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Arartekoaren 2015S-2268-14 Ebazpena, 2015eko uztailaren 3koa. Horren bidez, 

Bermeoko Udalari iradokitzen zaizkio hainbat neurri, baso-aprobetxamendu baten 

soilketa egiteko hirigintzako lizentzia izapidetzeari dagokionez 

 

 

Aurrekariak 

 

– Pertsona batek jakinarazi digu Bermeoko Udalak ez diola erantzun (…) baserriaren 

inguruko baso-mozketari buruzko salaketari. 

 

Azaldu duenez, 2014ko otsailaren 4ko idazkiaren bidez, “matarrasa” izeneko 

mozketa-teknikaren hainbat alderdiri buruzko informazioa eskatu zion Bermeoko 

Udalari. 

 

– Kexa honi dagokion izapidea emateko asmoz, Bermeoko Udalera jo dugu, 

aipatutako idazkiari eman zaion izapideari buruzko informazioa lortzeko. 

 

Bermeoko Udalak basoa mozteko baimena emateko burutu dituen jardueren 

kopia helarazi digu. Hain zuzen, aipatu ditu Bizkaiko Foru Aldundiak eta 

Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Patronatuak eginiko txostenak. 

 

Halaber, jakinarazi digu 2014ko urtarrilaren 31n beharrezko baimena eman zuela 

baso-mozketa hori egiteko. Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak ere, bere 

aldetik, mendiei buruzko foru-araudiak baso-aprobetxamendurako aurreikusitako 

baimena eman zuen. Kasu honetan ere, baso-mozketaren aldeko txostena egin da 

–Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Batzorde Iraunkorrak 2013ko azaroaren 15ean 

hartutako erabakiaren bidez onartuta– Urdaibai Biosfera Erreserbako Erabilera eta 

Kudeaketazko Plan Zuzentzailean aurreikusitakoarekin bat. Azken txosten horrek  

–nahitaezkoa baina ez loteslea– matarrasa egitean kontuan hartu beharreko 

zenbait baldintza ezarri ditu. 

 

Kexagileak aurkeztutako salaketa-idazkia jaso ondoren, Bermeoko Udalak txosten 

tekniko bat landu du, 2014ko otsailaren 10ekoa. Horretan jaso da ingurumen-

baldintzatzaileetako bat bete ez izana. Txostenaren arabera, bertako zuhaitzak ez 

dira errespetatu eta bide publikoetako bat kaltetu da. Txosten hori oinarri hartuta, 

Bermeoko Udalak Nekazaritza Sailera eta Urdaibaiko Biosfera Erreserbako 

Patronatura jo du, dagozkion neurriak har ditzaten, bakoitzak bere eskumenen 

esparruan. 

 

– Kexan azaldutako kontuak eta administrazioaren erantzuna aztertu ondoren, 

erakunde honek kexa-espedientearen inguruan egin dituen gogoetak eta atera 

dituen ondorioak helarazi nahi ditu. 

 

 

Gogoetak 

 

1.  Bermeoko Udalaren erantzunik eza adieraztea da kexa honen xedea; izan ere, 

kexagileak salatu ditu (…) auzoko (…) poligonoko (…) lursailean matarrasa delako 

teknika erabiliz egindako mozketaren ondoriozko ingurumen-kalteak, baina Udalak 

ez dio erantzun aurkeztutako salaketa-idazkiari. 
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Oro har, 5 hektareatik gorako azalera batean zuhaitzak moztea bezalako baso-

jarduerei dakiekeen administrazio-kontroleko arloa hartu behar dugu kontuan. 

 

2  Zera zehaztu behar da: zuhaitzak moztea ekarriko duten baso-aprobetxamenduko 

egitasmoak burutu ahal izateko, hainbat administrazio-baimen lortu behar dira, eta 

horiek, batzuetan, aldiberekoak izaten dira, beste batzuetan, berriz, prozedura 

administratibo batean sartuta egoten dira. 

 

– Hirigintzako lizentzia. Alde batetik, zuhaitzen mozketa bezalako jarduera batek 

hirigintzako lizentzia eskatzen du. Zuhaitzak eta zuhaixkak moztea hirigintzako 

lizentzia behar duen ekintza da, lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 

30eko 2/2006 Legean aurreikusitakoaren arabera. 207.1.t) artikuluak ezartzen 

duenez, “lurralde- edo hirigintza-plangintzaren bidez babestuta dauden 

zuhaitzak eta zuhaixkak mozteak” hirigintzako lizentzia behar du. 

