantitate handiko agerpenari: 
basurdea eta orkatza eta tamaina txiki eta ertaineko haragijale komunitate interesgarria, otso 
batzuk ere agertzen dira.  
 
Belardi-irudikapen on batzuk daude eta natura desberdineko sastrakak, ipuruek, ezpeldiak, 
gurbitzekiko txilardi mediterraneoak eta arantzadiak begietsi ahal izanez. Zonaren despopulatze 
orokorrak lagundu die bazka-sastrakaren kolonizazioari eta utzitako laborantzei. 
 
Red Natura 2000-ko (BGL ES2110002)  1760ha parte hartzen dute eta gainera Valderejo-Sierra de 
Arcena-ren Hegaztientzako Babes Bereziko Zonaren partean sartzen da. 
 

  
Argazkiak. Harkaitz malkartsuek eta haran interstizialek Sobrón-eko zonaren izaera malkartsu eta basatia zehazten dute. 
 
4.6.6 EAko babestutako natura-guneetako sarea (16/1994 Legea) 

Lantarón-eko Eusko Jaurlaritzako 16/1994 Legearen esparruan udal barruan babestutako zona 
bakarra Añana-ko Diapiro-aren area da, Caicedo Yuso aintzira barruan izanda. Espazio honek 
1.492ha-ko azalera du. "Añana-ko diapiroa" espaziorako 2004ko otsailaren 24aren Agindua dago, 
Baliabide Naturalen Antolamendu-Planaren onespeneko eta lantzeko prozedura hasten den, baina 
ez zen amaitu. 
 

  
39. Irudia. Lantarón-eko udalari dagokionez Añana-ko Diapiro-aren Babestutako Biotopoaren mugaketa. Iturria: berezko lana 
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4.6.7 Natura 2000 Sarea  

 
Habitat naturalen kontserbazioko 92/43/CEE Zuzendaritzaren eta basa fauna eta floretako 
aplikazioan eta kontserbazioko 79/409/CEE18  Zuzendaritzaren Hegaztiak Basokoak, hauekin 2000 
Natura Sarea konfiguratu da. Lurraldeko biodibertsitatearen mantenua EBeko kideak zeinen 
helburua sare ekologiko europarra egitea da, marko komuna sortuz faunaren, flora basoen eta 
erkidego-interes habitataten kontserbaziorako definituz. Aipatutako Zuzendaritzek habitatak eta 
erkidego-interes espezieak ezarri dira bere eranskinetan. 
 
Aipaturiko Sarearen ezarpenerako hasierako pausoak eman ziren 1997ko abenduaren 23, 2000ko 
azaroaren 28 eta 2003ko Ekainaren 10ko Euskal Gobernu Kontseiluko Akordioen bitartez, zeinetan 
Hegaztientzako Babes Bereziko (HBBE) 6 Zona agertu ziren eta 52 espazio proposatu ziren Erkidego-
Garrantzi Leku (BGL) bezala. BGL hauek Komisio Europarrera igo ziren, onartu zituen eta Erkidego-
Garrantzi Leku bezala izendatu zuen hurrenez hurren eskualde biogeografiko atlantiko eta 
mediterraneoei buruzko 2004/813/CE19  eta 2006/613/CE20 Erabakien bitartez. Ondorio bezala, 
Euskadiko gaur egungo azaleraren % 20 2000 Natura Sarean integratuta dago. 
 
Habitatak Zuzendaritzaren 4 artikuluan ezarritakoaren arabera eta 42/2007 legearen arabera 44 eta 
45 artikuluetan, Abenduak 13, Ondare Naturalak eta Biodibertsitateak, Autonomia-Erkidegoek 
Kontserbazioko Zona Berezi bezala BGL guztiak aitortuko dituzte, bere lurralde-eremuko 
Hegaztientzako Babes Bereziko Zonez gain, eta jarriko dituzte beharrezko kontserbazio-neurriak, 
habitat naturaleko tipoen eta halako areetako bertan dagoen espezieen eskaera ekologikoei 
erantzuten dizkietenak. 
 
Lantarón-eko udal barruan lurraldearekin hurrengo natura-guneak 2000 Natura Sarean sartuta 
daude. 
 

  
40. Taula. Lantaroneko Natura 2000 Sareko guneak. Iturria: berezko lana 

                                                           
18 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación 
de las aves silvestres (versión codificada). 
 
19 Decisión 2004/813/CE, de 7 de diciembre, por la que se adopta de conformidad con la Directiva 43/92/CE del Consejo 
la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Atlántica. La lista aprobada por esta Decisión 
ha sido posteriormente actualizada por la Decisión de 12 de noviembre de 2007 (2008/23/CE). 
 
20 Decisión 2006/613/CE de 19 de julio, por la que se aprueba la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la 
Región Biogeográfica Mediterránea.  La lista aprobada por esta Decisión ha sido posteriormente actualizada por la 
Decisión de 28 de marzo de 2008 (2008/335/CE). 
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Hurrengo taulak espazio hauei buruzko datuetako batzuk laburtzen ditu: 
 

 ES2110002 ES210005 ES2110007 ES210008 
Izena Sobron Omecillo-

Tumecillo Ibaia  
Arreo-
Caicedo-
Yuso Lakua 

Ebro Ibaia 

Azalera 1.760 ha 128 ha 136 ha 543 ha 
Lantaron-eko udal-
lurraldeko azalera 

1.128,31 ha 13,91 ha 131,08 ha 85,17 ha 

Luzera  27 km  75,7 km 
Erkidego-Interes Habitatak 3150, 3240, 

4030, 4090, 
5110, 5210, 
6210, 6220, 
6230, 6420, 
7220, 7230, 
8130, 8210, 
9120, 9150, 
9230, 9240, 
92A0,   9340 

3240, 4030, 6210, 
6220, 6510, 9240, 
92A0, 9340 

1410, 1510, 
3150, 6210, 
6220, 6420, 
9230, 9240, 
9340 

3150, 3240, 3270, 
4030, 4090, 5210, 
6220, 6420m 
8210, 9240, 92A0, 
92D0, 9340  

Hegaztiak Zuzendaritzaren I 
Eranskinaren hegazti espezieak 

Aquila 
chrysaetos, Bubo 
bubo, 
Caprimulgus 
europaeus, 
Circaetus 

Alcedo atthis Caprimulgus 
europaeus, 
Circaetus 
gallicus, Circus 
cyaneus, Lanius 
collurio, Lululla 

Alcedo atthis, 
Ardea purpúrea, 
Ciconia ciconia, 
Egretta garzetta, 
Hieraeetus 
fasciatus, 

ES210007 Arreo/Caicedo-Yuso Aintzira 

ES210002 Sobrón 

ES210005 Omecillo-
Tumecillo Ibaia 

ES210008 Ebro Ibaia 
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gallicus, Circus 
cyaneus, Falco 
columbarius, F. 
peregrinus, Gyps 
fulvus, Hieraeetus 
pennatus, H. 
fasciatus, Lululla 
arborea, Milvus 
migrans, Milvus 
milvus, Neophron 
percnopterus, 
Pandion 
haliaeetus, Pernis 
apivorus, 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, 
Sylvia undata 

arbórea, Milvus 
migrans, Pernis 
apirvorus 

Ixobrychus minutus, 
Milvus migrans, 
Recurvirostra 
avosetta, 
Nycticorax 
nycticorax, 
Himantopus 
himantopus, Circus 
aeruginosus 

Habitatak Zuzendaritzaren II 
eranskinaren ugaztun espezieak 

Lutra lutra, 
mustela lutreola 

Mustela lutreola, 
Lutra lutra 

 Lutra lutra, Mustela 
lutreola 

Habitatak Zuzendaritzaren II 
eranskineko narrasti eta  anfibioak 
espezieak  

   Mauremys leprosa 

Habitatak Zuzendaritzaren II 
Eranskinaren arrain espezieak 

 Chondrostoma 
toxostoma, Rutilus 
arcasii 

 Chondrostoma 
toxostoma, Rutilus 
arcasii 

Habitatak Zuzendaritzaren II 
Eranskinaren ornogabe espezieak 

 Euphydryas aurinia, 
Coenagrion 
mercuriale 

  

30. Taula. Lantaroneko BGLen oinarrizko datuak. Iturria: berezko lana, datuetako normalizatutako formularioetatik hartuta 
 
 
Gaur egun hasierako onespena jaso dute Ebro eta Omecillo Ibaietako Kontserbazio Bereziko 
Eremuek (Eusko Jaurlaritzaren 2014ko apirilaren 16ko Agindua, eta Arabako Foru Aldundiko Diputatu 
Batzordearen 314/2014 Akordioa), eta ondorioz, arautegiak eta neurrien agiriak ere bai.  
 
 
4.6.8 Natura lurralde antolamenduaren arauen interes areak 

 
Inguruneko Interes Area bakarra Lantarón-eko udal barruan Lurralde-Antolamenduko Arauetan 
jasota Caicedo-Yuso-ren Aintzira da. 
 

  
41. Irudia. Lantaron udalaren Lurralde-antolamendu zuzentzaile Inguruneko Intereseko freak. Iturria: berezko lana 
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4.6.9 Baliabide naturalem antolamendu-planekiko lurralde-eremuak 

 
Gaur egun, Eusko Jaurlaritzak kontratazio fasean dauka Sobron, aintzira eta Caicedo-Yuso 
Kudeaketa Planetako BGL-a, Añana-ko Diapiro-aren Baliabide Naturalen Antolamendu-Plana 
bezala.  
 
Añana-ko Diapiro-arentzat, 2004ko otsailaren 24aren Agindua dagoeneko, nahiz eta izapide hau 
hasierako onespenetik ez pasatu. 
  
 
4.6.10 EAEko natura-gune nabarmeneko katalogo irekiaren espazioak 

 
Hurrengo natura-guneak EAE-aren Natura-Gune Nabarmeneko Katalogo Irekiari gehituta daude. 
 
74. Fontecha eta Comunión/Komunioi Artadiak, 84,56 ha, Lantarón udalean. 
 
67. Arcena mendilerroa – Sobrón, 3.957,26 hazeinen % 28,82 (1.146,9 ha) daude Lantarón-eko udal 
barruan. 
 
68. Caicedo-Yuso aintziraren zonaldea, 141,94 ha, zeinetako 132,95ha (% 93,67) Lantarón-eko udal 
barruan dauden. 
 
Espazio hauen banaketa ezin hobeto ikus daiteke hurrengo irudian: 
 

 
42. Irudia. Lantarón-eko udalari dagokionez EAE-aren natura-guneetako katalogo irekiaren espazioak. Iturria: berezko lana 
 
 
4.6.11 Erabilgarritasun publikoko mendiak eta mendi-babesleak 

Mendi publikoak dira Estatuko, autonomia-erkidegoetako, toki-erakundeetako eta beste zuzenbide 
publikoko erakunde batzuetako kideak. Mendi publikoak hurrengo eran sailka daitezke. 
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Baso-jabari publikoko mendiak besterenezin, 
preskribaezin eta ezenbargagarriak dira eta ez daude 
lotuta bere titulartasuna kargatzen duen zergara. Jabari 
publiko-mendietako Administrazio kudeatzaileak izaera 
publikoa eman diezaieke erabilera begirunetsu haiei 
ingurunearekin, baldin eta egiten badira irabazi-asmorik 
gabe eta indarreko araudiaren arabera eta ustiapenak, 
baimenak edo emateak legalki ezarritakoekin 
bateragarriak direnean. alaber, baimenak ematera 
menderatuko ditu, baso-araudi egokiaren arabera, 
bere intentsitateagatik, arriskugarritasunagatik edo 
errentagarritasunagatik eta baso-jabari publikoaren erabilera kentzailea dakarten jarduera guztiak. 
 
Lantarón-eko udalean hurrengo mendi publikoak ditugu: 
 

MENDIA IZENA AZALERA JUNTA Lantaronekiko % 
57 LA TORCA 818,50 Sobrón 12,09 

605 PINAR DE SAN ANDRES 299,56 Turiso 4,42 

606 ROBLEDAL 73,91 Caicedo-Yuso 1,09 

57 LA TORCA 5,54 Sobrón 0,08 

605 PINAR DE SAN ANDRES 1,89 Turiso 0,03 

605 PINAR DE SAN ANDRES 0,53 Turiso 0,01 
31. Taula. Mendi publikoko Lantarón-eko udalaren zerrenda. Iturria: Arabako Foru-Diputazioa 
 
 

 
43. Irudia. Lantarón-eko udaleko Erabilgarritasun Publikoko Mendien mugaketa. Iturria: berezko lana. 
 
 
4.6.12 Paisaia berezi eta nabarmenak 

Arabako Lurralde Historikoko paisaia berezien eta bikainen Katalogoa irailaren 27ko Diputatuen 
Kongresuko 829/2005 Akordioaren bidez onartu zein behin betikoz. Katalogoaren arabera, 
Lantaronen aurki daitezkeen paisaia interesgarrienak hurrengoak dira:  
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44. Irudia. Lantaron udalerrian aurki daitezkeen Arabako Lurralde Historikoko Paisaia berezi eta bikainak (berezko lana Arabako 
Lurralde Historikoko paisaia berezien eta bikainen Katalogoa abiatuta. 
 

 
45. Irudia. Lantarón-eko udal barruan EAE-aren paisaia Berezi eta Nabarmenak. Iturria: berezko lana, EAE-aren Paisaia Berezi eta 
Nabarmeneko Katalogoa 
 

 
Argazkia. Ibaiko alde burgostarretik ikusitako Lantarón-eko udalaren egitura paisajistikoa. 
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4.6.13 Ekosistemen zerbitzuak 

Lantarongo, azaldu den bezala, eta bere kokapen geografikoaren ondorioz udala eta bere oso 
desberdina erdi fisikoa, ekosistema aniztasun handia, Arabako eta EAE-ko testuinguruko haietako 
nahiko berezi batzuk, du. 
 
Ekosistema hauek ondareetako eta zerbitzuetako serie guztia ematen dute ager zaitezen, sortze 
moderno samarreko eta garrantzi handiagoarekin pixkanaka itxura. Nabarmendu behar da harekin 
Milurtekoaren Ekosistemen Ebaluazioa, nazioarteko laneko programaren, PNUMA-k koordinatuta. 
Mugimendu hau 90 urteen hasi zen ikusi zenean beharrezkoa zelaikerketa zientifikoen eta 
nazioarteko hitzarmen desberdinen praktikan jartzeak biodibertsitatearen, klima-aldaketaren, 
desertifikazioaren, eta abar gainean zekartzan ikerkuntzen eskari hazkorra artikulatzea. EM-a 
burutzeko proposamen espezifikoa nazioarteko agertu zen Baliabideetako Munduko 
Institutuko bileran 1998ko maiatzean, analisi batek ekosistema osoetako pilotua egiteko beharra 
planteatu zenean, eskalan. 
   
Milurtekoaren Ekosistemen Ebaluazioak 2001a hasi zuen ofizialki giza ongizatearen gaineko 
ekosistemetako aldaketen eta aldaketa hauetaranzko erantzun aukeren ondorioak ebaluatzeko. 
Programak ongizateko ekosistemak eta giza bizi-kalitatea, haiek bereiziz eta ekonomikoki balioetsiz, 
uzten dituzten zerbitzuetan fokuratutako aurkezpen bat du. Milurtekoaren Ekosistemetako Ebaluazio 
Programak lau zerbitzu-tipo handi bereizten ditu: 
 
 Hornidura: elikagaiak, egurra, ehunak, eta abar. 
 Erregulazioa eta kontrola: uraren zikloa, klima, higaduraren kontrola, eta abar 
 Zerbitzu kulturalak: aisiarekin lotutako etekin ukiezinak, heziketa-balio estetiko, espiritualak, eta 

abar. 
 Euskarri-Zerbitzuak: lehen mailako ekoizpenera azpiko prozesu ekologikoak, mantenugaietako, 

lurzoru-heziketako, eta abar. 
  

Ondoren atal hauek era sintetikoan garatzen dira. 
 

HORNIDURA 

a) Elikadura-baliabide hornidura 
 
2009ko Nekazaritza-Erroldaren (INE) datuen arabera, Lantarón-eko udalean dago 3.052,71 dago 
nekazaritza-lurzoru erabilgarriko (SAU), 116,64z gain dago beste lurzoru batzuetako. Beraz, ia udal-
terminoaren % 45 nekazaritza-lurzoru erabilgarria da. Honetako nekazaritzakoa ohi dut erabilgarria, 
gehiengo neurrigabea (2.859 ha) daude belar-laborantzetara, berriz 10,43ha daude 
zurezko laborantzetara eta 182,88 ha bazketara 
 
Laborantzen artean,  azalerako garrantziaren aginduagatik, nabarmendu behar da gari biguna 
(1.132 ha), garagarra (906 ha), oloa (217 ha), ekilorea (201 ha), beterraba (71,5 ha), koltza (53,25 
ha), ilarrak (39 ha), zuhainak (19,95 ha) eta azalera txikiagoekiko gainerako laborantzak. 
 
Zentzu honetan, batzuk laborantzarik garrantzitsuenen batez hitz egitea eta estimua egitea, gariaren 
errendimendua kontuan hartzen badugu llanada arabarrean batzuei 5.000 kg-a/dago, garagarreko 
batzuei 4.500 kg-a/ha eta, adibidez, koltzako batzuei 4.500 kg-a/ha, Lantarón-en produzitzen ari izan 
ahal izango lukete 5.660 gari-tonataraino, 4.100 garagar-tonataraino eta 240 koltza-tonataraino. 
Udala nekazaritza-produktu hauek "esportatzen du" argigunea dago baina aldi berean batzuei 
beste askoak inportatzen ditu; adibidez, baratze- azalerak eta zuhaitz-laborantzak segur aski 
gutxiegiak izango dira udalaren berezko populazioa hornitzeko. 
 
Zenbat abeltzaintzak produzitutako abere-produktuetara, hau ez da sektore ekonomiko bereziki 
garrantzitsua Lantarón-en. 7 ustiapeneko presentzia azienda zuriarengandik nabarmendu behar da 
1.869 bururekin, 8 bururekin ahuntzatako ustiapen 1ekin, 36 animaliarekin zaldiatako 3 ustiapenekin, 
1.070 hegaztirekin eta 20 erlauntzekiko erle-ustiapen 1ekin 6 hegazti-ustiapenekin. Beraz, udalean 
produzitzen ari da artilea, ardiko eta ahuntzeko, ardiko, eztiko eta arrautzetako esnetako, haragia. 
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b) Baliabide hidrikoak 
Akuifero-karga 
Lehen esan denez gero, karstikoa Sobron-en sistemak funtzionatzen du karga zona 
bat bezala Arcena-Valderejo-ko eta Sobrón-eko zerraren sistema akuifero 
garrantzitsuetako euri-ureko infiltrazioagatik. Nahiz eta lur azpiko ur-masa hauek 
gutxi esplotatuta izan emanda lurraldeko malkartsua eta beraren nekazaritza-
erabilera baxua interes estrategiko handiko erreserbasorkuntzari|belaunaldiari buruz 
da. 
Bestalde, nahiz eta material gutxiago iragazkorrak egon, Lautadako gainerako 
lurraldea azpiko akuiferoko karga zona bat ere da. 
 
Kontsumorako ura  
Los núcleos urbanos que se sitúan dentro del municipio de Lantarón se abastecen 
de recursos hídricos subterráneos explotados a partir de pozos y manantiales dentro 
del mismo municipio. 
 
Ureztaturako ura 
Lantaron-en ur gainazaleko eta lur azpikoak nekazaritza-ureztaturako aprobetxatzen 
dira; adibidez, Caicedo-Yuso-ko Aintzirako uretako kantitate nabarmenak ateratzen 
dira ureztatuko baita ere Omecillo ibaiko erabileretarako. Tumecillo-ko Lantarón-eko 
udal barruan inskribatutako ureztatzaileak dituen Ureztatzaileetako Komunitatea 
dago, nahiz eta 2009ko Nekazaritza-Erroldaren datuen arabera soilik 78,18 ha 
udalaren laborantzetako zeuden ureztatuan. 
 
Bainuetxe-urak 
Nahiz eta gaur egun ekonomikoki aprobetxatzen ari ez izan, Sobrón-eko iturri 
hidrotermalesek ematen dute ustiapen historikoa Sobrón-eko bainuetxe famatu 
itxuran sortu zuten ur sendagarri eta termaleko emari interesgarriak. 

 
ERREGULAZIOA 

 
a) Uraren kalitatearen hobekuntza 
 
Caicedo-Yuso-ko Aintzirak Añana-ko diapiro-a dabilen uraren kalitatearen hobekuntza dakar; 
Aintziraren irteerako Aintzirako errekak du sarreran, eta sakanetako eta isurketetako ondoko 
ekarpenetan erreka honen gatz-kontzentrazioa Ebro ibaiko bere sarrera baino lehen gutxitzen 
diren gazitasun txikiagoa. 
 
Lehen esan denez gero, Omecillo udaleko ibaiko eta Ebroko llanada-partearengako tarte 
baxuek ur-kalitateak dituzte. Bestalde, ikuspuntutik soil-soilik kualitatiboa, Sobrón-en eta 
Puentelarrá/Larrazubi-ren urtegiek efektuak dituzte Ebro ibaiko uraren kalitatearen gainean; 
noizbait beheko geruzetan produzitutako anoxietatik harantz, dekantazio-prozesuak eta urtegi 
hauetako autoarazketa gertatzen dira, helofítica landaredia egiten duen iragazpeneko eta 
erriberako gainera gain. 
 
b) Berotegi-efektuko gas-hustubidea. Hau ekosistemak irismen nazioartekoagoarekin 

eskaintzen dituen zerbitzuen bat da. Udalaren landaredi naturalaren gaineko karbono 
dioxido atmosferikoko obsesioak joka dezake eta berotegi-efektuko gas honen 
kontzentrazioak arintzera lagun dezake.  

 
Lantarón-eko udalean, 3.000 hektarea baino gehiagok baso-izaera dute, nahiz eta, landaredi-
atalean azaldu du moduan, baso-lurzoru hauek oso ezaugarri desberdinak izan: terofíticos-a 
pinudietaraino eta mendi-pagadietaraino belardietatik, artadiak eta sastrakak hariztietatik, 
galeria-basoetatik, artadietatik, ipuruekin eta Sabinorekin pasatuz. Bereiztea edo udalaren baso-
ekosistemak jartzen dituzten berotegi-efektuko gasetako kantitatea zifratzea korapilatsu 
gertatuko litzateke ezta ere masetako  azalera zehatzak ez daude bereizita eta ez obsesio-
ratioetako zifra errealak giro hauen bakoitzerako daude. Oraindik horrela, datu zehatz batzuk 
estima daitezke: 
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 Bartzelonako 21 Agendaren arabera, 0,5 dago baso mediterraneoko kontsumitzen dute, 
urte batean, 1,62 CO2-tm-etan. 

 Baso osoko hektarea 1ek 4,75 CO2-tm kontsumitzen ditu 
 Baso mediterraneoko hektarea 1ek 5 CO2-tona jartzen ditu hektareagatik eta urteagatik. 
 FAO-aren arabera, hektareagatiko CO2-etako tonetan xurgatzearen eta urtearen indizeek 

0,7 eta 7,5 bitartean aldatzen dute zona epeletan. 
 
Zentzu honetan, CO2 2,00 tn-eko zifra hartuko bagenu dago eta urtea Lantarón-eko udalaren 
baso-masetan jarrita, hitz egiten ari izan ahal izango genuke 6.000 tn/urtea obsesio ratioaz. 

 
 

KULTURALAK 

a) Paisaia 
Hau ondo ez neurgarria du, Sobrón-eko mendi ikusgarrietatik aldatutako paisaietako bat-
egitearen ondorioz Lantarón-eko udaleko balio garrantzitsua, Ebroko eta Omecillo-ko 
alubialetara, umeengatik Añana-ko Diapiro-arenganantz pasatuz jasotzen ari diren zerrak, 
espazioa dagoen tokian paisajísticamente berezia (Caicedo-Yuso-ko Aintzira). Nahiz eta 
neurgarria ez izan, da bat ondo asko ematen diola, idiosinkrasia-sorrerara, bere lurraldearekiko 
biztanlearen identifikazioari gizarte-mailara, laguntzen duenez gero, zalantzarik gabe, bizi-
kalitate hobera, baita ere funtsezko oinarria da jarduera turistikoaren garapenerako. 

 
b) Ezaguera jarduera inguruneetako eta erdian aisiako garapena  
Lantarongo, eta bere habitatetako udaleko babestutako natura-gune existenteak oro har, 
ematen dituzte zerbitzu batzuk eta begirunean bere biztanleengatik, enpresariengatik, eta 
hiritarrengatik oro har izaten hasi diren balioak. Adibidez, Sobrón-eko zonan dago UR museoa, 
ingurumen-hezkuntzako eta jardueretako, abentura/natura parke bat bezala horrela, 
hornikuntzako, kokatuta. Sobrón-eko zona da ere bere paisaia malkartsuaren eta bere balio 
natural garaien, zeinen artean behaketa-erraztasuna harrapari iberiar aparten askorengandik 
nabarmentzen dutenen, ondorioz bisitatutako leku bat. Oraindik hezegune gutxi ezagun eta txiki 
samarra izanez, Caicedo-Yuso-ko Aintzirak erakartzen ditu bere ezaugarri fisiko berezien ondorioz 
naturako (gatz-karstaren gaineko euskal aintzira bakarreko) behatzaileetako eta uretako 
hegaztiko espezie berezi ere batzuk ikustearen posibilitateko halako kantitate batzuk. Ibai-
tarteek eta Sobrón-en eta Puentelarrá/Larrazubi-ren urtegiek bisitariak jasotzen dituzte kiroletako 
arrantzaleen aldetik. GR-tarteak eta ibilbide existenteak (G-99 eta GR1) mendi-ibiltarik eta 
bisitariek darabiltzate. Egoera hauek guztiek sortzen dituzte biztanleentzat onura handiko 
jarduerak eta bisitariak, ikuspuntu ekonomikotik hainbeste, berregitearen bitartez osasun fisiko 
eta burukoaren ikuspuntutik bezalak eta kultura.  
 

 
c) Ondare historiko eta kulturala 
Ondoko atal sozioekonomiko ingurunean deskribapen ondare historikoko zehaztutako eta 
kultural existentea egiten da orain errepikatuko ez den udalean. Oraindik horrela, esan behar da 
Ebroko haranean bere kokapenak, ipar-hegoa bide garrantzitsuenetako (Ebro-Bilbo-Gasteiza 
Miranda-ko), baita ere Omecillo-ko arroaren amaieran baten hurbileko, eta barne 
penintsularreko gatz-ustiapen zona existente gutxietako baten hurbileko erko, lurralde honen 
okupazio oso goiztiar eta desberdina berekin ekarri zuela. Hartan gaur egun estima ditzake 
trikuharri nahiko bezala, Brontze Aroko, arte erromanikoko elementu desberdinetako eta oso 
gotorleku erakargarrietako (Fontecha-ko bi dorreak bezala) nekropolia, historiaurreko 
elementuak bisita-esistentzia eta haiek bidez sortutako jarduera ekonomikoa berekin ekartzeko. 

 
EUSKARRI-ZERBITZUAK 

a) Biodibertsitatea 
Lantarón-eko udalak erkidego-interes habitatetako kopuru handia izatea bereizgarri du. 
Eskaintzen diela berezko habitatari, baina honekin lotutako espezieei ere esan ahal izango 
genukeen zerbitzua. Guztira 24 HIC-etara eta guzti inbentariatu dute, zeinetako 4 dira 
lehentasunezko intereseko. Zuzenean honekin harremanetan egonda, Lantarón-eko udala 
ostatua da nazioartekoa eta nazio mailarako babespeko espezie ugarietarako. Nabarmentzen 
da bere habitatek populazioei ostatu ematen dietela EAE-an galzoriko 
hartutako mota|espezie desberdinak: 2 ugaztun-espezie (igaraba eta bisoi europarra), 
hegaztietako bi (perdicera arranoa eta hegazkina lubakitzailea), hiru arrainetako (zaparda, 
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lamprehuela, ibai-blenio), baita ere anfibio bateko interes handia (pintojo-a sapillo-a), 
Hegaztiak Zuzendaritzaren eta ugaztunetako, arrainetako, narrastietako, anfibioetako eta 
Habitatak Zuzendaritzaren II Eranskineko ornogabeetako I Eranskinaren 
hegazti mota|espezie ugariez gain. Aniztasuna ere bere erdi itxurak baimentzen du oso flora 
desberdineko, espezie berezi askorekin eta intereseko esistentzia 
(espezifikoki mota|espezie mediterraneoak eta Sobrón-en, baita ere Caicedo-Yuso-ko 
aintziraren gatz-habitat espezieetan rupícolas existenteak). Euskadiko Florako Liburu Gorrian 
katalogatutako 18 flora-espezie ere daude. Zerbitzu honek beste ondare batzuen mantenua 
bermatzen du berriz, bezala adibidez elikadura-baliabideak, natura-turismoa, heziketa eta 
ingurune-sentsibilizazioa, eta abar. 

 
b) Konektagarritasuna eta osagarritasun ekologikoa 
Lantarongo udala jolasten da konektagarritasuneko paper gako bat eta natura-guneen arteko 
osagarritasuna (ibai bidezkoak, basokoak, mendiko, aintzirak), hegazti 
ugariko pausoko|pasatzeko eta migrazio-ornogabeetako, baita ere ornodun apartako 
(haragijale eta belarjale) igarotzeko lekua denez gero. Baina paper garrantzitsua jolasten da 
ere beste komunitate batzuen natura-guneekiko konexio garrantziaz gain EAE-ko hegoaren 
natura-guneetako sarean edo Ebro ibaian zehar. 
 
 

4.7 Baliabide naturalak, hondakinak eta inguremen-kalitatea 

4.7.1 Ur-kontsumoa eta arazketa 

Edateko uraren horniketa eta hondakin-uren kudeaketaren eskumena administrazio-batzordearena 
da, Arabako erregimenaren arabera. 
 
Udalmap-eko udal jasangarritasunaren adierazleen arabera, Lantaronen, eguneko eta biztanleko 
guztizko ur-eskaria 159,01 l/bizt eta eguneko izan zen 2013an. Zifra honi industriaren ur-eskaria gehitu 
behar zaio, 2001ean 387,88 l/bizt eta egunekoa izan zena. 
 
Hurrengo taulan Lantaron udalerriko herri-gune ezberdinek ura arazteko dituzten sistemak jasotzen 
dira: 
 

TITULARRA  JATORRIA  BAIMENDUTAKO 
URTEKO 

BOLUMENA (m3)

TRATAMENDUA  ISURTZE‐
PUNTUAK 

ALCEDOKO  
ADMINIST.‐BATZORDEA 

UR HONDAKINAK 
BIZNTANLERIA 35 BIZ. 

2.500  POZO OMS CON FILTRO 
BIOLÓGICO 

UNO 

BERGONDAKO  
ADMINIST.‐BATZORDEA 

           

CAICEDO‐YUSOKO 
ADMINIST.‐BATZORDEA  

UR HONDAKINAK 
BIZNTANLERIA 52 BIZ 

3.800  FOSA SEPTIKOA  BAT 

KOMUNIOIKO 
ADMINIST.‐BATZORDEA 

UR HONDAKINAK 
BIZNTANLERIA 104 BIZ 

8.800  FOSA SEPTIKOA BAT 

FONTECHAKO  
ADMINIST.‐BATZORDEA 

UR HONDAKINAK 
BIZNTANLERIA 120 BIZ 

9.000  FOSA SEPTIKOA BAT 

LEZIÑANAKO  
ADMINIST.‐BATZORDEA 

UR HONDAKINAK 
BIZNTANLERIA 52 BIZ 

3.700  FOSA SEPTIKOA BAT 

MOLINILLAKO  
ADMINIST.‐BATZORDEA 

UR HONDAKINAK 
BIZNTANLERIA 12 BIZ 

1.100  FOSA SEPTIKOA BAT 

LARRAZUBIKO 
ADMINIST.‐BATZORDEA 

UR HONDAKINAK 
BIZNTANLERIA 190 BIZ 

16.000  IRAGAZKI BIOLOGIKOA  BAT 

SALCEDO  UR HONDAKINAK 
BIZNTANLERIA 130 BIZ   

(1. FOSA: 30 BIZ. 
2. FOSA: 100 BIZ) 

1. FOSA: 2.200, 
2. FOSA: 7.300 

2 FOSA SEPTIKO  BI 

SOBRON  UR HONDAKINAK 
BIZNTANLERIA 69 BIZ 

11.000  3 FOSA SEPTIKO  HIRU 

TURISOKO  
ADMINIST.‐BATZORDEA 
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ZUBILLAGAKO 
ADMINIST.‐BATZORDEA 

UR HONDAKINAK 
BIZNTANLERIA 130 BIZ 

6.850  2 FOSA SEPTIKO  BI 

LANTARONGO UDALETXEA 
– LANTARONGO 
IDUSTRIALDEA  

LANTARONGO UDALEKO 
INDUSTRIALDEKO UR‐

HONDAKIN SANITARIOAK 
 

15.960  AURRETRATAMENDUA: 
ARBASTAKETA, AREA 
ETA KOIPEA KENTZEKO 

TANGAK. 
TRATAMENDU 

SEKUNDARIOA LANDARE 
MAKROFITOEN BIDEZ.  

BAT 

LANTARONGO UDALETXEA 
– UDAL‐PILOKIROLDEGIA 

UDAL INSTALAZIOETATIK 
DATOZEN UR 
SANITARIOAK 

900  LOHI AKTUBATUAK  BAT 

32. Taula. Lantarongo udaleko ur-hondakinen kudeaketa-sistemak. Fuente: Lantarongo Udaletxea 
 
 
4.7.2 Hondakinen kudeaketa 

Lantaronen, hiri hondakinak Añanako Kuadrilak kudeatzen ditu, Gardelegiko udal zabortegira 
eramaten dituztelarik. Gaur egun 74 zabor-edukiontzi erabiltzen dira.  
 
Bilgarriak Añanako Kuadrilak kudeatzen ditu eta Jundizeko Bilgarrien Kudeaketa Plantara bideratzen 
dira. Arabako Foru Aldundiarena da eta gaur egun FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, 
S.A. eta Yárritu, S.A. enpresen ABEE batek kudeatzen du. Zabor mota honentzat 35 edukiontzi daude 
gaur.  
 
Papera Arabako Foru Aldundiak kudeatzen du SAICA NATUR NORTE, S.L. enpresaren bidez. 
 
Beira Ekovidrio-k kudeatzen eta prozesatzen du. 2013an usalerrian 15 edukiontzi zeuden 28.370 beira 
kg bildi zituztenak. 
 
Gainera, 5 plataforma aurkitzen dira hurrengo zabor motak jasotzeko 3 edukiontzirekin: inausketa 
hondakinak, obra txikien hondakinak eta volumen handikoak. Plataforma hauek bergondan, 
Komuioien , Larrazubin, Salcedon eta Zubilagan aurkitzen dira, eta kudeaketa Arabako Foru 
Aldundiaren bidez egiten da.  
 
Udalmap-eko udal jasangarritasunaren adierazleen arabera, 2009an, hiri-hondakinen ekoizpena 
473,20 kg biztanleko eta urtekoa izan zen.  
 
4.7.3 Eenergia kontsumoa 

Udalmap-eko udal jasangarritasunaren adierazleen arabera, Lantaron udalerriko urteko elektrizitate 
kontsumoa 64.478 kwh/biztanlekoa izan zen 2013 urtean. Industria-sektoreari dagokion urteko 
elektrizitate kontsumoari dagokionez, 60.374 kwh/biztanlekoa da, eta beraz, industriarekin zerikusirik 
ez duen urteko elektrizitate kontsumoan 4.104,15 kwh/biztanlekoa da.  
 

4.8 Plangintzarik gabe gerta daitekeen denboran zeharreko eboluzioa 

Hiri-antolamendurako plan orokorra garatu izan ezean, indarrean 2002ko lantaroneko Arau 
Ordezkatzaileak leudeke. Araudi horrek ez ditu kontuan hartzen ondoren onartu eta garatutako 
plangintza eta lege garrantzitsu asko eta, honek, arazo larriak ekar litzake. Ondoren onartutako plan 
batzuk EAEko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektoriala, Natura 2000 Sareko guneen 
presentzia, espezie mehatc¡xatu askoaren kudeaketa eta kontserbazio planak, edota Araba Araba 
Erdialdeko Eremu Funtzionalaren plan partziala dira. Beraz, ondoriozta daiteke egungo plangintza 
eta araudiaren eta Arau Ordezkatzaileen artean desadostasun nabariak daudela eta gaur egun 
indarrean dagoena dela gaurko egoerari hobeki moldatzen zaiona. Zentzu honetan, bai herritarrei 
baita udaletxeari ere hirigintza-jarduerak nabarmenki zailtzen zaizkie, araudi sektorial anitzaren 
bitartez konpondu beharreko gatazka egoerei aurre egin beharko zietelako.  
  
Beste alde batetik, oraingo Hiri-Antolamendu Plan Orokorrak Orau Ordezkatzaileek aurreikusten 
zuten baino azalera, etxebizitza eta biztanle kopurua gutxiago aurrikusten du. Kontuan hartu 
beharra dago arau horiek hazkuntza ekonomikoa, urbanistikoa eta populazioaren aurreikuspenak 



Lantaroneko HAPO 
Ingurumen-Ebaluazio Estrategikoa  Ingurumen-Iraunkortasunerako Txostena 
 

131 
 

hazkuntza joera garbia aurkezten zuela. Zentzu honetan, Arau Ordezkatzaileekin alderatuta, lurzoru 
batzuk desklasifikatu dira eta lurzoru azaleraren kontsumoa 12 hatan gutxitu ahal izan da, 
planifikatutak etxebizitza kopurua 30etan jaitsiz. Arau hauek guztiz garatu ezgero, lurzoru eta 
baliabideen kontsumoak handiagoak lirateke. 
 

5 HAPOagatik nabarmenki kalteturik suerta daitezkeen guneen 
ingurumen-ezaugarriak 

 
Hasierako onespenerako prestatu den HAPOaren kasuan, nabarmenki kalteturik suertatuko diren 
guneak lurzoru urbanizagarria bezala klasifikatu direnak dira. Txostenaren koherentzia bermatzeko 
eta informazioaren errepikapenak sahiesteko, zonalde ezberdinen gaineko eraginak hurrengo 
ataletan aztertzen dira: 
 
10. Natura 2000 sarerako gaitz baliespena 
11. Beste babes maila batzuetarako gaitzaren balioespena. 
12.2.2. Hautatutako Aukeren azalpena 
 

6 Lehendik dauden ingurumen-arazoak  
 
Lantaron udalerrian lehendik dauden ingurumenaren inguruko arazoak garrantzi erlatibo 
eskasekoak dira. Udalerri hedakorra da, nekazal ezaugarri nabarmenduna, eta gutxi eraldatutako 
natura-guneak dituena. Hala ere, ingurmenaren inguruko arazo gutxi batzuk aipa daitezke: 
 

 Herri-guneak ugaria dira (nahiz eta ohizkoak izan) eta, kasu batzuetan, honek oinarrizko 
zerbitzuen kudeaketa zailtzen du, hala nola, baliabideen horkintza, ur-horniketa sarearen 
kideketa, ur-hondakinen arazketa, energía eta hiri-hondakinen kudeaketa. 

 Urtegi ezberdinek uretako ekosistemen gainean eragina dute. 
 Bergona eta Larrazubiko herri-guneen eta Lantaron eta Zubilagako industrialdeen pareko 

ibai zatietan eraginak aurki daitezke. 
 Garoñako erreaktore nuklearretik eta Sobroneko central hidroelektrikoan jatorria duten 

tensio handiko lineak ugariak dira. 
 Landaredi autoktono talde batzuen, bereziki harizti eta artadia, egitura eta funtzionalitatea 

egoera txarrean aurkitzen dira ohiko jarduerak diren abeltzantza, egungitza eta 
ikatzginzagatik. 

 Faunaren harrapaketak direla-eta, konektibitate ekologikoa kalteturik suertatzen da modu 
garrantzitsuan, bereziki, A-2122 errepidean. 

 Lantaron eta Zubilagako industrialdeek ur eta energía baliabideen kontsumo garrantzitsua 
burutzen dute. 