 

– Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Patronatuaren txostena. Aurrekarietan adierazi 

bezala, lursail horiek Bermeoko lurzoru urbanizaezinean daude, erreserbaren 

barruan, eta Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Patronatuaren esku hartzeko 

arloan sartzen dira. Hori dela eta, kasu honetan aplika daiteke indarrean 

dagoen abuztuaren 3ko 242/1993 Dekretua, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren 

Erabilerarako eta Kudeaketarako Egitamua onartzen duena. 93. artikuluan 

jasota dauden basogintzako eremuei dagozkien antolaketa zuzenerako arauen 

arabera: “Baso erabileren artean, arraseko mozketek (5 hektareatik gorako 

azalera jarraituetan edo higadura arrisku nabariko lurretan) manuzko txostena 

beharko dute (ez loteslea), eta hori Patronatuko Batzorde Iraunkorrak eman 

beharko du; organo horrek, gainera, esku-hartzearen ingurumen alderdiak 

aztertu beharko ditu”. Era berean, arau hori, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren 

testuinguruan, Baso Eremuen Lurralde Ekintza Egitamuari lotzen zaio, 

erabiltzeko moduko ustiakuntza-teknikak zehazteari dagokionez. 

 

Kasu honetan, Patronatuaren esku-hartzeari esker, ingurumen-baldintzak ezarri 

dira basoen ustiapenerako baimena lortzeko bete behar direnak (zuhaitzak 

mailaka moztuko dira, bereziki, %60tik gorako malda duten aldeetan, pistak 

lehengoratuko dira, bertako zuhaitzak ez dira ukituko, etab.). 

 

– Ingurumenaren gaineko eraginaren txostena. Zuhaitzen mozketak inguru 

naturalean izan dezakeen eraginari dagokionez, Urdaibaiko Patronatuaren 

txostenak aipatzen du jarduera horrek kaltetu dezakeela Natura 2000 Sarearen 

barruko Batasunaren Garrantzizko Lekua, hain zuzen ere, Urdaibaiko ibai-sarea 

(LIC ES 20130006). Ildo horretan, beharrezkotzat jo du, habitatei buruzko 

94/43/CE Zuzentarauaren aurreikuspenekin bat, ingurumeneko eskumena duen 

organoak esan beharko luke egokia ote den egitasmoa burutzea. Kontu hori 

aurreikusi da Ondare Naturalari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 

42/2007 Legearen 45. artikuluan; izan ere, artikulu horretan Batasunaren 

Garrantzizko Lekuak babesteko neurriak jaso dira, besteak beste, honako hau: 

“plan edo proiektu horrek eremuan duen eraginari buruzko ebaluazioa egin 

beharko da. Aplikatu beharreko arauekin bat etorriz gauzatu beharko da 

ebaluazio hori, estatuko oinarrizko legerian zein Autonomia Erkidegoek 

xedatutako arau gehigarrietan ezarritakoekin bat, eta eremu horretan zaindu 

beharreko helburuak kontuan hartuta”. 

 

Baso-aprobetxamenduarekin zerikusia duen jardueraren kasuan, Euskal Herriko 

ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra ere aipatu behar 
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dugu. Lege horren arabera, ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio 

sinplifikatuko prozedura behar duten jardueren zerrendan sartzen dira “Aurreko 

puntuetan aipatu ez arren lurzoruaren aprobetxamendu-motan aldaketa 

eragiten duten jarduerak, zuhaixka edo zuhaitzezko geruza deuseztatzen 

denean eta 5 ha eta 50 ha bitarteko azaleran egiten direnean”.  

 

Ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio sinplifikatu horrek eskatzen du 

eragin txikiko proiektuak burutzeak inguru naturalari ekar diezazkiokeen 

ondorioak aztertzea.  Horretarako, 3/1998 Legeko 49. artikuluaren arabera, 

administrazioak ebazpena eman aurretik, proiektuari dagokion baimena 

emateko eskumena duen organoak landu beharko du txosten bat eta bertan 

adieraziko dira ingurumenaren gaineko eragin garrantzitsuenak eta hauek 

minimizatzeko neurri zuzentzaileak. Era berean, proiektua baimentzeko 

eskumena duen organoari dagokio ingurumenaren gaineko eraginaren 

txostenean ezarritako baldintzak betetzen direla zaintzea eta kontrolatzea. 