 Zubilagako industrialdeak usaimen-kutsadura sortzen du. 
 Momentu konkretuetan udalerriko industrialdeetan jatorria izan duten ur-kutsatuen bidezko 

poluzioa gertatu izan da.  



Lantaroneko HAPO 
Ingurumen-Ebaluazio Estrategikoa  Ingurumen-Iraunkortasunerako Txostena 
 

132 
 

 

7 Lurraldeko ingurumen-unitate homogeneoen definizioa  
 
Ingurune eta paisajistikoak unitateetako erabakia egin da halako homogeneizatze bateko irizpideak 
erabiliz eta hurrengoak sailkatu dira: 
 
1 Sobron eta Sobron urtegia 
2 Beheko Sobron Herriguneak 
3 Caicedo-Yuso aintzira 
4 Omecillo-ko harana, Puentelarrá/Larrazubi-ko urtegia eta Alcedo-ren ingurua 
5 Ordoki-artadiak 
6  Industrialdeak 
7 Nekazaritza-ibarra eta Ebro ibaia 
8 Puentelarrá/Larrazubi/Fontecha – Caicedo-Yuso/Alcedo Mendilerroak 
9  Turiso eta Molinilla Iparralderako mendilerroak 
10 Zentroko zelaiak eta udalaren mendebala 
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1 Sobron eta Sobroneko urtegia 
Ingurune fisikoaren baldintzak 
Erabat gainerako udaletik bereizitako unitatea da, jatorri geologiko desberdinaren ondorioz 
(mesozoiko sedimentarioa eta tektonikoa ondokoa) eta, ia mila metroetara heltzen diren aldeekin, 
orografia oso malkartsua. Sektorea mendi arabarreko Arcena-Valderejo-ren, Obarenses Ebroren 
beste alderako Mendi burgostarrekin alderatzen dutenaren, guneko ekialdekoago eta 
hegoaldekoagoa da. Sektore honetan, Ebro ibaiak bidea ireki behar izan zuen congosto ikusgarria, 
Sobrón-en urtegiak gaur egun presatuta, eratuz ur orri ia egonkorraren eta geruzen arteko kontraste 
handia dagoen oso tectonizados-a eta makurtuta ibairaino iristen direla.   
Airearen kalitatea 
Unitate honetako airearen kalitatea bikaina da, akustikoa eta argi poluzioaren absentzia bezala 
horrela. Foku igorle bakarrak trafikoa dira A-2122a urtegiari, Sobrón Alto-ren ia jenderik gabekoaren 
azpian eta Sobrón Alto-ren ia jenderik gabekoko Sobrón-eko hirigune txikiaren argi-poluzioari, 
jarraitzen dion errepidetik. Hala ere, aipatu behar da goi-tentsioko Garoña-ko zentral nuklearretik 
datorren lerro elektrikoko pauso garrantzitsua eta estazioak Sobrón-en urtegiari, poluzio 
elektromagnetikoa susta dezaketen elementuen, buruzko eraldatzaileak.  
Poluzio potentziala eta lurzoruaren higadura 
Jarduera kutsatzailerik ez dago sektore honetan, transformazio elektrikoko estazioan mantenuan 
jatorria dezaketenetatik harantz. Nekazaritza-erabilerak ia inexistenteak dira. Oraindik horrela, 
sendo pendienteek baso-suteen arriskuak higadurako fenomeno puntualak produzi ditzakete, baita 
ere labarretatik aurrera blokeak askatzeak eta erortze existenteak gerta daitezke. Kontuan izan 
behar da material iragazkorreko presentziagatik (karedun eta karstiko) akuiferoen zaurgarritasun 
altua nahiz eta, hasiera batean, espazio hau arriskuan jar dezaketen jarduerarik ez egon. Sobrón-en 
urtegiaren kalitate biologiko eta kimikoa erdia da, Ebro ibaiak hiriguneetatik eta goian industria 
uretatik datorren poluzio-prozesuak jasaten dituenez gero. 
Lurzoruaren erabilerak eta landare-estaldura 
Eremua basokoa da gehienez, sastrakekin eta oso natura desberdineko basoekin altitudean, 
orientazioetan eta mikroklimetan mendean egon. Pagadiak, tipo desberdineko, artadietako 
hariztiak, zuria eta itsas pinuko, baita ere ezpelarekin eta gurbitzekin sastraketako pinudiak, daude. 
Roquedos-ak ere eta bere landaredi espezifikoarekiko labarrak nabarmentzen ditu. 
Paisaia (kalitateko eta hauskortasuneko balioak) 
Sobron-eko congosto-aren paisaia ikusgarria ikusgaia da A-2122a errepidetik, nahiz eta perspektiba 
asko ez egon eta errepidetiko ikuste-arroak berezko orografia bertikalaren ondorioz, ia cresteríos-ak 
Arcena-ko, eta sakanak eta ipar-hegoa orientazio haranak oso estuak direlako eta ia ez dira 
irekitzen ezkutatzen dituenaren, oso estuak izan. Ikusteak onenak gertatzen dira Sobrón Alto-ren 
errepidetik, mendian sartzen den eta cresteríos-etako eta labar garrantzitsuagoetako batzuen bista 
ederrak baimentzen dituenaren. Hegora eta sendoki argitutako cresteríos garrantzitsuko 
esistentziara orientazio gehiengodunak hauskortasun handia ematen dio paisaia honi, ikusten den 
goi-tentsioko linea elektriko ugariko pausotik, paisaia honen aurkako eraso nagusia, Lantarón-en 
harrapakinaren azpiegituraz gain, direneko, adierazita bezala.   
Babestuta dagoenagatiko planak 
Sobrón-en unitatea 2000 Natura Sarean sartuta dago, paisaia berezia EAE-aren natura-gune 
nabarmeneko Katalogo irekiaren espazioen bat den bezala katalogatuta egon dadin. 
Espazioaren parte handia erkidego-interes habitat bezala katalogatuta dago eta "Torca" mendi 
publikoaren parte da. Sobrón-en urtegia Zona Hezeko Lurralde-Plan Sektorialaren III taldeko zona 
hezea da. 
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2 Beheko Sobroneko herri-guneak 
Ingurune fisikoaren baldintzak 
Unitate hau aurrekoaren azpiunitatea hartu ahal izango litzateke (1. Sobrón) baina kokatutako 
hirigune oso berezi batzuk A-2122a errepidean zehar direnez gero eta honen eta Ebro ibaiaren 
artean huraunitate|bat|batasun espezifikoa bezala tratatzea egoki hartu da. 
Bi hiriguneek tipologia desberdinak dituzte, beti lerrokatuta errepidera, zeinen artean zonari 
buruzko eraikuntzako multzoak Sobrón-eko bainuetxea nabarmentzen duen, bere aparkalekuekin 
eta bere eraikin zahar eta berri (lan osoan utzitako haietako norbaitak). Gehitzen dizkiote 
ere unitate honi jolas-area eta Sobrón-en abenturako, baita ere URETAKO ikasgelako zonako 
parkea. 
 
Airearen kalitatea 
Sobrón-en ingurunean airearen kalitatea, jada aurreko unitaterako esan den bezala, oso ona da, 
nahiz eta gu hemen A-2122a, trafiko garaiegia izan gabe, bai inpaktu akustiko, argia eta 
trafikoagatiko poluziokoa zona honetan eragiten duen errepideari erantsitako hirigune batzuez 
hitz egiten ari izan. 
 
Poluzio potentziala eta lurzoruaren higadura 
Potentzialki grafia Lantarón-eko kutsatutako lurzoruetako mapa transformazio 
elektrikoko estazioko zona eta Sobrón-en hurbileko zona txikia ere azpian tokian egon zen hiri-
hondakin isurketa-zona bat. 
 
Lurzoruaren erabilerak eta landare-estaldura 
Hiri-area lausoa da, lorategiekin, Ebroren erribera landarediaren eta Sobrón-eko hegaletako, 
baita ere landaredirik gabeko zonetako baso-landarediaren zirrituekin.  
 
Paisaia (kalitateko eta hauskortasuneko balioak) 
Paisaiaren aurkako eraso handienak datoz transformazio elektrikoko estazioaren presentzia 
sendoak A-2122a errepidearen eta gaur egun utzita dagoen bainu-hotel lan handiko oinarrizko 
egituraren (oinarri eta estalki) ondoan emanda. 
 
Babestuta dagoenagatiko planak 
Unitatea kokatzen da mugara edo lehen esandako kontserbazio-unitate barruan: Natura 2000 
Sareko BGL/HBBE, babestutako paisaia, nahiz eta hiri-lur bezala bere  iritziak nahasi, natura-gune 
nabarmeneko muga mailan irekitako katalogoaren espazioa, azaldutako babes-irudi barruan 
enklabe bat. 
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3 Arreo/ Caicedo-Yusoko Aintzira 
Ingurune fisikoaren baldintzak 
Caicedo-Yuso-ko aintzira aintzira karstikoko  eraketa natural harrigarria da gatz-diapiro-aren 
(Añana-ko diapiro-aren) gainean. Sendoki basotutako hegal batetiko ipar-mendebaldera eta 
Hegora, Ekialde eta Aintzirako erreka deituko vallejo bateko Ipar, markoan jarrita carrizal-zerrenda 
zabalak alde batzuetan inguratutako ur libretako bere orri zabala da guztiko espazio 
geomorfologiko berezienen bat EAE-a. 
 
Airearen kalitatea 
Udalaren zona honetan, poluziorik ez dago nekez (argia, akustika, atmosferikoa) jarduera 
industrialen, errepide ohargarrien edo alboko hiriguneen inexistentziaren ondorioz. 
 
Poluzio potentziala eta lurzoruaren higadura  
Ipar-ekialdea Aintziraren marjina hegal batekin harremanetan jartzen da 
gotorleku pendientearekin, eta ondoriozko lur-mugitze fenomenoa higatutako landaredirik gabeko 
paretan gertatu da. Gainerako eremuak pendiente gutxi ditu, higadura-maila baxua itxarotea 
denagatik. Bestalde, hezeguneko 2/3 parte inguratzen duten belar-laborantzetako nekazaritza-
lursail esistentzia ematen dute produktu kimikoko deriba (fitosanitarioak) eta ongarriak, kalitate-
galera prozesu kezkagarriak gertaturik gabe. Asimimsmo, azpiko diapiro-arekiko kontaktu zonak 
(igeltsu bezala material iragazkorrekin eta gatzekin) zehazten du akuifero-poluziorako zaurgarritasun 
mediarekiko zona esistentzia. 
 
Lurzoruaren erabilerak eta landare-estaldura 
Hezegunea inguratzen duten hegalak sendoki, quejigales-arekin eta artadiekin, basotuta daude. Ur 
libretako orri zabala izan ezik, helofítica landaredi gerriko garrantzitsua dago (funtsean carrizal-a) 
eta gatz-surgencias-etatik hurbil landaredi halofiloko lagin txikiak. Espazioaren parte ona belar-
laborantzek, bereziki zerealek, hartuta dago. 
 
Paisaia (kalitateko eta hauskortasuneko balioak) 
Paisaia honen kalitatea da, kontrastean (aintzira itxuran, balioztapen paisajistiko altuko elementua, 
gainera) baso-ingurunearekin, orografia orokor leunarekin eta alde guztietatiko bista zabalekin beti, 
jartzeko elementua ura jasota nahiz eta ikuspen hobeko puntua (alde ipar-mendebaldetarreko 
mendixkak) dira gutxi sartzen erraza eta ikuspen gutxi baso sarrian zehar dute. Egia esan, altuerarik 
ezak galarazten du aintziraren hedaduraren ikuspegi makurtutako eta betea, hauskortasuna erdia 
den. Paretak edo higatutako isurialdeak asaldura paisajistikoko puntua dakar. 
 
Babestuta dagoenagatiko planak 
Espazioaren berezitasunak eta bere balio naturalek babes-maila maximoa ematen diote. Añana-
ko Diapiro-aren parte da, baita ere natura 2000 sareko, EAE-aren natura-gune nabarmeneko 
Katalogo irekiaren espazioen bat da. Espazioaren parte handia erkidego interes habitat bezala 
katalogatuta dago. Caicedo-Yuso-ko Aintzira Zona Hezeko Lurralde-Plan Sektorialaren I taldeko 
zona hezea da eta RAMSAR-a leku bat da. 
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4 Omecillo-ko harana, Puentelarrá/Larrazubi-ko urtegia eta Alcedo-ren ingurua 
Ingurune fisikoaren baldintzak 
Omecillo-ko harana kokatzen da Lantarón-eko udalaren sektore nagusiaren mendebaldeko 
muturrean, Valdegovía-ko udal-terminoarekin harremanetan. Omecillo ibaia ipar-hegoa helbidean 
pasatzen da Lantarón-eko udal-termino barruan tarte motzean, Bergüenda/Bergonda-ko nukleotik 
pasatuz eta Puentelarrá/Larrazubi-ren urtegiko uretan amaituz. Omecillo-ren azkeneko tarte honek 
erliebe leuna du, bereziki bere aldeagatik hau, apur bat malkartsuagoa mendebala aldean tokian 
A-2122a errepidearen hurbilekoa agertzen da Hondarretako eta, goratze handienarekin, Mendiko 
Aldapa. Ezkerreko aldeagatik Omecillo-k jasotzen ditu Alcedo-tik, zeinetarantz lurra leunki belar-
laborantzek hartutako maila desberdinetan igotzen den nukleotik, datorren erreka txikiko urak.  
 
Airearen kalitatea 
A-2625a errepideak gurutzatzen du hegorako iparraren, eta A-2122a errepidearen, 
mendebalerantz, Ebroaren hurbileko, unitate hau. Errepide hauek, Bergüenda/Bergonda-ko 
hirigunearen presentziarekin batera, akustikoa eta argi poluzioaren eragile zaharrenak dira, nahiz 
eta airearen kalitatea oro har dagokion zeinetan udal-terminoko ekialdean kokatutako industrien 
eragin posiblea oso urrun geratzen den baserri-eremuari bezala ona izan. 
 
Poluzio potentziala eta lurzoruaren higadura 
Akuiferoen zaurgarritasunaren ikuspuntutik, Omecillo-ko eta bere adarretako alubialeko zonatik, 
eta ere mendebala haranaren aldetik, aurkezten du zaurgarritasun altua, zeinen gainean 
nekazaritza-ustiapen existenteak baita ere Bergüenda/Bergonda-ren gertutasunetan egon 
daitezkeen jarduera ekonomikoak kontuan izan behar dena. Oro har,pendienteak ez dira batere 
garrantzitsuak eta higaduraren arriskua ez da hain garaia, garaiz soilik mendebaldeko mugako 
zonarik malkartsuenetan. Zenbat uraren kalitatera, Omecillo ibaiaren tarte baxu honek, baita ere 
Puentelarrá/Larrazubi-ren urtegiak, izan dituzte historikoki segimendu-sare egokiek neurtutako 
kalitate-arazo batzuk. Piroteknia zaharraren kokapena com-a kartografiatuta dago kutsatutako 
lurzoru potentzialeko zona bat, baita ere transformazio elektrikoko Puentelarrá/Larrazubi-
ren estarioaren  ingurune guztia. 
 
Lurzoruaren erabilerak eta landare-estaldura 
Unitate guztian belar-laborantzak menderatzen dituzte, bereziki Omecillo ibaiko ibarrean eta 
Alcedo-ren ingurunean. Beraren mendebaldeko mugak, argitutako quejigares-ek eratutako baso-
estaldura gehiago, artadi-hondarrak eta Sabinorekin eta ipuruarekin zona mistoak ditu. Askotan 
baso-orban hauek agertzen dira aldaketa pendienteetan eta hegal ez kultibagarrietan, belar-
laborantza lursail handien artean, drainatze- lineak eta errekak ere aprobetxatuz. Hondarretako 
eta Larreko zona deituko Aldapek soilik, mendebaldeko mugan, dituzte baso-estaldura 
handiagoa, baita ere Alcedo-ko ekialderako Haitz Biribileko zona. Hiri-erabilerak kontzentratzen dira 
Alcedo-ko eta Bergüenda/Bergonda-n hirigune txikian eta hau-hegora. 
 
Paisaia (kalitateko eta hauskortasuneko balioak) 
Omecillo-ko Harana, gorabehera gutxi pendientea existentea sektore honetan, osoki ikusgai eta 
interpretagarria da unitate fisiografiko bezala, A-2122a errepideetatik igarotzetik aurrera A-2625a i. 
Ebroko eta Omecillo-ren azken tarteko presatutako urek, osoki ikusgai bi errepideen bidegurutzean, 
halako kalitate bateko uretako ingurunea sortzen dute. Alcedo-rako sarbide errepidetik dira 
iparreranzko bista oso zabalak eta mendebala, Valdegovía-ko termino barruan kokatutako 
zerretara eta Arcena-ko zerrako gailurretara arte iritsiz. Mendebala Bergüenda/Bergonda-ren eta 
pirotekniaren instalazioen aldean hiri-sakabanatze existentetik harantz, intereseko arazo 
paisajistikorik ez dago, goi-tentsioko bi linea elektrikoko pausoa salbuetsiz. 
 
Babestuta dagoenagatiko planak 
Omecillo ibaia eta Ebro ibaia 2000 Natura Sarearen parte dira bi BGL espezifiko bezala. Gainera, 
interes bereziko areak hegazkina dira ibaiko, lamprehuela-ko blenio-rako, zaparda-rako, 
lubakitzailea, igaraba eta bisoi europarra. Marjinak ere daude Ibaietako eta Erreketako 
Marjinetako Lurralde-Plan Sektorialaren ingurune-kidean kontuan hartuta. 
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5 Ordoki-artadiak 
Ingurune fisikoaren baldintzak 
Ebroaren, bere terraza-sistematik aurrera edo hirugarren materialetako lehen goratzeen gainean, 
hurbileko zona lauetan halako dimentsio bateko artadiko eta naturalístico-a interes handiko bi 
orbanek, Fontecha-ko eta Comunion/Komunioia artadiko artadia direnek, diraute. Ordoki-artadiak 
dira eta botererako bezala berezitasun nahikoak dira konformatu unitate espezifikoa. 
 
Airearen kalitatea 
A-2122a errepideko eta Fontecha-ko eta Zubillaga-ko hiriguneetako presentzia hurbilak 
eta Comunion/Komunioiak argi eta akustikoa poluzioko maila bat, azken kasu honetako industria 
kimikoaz gain, askoz handiago, hura, hala ere izanik gabe Comunion/Komunioia artadian, arazo 
larrian, nahasten dute. Airearen kutsaduraren gainean, industria kimikoren azken kasuko 
presentziak ez dirudi Zubillaga-ren kontrol estazioan egiten den segimenduaren arabera airearen 
kalitate-arazo handiagoak ekar ditzala. 
 
Poluzio potentziala eta lurzoruaren higadura 
Gutxi pendientea zehazten du higadura gutxi nabarmenaren arriskua, nahiz eta hareazko lurzoruko 
sektore batzuek halako isurketa batzuk Fontecha-ko artadiren kasuan izan. Akuifero-
zaurgarritasun mailak, hurrenez hurren, dira azpian eta erdia. Potentzialki unitate hau barruan 
kutsatutako lurzorurik ez dago. 
 
Lurzoruaren erabilerak eta landare-estaldura 
Lurzoruaren gehiengoa dago sastraka baxuko zona batzuekin eta gutxi belar-laborantza 
 interstizialeko lursail batzuekin ordoki artaditik, estaldura zuhaixka-itxurako eta azpizuhaixka-
itxurako handiago edo txikiagoarekin, hartuta. 
 
Paisaia (kalitateko eta hauskortasuneko balioak) 
Fontecha-ko artadia eta, zona lauko bere egoeragatik, Comunion/Komunioia ez dira nabariegiak 
masa bezala, ba inguruko ordokietako nekazaritza-zonen homogeneotasuneko aldaketa argia 
bezala. Barnean ere ez dabiltzan baso edo nekazaritza bideek ematen dute, hala ere, bere 
landaredi-tipoen ezaugarriak estimatzea baimentzen duten bista partzialak baino gehiago. Ez 
bere barnetiko discorren-a goi-tentsioko edo paisaiaren kalitateari eragiten dioten beste elementu 
batzuetako linea elektrikoak. 
 