 

– Mendiei buruzko araudiak eskatzen duen baimena. Bestalde, Mendiei eta 

Babespeko Naturaguneen Administrazioari buruzko ekainaren 2ko 3/1994 

Foru Arauak bere 63. artikuluan arautzen du baso-aprobetxamenduetarako 

Nekazaritza Sailaren administrazio-baimena. Aprobetxamendu horiek bete 

beharko dituzte lanak behar bezala egiteko baldintza teknikoak eta basoa 

berritzen laguntzeko neurriak. 

 

Ildo honetan aipa daiteke azaldutakoa gertatu eta gero –irailaren 16ko 

177/2014 Dekretuaren bidez– onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko 

Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektoriala; plan horren 15. 

artikuluak arautzen duenez, basozaintzako aprobetxamenduak baimentzeko 

unean, aprobetxamendu horiek ingurune naturalean edo dauden azpiegituretan 

egin dezaketen kalteak gutxitzeko behar diren neurriak ezarriko dira. Seigarren 

atalean xedatzen da basozaintzako jarduerek baliabide edafikoen eta hidrikoen 

kontserbazioa bermatuko dutela, bereziki, eremu higakorretan. Horretarako, 

gomendatzen da belar-sastraken garbitze estentsiboa eta lur-mugimenduak 

ahalik eta gehien mugatzea, eta eskuz -ez makinaz- landatzea, mozteko 

metodo progresiboak (hala nola bakanketak, arboladiak moztea eta 

bakantzeak) sustatuko dira, arraseko mozketaren aurretik. Lan horiek egiteko, 

administrazio eskudunaren kasuan kasuko baimena behar da. Horren bidez, 

lurzoruaren egitura mantentzen dela eta baliabide horretan ahalik eta galera 

gutxien gertatzen direla bermatuko duten beharrezko jarraibideak emango dira. 

 

3. Udalaren hirigintzako lizentzia emateko prozedura burutzeko aurkeztu beharko dira: 

obra-proiektua, beste administrazio batzuen txostenak, baita sektorean aplikagarri 

den legeriak eskatzen dituen baimenak ere. 

 

Era berean, hirigintzari buruzko legeriak aurreikusi du hirigintzako prozeduran 

ingurumeneko kontrol neurriak kontuan hartzeko beharra, ingurumena babesteko 

otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean jasotako aurreikuspenak betetzeak 

ekarritakoa. Kasu horretan, 2/2006 Legearen 213.2 artikuluak zera aurreikusten 

du: lizentziak ematerakoan, bidezkoa bada, zehaztuko dira neurri zuzentzaileak eta 

horiek hartu direla egiaztatzeko prozedurak sailkatutako jardueren araubideko 

erabilera eta ekintzen kasuan, baita ingurumen-eraginaren ebaluazioa eskatzen 

duten erabilera eta ekintzen kasuan. 
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Hori dela eta, hirigintzako araudiak xedatzen du neurri zuzentzaileak –eta hala 

badagokio, horretarako egin den ingurumenaren gaineko txostenaren edukia– 

jasoko direla gauzatuko den proiektuari dagokion baimena ematen duen udalaren 

ebazpenean. 

 

Kexan eta administrazioen informazioan jasotako datuak, baita aurretik azaldutako 

gogoetak ere kontuan hartuta, azken ondorio batzuk eta iradokizun bat helarazi 

nahi ditugu: 

 

 

Ondorioak 

 

Bermeoko Udalak eman digu kexagileak aurkeztutako idazkiari erantzuteko asmoz 

burutu diren jardueren berri; idazki horren bidez kexagileak zalantzan jarri zuen 

baimendutako baso-aprobetxamenduan “matarrasa” delako teknika erabiltzea, 

(…) auzoan. 