Babestuta dagoenagatiko planak 
Fontecha-ko eta Comunion/Komunioia artadiak EAE-aren natura-gune bereziko Katalogo irekiaren 
espazioak dira. Halaber, nukleoak edo lasterkari ekologikoko EAE-aren estrategia barruan 
konektatzeko espazioak dira 
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6 Industrialdeak 
Ingurune fisikoaren baldintzak 
Lantarongo poligonoa eta Zubillaga-ren Gune Industriala kokatzen dira Ebro ibaiko ordoki 
alubialaren gainean, A-2122a errepidearen eta ibaiaren marjinaren artean. Lantarón-eko 
poligonoren kasuan zuzenean kokatzen da alubialaren gainean, Zubillaga-ren Gune Industrialean 
bereko terraza baten gainean kokatzen da berriz. 
 
Airearen kalitatea 
Poligono hauetako oraingo jarduera industrialaren presentziak, Zubillaga-ren Gune Industrialen 
kasuan batez ere, presentzia eta airearen kutsadurako emisio esistentzia dakartza, nahiz eta arazo 
nabarmengarririk Zubillaga-ren airearen kalitateko neurketa estazioan kasuan ez antzeman. 
Jarduera industriala, poligonoekin eta A-2122a beretarako sarbideko errepidearekin lotutako 
trafikoa, akustikoa eta argi poluzio nabaria gainera eragiten dute. 
 
Poluzio potentziala eta lurzoruaren higadura 
Zona honetan kokatutako akuiferoen zaurgarritasuna erdia izan arren, terrazetako kokapenaren 
ondorioz eta/edo alubialak Ebro, potentzialki bi poligonoetan, potentzialki EAE-ko kutsatutako 
lurzoruetako maparen arabera, kutsatutako lurzoruetako kokapen ugariak daude. Poluzio-
pasarteren bateko esistentzia berria nabarmentzea posible da ez araztutako industrialariak 
isurketetara lotuta. 
 
Lurzoruaren erabilerak eta landare-estaldura 
Zehatz dago moduan, unitateak, ditu, fabrikekiko industria-lurzoruko, ontzietako eta tipologia 
desberdineko instalazioetako erabilera bat eta, Lantarón-eko poligonoren kasuan, lursailen bat 
orubea, jatorrizko baso-landaredia edo aurretiko laborantza utzi direna, tipoko hartu gabe. Hala 
ere, bi poligonoek tipologia desberdinak dituzte; ezaugarri askoz logistikoagoko, lehena, 
segundoan, industria astunak hartuta. 
 
Paisaia (kalitateko eta hauskortasuneko balioak) 
Poligono hauek kokatzen diren tokian ingurunean, funtsean Ebro ibaiko alubiala, instalazio 
industrial handiek lehen ordenako disrupción paisajistikoa dakarte. Bereziki Comlejo Industrial de 
Zubillaga-ren instalazio industrialen ikuste-sendotasuna ustekabean harrapatzen du, paisaia 
industrial manufakturatua osoki ikusgaia den tokian. Instalazio existenteen dimentsio bertikala 
Lantarón-eko poligonoren kasuan, bere okupazio-maila handia gorabehera, txikiagoa da eta 
bideko zabal existentearen horizontaltasuna menderatzen du. Oraindik horrela, 
falta pendientetako eta perspektibotakoak instalazio hauen inpaktu paisajistikoak txikiagotzen 
ditu. 
 
Babestuta dagoenagatiko planak  
Bi poligonoak muga berera kokatzen dira Ibaia BGL-eko Ebro, 2000 Natura Sareari gehituta. 
Lantarón-eko poligonoaren hurbilekoa kokatzen du katalogatutako pinazi-pinua. 
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7 Nekazaritza.ibarra eta Ebro ibaia 
Ingurune fisikoaren baldintzak 
Nekazaritza-ibarrak alubialeko eta Ebroko terrazetako espazio lau guztia gehitzen du, funtsean, 
Fontecha-ko eta Comunion/Komunioia artadiak eta Lantarón-eko eta Zubillaga-ko kimikariko 
industrialdeak salbuetsiz. Funtsean, dira, nahiz eta hark hedadura txikiak zona batzuetan bereko 
iparrari gehitu, A-2122a errepideko hegora kokatutako lurrak. Puentelarrá/Larrazubi-ren urtegitik, 
Ebro ibaiak meandro desberdinak egiten ditu eta profil aldagarria du, ezpondak terraza zaharretan 
hondeatuz, erliebe baxuagoekiko beste batzuetan eta barne gorozki-zonekiko alde 
garrantzitsuarekiko aukeretan eta playuelas-ean. 
Airearen kalitatea 
Oro har, zona honetan guztiko airearen kalitatea ona da, nahiz eta, nahiz eta arazo 
nabarmengarririk Zubillaga-ren airearen kalitateko neurketa estazioen kasuan ez antzeman, 
poligono hauetako oraingo jarduera industrialaren presentziak presentzia eta airearen kutsadurako 
emisio esistentzia, Zubillaga-ren Gune Industrialen kasuan batez ere, ekarri. Jarduera industrialak, 
poligonoekin lotutako trafikoak, A-2122a beretarako, eta Puentelarrá/Larrazubi-ko hiriguneetarako 
sarbideko errepideak, Fontecha-k eta Zubillaga-k qe-rik ez dagoen akustikoa eta argi poluzioa 
eragiten dute gainera gutxiestea, gutxiago nabaria Ebro ibaiko ubidearen hurbilekoen eta 
aipatutako foku igorleetatik gehiago urrunduta zonetan. 
Poluzio potentziala eta lurzoruaren higadura 
Zona honetan kokatutako akuiferoen zaurgarritasuna erdia da, terrazetako kokapenaren ondorioz 
eta/edo alubialak Ebroko, eta posibleetako jatorria duzu eta gehienez hartzen dituzten belar-
laborantzetatiko infiltrazioak. Potentzialki EAE-eko kutsatutako lurzoruetako maparen arabera, dago 
potentzialki A-4322a errepidearen hasieran kutsatutako lurzoru bat. Ebro tarte honetako ibaiaren 
kalitate biologiko eta kimikoa erdia da. 
Lurzoruaren erabilerak eta landare-estaldura 
Oso gehienez, unitate honek amplísimas-ak hartuta aurkitzen ditu belar-laborantza lursailak, 
zeinetara bideetako eta baso-pistetako sare garrantzitsuagatik iristen den. Unitate barruan 
Fontecha-ko hiriguneko partea eta osotasuna ere nabarmentzen dituzte Puentelarrá/Larrazubi-ko 
hirigunetik. Badago ere arteetako eta pinazi-pinuetako bosquete txikiren bat. Ebro ibaiaren 
marjinak galeria-baso-zerrenda estuak hartuta daude nekazaritza-lursailen luberritze jarduerak 
sarritan ibaiko bode bertikalenera murriztuta. 
Paisaia (kalitateko eta hauskortasuneko balioak) 
Paisaia laua da, osoki ikusgaia (nahiz eta makurtutako perspektiba gutxirekin) A-2122a 
errepidetik, unitatearen muga altitudinal handiena izan ohi denetik. Hegoranzko bere 
bistakounitateko skyline-a Ebro ibaiaren erribera zuhaitzlerrokatzea da, aurreko unitateen etenekin 
(industrialde eta ordoki-artadi). Puentelarrá/Larrazubi-ko hirigunea lerrokatzen da A-2625a 
errepidean zeharreko Ebroren zubitik eta nabarmentzen du familia bakarreko etxeko bereko 
helbideko hiriguneko hau, berari buruz eszentrikoa, banantzen duen auzo berria. Fontecha-ko 
hirigunea banatu behar da unitate honen eta hurrengoaren, zeinen gainean Erdi Aroko bi dorreak, 
gainjasota, finkatzen direnaren, artean. Bi nukleoek eraikuntza heterogeneoak dituzte baina bat 
samar mantentzen dute kalitate handi estetikoa. 
Babestuta dagoenagatiko planak 
Ebroko eta unitate honetako bere marjinako ibilbide guztia Ebro, 2000 Natura Sarearen parte dena, 
Ibaia BGL-ari gehituta dago. Halaber, Ebro ibaia da, ibaiko eta bisoi europarreko blenio, interes 
bereziko area, hegazkin lubakitzaile igaraba lamprehuela-rako, zaparda-rako. Unitatea dago bere 
praktikan Nekazaritzako Eta Basoetako LPS-ean balio estrategiko altuko agroganadero bezala 
osotasuna hartuta. 
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8 Larrazubi/Fontecha – Caicedo-Yuso/Alcedo Mendilerroak 
Ingurune fisikoaren baldintzak 
Mailakako goratze desberdinak dira Ebro pasatzen duten ibaiaren paraleloak diren bandetan gutxi 
gorabehera 500 kota m.s.n.m. A-2122a 600 m.s.n.m-etarainoko errepidetik hurbil, hirugarren 
materialek eratuta. Hegala dira Makotua, Bleoto-ko Hegala, Ibaiko eta Muinoko, istripu hauek 
izendatzen dituzten beste toponimo batzuen artean, Aldapako. Badaude ipar-ekialde/hego-
mendebaldea  norabidean, vallejos desberdinek hondeatzen dutenean, pasatzen diren sakan 
desberdinetatik ildaskatuta. Hegorako ibarreko nekazaritza-zonak banantzen dituzte, iparrerako 
Alcedo-ren inguruneko eta udalaren ekialdearen gainerako nekazaritza-espazio gehiengoduneko 
nekazaritza-zonatik, eta ipar-mendebaldea Caicedo-Yuso-ko Aintzirako zonarekin konektatzen 
dute. 
 
Airearen kalitatea 
Espazio honen airearen kalitatea edo unitatea ona da, argi, akustikoa edo atmosferikoa poluzioko 
elementurik bere barnean (soilik A-2122a errepidea bezala bere kanpoaldean eta Fontecha-ko 
eta Caicedo-Yuso-ko hiriguneetan) ez dagoenez gero. Fontecha hain zuzen ere kokatzen da 
trantsizioan zerrako honetarainoko ibar unitatetik, eta benetan, bi dorreekin, nukleoko parte altua 
zerra-unitatearen gainean kokatzen da. 
 
Poluzio potentziala eta lurzoruaren higadura 
Potentzialki Mapa egokiaren arabera kutsatutako lurzorurik ez dago.Pendientea leuna da, nahiz 
eta quejigal-a carboneo jarduerak, egurreko eta artzaintzako erauzketak, oso kaltetuta izan zen 
lurzoru batzuek higadura-zeinuak izan. Akuifero-poluziorako zaurgarritasuna baja da, hirugarren 
azpiko materialen ondorioz. 
 
Lurzoruaren erabilerak eta landare-estaldura 
Gehienez lurzoruaren erabilerak basokoak dira. Quejigal-ak, interes-orban batzuk aurkeztu arren, 
normalean sastraka-ugaritasunarekin argitutako alderdiak direnak, bereziki ipuruak menderatzen 
ditu, potentzialki, eta neurri txikiagoan Sabino. Artadi-txatalak agertzen dira ere. Intersticialmente-a, 
eta bereziki sakan-haran hondoetan, belar-laborantzak agertzen dira. 
 
Paisaia (kalitateko eta hauskortasuneko balioak) 
Tratatzen du dakartzaten goratze txikiekiko zerra luzangako, A-2122a errepidetik eta hegoa Ebro 
ibaiko aldetik, udalaren lehen skyline-tik eta bereziki Fontecha-ren gotorlekuetako  multzotik. Hegoa 
orientazioak eta intsolazio osoak hauskortasun garaia, landaredi hostoiraunkorreko kantitate oneko 
esistentziak handituta, ematen diote. Kalitate paisajistikoko galera elementuak unitatea dabilen 
goi-tentsioko linea desberdinak dira, zentzuan mendebala-hau eta hego-mendebalde-ipar-
ekialdea. GR1-ak unitate hau gurutzatzen du. 
 
Babestuta dagoenagatiko planak 
Babes espezifikoko inongo tiporik ez dago unitate honetarako. Bere barnean daude mugatutako 
erkidego-interes habitat azalera zabalak (6220, 9340, 9240) eta zerrenda estua agertzen da 
Caicedo-Yuso-ko eta Omecillo-ko BGL-etako Aintziraren eta Ebroren artekolotura lasterkari bezala. 
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9 Turiso eta Molinilla Iparralderako mendilerroak 
Ingurune fisikoaren baldintzak 
Turiso-ko eta Molinilla-ko iparrera, lurra era garrantzitsuan igotzen da, 800 m.s.n.m baino 
gehiagotara helduz. Tantaidian. Oro har, hala ere, lerrokatzeak eta sestra-kurbak mendebaleko 
orientatzen dira ere ekialdera, nahiz eta sakanak parterik ekialdekoenarengan hego-ekialdea  
norabidean jaitsi eta lurra beraz makotu. Hirugarren materialeko zonak ere dira, kasu honetan 
sendoki basotuta. Zerra-multzo honen toponimorik garrantzitsuenak Tantaidia, San Andrés, Haitz 
Atea eta Zelai Handiagoko Hegala dira. 
 
Airearen kalitatea 
Sektore honetako airearen kalitatea oso ona da, argi eta akustikoa airearen kutsadurako foku 
hurbilak, Molinilla-ko nukleo txikiak eta, bere oinetara, Turiso soilik ez daudenez gero, baita ere 
cercnaos-ak asfaltatuta baso-pistek edo bideek halako efektu batzuk produzi ditzaketenez gero. 
 
Poluzio potentziala eta lurzoruaren higadura 
Potentzialki Mapa egokiaren arabera kutsatutako lurzorurik ez dago.Pendientea erdia da, nahiz eta 
quejigal-a carboneo jarduerak, egurreko eta artzaintzako erauzketak, oso kaltetuta izan zen lurzoru 
batzuek higadura-zeinuak izan, hirugarren azpiko materialak sendoki higagarriak izatea 
etapendienteak sakan batzuetan garrantzitsuak izatea gain. Akuifero-poluziorako zaurgarritasuna 
baja da, hirugarren material azpiko eta ia nekazaritza-erabilerak ez daudenen ondorioz. 
 
Lurzoruaren erabilerak eta landare-estaldura 
Lurzoruaren erabilerak basokoak dira gehienez. Quejigales-kalitate oneko txatalak eta, bereziki 
mendebaldeko mugan, artadiak agertzen dira nahiz eta ugari enebralesekin eta sabinares-arekin 
eta oso argitutako zuhaitz-estaldurarekin zonak ere. Nekazaritza-lursailak oso txikiak dira. 
 
Paisaia (kalitateko eta hauskortasuneko balioak) 
Zerra hauek udalaren sky-line nagusia dira ikusten denean hegoa Ebroaren, Tantaidia oso argi eta 
garbi nabarmentzen duenaren, aldetik. Hegoa orientazioak eta intsolazio osoak hauskortasun 
garaia, landaredi hostoiraunkorreko kantitate oneko esistentziak handituta, ematen diote. Kalitate 
paisajistikoko galera, goi-tentsioko lineak sektore honetatik pasatzen ez direnez gero, dakarten 
elementurik ez dago ia. GR1-ak unitate hau gurutzatzen du. 
 
Babestuta dagoenagatiko planak 
Unitatearen parteak parte dira "Hariztia" mendi publikoen eta "San Andrés-en Pinudiaren". Beste 
inongo ingurumenaren babes-tiporik ez dago. 
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10 Zentroko zelaiak eta udalaren mendebala 
Ingurune fisikoaren baldintzak 
Ekialdera eta Caicedo-Yuso-ko hegora, A-2122a errepidera iritsi arte, mendixka-sail bat gertatzen 
da pendientea oso leuna, 500 m.s.n.m-etatik doazela arte gutxi gorabehera 650 m.s.n.m-ak, 
Caicedo-Yuso-ko, Leciñana del Camino/Leziñanaetako, Turiso-ko, herriak Molinilla finka dezaten 
zeinetan, Salcedo eta Comunion/Komunioia. Paisaia bihurgunetsu hau guztia hirugarren materialen 
gainean finkatzen da, hego/hego-ekialdea norabideko sakanetatik ildaskatuta.Unitate honek  
gunearen parte ona eta udalaren hau hartzen ditu. 
 
Airearen kalitatea 
Airearen kalitatea ona da, nahiz eta eta guzti 6 herrigune txiki, akustikoa eta argi errepide lokalak, 
airearen kutsadurako arazo puntualak eman ditzaketenak, iristen direnak, unitatearen barnean 
egon. A-2122a errepideak, ia hegoa unitatearen muga dakarrenak, eragiten du ere, baita ere 
industrialdeen presentzia hurbila kontuan izan behar da. 
 
Poluzio potentziala eta lurzoruaren higadura 
Potentzialki Mapa homonimoaren arabera kutsatutako lurzorurik ez dago.Pendienteak leunak dira, 
nahiz eta zona batzuetan lur-lantze sendoak higadura eragin ahal izan. Hirugarren azpiko 
materialak nahiko iragazgaitzak dira, sakanen hondoan izan ezik, nahiz eta nekazaritza-jarduera 
bizia izan, eta beraz infiltrazioak produzi daitezke ongarrietako eta fitosanitario. 
 
Lurzoruaren erabilerak eta landare-estaldura 
Gehienez, zona hau dago herbgáceos-a bide-sare zabalak ibilitako laborantzetako lursail 
handietatik hartuta. Lursailen mugetan, isurialdeetan eta, alde ohargarriagoko, eta isolatutako eran 
salto batzuetan, sakan hondoetan bosquete-ak eta, enebralesekin, quejigares-arekin eta 
artadiekin, sastrakak agertzen dira. Nabarmendutako bost hiriguneen presentzia ere eta sarbideko 
errepide lokalak nabarmendu behar da. 
 
Paisaia (kalitateko eta hauskortasuneko balioak) 
Paisaia hau ez da batere ikusgaia berezko unitatearen kanpokotik nahiz eta hiriguneetarako 
sarbideko errepide lokal desberdinek eta nukleo-konexioko bide asfaltatuek hura ibili eta beraren 
bista desberdinak baimentzen dituzte perspektiba erlazionatu ugariekin orientazioarekin. Kalitatea, 
irekitako nekazaritza-paisaia bezalako, da alta, soilik ipar-mendebalde/hego-ekialdea unitatearen 
parte helbideko goi-tentsioko lineako pausotik aldatuta. Oro har, unitatea hegorantz orientatzen da 
baina gutxi pendientea eta belar-laborantza nagusitasuna hauskortasuna erdia-baxua. nahasten 
du. 
 
Babestuta dagoenagatiko planak 
Inolako tiporik ez dago sektore honetarako. Unitatearen parte txikiak Nekazaritzako Eta Basoetako 
LPS-eko balio estrategiko altuko agroganadero-a hartuta daude. Unitateko hegoko zerrenda txikia 
C-28a Monte konektore bezala katalogatuta dago Moros errekan zeharreko Zubillaga-ko 
Artadi/artadia. 
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8 Plagintzaren eraginen jarraipenerako egitarua 
 
Erreferentziako Agiriak prosatutako eraginen balorazioa egiteko edierazleak hurrengoak dira:  
 

 “Hiri-lurra” eta “Lurzoru Urbanizagarria” bezala klasifikatutako azalera, gaur egungo 
araudiarekin dagoenarekin alderatu behar da. 

 Erabilitako lurzorua/erabili gabeko lurzoru klasifikatuaren arteko erratioa. 
 Klasifikaturiko lurzorua biztanleko.  
 Hiri-gunearen erreformak aurreikusitako etxebizitza berri kopurua, okupazio berriko lurzoruan 

aurreikusitakoarekin alderatu behar da. 
 Natura 2000 Sareko guneen (BGL eta HBBE) azaleraren aldaketak. 
 92/43/CEE Habitat Zuzentarauaren arabera Batasuneren Intereseko Habitat klasifikatuen 

azalretan aldaketak eta, orokorrean, basoa edo zuhaizka autokotonoa duen edozein gune. 
  Hirigintza birklasifikazioengatik eragindako sare hidrografikoaren(ibai eta erreka) zatiak. 
 Balio Estrategiko Altua bezala katalogaturiko Nekazal- Lurzoruek jasandako klasifikazio 

aldaketa (behin betiko onartutako EAEko Nekazal eta Baisozaintza LAP). 
 Plangintza berriak kalifikatzen duen “Babes Bereziko” guneen azalera, lehenago 

araudiarekin alderatuta. 
 Gaur egungo habitat natural, seminatural eta naturalizatutakoen azaleraren portzentaia, 

proposaturiko plangitzak eskaintzen duenarekin alderatuta. 
 Garraio-azpiguegituren dentsitatea. 