 

Bermeoko Udalak, bere erantzunean, jakinarazi digu 2014ko urtarrilaren 31n 

beharrezko baimena eman zuela baso-mozketa hori egiteko. Bizkaiko Foru 

Aldundiko Nekazaritza Sailak ere, bere aldetik, mendiei buruzko foru-araudiak 

baso-aprobetxamendurako aurreikusitako baimena eman zuen. Kasu honetan ere, 

baso-mozketaren aldeko txostena egin da –Urdaibaiko Erreserbako Batzorde 

Iraunkorrak 2013ko azaroaren 15ean hartutako erabakiaren bidez onartuta– 

Urdaibai Erreserbako Erabilera eta Kudeaketazko Plan Zuzentzailean 

aurreikusitakoarekin bat. Nolanahi ere, txostenak ingurumenarekin zerikusia duten 

eta kontuan hartu behar diren zenbait baldintzatzaile ezarri ditu. 

 

Hala ere, Udalak helarazitako informazioa aztertuta, ikus daiteke Urdaibaiko 

Erreserbako Patronatuaren txostenean jasotako ingurumen-baldintzatzaileak  

–lotesleak ez badira ere– ez direla jaso zuhaitzak mozteko hirigintzako lizentziari 

buruzko Udalaren ebazpenean. 

 

Halaber, ez dago jasota espediente hau izapidetzean proiektuaren sustatzaileak 

zuhaitzak mozteko egitasmoen ingurumen-ebaluazioa justifikatzeko 

dokumentazioa aurkeztu duenik –ezta Udal organoak halakorik eskatu duenik ere; 

izan ere, ebaluazio hori beharrezko da zuhaixka edo zuhaitzezko geruza 

deuseztatzen denean eta 5 ha eta 50 ha bitarteko azaleran egiten direnean eta 

Natura 2000 Sarearen barruko eremuan egiten denean. 

 

Edonola ere, Udalaren txostenean aitortu da zuhaitzen mozketak hainbat kalte 

eragin dituela inguru naturalean, Urdaibaiko Erreserbako Patronatuaren 

txostenean jasotako baldintzatzaileetako bat aintzat hartu ez duelako. 

 

Horregatik guztiagatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak –erakunde hau sortu 

eta arautzekoak– 11.b) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, hurrengo 

iradokizun hau eman nahi diogu Bermeoko Udalari 

 

 

IRADOKIZUNA 

 

Zuhaitzak eta zuhaixkak mozteko hirigintzako lizentzia bat eman aurretik, udal 

administrazio horrek hirigintzako lizentziak emateko prozeduran aintzat hartuko 

ditu sektoreko txostenak eta sektoreko legeriak (mendiei eta urari buruzko 
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araudia, eta hala badagokio, Urdaibaiko erreserba babesteari buruzkoa) eskatzen 

dituen baimenak. 

 

Alde batetik, baso-aprobetxamenduek Foru Aldundiko Nekazaritza Sailaren 

baimena behar dute, eta bertan zehaztuko dira neurri zuzentzaileak, inguru 

naturalean sor daitezkeen kalteak murrizteko. Jarraibide horietan, mozteko 

metodo progresiboak sustatuko dira, arraseko mozketaren gainetik, eta ahalik eta 

gehien mugatuko dira belar-sastraken garbitze estentsiboa eta lur-mugimenduak. 

 

Bestalde, udal prozeduraren barruan, eskatuko zaio sustatzaileari zuhaixka edo 

zuhaitzezko geruza 5 ha-tik baino gehiagoko azaleran deuseztatzeko proiektuen 

ingurumen-ebaluazioaren inguruan 3/1998 Legeak aurreikusitakotik ondorioztatu 

daitezkeen izapideak aurkeztu ditzan. Batez ere, baso-mozketa Natura 2000 

Sarearen barruko inguru natural batean egin behar denean, eta zuhaitzak 

mozteko ingurumen-arrisku handiagoa sortzen duten metodoak erabili nahi 

direnean, adibidez, arraseko mozketa edo matarrasa. 

 

Edonola ere, administrazio esku-hartzaileek ezarritako ingurumen-baldintzak 

sartuko dira hirigintzako lizentzian, lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 

Legearen 213. artikuluak xedatutakoari jarraiki. 

 

Baimendutako obrak gauzatu ondoren ingurumenean kalte nabarmenak eraginez 

gero, udal administrazioak, egoera lehengoratze aldera, beharrezko espedienteak 

ireki beharko ditu, 3/1998 Legean eta ingurumen-erantzukizunari buruzko urriaren 

23ko 26/2007 Legean xedatutakoarekin bat. 