 
Lantaron (Araba) udalerriko Hiri-Antolamendu Plan Orokorraren Ingurumen-Ebaluazio 
Estrategikorako burutu ziren Aurretiko Kontsulten emaitzak diren bestelako adierazleak ere gehitu 
daitezke zerrenda hontan, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren agirian 
azaltzen den bezala. 
 

 Udal plagintzak babesturiko lurzoru azalera (Babes Bereziko eta Azaleko Uren Babeseko 
kategoriak) 

 Azalera osoarekiko ehuneko azalera artifizialtua. 
 Biztanle kopurua hiri-lur hektaera bakoitzeko. 

 

9 Ingurumenaren gainean izan daitezkeen eraginak 

9.1 Lurraldeko elementu fisikoak 

9.1.1 Lurzorua 

Hiri-Antolamendu Plan Orokorrak, edo edozein higintza-agirik, lurzorua aldatzen duten proiektuen 
eta hirigintza-planen oinarriak ezartzen ditu, orohar, bizileku zonalde, edo ekipamendu komertzialei 
buruzkoak direnak. Atzera egin ezin daitekeen moduko aldaketak sortzen dira zonalde hauetan eta, 
ondorioz, orain arte burututako erabileretan aldaketa sakonak eragiten dira, nekazal eta baso-lurrak 
hiri-lur edo industrialetan bihurtuz. 
 
Eskuarteko kasu hau, Lantaroneko Hiri-Antolamendu Plan Orokorra (hasierako onarpenaren fasean), 
guztiz garatuko balitz, hurrengo azalerak lortuko lirateke: 91,9313 ha bizitoki hiri-lurzoru, 4,1303 ha 
bizitoki lurzoru urbanizagarri,  110,1141 ha lurzoruindustrial eta, azkenik, 216,734 ha lurzoru 
urbanizagarri industrial. 
 
Guztira, azalera hauek guztiek 227,8491 ha-ko lur-kontsumoa (udal azaleraren % 3,7a) emango 
lukete (lehenagotik urbanizaturiko lurzorua barne) HAPOa huztiz garatu ezgero. 
 
9.1.2 Ura 

EAEko Adierazleen Sistemaren datuen arabera, sareko uraren batazbesteko ur-kontsumoa 122 
l/biztanle eta egunekoa izan zen 2012an EAEan, eta 175,94 l/biztanle eta egunekoa Lantaroneko 
biztanleentzat. 
 
Kopuru hau 180 l/biz eta egunetan borobildiko da galerak eta bestelako alderdia kontuan hartzeko. 
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Udalerri batean, ur-kontsumoa ez da etxebizitzetakoa bakarrik, bestelako erabilerak ere kontuan 
hartu behar dira: industriak, jarduera ekonomikoak, zona verdeen ureztatzea, kaleen garbiketa, etb. 
Hurrengo taulan, aurreikusitako bizitoki eta industria hazkuntzak eragindako kontsumoak adierazten 
dira.  
 
Hurrengo erratioak erabiliz, Lantaroneko HAPOa guztiz garatzerakoan sortuko den ur-kontsumoaren 
urbailketa bat egin daiteke. 
 

Erabilera mota Baliokidetasuna 
Ur-kontsumoa 

(l/egun) 
Etxebizitza 

kopurua edo 
azalera (ha) 

AURREIKUSITAKO 
KONTSUMOA 

M3/urte 

Etxebizitza-kontsumoa  180   

Etxebizitza 3 biztanle / etxebizitza 540 410 (posible) 80.811,00 

  
 213 (garapen 

berriak) 
41.982,30 

Lurzoru industriala (1 ha netoa) 150 biztanle 27.000 148,25 ha 1.298.692,00 

33. Taula. Plangintzako alderi ezberdinen ur-kontsumoa. Iturria: berezko lana iturri ezberdinetatik 
 
Ikus daitekeen bezala, plangintzak ezarritako hiri-lurzoru eta lurzoru urbanizagarri guztia osoki 
garatuko balitz, gehitu beharreko edateko ur-kontsumoa 40.000 eta 80.000 m3/urte bitartean 
litzateke. Lorzoru industrialari dagokion garapena osoki burutuz gero, gaurko kontsumoa barne, 1,298 
Hm3/urteko konstumoa legokio, edateko urarena baino askoz ere bajuagoa. Hala ere, kontuan 
hartu beharra dago azalera industriala deritzona ez dela azalera garbia edo netoa, baizik eta 
industrialde osoari dagokion azalera, zona berdeak eta bideak barne. Gainera, ur industrialaren 
kontsumoa industria-motaren eta beren prozesuen araberakoa da, industria tretziarioaren kasuan 
are bajuagoak dira. 
 
Sortutako hondakin urei dagokienez, edateko ur-kontsumoaren antzeko kantitate sortuko litzateke, 
40.000 eta 80.000 m3/urteko bitartean. Ur hauek herri-gune bakoitzaren arazketa sistemek kudeatu 
beharko dituzte.  
 
9.1.3 Airea 

Airearen kalitatearengan eragina duten hiri-hazkuntzaren alderdiak hurrengoak dira: etxebizitza eta 
biztanleak ugaritzea, garatutako jarduera ekonomikoak eta sortutako mugikortasuna. 
 
Alde batetik, bide berriek, etxebizitzek eta jarduera ekonomikoek argi-kutsadura handituko dute. 
Hala ere, aurreikusitako hazkuntza guztiak herri-guneen inguruan kokatzen dira, baita lehendik 
dauden industrialdeetan ere. Beraz, argi-kutsaduraren iturrien dispertsiorik ez da gertatuko eta gaur 
egun duen maila ona mantentzen jarraituko du. Zonaldean aurki daitezkeen argi-kutsadura iturruak 
herri-guneak eta Miranda de Ebroko (hegoekialdean) jarduerak dira.  
 
Beste alde batetik, etxebizitza eta jarduera berriaren eta sortutako mugikortasunaren ondorio bezala 
energía elektrikoaren eta erregai fosilen kontsumoaren igoera sortu eta kutsadura handituz, bai in 
situ (iturritik gertu) baita ex situ ere (energía-ekoizpen zentralen inguruan).  
 
Edozien kasutan, plangintzako hazkunde-maila erlatiboki bajua da guztiz garatu ezgero (410 
gehienezko etxebizitza eta aurreko araudiak ezarritako lurzoru industriala). 
 
Hots-kudadurari dagokionez, plangintzarekin eta jarduera ekonomiko berriekin loturiko 
mugikortasuna izango da zarata iturri nagusia. 
 
9.1.4 Baldintza klimatikoak 

Lantaroneko Hiri-Antelomendu Plan Orokorrak ez du eraginik sortuko bertako klimatologian, ezta 
orokorrean ere. Kalifikatutako industrialdeetan ezarriko diren industria mota ezagutu gabe, negutegi 
efektuko gasen iturria mugikortasuna eta etxeetako elektrizitate-kontsumoa izango dela bakarrik 
esan daiteke.  
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EAEko ingurmen-adierazleen arabera, udalerriaren energía-kontsumoa 4.104,15 kwh/biztanle-koa 
izan zela 2013 urtean, eta erabilera industrialekoa 60.374,45 kwh/biz. 
 
Erratio hauetatik abituta, HAPOa osoki garatzen deneko 5.048.104,5 kwh/biz-ko kontsumoa gehitu 
beharko zaio (410 etxebizitza berriak kontuan harturik). Industrialdeko kontsumoa ezarritako fabrika 
motaren araberakoa izango da, eta horregatik ezin daiteke estimaziorik egin.  
 
9.1.5 Hiri-hondakinen ekoizpena 

Eskuratu diren azken datuen arabera, Lantaroneko hiri-hondakin solidoen ekoizpena 473,30 
kg/biztanle eta urtekoa da. Plangintzaren gehienezko etxebizitza (410) hazkuntza kontuan harturik, 
soski garatu ezgero urtero 582,159 tona gehiago ekoiztuko lirateke. 
 

9.2 Lurraldearen elementu naturalak 

9.2.1 Biodibertsitatea (fauna eta flora) 

Lantaroneko Hir-Antolamendu Plan Orokorrak fauna, flora eta biodibertsitatearengan eragin 
mugatua du. Udalerrian zehar dibertsitatea altua da paisaia eta erabilera ezberdinen 
konbinazioarengatik: nekazal-ekosistemak (belarkara laboreak erkamezti basoekin), mendizerra 
kalkareoak (Sobron), ibaietako ekosistemak (Omecillo eta Ebro ibaiak) eta lakua (Arreo/Caicedo de 
Yuso). Abesrastasun honen ondoriozm udalerrian zehar Natura 2000 Sarean dauden lau zonalde 
aurkitzen dira, eta plangintzaren aldetik eragin gutxi jasango dutenak (ikus Txosten honen 10. atala). 
 
Kontuan hartu behar den lehen puntua, herri-gunetik bereizita dauden hazkunde berririk ez dela 
aurreikusten da eta, beraz, ez da eraginik izango baoengan, nekazal-lur baliotsuengan eta interes 
naturaldun zonaldeengan. Beraz, HAPOaren hiri-antolamenduak ez du eraginik izango udalerriko 
biozenosiaren gain.  
 
Hasierako onespeneko HAPO guztiz garatu ezgero hurrengo lurzoru azalerak lortuko lirateke: 91,9313 
ha bizitoki hiri-lurzoru, 4,1303 ha bizitoki lurzoru urbanizagarri,  110,1141 ha lurzoruindustrial eta, 
azkenik, 216,734 ha lurzoru urbanizagarri industrial. Guztira, azalera hauek guztiek 227,8491 ha-ko lur-
kontsumoa (udal azaleraren % 3,7a) emango lukete (lehenagotik urbanizaturiko lurzorua barne) 
HAPOa huztiz garatu ezgero. 
 
Ondorioz, guztizko garapenaren kasuan, aldatutako lurzoruaren portzentaia oso bajua da eta beti 
lehendik dauden herri-guneen inguruan kokatzen dira.  
 
Interesa duten fauna eta florari dagokienez, eragin nabarienak ibai-ekosistemaren gainekoak dira 
(mazkar arantzaduna, zaparda, ibai-kabuxa, igaraba, bisoi europarra, hegazkin lubkitzailea), 
Bergonda eta larrazubiko herri-guneak ibai iondoan kokatzen direlako, baita Ebro ibaian zehar 
dauden industrialdeak ere. Modu zuzenean ez bada ere, aurreikusitako hazkuntzak ibaietara 
araztutako hondakin ur gehiago iristea ekarriko du. Herri-gune hauek sor ditzaketen eraginak 
murrizten saiatu da HAPOa  ibai ertzeetan zona berdeak diseinatuz eta araudi argia eta zehatza 
eratuz. Araudian ibaietako KBEen (Omecillo-Tumecillo ibaia eta Ebri ibaia) dokumentuak harten dira 
aintzat eta ibai-ekosistemen ezaugarriekiko, zona berdeak barne, errespetu handia isladatzen du.  
 
Mehatxatutako Espezieen Katalogoan azaltzen den Orchis italica orkidea Zubillagako industrialdeko 
hiri-lurran eta lurzoru urbanizagarrian agertzen da eta, ondorioz, espezie honen kontserbazioa 
bermatzea zaila izango da, nahiz eta honi buruzko araudia jaso den.  
 
9.2.2 Habitatak 

4.4.2. atalean aipatu bezala, Lantaron udalerri osoan 25 batasunaren intereseko habitat aurkitzen 
dira. Hirigintza garapenak ez die eraginik sortuko zuzenean, hurrengo kasua salbu, Larrazubi, 
Bergonda eta Zubilaga eta Lantaroneko industrialde ondoko ibai-ertzeko basoengan. Aipatu 
beharra dago Zubilagan aurreikusitako hazkundea 9340 habitataren (karraskadia) ondoan garatzen 
dela. 
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46. Irudia. Zubillaga. Gorriz, proposaturiko Lur Urbanizagarri berria.Arrosaz, Batasunaren Intereseko 9340 habitata (karraskadia). 
 
 

9.3 Biztanleria eta osasuna 

Lantaroneko HAPOaren hazkunde-ereduak gaur egungo herri-guneen osaketan eta hobekuntzan 
oinarritzen diren irtenbide konpaktuak eta dentsoak eskaintzen ditu. Horrela, betiko herri-guneetatik 
urrun herri-gune berrien sorrera ekidin da eta, ondorioz, horrek eragingo lukeen mugikortasunari 
(zerbutzu publikoetara iristeko adibidez, eskola, kiroldegia, osasun-zentroa, etb.) egotzitako 
kutsadura aurreztuz.  
 
Industriaren hazkundeari egotzitako kutsadura ezarzea ez da posible, baina hauek baldintzaturik 
egongo dira, jarduera berriak egiteko beharrezkoak diren ingurumen-baimenen bidez.  
 

9.4 Kultura-hondarea eta paisaia 

HAPOak, Babestutako Ondasunen Katalogoaren bidez, hondare cultura modu zabalean babesten 
du, udalerrian aurkitzen diren elementu garrantzitsuak biltzen dituelako. Aldiberean, alternatiben 
azterketa eiten den atalean, egindako deskalifikazio batzuk arkitektura-hondarearen babesa 
hobetu dute herri-gune batzuetan, esate baterako, Komunioiko eliza eta Fontechako gaztelua. 
 
Paisaiari dagokionez, ez dira nekazal-paisaia kaltetuko duten elementuak aurreikusten ezta eraikitze-
tipologia arrotzik ere ez. Lehenago esan bezala, hazkundeak herri-guneetan aurreikusten dira eta 
udalerrian zehar ez da gune diskordante berririk sortuko.  
 
Aldiberean, paisaiari dagozkien irizpdeak barneratu dira araudian, paisaiaren babeserako 
guneentzat sortutako gainjarritako baldintzatzaileak barne.  
 

10 Natura 2000 Sarerako gaitz balioespena 
 
Lehen azaldu du hasiera-dokumentu guztian zehar moduan, Hiri-Antolamenduko Plan Orokorraren 
aurrerapenagatik proposatutako hazkunde urbanistikoak aurretiko hiriguneen alboko espazio 
interstizialetara xedatzen dira, hiri-bilbeko, eta indarreko Arau Subsidiarioak programatzen zituzten 
lurzoru urbanizagarrien hedadurak gainera kasu batzuetan eta nukleo batzuetan txikiagotuz 
bereizitako hazkunde berriak planifikatu gabe. Gainera, lurzoru ez urbanizagarriaren plangintzak 
jasotzen ditu 2000 Natura Babes Bereziko Lurzoru bezala Sareari gehitutako babes-irudiak, samar 
kasuren batean handituta (Caicedo-Yuso-ko Aintziraren kasua denez gero, babes-irudi desberdinen 
gainjartzearen hedadura maximoa gehitzen du zeinen inguratzailea) eta lurzoru-kategoriak gehitzen 
du babestutako natura-gune desberdinak elkartzen dituzten zeharkako konektore ekologiko batzuk 
gehitzen dituen Ingurune-Hobekuntza deia 
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Natura 2000 Sareko guneren bat plangintzako hazkundeak kalteturik suertatzen bada, 211/2012 
Dekretuaren 8.m. artikulua hartu behar da oinarritzat, baita 92/43/CE Habitat Zuzentarauaren 6. 
artikuluaren 3 eta 4. azpiatalak (metodologiari buruzko irizpideena). 

10.1 CAICEDO YUSO AINTZIRA 

Plangintza urbanistikoak eragindako gaitzeko inongo tiporik ez dago, zentzu honetan, ez aurrez 
ikusgarria da proiektu zirraragarriak, Aintzira Arreo-Caicedo-Yuso-ren, udalaren hiriguneetatik 
urrunduta dagoenaren, BGL-ean, garatzea.  
 

10.2 SOBRON 

Sobron-en kasuan, Ebro ibaian zeharreko bi nukleo existenteek oso mugatutako hazkunde-
plangintzak dituzte, eta S.A.U.R bat arren deskalifikatu. Beheko Sobron Arau Subsidiarioak 
planifikatzen zituela eta kokatzen zen Goiko Sobron sarbide errepidearen hasieraren ondoan. 
 

10.3 OMECILLO-TUMECILLO IBAIA 

Bergondaren kasuan, Omecillo-Tumecillo Ibaia BGLak herr-gunea zeharkatzen du, 47. irudian ikus 
daitekeen moduan. Gaur egungo egoeran, herri-guneko zonalde batzuk ibaiaren uholde-
zonaldean aurkitzen dira. Plangintzak zonalde hauetako hiri-hazkundea mugatzen du, baina bortizki 
eraldatutako ibai-ertzeetan, logikoa den moduan, zaila suertatzen da helburu hau lortzea.  
 

  
47. Irudia. Omecillo-Tumecillo Ibaia BGLak Bergondako herri-gunea zeharkatzen du. Iturria: C3-4. Planoa HAPO-aurrerapenaren 
sailkapena. 
 
Esan beharra dago Omecillo ibaiaren beheko zatiko ekologia kalitatearen jarraipenaren tostenek 
(34. taula) kalitate moderatua edo txarra adierazten dutela eta denboran zeharreko joera okerrera 
doala. Txostenek ez dute jatorri zehatzik aipatzen, baina adierazten dute maíz gertatzen diren 
aldizkako kutsadura organikoa momentuek ibaiaren kalitateari kaltea egiten diotela. Kutsadura hau 
isuri puntualetatik etor daiteke, herri-gune eta industraialdeetatik, nekazal jatorriko iturri lausour-
masaren eraldatzen hidromorfolokikoengatik (jarraikortasun eza, ubideratzeak). Azpimarratu behar 
da BGLaren azken zatian, Ebro ibaian isuri baino lehen, Omecillo ibaiak industrialdeetako eta herri-
guneetako saneamendu-sistema guztietako isuriketak garraiatzen dituela, baita Añanako Diapiroa 
gurutzazen duten ur gaziak ere. Horrela, edozein hazkundek saneamendi-sistemetako eta ibaiko ur-
hondakinen karga handitu du. HAPOaren lehen aukeran (Arau Ordezkatzaileak) etxebizitza berrien 
aurreikuspena 68ko zen, 2. (hasierako HAPOa) eta 4. (hasierako onespena) alternatibek 
aurreikuspena 85 etxebizitzetara igotzen dute herri-gunearen dentsifikazioaren bidez (azalera 2. 
aukeran baino bajuagoa da) eta lurzoru urbanizagarria hiri-lurran aldatzeari esker.   
 
Momentu honta, Omecillo Ibaia BGLaren onespen dokumentua herritarren kontsultaren fasean 
aurkitzen da, eta bertan, mugaketa zehatza, helburuak, arauak, irizpideak eta neurriak ezartzen dira. 
Hauen artean, hirigintzarekin zer ikusia dutenak HAPOaren sortze prozesuan barneratu dira, bi 
plangintza tresnen arteko bateratasuna bermatzeko.  
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Plangintza tresna hauek Omecillo-Tumecillo Ibaia BGLaren kontserbaziorako funtsezko elementuak 
adierazteko, zonaldeak jasandako presio eta mehatxuak laburtzen ditu.  

 
34. Taula. Omecillo-Tumecillo Ibaia BGLaren kontserbaziorako funtsezko elementuak direnen presio eta mehatxuen sintesia. Iturria: 
Documento de información ecológica y objetivos de Conservación. Información pública, Gobierno Vasco julio 2014) 
 
Ikus daitekeen moduan, aldizkako kutsadura-iturri diren isuriek (hiri erabilerakoak) eragin moderatua 
dutela zehazten da, hiri-erabilirek sortutako eraldatzen morfologikoen kasuan bezala (DPHaren 
nestelako erabilerak).  
 
Proiektuaren edo planaren azalpen 
laburra 

Lantaroneko Hiri-Antolamenduko Plan Orokorra 
proposatzen da, Omecillo ibaiak Bergondako herri-
gunearengan eragina duelako.  

Natura 2000 gunea denaren 
deskribapen laburra  
 
 

Omecillo ibaiak ibai-ertzeko baso garrantzitsuak ditu, baita 
arrain fauna interesagarria (zaparda, ibai-kabuxa, mazkar 
arantzaduna) eta uretako ugaztunak (igaraba, bisoi 
europarra) ere. Hala ere, ibai zati honetan Ebro ibaitik etort 
daitezkeen espezie aloktonoen arrsikua dago. Horregatik 
BGL araudiarekin babestu da zonaldea (ES110005 kodea) 
eta Natura 2000 Sarean barneratu da.  
 
Batasunerako Intereseko Habitatak 7 dira (2 
lehentasundunak) eta azaleraren %30ª hartzen dute. 
Ugarien azaltzen direnak 92ª0, 3240, 9340, 6210 eta 6220 
dira. 6210 eta 6220 (azaleraren %2arekin) habitatak 
nabarmentzen dira lehentasundunak direlako.  
Ebaluazio-irizpideak 

Natura 2000 gune batean eragina 
izan dezaketen plangintzaren 
elementuen azalpena 

Bergondako herri-guneari daokionez, plangintzak ez dakar 
aparteko aldaketarik Arau Ordezkatzaileekin alderatura, 
ibai ondoko guneari dagokionez; Ibai ondoko herri-gunea 
kontsolidaturik dago gaur eta egun eta erikinik gabeko 
zuloak hala utzi dira. Plangintzak, gainera, Bergondako 
herri-gunerako aurreikusitako etxebizitza berrien kopurua 
eta azalera gutxitu du, bereziki ibai ondoko S.A.U.R.-1 
gunean. 
 
Es dago bestelako planik ezta proiekturik ere Natura 2000 
Sarearengan eragina izan dezaketenik, edo HAPOarekin 
konbinatu ezgero hala egingo duenik. Hala ere, kontuak 
hartu beharko dira eratorriko plangintzak edo deribatuak. 
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Plangintzak sor dezakeen edozein 
eragin zuzen, ez zuzen edo bigarren 
mailakoen deskribapena. 
 

Plangintzak sortutako eragin zuzenik ez da aurkitu, ibai 
inguruko zonaldeak ez direlako moldatuko.  
 
Planak Bergondako herri-gunean etxebizitza kopurua 
baimentzen du (Arau Ordezkatzaileen aurreikuspena 
gutxitu arren), ibaira iristen diren arazkatutako hondakin 
uren karrega handituz. Lurzoruaren iragazgaitzatasuna 
handitu egiten da azaleko ur jariatzea ere handituz.   

Zonaldeak jasan dezakeen edozein 
aldaketa azaldu 

Plangintzat Natura 2000 Sarearengan sor ditzakeen 
eraginak gutxienekoak edo oso bajuak dira. Bergondako 
arazketa-sistemek behar bezala lan egiten duten einean, 
ibaiko uraren kalitate fisiko-kimikoak ez du aldaketa 
handirik pairatuko. EAEko ibaietako kalitate egoera 
aztertzeko jarraipenaren arabera, Bergondatik gora 
dagoen ibai zatiak arazo batzuk aurkezten ditu.  

Naturra 2000 zonaldean orokorrean 
gerta daitekeen edozein eragin 
deskribatu. 

Plangintzak ez du Natura 2000 Sarearengan eraginik 
sortuko. 

Lehenago ezarritako elementuei 
garrantzizko adierazleak ezarri. 

EAEko azaleko uren jarraipen sareko uararen kalitate fisiko-
kimikoa.  

35. Taula. Lantaroneko HAPOaren Omecillor-Tumecillo Ibaia ES2110005 BGLaren gaineko eraginen ebaluazioa (1. bahezketaren 
fasea). Berezko lana.  
 
HAPOaren garapenetik sor daitezkeen ingurumen-ondorioak oso urriak dira, aipatu den bazala. Hala 
ere, Omecillo-Tumecillo Ibaia BGLaren kudeaketa agirian ezarritako helburu zehatzak, eta 
plangintzarekin zerikusia dutenak, kontuan hartuko dira: 
 

- Faunaren mugikortasuna bermatu asmoz, ibaian zeharreko korridore ekologikoa kontserbatu 
eta errekuperatu behar da.  

- Ibai-ertzeko guneen kalitatea eta kontserbazio-egoera hobetu. 
- BGLaren zonaldean uraren kalitatea eta ibaien egoera-ekologikoa hobetu. 
- Espezie exotikoen presentzia gutxitu. 
- Habitat naturalek beteriko azaleraren portzentai orokorra handitu eta BGLaren zonaldean 

dauden batasunaren intereseko habitatei eta flora eta fauna espezieei buruzko ezagutza 
handitu.  

 

10.4 EBRO IBAIA 

Larrazubiko herri-gunea Ebro Ibaia BGLaren ondoan dago. Kasu hontan, ibai handi honen ibai-
dinamika aurrekoa bainoz ere garrantzitsuagoa denez, hiri-erabilerak  ibai-ertzitik urrunduago 
kokatzen dira eta, ondorioz, ibai-ertzak ia okupatu gabe daude eta zona verde bezala daude 
kalifikaturik (txosteneko 48. irudia). Kalifikazio hau Arau Ordezkatzaileetatik dator eta HAPOaren 
hasierako agiriak areagotzen du (Larrazubiko urtegiko zentralaren lurretan izan ezik). Babesturik egon 
arren, ibai-ertzeek ez dute kontserbazio-egoera onik, herri-gune inguruko zonaldeak direlako,  
tradizionalki egurra moztu izan delako, etxe eta baratze atzeko patioak direlako, etb. Honek guztiak 
isuriak eta inpaktu txikiak sortu ditu ibaian zehar eta, beraz, araudiak zona verde honentzat 
hobekuntza ekintzak zehaztu beharko ditu.  
 
Aldiberean, momento hontan Ebro Ibaia BGLaren onespen dokumentua herritarren kontsultaren 
fasean aurkitzen da, eta bertan, mugaketa zehatza, helburuak, arauak, irizpideak eta neurriak 
ezartzen dira. Hauen artean, hirigintzarekin zer ikusia dutenak HAPOaren sortze prozesuan barneratu 
dira, bi plangintza tresnen arteko bateratasuna bermatzeko. Gainera, zonalde berdeetan ibaian 
zeharreko pasaleku bat aurreikusita dago eta, BGLaren kontserbazio-helburuekin bat egiteko eta 
sustatzeko, plangintzaren bitartez pasalekua ingurumen eta paisaia aldetik ibaiarekin bateratua 
egotea espero da.  
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48. Iudia. Larrazubi: gorriz, ibaian zeharreko pasalekua; urdinez, desklasifikatutako zonaldea; berdez, Ebro Ibaia BGLa. 
 
Tratamendu hau bera Zubilaga eta Lantaroneko industrialdeetako ibai zatiean ere bermatu behar 
izango da. Zubilagako Indistrialdea zaharra da eta ibai ertzerainoko akupazioa aurkezten du, eta 
plangintzak ez dio zonalde  honi aparteko kalifikaziorik ematen (hrir-lur industriala). Lantaroneko 
industrialdearen kasuan, berriz, ibaiaren luzera ia osoan zonalde verdea aurreikusten du. 
 

 
49. Irudia. Lantaroneko Industrialdea, non Ebro ibaiaren luzera ia osoan zona verdea antolatzen den. Iturria: HAPOko planuak.
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                                                       50. Irudia. Kolore moratuan marrazturik, Ebro Ibaia BGLa Lantaron udalerrian zehar pasatzerakoan; grisez, Larrazubitik pasatzean; berdez, industrialdeak.                                            
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Ebro ibaiaren zati honen kalitatea Larrazubiko urtegiak modu garrantzitsuan baldintzatzen du, herri-
gune gainean kokatzen dena, uretan esekiduran dauden materialeentzat sedimentazio eta 
laminazio tranpa bezala jokatzen baitu. Larrazubiren kasuan, Arau Ordezkatzaileek 63 etxebizitza 
berri aurreikusten dituzte, eta hasierako onespeko HAPOak 40 sektore berri (geheinezko 74 guztira), 
partzela handi baten deskalifikazioaren bidez eta ibai-ertzera iristen ez dena.  
 

   
 

   
 

   
Argazkiak. Larrazubik eta Ebro ibaiak elakrtzen direneko gunearen irudi ezberdinak.  
 
Aurreko argazkietan ikus daitekeen bezala, goitik hasita, errepideko zubitik ibaian gorakoa da 
ezkerrekoa eta zonalde honetako baratzak azaltzen dira eskubikoan. Ibaiaren zati hontako ertza 
gehieneak eraldaturik daude baratze eta nekazal-lurrengatik. Ibaian gora makaldiak aurki daitezke. 
 
Lantaron eta Zubilagako Industrialdeek Ebro Ibaia BGLarekin egiten dute bat. Bai Arau 
Ordezkatzaileetan baita hasierako HAPOan, ibai-ertza zona berdeak diren okupatu gabeko guneak 
bezala daude kalifikaturik (aurreikuspenetan ez dago aldketarik). Hala ere, ibi ondoan burututako 
jarduera guztietan bezala, ibaiaren ondorio txiki batzuk sortzen dira (obra-honsakinak eta zaborrak, 
egur mozketak, etb.). Beraz, arautegiak zona verde berezi honen irizpideak zehaztu beharko ditu 
bertako kalitatea hobetzeko. Gogoratu beharra dago industria-jarduerak ibaian eta akuifero 
alubialean eragina izan duten isuriak sortu dituela, BGLaren kontserbazio egorea okertuz, eta 
jarduera hauek ez daude hirigintzaren eskuetan, baizik eta industriaren proiektu konkretuenetan. 
beraz, arazo hauek funtzionamendurako diren ingurumen-baimenen, proiektuen ingurumen-
ebaluazioen, jarraipenen eta kontrolen bidez konpondo behar dira.   
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Ebro Ibaia BGLaren kudeaketa planak ibaiaren kontserbaziorako funtsezkoak diren elementuak 
adierazten ditu, zonaldeak jasandako presio eta mehatxuak laburtuz. 
 

 
36. Taula. Ebro Ibaia BGLaren kontserbaziorako funtsezko elementuak direnen presio eta mehatxuen sintesia. Iturria: Documento 
de información ecológica y objetivos de Conservación. Información pública, Gobierno Vasco julio 2014) 
 
 
Proiektuaren edo planaren azalpen 
laburra 

Lantaroneko Hiri-Antolamenduko Plan Orokorra 
proposatzen da, Ebro ibaiaren ondoan dauden Larrazubiko 
herri-gunea eta Lantaroneko bi industrialdeengan eragina 
duelako. 

Natura 2000 gunea denaren 
deskribapen laburra  
 

BGLan batasunerako intereseko habitatezberdinen ordezkaritza ona dauka, 
kasu batzuetan EAEko hoberenetarikoa,  esatebterako: ibai-ertzeko 
habitatak, 92A0 (Salix alba eta Populus alba-ko galería basoak) eta 92D0  
(Nerio-Tamaricetea eta Securinegion tinctoriae-ko ibai-ertzeko galería eta 
zuhaixka termomediterraneoak). Urarekin loturiko habitat ugari ere aurki 
daitezke: 3150 (laku eutorfiko naturalak Magnopotamion edo Hydrocharition 
landareekin); 3260 (Ranunculion fluitantis eta de Callitricho-Batrachion 
landaretza duten ibaiak); 3270 (Chenopodion rubri p.p eta Bidention p.p. 
urteko landareak dituzten ibai-ertze lokaztuak); 3280 (emari iraunkorreko ibai 
mediterranearrak Paspalo-Agrostidion, Salix eta Populus alba-rekin); 6420 
(velar altuko larre heze mediterranearrak Molinion-Holoschoenion-arekin); 
eta azkenik, 6430 (mendi-ertzeko megaforbio eutrofo hidrofiloak).  
Fauna espezie askorentzat landaretza hau oso baliagarria da elikadura eta 
babesarenikuspuntutik, horietatik batzuk Mehatxatutako Faunaren Euskal 
Katalogoan azaltzen dira edo batasunaren interesekoak dira. Ebro ibaia 
Arabatik pasatzen duen korriko ekologikoaren garrantzia izugarria da bisoi 
eurparrarentzat (Mustela lutreola), adibidez, Erregio Paleartikoko espezierik 
mehatxatuena dena iberiar katamotzaren atzetik. EAEan oso urria de 
igarabaren euskadiko populaziorik egonkorrena du. Gainera, ibaiaren 
baldintzek faina piszikolaren dibertsitate altua aurkitzea ahalbidetzen du, 
esatebaterako: bermejuela (Achondrostoma arcasii), mazkar arantzaduna 
(Cobitis calderoni), ibai-kabuxa (Salaria fluviatilis), zaparda (Squalius 
pyrenaicus eta madrila(Parachondrostoma miegii). Hauetako batzuk iberiar 
penintsulako endemikoak dira. EAEan oso banaketa mugatua duten anfibio 
eta narraztiak ere aurki daitezke: apo ezproindun arrunta (Pelobates 
cultripes) eta apoarmatu korrontazalea (Mauremys leprosa); edota 
Potomida littoralis, Anodonta anatina eta Margaritifera auricularia, ezken 
hau galtzeko arriskuan dagoena eta muduko espezierik 
mehatxatuenetarikoa.  
Azkenik, BGLan EAEko Ephedra fragilis-en azken bi populazioak aurkitzen 
dira, espezi hau Mehatxatutako Espezieen Katalogoan ere galtzeko 
arriskuarekin azaltzen da.  
Ebaluazio-irizpideak 

Natura 2000 gune batean eragina 
izan dezaketen plangintzaren 
elementuen azalpena 

Larrazubiko herri-gunearen kasuan, HAPOak Arau 
ordezkatzaileen aurreikuspenen ildo bera jarraitzen duenez, 
herri-gune eta Ebro ibaiaren arteko guneank zona verde 
bezala izendatzen ditu, central transformadoreko lurrak 
izan ezik. Lehenago aipatu bezala, ibaiaz zeharreko 
pasalekuak bi zonalde lotu nahi ditu ibai-ertze 
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eraldatuetaik zehar igaroaz: herri-gunea eta mendebalean 
kokatutako azken etxeak.  
 
Aldiberean, HAPOak, Orau Ordezkatzaileekin alderatuta, 
herri-guneko etxebizitza kopurua murriztu egin du, baina 
hala ere etxebizitza berriekin ibaian araztutako uren 
karrega organikoa handitu egingo da eta plangintzak 
kontu hau Arau Ordezkatzaileen aurreikuspena hobetu 
beharko du. 
 
Industrialdeei dagokienez, hauek kontsolidaturik daude 
iada eta plangintzak gaur egun dagoen egoera bakarrik 
isladatzen du; Lantaronen kasuan, ibaia eta 
industrialdearen artean zona verde bat aurkitzen da, non 
ez den inolako ekitzarik aurreikusten eta lehendik dagoen 
ingurunearen kontserbazioa bakarrik aurreikusten den. 
Bestalde, Zubilagako industrialdean, kontsolidaturik eta hiri-
lurrekin, ibai-ertzeko basoaren zonaldea hartzen duten 
instalazio eta egiturak aurkitzen dira.  
 
Ez dira aurkitu, oraingo plangitzarekin batera, Natura 2000 
Sarearen gaineko eraginik izan dezaketen bestelako 
plangintza eta proiektuak. Hala ere, kontuan hartu beharko 
dira plan partzialak bezalako plangintza deribatuak. 

Plangintzak sor dezakeen edozein 
eragin zuzen, ez zuzen edo bigarren 
mailakoen deskribapena. 
 

Plangintzak sortutako eragin zuzenik ez da aurkitu, ibai 
inguruko zonaldeak ez direlako moldatuko. 
  
Larrazubin ibai-ertzeko pasaleku bat egiteko ideiak, erdizka 
existitzen den bidezidorren baten errekuperaketa dakar, 
makaldi eta baratzetatik pasatzen dena. Bidezidor hau 
Natura 2000 Sarean tresna eraginkor batean bihurtu behar 
da, bere inguruan eta modu paraleloan ibai-ertzeko 
habitaten errestaurazioa burutu behar delako. Zentzu 
honetan, Ebro Ibaia BGLaren helburu zehatzak eta 
kontserbazio-neurriak bete ahala izango dira. Aldiberean, 
herri-guneko erabileretatik ibairaino iritsi daitezkeen 
egainen edo inpaktuen presioa gutxitu egingo da.  
 
Plangintzak, edozein kasutan, larrazubiko etxebizitzen 
hazkundea aurreikusten du (Arau Ordezkatzaileena baina 
bajuagoa) eta, beraz, ibaiara iritsitako araztutako hondakin 
uren karrega organikoa handitu egingo da. Urbanizazioak 
sortutako lurzoruaren iragazkortasunaren igoerak ere 
ibairantz doan azaleko ur-isurketa handituko du.  
 
Beste alde batetik, industrialdeetan plangintzak hiri-lur 
induastrialen egungo egoera jaso besterik ez du egiten. 
Lantaroneko industrialdeko ibaiaren luzera ia osoa zona 
verde bezala dago kalifikaturik. Ondorioz, lehendik 
aurkitzen diren habitaten egoera kontserbatu eta hobetu 
beharko dira. 

Zonaldeak jasan dezakeen edozein 
aldaketa azaldu 

Plangintzat Natura 2000 Sarearengan sor ditzakeen 
eraginak gutxienekoak edo oso bajuak dira. Larrazubiko 
arazketa-sistemek behar bezala lan egiten duten einean, 
ibaiko uraren kalitate fisiko-kimikoak ez du aldaketa 
handirik pairatuko. EAEko ibaietako kalitate egoera 
aztertzeko jarraipenaren arabera, larrazubitik gora dagoen 
ibai zatiak lurzoruaren erabilerarekin zerikusia duten arazo 
batzuk aurkezten ditu (urtegiak, Garoñako central 
nuklearraren kutsadura termikoa, espezie exotikoak, …). 
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Larrazubin, ibaiaren luzeran ibai-ertzeko bidezidorraren 
berriztatzeak Natura 2000 Sareko gunean dagoela hartu 
behar du kontuan eta, ahal den kasuetan, herri-gunearen 
atzekoaldetik datozen eraginak konpondu edo gutxitu 
beharko ditu.  
 
Lantaroneko Industrialdea eta ibaiari dagokionez, ez da 
gaurko egoerarekiko aldaketarik aurreikusten. 

Naturra 2000 zonaldean orokorrean 
gerta daitekeen edozein eragin 
deskribatu. 

Plangintzak ez du Natura 2000 Sarearengan eraginik 
sortuko. 

Lehenago ezarritako elementuei 
garrantzizko adierazleak ezarri. 

EAEko azaleko uren jarraipen sareko uararen kalitate fisiko-
kimikoa.  
 
Hegazti-zentsoak burutu ibaiaren iguruan, Larrazubiko herri-
gunetik eta industrialdeetatik igarotzen den zonaldeetan. 

35. Taula. Lantaroneko HAPOaren Ebro Ibaia ES2110008 BGLaren gaineko eraginen ebaluazioa (1. bahezketaren fasea). Berezko 
lana. 
 

11 BESTE BABES-MAILA BATZUETARAKO GAITZAREN BALIOESPENA  
 
Lantarongo udal barruan BGL-en mugaketetatik kanpo babestutako beste natura-guneak dira 
Fontecha-ko eta Comunion/Komunioia artadiak eta Añana-ko iparra udalaren muturrean kokatzen 
den Diapiro-aren pieza txikia. 
 
Lantarongo udal barruan BGL-en mugaketetatik kanpo babestutako beste natura-guneak dira 
Fontecha-ko eta Comunion/Komunioia artadiak eta Añana-ko iparra udalaren muturrean kokatzen 
den Diapiro-aren pieza txikia. 
 

 
51. Irudia. Situación Udalaren babestutako natura-gune ez linealen egoera eta babes-bufferrak (berezko lana). 
 
Ikus daitekeenez gero, Fontecha-ko artadian, Puentelarrá/Larrazubi-ko eta Fontecha-ko nukleoak 
kokatzen dira 500 metroko espazioaren inguruan bufferretik kanpo, inpaktuak  minimoak direla 
zehaztu daitekeen. Comunion/Komunioia artadiren kasuan, 500 metroko buffer barruan Zubillaga-
ren Gune Industrialeko, Zubillaga-ko eta Comunion/Komunioia hiriguneak kokatzen dira, marjina-
efektuak eta inpaktu lausoak (zarata, giza frecuentación, aireko kutsatzaile) espazio honetan, nahiz 
eta iparra bere mugetako Ingurune-Hobekuntzako bezala katalogatutako lurzoruak ukan, txikiago 
eta hauskorragoa denean, garrantzitsuagoak izango diren. 
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52. Irudia. Kolore moratuaz, komunioiko karraskadia Zubilaga eta Komunioiko herri-guneekiko, grisez. Berdez, Zubilagako 
Industrialdea qye laranjaz ingurumen hobekuntzarako lurzorua. Iturria: Lurralde Antolamenduko C17/18/19/20 planoa. 
 
 

12 Alternatiben hautaketa-prozesuaren laburpena 
 

12.1 BIDERAGARRITASUN TEKNIKOAREN IRIZPIDEEN AZALPENA ETA JUSTIFIKAZIOA 

Lantaroneko Hiri-Antolamendu Plan orokorraren hasierako onespenerako proposamena prestatzen 
hurrengo irizpideak hartu dira kontuan: 
 

 Gaur egungo baldintza sozioekonomikoak, non etxebizitza eta garapen urbanistikoen 
eskaria bajua den. 

 Arau Ordezkatzaileek herri-gune batzuetan garapen eskasa aurreikusten zuten, baina 
funtzionaltasun irizpideak erabili eta hausnarketa sakon baten ondoren, etorkizunean 
sektore ezberdinen garapena erraztuko duten disenuak behar dira. 

 Demografia eta ekonomia-proiekzioak epe labur labur eta ertainean. 
 Araba Erdialdeko Lurralde Plan Partzialak eta Lurralde Antolamenduaren Gidalerroek 

ezarritako hirigintza-xedapenak. 
 Udalerriko zonalde batzuek duten gehienezko babes maila, Natura 2000 Sarekoak barne, 

edo euskadiko babestutako natura-gune bateren parte dena, eta honi buruzko araudi 
sektorialaren irizpideak. 

 Orografia, garapenak aldapa gutxiko tokietan garatu nahi izan dira. 
 EAEko Nekazal eta Basozaintza Lurralde Plan Sektorialaren behin betiko onespena. 
 Trinkotasuna, lehendik diren herri-guneen inguruan kokatu dira garapenak. 
 Ingurumen-arriskua, bereziki hidrologikoa, ibai-sareari dagokion zonifikazio ezberdinak ezarriz.  
 Publikoarentzat egindako erakusketan zehar jasotako iradokizunak eta alegazioak, baita 

hasierako HAPOaren kontsultetakoak ere. 
 
Baldintza edo irizpide hauetatik abiatuta, aukera urbanistikoen aukerak nahiko murritzak dira- 
plangintzaren fase hontara iritsi arte lau alternativa aztertu dira:  
 

 1. Aukera. Lantaroneko Arau Ordezkatzaileen Plangintzaren aurreikuspenak, egindako 
aldaketak eta gaur egun arteko garapen kontuan harturik. 

 2. Aukera. Hasierako HAPOaren proposamena da. 
 3. Aukera. Bergonda, Komunioi eta Fontechan hasierako HAPOarekiko egindako 

moldaketak aurkezten ditu. 
 4. Aukera. Behin behineko onaspenerako HAPOak aipatutako aurreikuspenekiko aldaketa 

txikiak aurkezten ditu. 
 
Udalerrian dauden 2 industrialdeei dagokienez (Lantaronekoa eta Zubilagakoa), 4 alternatibek 
egindako aurreikuspena lehendik zetorrenaren berdina da. 
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12.2 ERREFERENTZIAKO INGURUMEN-HELEBURUEN ADOSTASUNAREN ETA PROPORTZIONALTASUNAREN JUSTIFIKAZIOA, ETA GARAPENEAN ESKAINTZEN DUEN 
LAGUNTZA. 

 
12.2.1 Aukeren azalpena 

Ondorengo tauletan aukera guztietan aurreikusitako garapenen emaitzak ikus daitezke:  
 
 
 
                               1. Aukera                       2. Aukera                                3. Aukera                                                   4. Aukera (Behin behineko onespena) 

 
 
 
 
 
38. Taula. Lantaroneko hasierako HAPOan proposaturiko aukeren garapenaren analisia (Lantaroneko HAPOaren hirigintza txostena). 
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Aukeren lehen begirada azkar batean hurrengo ikus daiteke: 
 

- 1. Aukerak 1.099.379 m2 hiri-lur eta lurzoru urbanizagarri ditu, baita 341 etxebizitza berriko 
aurreikuspena ere (151 hiri-lurran eta 190 urbanizagarrian). 

- 2. Aukerak 938.498 m2 hiri-lur eta lurzoru urbanizagarri ditu, baita 313 etxebizitza berriko 
aurreikuspena ere (236 hiri-lurran eta 77 urbanizagarrian). 

- 3. Aukerak 1.003.155 m2 hiri-lur eta lurzoru urbanizagarri ditu, baita 374 etxebizitza berriko 
aurreikuspena ere (281 hiri-lurran eta 93 urbanizagarrian). 

- 4. Aukerak 960.616 m2 hiri-lur eta lurzoru urbanizagarri ditu, baita 410 etxebizitza berriko 
aurreikuspena ere (197 hiri-lurran eta 213 urbanizagarrian). 

 
Ondoriozta daiteke, zifra handien ikuspuntutik 4. Aukeraren lurzoru-kontsumoa txikiena dela 
etxebizitza kopuru handien aurreikusten duen bitartean (beraz, ur eta energía kontsumoa erabilitako 
lurzoruko murrizten da, zabor, gas kutsadura eta ur hondakinen ekoizpena ere murriztuz plangintza 
guztuz garatzean). Hau da, udalerriaren bizigarritasunarekin loturiko kontsumo absolutoak (biztanle 
gehiagoren aurreikuspenarekin) bizitokietako dentsifikazio handiago batekin eta lurzoru-
kontsumoaren beherakada batekin lortzen dira. Hau guztia ingurumen-eraginkortasunarekin loturik 
dago. Plangintzak lurzoru urbanizagarri zati bat hiri-lurzoruan bihurtu du (1000 m2 inguru handitu da 
azalera 1. eta 4. Aukeren artean), baina lurzoru urbanizagarria nabarmenkiago jaitsi du lehengo eta 
azken Aukeren artean (139.832 m2ko jaitsiera). 
 
Alcedo, Molinilla eta Turisoko herri-guneetan hiri-lur + lurzoru urbanizagarriaren banaketan ez da 
inolako aldaketarik egon. Gainerako herri-guneetan, sektore batzuren mugak berriz ezarri dira 
hirigintza garapena zehaztutako irizpide eta funtzionalitateekin egiteko.  
 
Herri-gune ezberdinetan, esate baterako, Caicedo-Yuso, Komunioi, Fontecha, Leziñana eta 
Larrazubi, hiri-lurren eta lurzoru urbanizagarrien azalera, edota Arau Ordezkatzaileen etxebizitza 
kopurua, nabarmen jaitsi da. Fontecha , 2. Aukera (Hasierako HAPOa) eta 4.aren (hasierako 
onespena) artean, herri-gunearen azalera handitu duen herri bakarra da. Salcedo eta bergondari 
dagokienez lurzoruaren igoera bat dago edota etxebizitza kopuruarena.  
 
Ondoren, gertatutako aldaketa nabarmenenak laburki azalduko dira.  
 
 

BERGONDA 
Bergondaren kasuan, ezberdintasunak herri-guneko hainbat tokitan suertatzen dira. 1. Aukerak alde 
batetik, SAUR-2 deritzon eremu zabal bat dauka Omecillo ibaiaren eskuinaldean, 2. eta 4. Aukeretan 
nabarmenki txikitzen dena. Beste aldetik, SAUR-1 deritzona, Bergondako bi herri-guneak lotzen 
dituena lehenengo Aukeran, 2. eta 4.ean desagertu egiten da. 2. Aukerak UE6 izeneko unitate 
berria aurkezten du lehendik herri-gunearen iparrekialdean dauden etxebizitzei irteera emateko. 3. 
Aukeran SAUR-4 izeneko lurzoru urbanizagarriko lur-eremua aurkezten da Bergonsako ekialdean. 
Azken aukeraren herri-gunea bigarrenaren ia berdina da.  
 

   
 
53. Irudia. Bergonda herri-guneko 1. (ezkerrean), 2. (erdian), 3. (erdian gorriz) eta 4. Aukeren alderaketa (Hasierako HAPOaren 
hirigintza kalifikazioko planoa). 
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Bergondako herri-gunea baino pixka bat 
altuago dagoen etxe tradixional multzoa, 
baratzeekin, zuhaitzekin eta paisaia kalitate 
onarekin, eta Omecillo ibaitik eta errepidetik 
ikusten dena, lurzoru urbanizagrrian bihurtuko 
litzateke 3. Aukera garatu ezgero. Aldaketa 
honek 7.000 m2-ri eragiten dio16 etxebizitza 
berrirentzat tokia izanik. Bergondako 
ekialdeko gunea herri-gunearekin lotzen 
duen mugikortasuna kalteturik suertatuko 
litzateke garapen honekin.  
 
 
 
 
 
 

     
Argazkiak. 3. Aukerak proposatutako garapenerako baina zonaldeak, azkenean baztertuak izan direnak. 
 
 

     
54. Irudia. Bergondako iparekialdeko gunerako 1. (ezkerrean), 2. (erdian) eta 4. Aukeren (eskuinean) alderaketa (Hasierako 
HAPOaren hirigintza kalifikazioko planoa) 
 

 
 
 
Ikus daitekeen moduan, hazkundea eraikin bat eta zuhaitz-landaketa 
bat duen partzela batean kokatzen da, hiri-lurra amaitzen den 
tokiaren ondoan. 4. Aukerak 2.ak baino gehiago murrizten du 
eragindako azalera.  
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55. Irudia. Bergondako SAUR-1 zonalderako 1. (ezkerrean), 2. (erdian) eta 4. Aukeren (eskuinean) alderaketa (Hasierako 
HAPOaren hirigintza kalifikazioko planoa) 
 
 

 
Argazkiak. Bergonadan, SAUR-1 zonaldeko 2 argazki. 
 
Bergondako SAUR-1 zonaldea utzirik dagoen zuhaitza-landaketa batean kokatzen da, herri-gune 
ertzeko formatua du eta ingurumen-balore bajukoa da. Garapen honekin jasotako ingurumen-
onura eraldatu beharreko lurzoruaren azaleraren jaitsiera nabarmenean datza, eta aldiberean, 
herri-gune kanpotik pasa beharko litzatekeen bide bat ekiditen da.  
 
Azkenik, zehazketa hauen ondorioz, 1. (Arau Ordezkatzaileak) eta (behin behineko onespeneko 
HAPOaren proposamena) 4. Aukeren arteko alderaketa egin daiteke. bertan, 4. Aukera askoz ere 
mesedegarriagoa dela ikus daiteke, lurzoru urbanizagarrien murrizketa handiarekin eta hiri-lurren 
hazkuntza txikiaren.  
 
 

1. Aukera       4. Aukera 
 

 
 
56. Irudia. 1. (ezkerrean) eta 4. (eskuinean) Aukeren alderaketa grafikoa (Hasierako HAPOaren hirigintza kalifikazioko planoa) 
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KOMUNIOI 
 
Komunioi dagokionez, aukeren arteko ezberdinatsuna 2 herri-guneen (ipar eta hegoaldean) artean 
tartekaturik dauden eremu interstizialen sailkapenean datza.  
 
 
 

    
56. Irudia. Komunioi-ri dagokion 1. (ezkerrean), 2. (erdian), 3. (erdian gorriz) eta 4. (eskuinean) Aukeren arteko alderaketa 
(Hasierako HAPOaren hirigintza kalifikazioko planoa). 
 
 
 

3. Aukerako UE3, UE4 eta UE5 unitateak garatu 
ezgero, 16.520 m2 eraldatuko lirateke, herri-gune 
barnean zatiturik dauden eremu hutsak beteaz. 
Hegoaldeko eta iparraldeko auzoak lotzen 
dituen gunean kokatzen dira eta guztira 38 
etxebizitza berri eraiki daitezke. Eremuan zuhaitz-
landaketak, larreak eta zereal-soroak aurki 
daitezke eta, ingurumen-balore berezirik izan ez 
arren, herri-guneen fatxada nagusiaren paisaren 
eta idiosinkrasiaren parte dira. Gaur egungo 
garapenarekin, SanCornelio eta San 
Ziaprioanoren eliza ikus daiteke ikuspen-balore 
handiko elementu bakartia bezala. Unitate 
hauen garapen Arau Ordezkatzaileek jaso 
zituzten lehenagotik (1. Aukera).  
 
 
 

 
 
 

 
Argazkia. 3. Aukerak garatu nahi zituen herri-guneko eremu interstizialak, paisaia-balore garrantzitsuarekin eta 2 auzoen artean 
kokatzen dena. Gainera, eremu hauek Komunioiko elizaren inguruneko paisaiaren babesleak dira.  
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Ondoko argazkiaren atzekaldean Komunioiko SUR-2ak 
erabili nahi dituen lurren egoera ikus dateke, elizaren 
atzealdean, zuhaitz-landaketez eta etxeetako patioez 
osatua. Lehen planoan berriz, 3. Aukerako UE-4a 
kokatzen deneko zereal-soroa ikus daiteke. SUR-2ko 
garapena ez lioke elizari kalterik egingo, zeren gaur 
egun eremu hau itxiturez beterik dago. UE-4aren kasuan, 
berriz, zereal-soroak elizaren inguruaren paisaia 
kontserbatzeko ezinbestekoak dira. 
 
 

 
 
57. Irudia. 1. (ezkerrean) eta 4. (eskuinean) Aukeren alderaketa grafikoa (Hasierako HAPOaren hirigintza kalifikazioko planoa) 
 
 
FONTECHA 
Fontechako hegoaldean eta mendebaldean lurzoru-urbanizagarriaren jaitsiera nabarmena 
proposaten da 1. eta 2. Aukeren artean (lehenengoko 145.793 hiri-lur eta urbanizagarri m2-etatik 2. 
Aukerako 105.530 m2-etara). 3. Aukerak herri-gunearen ekialdean ekintza-unitate txiki bat 
proposatzen du, lehenengo Aukeran ere agertzen zena. 4. Aukerak, HAPOaren hasierako 
onesperako proposamenan, hasierako fasean azalduriko 2. Aukeraren proposamena errepikatzen 
da.  

   
58. Irudia Fontecha mendebaldeari dagokion 1. (ezkerrean), 2. (erdian) eta 4. (eskuinean) Aukeren arteko alderaketa (Hasierako 
HAPOaren hirigintza kalifikazioko planoa). 
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Ikusi daitekeen moduan, 1., 2. eta 4. Aukeren 
artean ezberdintasun garratzitsua aurkitzen da 
herri-gunearen mendebaldean dauden lurren 
kalifikazioari dagokionez. Lur-sail hauek herri-
gune ondoko zereal-laboreak eta baratzeak 
dira, ingurumen-balore erlatiboa dutenak, 
nahiz eta hiri-lurren eta lurzoru urbanizagarrien 
arteko muga nahiko garbi ikus daitekeen 
ondoko argazkian (baratze-labore aldaketa). 
2. Aukerak lurzoru-kontsumoa nabarmen 
jaisten du, baita gaur egun emankorrak diren 
nekazal-lurren eraldatzea era. 
 
 

 
 

   
 

   
Argazkiak. SAUR-1erako erabiliko litzatekeen eremuako argazki ezberdinak, hasierako onespeneko HAPOrako deskalifikatu 
direnak. Utzitako nekazal-lurrez eta zereal-laborantza aktiboetaz osaturik dago eta herri-gune inguruan kokatzen da. 
 
 

   
59. Irudia. Fontechako herri-guneari dagokion 1. (ezkerrean), 2. (erdian) eta 4. (eskuinean) Aukeren arteko alderaketa (Hasierako 
HAPOaren hirigintza kalifikazioko planoa). 



Lantaroneko HAPO 
Ingurumen-Ebaluazio Estrategikoa  Ingurumen-Iraunkortasunerako Txostena 
 

165 
 

 
 
 
Aurreko irudian eta goiko argazkian ikus daitekeenez, 1. Aukerak proposatzen zuen bizitokiko hiri-lurra 
jartzea Fontechako herri-gunearen eta Orgazeko Kontearen gateluaren artean geraten zen eremu 
hutsian. Ingurumenarekiko aparteko berezitasunik ez duen zereal-laborantzez osatutako zonaldea 
da, non mendebaldean aldapa garrantzitsua duen eta ekialdean erreka (azken honek arrisku 
morfologiko eta hidrologikoa sor dezake). Bere baliorik garrantzitsuena ikuspen mailakoa da, 
eremuak gaztelua bisualki babesten duelako, errepidetik eta herri-gunetik ikus daitekeelarik. Sektore 
hau 2. Aukeran ezabatu egin zen, 4. Aukeran berriz ere eskuratzeko eta, beraz, bere suerta 
ditzakeen eraginak aztertu beharko dira.  
 
 

    
60. Irudia. Fontechako 1. (ezkerrean), 2. (erdian), 3. (erdian gorriz) eta 4. (eskuinean) Aukeren arteko alderaketa (Hasierako 
HAPOaren hirigintza kalifikazioko planoa) 
 
 

 
 
Ikus daitekeen moduan, 3. Aukerak proposatutako gorriz marrazturiko UE-
4a, gerora 4. Aukerak jaso duena, Arau Ordezkatzaileek (1. Aukera) 
proposatu zuten bizitoki hiri-lur bezala. Zuhaitzez (erkametzak) inguraturiko 
baratzez betetako lur-saila da.   
 
 

 
 

   
Argazkiak. Zonaldearen eta zuhaitz-laborantzen bi argazki, basorekin kontaktuan daudenak. 3. eta 4. Aukerek kontsolidatu 
gabeko Hiri-lu bezala planifikatzen dute. 
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61. Irudia. 1. (ezkerrean) eta 4. (eskuinean) Aukeren alderaketa grafikoa (Hasierako HAPOaren hirigintza kalifikazioko planoa) 
 
Ondorio moduan, esan daiteke Fontechan hiri-lurra pixka bat igotzen dela, baina horren truke 
lurzoru urbanizagarriaren zati garrantzitsu bat deskalifikatu dela. 
 
 

LEZIÑANA 
 
Leziñanan 2. Aukerak (hasierako HAPOa) eta 4. Aukerak (hasierako onespena) herri-gunearen 
ekialdean dagoen lurzoru urbanizagarriaren azalera nabarmen murrizten dute, Arau Ordezkatzaileek 
(1. Aukera) planteatutako SAUR-1a ezabatuz. Kontrara, 2. eta 4. Aukerek hiri-lurraren hazkuntza 
osoko txikia proposatzen dute herri-gunearen ekialdean.  
 
 
 

   
 
62. Irudia. Leziñanako herri-guneari dagokion 1. (ezkerrean), 2. (erdian) eta 4. (eskuinean) Aukeren arteko alderaketa (Hasierako 
HAPOaren hirigintza kalifikazioko planoa). 
 
 

 
 
Ikus daitekeen moduan, Arau Ordezkatzaileek proposatutako 
SAUR-1 lurzoru urbanizagarria belarkara-laborantzez osaturik 
(errepidearen ekialdean) dago, baina inguruko solar batzuk ere 
barneratzen ditu. Ingurumen aldetik garrantzi eskaseko zonaldea 
da, beraz, 2. eta 4. AUkerek proposatutako deskalifikazioaren 
ingurumen-onurak hirigintzarako lurzoru-kontsumoaren 
murrizketan datza.  
 
 

 

Aumento 
suelo 
urbano 

Eliminación 
suelo 
urbanizable 
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63. Irudia. 1. (ezkerrean) eta 4. (eskuinean) Aukeren alderaketa grafikoa (Hasierako HAPOaren hirigintza kalifikazioko planoa) 
 
 
 

LARRAZUBI 
Larrazubiri dagokionez, lehenengo Aukera eta 2. eta 4. Aukeren arteko desberdintasun nagusia 
SAUR-2 lurzoru urbanizagarriaren deskalifikazioan datza, herri-gunearen erdian kokatzen dena. 2. eta 
4. Aukeretan lur-eremu hau zurzoru ez urbanizagarrian bihurtzen da, lurzoru-kontsumoa 9 ha-tan 
murriztuz. 
 

     
64. Irudia. Larrazubiko herri-guneari dagokion 1. (ezkerrean), 2. (erdian) eta 4. (eskuinean) Aukeren arteko alderaketa (Hasierako 
HAPOaren hirigintza kalifikazioko planoa) 
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SAUR-2 gunea, aurreko argazkietan ikus daitekeenez, belarkar-laborantzeko partzela bat da, eta 
bere mendebaldean ilaran eraikitako etxebitzen muga sortzen su soroak. Ez du ingurumen-balio 
berezirik, baina paisaiaren ikuspuntutik eremu ireki interesagrria da, zeren eta ibaitik gertu dagoen 
herri-gunearen eta errepidearen iparraldean dauden mendixken artean muga egiten du. Aldaketa 
honen onura nagusia proposatutako lurzoru-kontsumoaren murrizketa da, loturiko etxebizitza-
kopuruaren beherakadarekin batera. 

 
65. Irudia. 1. (ezkerrean) eta 4. (eskuinean) Aukeren alderaketa grafikoa (Hasierako HAPOaren hirigintza kalifikazioko planoa) 
 
 

 SOBRON MENDEBALDEA 
Sobroneko gune ezberdinen artean, aldaketak mendebaldean kokatzen dira, non 1. Aukerak lurzoru 
urbanizagarri eremu handi bat (SAUR-1) aurkezten duen, eta 2. eta 4. Aukeretan desagertzen dena. 
 

      
66. Irudia. Sobron mendebaldeko herri-guneari dagokion 1. (ezkerrean), 2. (erdian) eta 4. (eskuinean) Aukeren arteko alderaketa 
(Hasierako HAPOaren hirigintza kalifikazioko planoa). 
 

 
 
SAUR-1a kokatzen zen gunea errepide orokorra eta Gaiko 
Sobronera doan bidearen artean dago eta nahiko eremu 
aldapatsua da. Zuhaixka zonaldeak eta berriz hazten diren 
basoetaz osatzen da. Herri-gune inguruko ezaugarriak dituzten 
baratza batzuk ere aurki daitezke. Hala ere, zonaldeak balore 
paisagistikoa du, herri-gunearen atzeko aldea bezala, 
errepidetik gertu. 
 
 

 
67. Irudia. Sobron mendebaldeko 1. (ezkerrean) eta 4. (eskuinean) Aukeren alderaketa grafikoa (Hasierako HAPOaren hirigintza 
kalifikazioko planoa) 
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ZUBILLAGA 

Zubilagari dagokionez, aukeren arteko ezberdinatsuna zona berdeen eta ekipamenduen 
kokapenaren eta tipologiaren zehaztasunetan datza. 2. eta 4. Aukerek zehaztasun maila altuagoa 
eskaintzen dute, eta ekipamendu amankomunerako eremu hontako hiri-lurrak berriz ere mugatzen 
dituzte.  
 

   
 
68. Irudia. Zubilagako herri-guneari dagokion 1. (ezkerrean), 2. (erdian) eta 4. (eskuinean) Aukeren arteko alderaketa (Hasierako 
HAPOaren hirigintza kalifikazioko planoa) 
 

 
 
Irudian eta argazkietan ikus daitekeen moduan, zona 
berde eta kirol-ekipamendu amankomunentzat gordetako 
lurrak, Zubilagako herri-guneko iada urbanizaturiko 
eremuetan kokatzen dira. Partzela hauetan belarkara-
laborantzak aurki daitezke, utziak ala ez, eta velar 
erruderalak eta nitrofiloak hazten dira eta, beraz, 
ingurumen-balioa urria da. Vadillo izeneko ubidea da 
gauzarik azpimagarriena, bere sastraka-landarediarekin.  
 
 

 

   
Argazkiak. Zubilagan, zona berdeak eta ekipamenduak jasoko dituen lur-eremuaren gaurko itxura. 
 
 
 

 
 
69. Irudia. Zubilagako herri-guneari dagokion 1. (ezkerrean), 2. (erdian) eta 4. (eskuinean) Aukeren arteko alderaketa (Hasierako 
HAPOaren hirigintza kalifikazioko planoa) 
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13 Ingurumena kontuan hartzeko neurriak 
 

13.1 INGURUMEN-INPAKTUAREN EBALUAZIOA EGIN BEHARKO DUTEN PROIEKTUAK  

Lantaroneko Hiri Antolamendu Plan Orokorrak gaur egun duen garapen fasean (hasierako onespen 
fasea), oraindik ezin daiteke ondorioztatu garatuko diren proiektuetatik zeintzuek egin beharko 
duten ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa.  Gainera, eskualdean, Natura 2000 Sareko guneak 
daude eta bertan EAE mailan basbeturik dauden espezieak aurkitzen dira, indarrean dauden 
kudeaketa planak dituztenak. Honek guztiak mugaketa dakar eta ingurumen-inpaktuaren 
ebaluazioa baldintzatzen du.  
 
Aldiberean, Sobron, Ebro eta Omecillo ibaien BGLeen gainetik Garoñako zentral nuklearretik eta 
Sobron eta Larrazubiko zentral hidroelektrikoetatik datozen tentsio altuko linien korridorea pasatzen 
da. Kontuan hartu beharra dago zonaldean Bonelli arranoa eta bestelako babestutako espezie 
rupikolak eta planeatzaileak aurkitzen direla. Ikuspuntu honetatik abiatuta, proiektu posible berriek 
ingurumen-inpaktuaren ebaluazio bat egin beharko dute. 
 
Lantaron eta Zubilagako Industrialdeen kasuan, instalazio industrial berri baten eraikuntza kasu 
bakoitza aztertu behar izango da beren ezaugarri teknikoen arabera eta, horrela, ingurmen-
inpaktuaren ebaluazioa beharrezkoa den ala ez zehaztu beharko da.  
 
Alderdi hauetatik haruntzago, plangintza honen helburua hazkunde urbanistiko txiki berriak 
zehaztasunez definitzea da herri-guneen barruan edota inguruetan, eta lurzoru ez urbanizagarriaren 
definizioaren bidez lurraldearen baloreak eta baliabideak babestea da. Horrela, ez dago 
plagintzaren esku zein proiektu berrik behar duen ingurmen-inpaktuaren ebaluazioa zehaztea. 
Azpimarratu beharra dago gaur egungo herri-guneetatik urrun dauden lurzorurik es dela antolatu, 
eta herri-guneen eta babes bereziko lurzoruen arteko kontaktu-zonaldeetan (Omecillo eta Ebro 
Ibaien BGLa), urari buruzko araudiak agintzen du, zonalde bakoitza zehaztuz ur-arriskua eta BGLaren 
muga kontuan hartuz. Beraz, ondoriozta daiteke ez dela beharrezkoa aurreikustea ingurumen-
inpaktuaren ebaluazioa beharko duen proiektu baten garapena. 
 

13.2 JASOTAKO AGIRI SEKTORIALEN XEDAPENAK 

Lanaren hasierako fasean zehar, Lantaroneko Udaletxeak agiri sektorial ezberdinak jaso ditu 
administrazio desberdinen eskutik aurretiko kontsulten erantzun bezala. Ondoren, administrazioari 
eta publiko orokorrari egindako aurreko kontsultekin zerikusia zuten zenbait informe igorri ziren 
Erreferentziako Agiriaren eskaera izapidetzeko.  
 
Hauetako agiri batzuek, Ingurmen-Iraunkortasunerako Txostenean (IIT) kontuan hartu behar ziren 
zenbait alderdi aipaten zituzten. Hurrengo taulan aurki daitezke eta hirigintza-txostenetan eta IIT 
txosten honetan bertan aurki daitezke. 
 
 
Administrazioa Udaletxeko 

sarrera-
erregistroa 

Oharrak 

Arabako Foru 
Aldundiko 
Nekazaritza 
Garapenerako 
Zerbitzua  

2013-2-12 Arabako Foru Aldundiaren erregistroan dauden landa-bideen 
zerrenda igorri du, 6/1995 Foru Araua, otsailaren13koa, Araba 
Lurralde Historikoko Landabideen erabilera, artapen eta zaintzarako 
foru arauarekin bat egiez. 

Euko Jaurlaritzako 
Ingurumen eta 
Lurralde Politika 
Sailaren Lurralde 
Antolaketa 
Zuzendaritza  

2013-3-9 HAPOak bete beharreko lurralde-antolamenduko tresnak 
gogoraratzen ditu: 
 

1. Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak 
2. Araba Erdialdeko Lurralde Pla Partziala 
3. Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala 
4. Hezeguneen Lurralde Plan Sektoriala 
5. Ekonomi-Jarduetarako lurzoru publikoa eta merkataritza-
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ekipamenduak sortzeko Lurralde Plan Sektoriala 
6. Kostaldea Babesteko eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala 
7. EAEko Energia Eolikoa Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala 
8. EAEko Trenbideen Azpiegitura Antolatzeko LPSa 

Arabako Foru 
Aldundiko Hirigintza 
Zerbitzua 

2013-2-22 Ingurumen-Ebaluazio Estrategikoaren prozeduraren barruan, 
HAPOak, Erreferentziako Agiriak eta Ingurumen-Memoriak kontuan 
hartu hartu behar dituzten tresnak gogorarazten ditu: 
 

1. EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak, otsailaren 
11ko 28/1997 Dekretuaren bidez onartua. 

2. Araba Erdialdeko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan 
Partziala, abenduaren 28 ko 277/2004 Dekretuaren bidez 
onartua. 

3. EAEko Hezeguneen Lurralde Plan Sektoriala, uztailaren 27ko 
160/2004 Dekretu bidez onartua.  

4. EAEko Ekonomi-Jarduetarako lurzoru publikoa eta 
merkataritza-ekipamenduak sortzeko Lurralde Plan Sektoriala, 
abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuaren bidez onartua. 

5. Ebergia Eolikoaren Lurralde Plan Sektoriala, maiatzaren 14ko 
104/2002 Dekretuaren bidez onartua.  

6. EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan 
Sektoriala, abenduaren 22ko 415/1998 Dekretuaren eta 
abenduaren 28ko 455/1999 Dekretuaren bidez onartua. 
2012ko uztailaren 19ko Aginduaren bidez moldatua. 

 
Aldiberean, kontuan hartu beharreko Arabako Foru Aldundiko 
indarrean dagoen araudi gogorarazten du: 
 

1. Martxoaren 26ko 11/2007 Foru Araua, Mendiei buruzkoa. 
2. Ekainaren 14ko 8/2004 Foru Araua, Arabako Lurralde 

Historikoko Ehizarena. 
3. Ekainaren 25eko 20/1990 Arau Forala, Araba Lurralde 

Historikoko errepidei buruzkoa; martxoaren 20ko 10/1995 eta 
martxoaren 31ko 13/2003 Arau Foralek moldatua. 

4. Ekainaren 16ko, 11/2008 Arau Forala, 2004-2015 aldirako 
Arabako Errepideen Plan Integralari buruzkoa. 

5. Otsailaren 13ko 6/1995 Arau Forala, Arabako Lurralde 
Historikoko landa bideak erabiltzeari eta babesteari 
buruzkoak. 

6. Urtarrilaren 23ko 1/2012 Arau Forala, Arabako Lurralde 
Historikoko ibilbide berdeei buruzkoa. 

URA 2013-3-20 2001-2005 aldirako EAEko Hiri-guneen Inundabilitatearen Azterketa 
kontuan hartu beharko Bergondaren kasuan. 
EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan 
Sektorialaren araudia kontuan hartu behar da, hirigintza eta 
eraikuntzako zehaztasunei dagokienez. Ibai-ertzeen sailkapena 
begiratu, ingurumen, hirigintza-ezaugarrien eta elementu 
hidraulikoen araberakoa dena. 
Sobron, Arreo/Caicedo-Yusoko Lakua eta Ebro Ibaia BGLak 
plangintzan barneratu, Gune Askearen ahal den azalera gehiena 
metatu behar dutenak. Aldiberean, lehentasuneko garrantzia du 
Arreo/Caicedo-Yuso Lakuaren eta bestelako hezeguneen babesa 
eta errestaurazioa. 
Ura hartzeko puntu garrantzitsuenak sailkatu behar dira, babes-
perimetroa, neurriak era erabileren baimenak grafikoki zehaztuz.  
Ur-baliabideen eskariaren igoera edo aldaketak aurreikusi behar dira, 
baita bere jatorria justifikatu eta isuriketen eta arazketaren azterketa 
egin ere.  
Azkenik, hurrengo arauak aintzat hartu: 
 2000/60/CE Urari buruzko Zuzentaraua; Urari buzuko 1/2001 

Legearen testu bategina; Euskadiko uararen 1/2006 legea eta 
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Jabari Publiko Hidraulikoko 9/2008 Erregelamendua. 
 Momentuoro indarrean dauden Arroen Plan Hidrologikoak 
 2007/60/CE inundabilitateari buruzko Zuzentaraua; 903/2010 

Errege Dekretua, inundaketa-arriskuaren ebaluazioari ea 
kudeaketari buruzkoa.  

Ebroko Konfederazio 
Hidrografikoa 

2013-6-3 Kontuan hartu beharko dira 0009 Miranda de Ebroko Alubiala 
deritzon lurrazpiko masaren gaineko eragina izan dezaketen 
alderdiak. Arrazoia General Química-ren Industrialdean gertatutako 
isurketak. Gogorarazten da ezin dela baimenik eman 
errestaurazioaren ekintzak amitu arte eta lurrazpiko zonaldeen fluxu 
naturalak berreskuratu arte. 
Gainera, hurrengoa eskatzen dute: 

 Aukeren ebaluazioan irizpide anitzeko azterketa burutzea. 
 Ingurune hidrikoaren inbentarioa eta bertan eragina izan 

dezaketen plangintzaren ondorien hausnarketa.  
  eskarien eta azpiegituren estimazioa burutu, baita kutsadura 

edo degredazioagatik gertatuko eraginena ere. 
 Azaleko ur-korronteen aldaketak sor ditzakeen inpaktuak 

identifikatu. 
 Obren fasean zehar azpisistema hidrikoari eragin 

diezaioketen inpaktuak identifikatu. 
 Plangintzan ekiditeko eta zuzentzenko neurriak sartu. 

Aldiberean, Jabari Publiko Hidraulikoko erreglamenduak ezarritako 
mugaketak eta zonaldeekin zerikusia duten alderdi ezberdinak 
gogorarazten ditu. 

Arabako Foru 
Aldundiko Museo eta 
Arkeologia Zerbitzua 

2013-10-23 Hasierako txostenen aldeko ikusputua aurkezten du.  
Hondare arkeologikoak bildu eta hauen planimetría aurkeztu 
beharko, bakoitzaren babes erregimenarekin batera.  

URA 2013-11-4 Hasierako txostenen aldeko ikusputua aurkezten du. 
Oharrak: 
- Uholde arriskua duten zonaldeetako erabilerak EAEko Ibaien eta 
Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren 1. moldaketan 
ezarritakoaren araberakoak izango dira. 
- HAPOan ur-baliabideen eskariaren igoera edo aldaketak aurreikusi. 
- Organo kudeatzailearen idazkia behar da justifikatu ahal izateko ur-
horniketa eta saneamendu sarea nahikoa dela. 
- Lurzoru ez urbanizagarrian dauden ura hartzeko puntu 
garrantzitsuenak fijatu. 
- Estalirk dauden ibai-bidean Jabari Publiko Hidraulikokoak bezala 
planteatu. 

Arabako Foru 
Aldundiko 
Nekazaritza Saila  

2013-10-31 Hasierako txostenen aldeko ikusputua aurkezten du. 
- “Nekazal-abeltzantza” eta “balore estrategiko altuko landazabala” 
estrategiak bereizik landu. 
- Ureztatzeko azpiegiturak eta komunitateak kontuan hartu. 

Eusko jaurlaritzako 
Hezkuntza, Hizkuntza 
Politika eta Kultura 
Saila 

2013-11-6 Hasierako txostenen aldeko ikusputua aurkezten du. 
Ondasun higiezinei buruzko zenbait ohar adierazten ditu, EAEko 
Monumento/Monumentu-multzoko parte izateko proposaturik 
dauden ondasuei buruz bereziki. Ondasun hauek udal-mailan 
babestu behar dira, baita ondare arkeologikoa ere. Eranskin bat 
gehietzen du Lantaroneko interes kulturala duten elementuen eta 
ondare arkeologikoaren zerrendarekin. 

IHOBE 2013-11-20 Kutsatutako lurzoruen inbentario eguneratua kontuan hartu. 
Arabako Foru 
Aldundiko 
Mendietarako 
Zerbitzua 

2013-11-8 Hasierako txostenen aldeko ikusputua aurkezten du.  
- Erabilgarritasun publikoko mendien sailkapenari buruzko ohar batzuk 
azaltzen ditu. 

Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen 
Sailburuordetzako 
Natura Ingurunearen 
eta Ingurumen 

2013-11-30 Hasierako txostenen aldeko ikusputua aurkezten du. 
- Kontuan hartu beharreko ingurumen-irizpideak eta adierazleak 
eskaintzen ditu. 
- Araudiak Ebro Ibaia BGLaren inguruko zona berdeak hobetzeko 
alderdiak definitu behar dituela gogorarazten du. 
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Plangintzaren 
Zuzendaritza 
 

- Natura 2000 Sarearen gaineko eraginei buruzko behar bezalako 
ebaluazioa egitea eskatzen du. 
- BIHei, lehentasundunei eta bertako landareen baso-masei LEUaren 
araudian babes handiagoa emateko eskatzen du. 
- Zubilagako ibai-ertzeko pasalekua dela-eta, 91E0* habitataren 
gaineko eraginak balietsi. 
- Zubilagan 9340 habitataren gaineko eraginak balietsi. 
- Berberis vulgaris eta Orchis italica espezieen babes-baldintzak 
balietsi. 
- Mehatxatutako fauna espezieek erabilitako zonaldeak babes 
bereziarekin babestea balietsi. 
- LEUko zonalde konektoreek jasotako tramendua hobetu. 
- Gaijarritako baldintzatzailea eratu Arabako Lurralde Historikoko 
paisaia berezien eta bikainen Katalogoarekin ados dagoena. 

39. Irudia. Aurretiko kontsulten moduan jasotako txosten sektorialen oharrak (berezko lana).  
 
 
 
 
Ingurumen-Iraunkortasunerako Txosten hau Lantaronen sinatzen da 2015ko martxoaren 21an.  
 

 
Eduardo Soler García de Oteyza 
Nekazaritza-ingenieriaria 
 
Limonium S.L.U.-ko talde teknikoaren ordezkapenean 
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01 - Alternancia de areniscas calcáreas, limolitas y argilitas rojas

01 - Arcillas abigarradas, pasadas yesíferas

02 - Argilitas rojas y margas

02 - Microconglomerados silíceos

02 - Yesos y pasadas arcillosas

03 - Niveles de areniscas de grano grueso a muy grueso (líneas de capa)

03 - Ofitas

04 - Calizas bioclásticas grises (Calizas con Orbitoides)

04 - Carniolas, calizas brechoides y dolomías laminadas

04 - Depósitos aluviales (terraza)

05 - Depósitos aluviales

05 - Margocalizas y margas

06 - Calcarenitas y calizas dolomíticas de color blanquecino

07 - Calcarenitas con lacazinas

08 - Alternancia de margas arenosas y calizas arenosas en niveles centi-decimétricos. Colores pardo-amari

08 - Margas, margocalizas, calizas y areniscas

13 - Niveles de lignito y arcillas carbonosas

17 - Niveles de conglomerados

18 - Calizas, calizas  dolomíticas masivas y margas

20 - Areniscas y lutitas

24 - Arenas blancas y arcillas varioladas. Intercalaciones de dolomías (Facies Garum)

25 - Coluviones potentes

26 - Margas blancas, intercalaciones de calizas blancas

38 - Margas y limolitas amarillentas. Intercalaciones centimétricas de arcillas y calizas margosas

40 - Bloque deslizado de dolomías coniacienses
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Leyenda

Límite municipal de Lantarón
Unidades ambientales homogeneas del territorio

Campos del centro y oeste del Municipio

Carrascales de Llano

Lago de Caicedo- Yuso

Nucleos urbanos de Sobrón bajo

Poligonos industriales

Sierras al norte de Turisó y Molinilla

Sierras entre Puentelarrá/Lazarrubi/Fontecha-Caicedo-Yuso/Alcedo

Sobrón y embalse de Sobrón

Valle de Omecillo, embalse de Puentelarrá/ Larrazubi y entorno de Alcedo

Vega agrícola y río Ebrorón
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