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XEDAPEN OROKORRAK
INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA

1667
24/2016 DEKRETUA, otsailaren 16koa, Urkiola (ES2130009) kontserbazio bereziko eremu izen-

datzen duena.

Gobernu Kontseiluak 1997ko abenduaren 23an, 2000ko azaroaren 28an eta 2003ko ekaina-
ren 10ean egindako bilkuretan hartutako erabakien bidez, hegaztientzako babes bereziko sei 
eremu (BBE) izendatu ziren, eta 52 gune proposatu ziren Batasunaren garrantzizko leku (BGL) 
izateko. Proposamena Europako Batzordera eraman zen, eta han ontzat eman zuten BGLen 
zerrenda, 2004/813/EE eta 2006/613/EE erabakien bidez. Erabakiok Atlantikoko eta Mediterra-

Europako Kontseiluaren 1992ko maiatzaren 21eko 92/43/EEE Zuzentarauak habitat naturalak 

eta natura-ondareari eta biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 44. eta 
45. artikuluen bitartez, xedatuta geratu da autonomia-erkidegoek BGL guztiak kontserbazio bere-
ziko eremu izendatu behar dituztela eta eremuok behar bezala kontserbatzeko neurri guztiak 
ezarri behar dituztela, lekuan lekuko habitat naturalaren eta espezieen berezitasunen arabera. 
Kontserbazio-neurri horiek izango dira, alde batetik, kudeaketako planak eta tresnak, eta, bestetik, 
erregelamenduzko neurriak, administratiboak edo kontratuzkoak.

Urkiolako gunean egiaztatu da Batasunaren intereseko hamasei habitat daudela, 92/43/EEE 
Zuzentarauaren I. eranskinean bildutakoak, eta habitat horietako hiruk lehentasunezko izaera 

espezieetako hogeita zazpi espezie daude gutxienez, baita 2009/147/EE Zuzentarauaren I. 

gertatutako giza jarduera biziak Urkiolako paisaia itxuratu du, eta egungo espazioaren banaketa 
bertatik eratorri da, hein handi batean. Urkiola harkaitzekin lotutako habitat batzuen kontserba-

badaude. Flora interesgarriari dagokionez, hainbat espezieren presentzia nabarmentzekoa da, 
esaterako, Narcissus asturiensis eta Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis. Urkiolak biltzen 
dituen kasuistika bereziak eta parke natural bat izateak, komenigarria egiten dute dekretu-proiektu 
bat berariaz lantzea, mendi-eremu horretarako.

onartutako Natura Kontserbatzeko Legearen testu bateginaren (NKLTB) 18. artikuluari jarraikiz, 
eremu hori antolatzeko mekanismoak koordinatu egin behar dira eremuaren plangintza integratuko 
duen dokumentu bakar batean biltzeko; horrela, kategoria bakoitzean aplika daitezkeen erregimen 
desberdinek osotasun koherente bat osatuko dute. Bi tipologietarako dokumentu bakarraren lege-
gintza desideratuma ezin da lortu parke naturalen kasuan, tipologia horiek Natura Baliabideak 
Antolatzeko Planaren (NBAP) bidez (NKLTBaren 20. artikulua) eta Parke Naturalak Erabiltzeko 
eta Kudeatzeko Plan Zuzentzailearen (EKPZ) bidez (NKLTBaren 27. artikulua) arautu behar bai-
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bikoitza duen BNAPa eta KBErako helburu eta erregulazioak jasotzeko; eta, bestea, izaera bikoi-
tza duen EKPZa eta kudeaketa neurriak jasotzeko.

-

tipologia horien deklarazioa Eusko Jaurlaritzari dagokio azken batean (NKLTBaren 19.1 artikulua); 
parke naturalei dagokienez, NBAPa izapidetzea eta onartzea Eusko Jaurlaritzaren eskumena 

-

jarraibideak onartzeko, eta bigarrenik, Eusko Jaurlaritzak izapidetzen du, araudiari dagokionez 
(NKLTBaren 29. artikulua). Bestalde, KBEei dagokienez, helburuak eta arauak onartzea Eusko 

-

Dekretu honen helburua da Urkiola Natura 2000 Sareko kontserbazio bereziko eremu izen-
datzea eta Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoak diren kontserbazio-neurriak onestea, zeinak 

dekretu honekin batera izapidetu den Parke Naturalak Erabiltzeko eta Kudeatzeko Plan Zuzen-
tzailea (EKPZ) bidali ondoren, Eusko Jaurlaritzak plan horren arau-partea onetsiko du, eta tresna 

-

EKPZ izatea, eta kontserbazio bereziko eremuaren kudeaketa-jarraibide izatea, 22.5. artikuluaren 

92/43/EEE Zuzentarauaren 6. artikulua osorik beteko da.

-
batzeko Legearen testu bateginaren 22. artikuluko aginduak betetzen ditu, zeinak kontserbazio 
bereziko eremuari soilik dagozkion eta Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoak diren.

Urkiola KBEa kontserbatzeko bitartekoak Europako Batzordeak ezarritako printzipioei jarraikiz 
landu dira, 92/43/EEE Zuzentarauan jasotako eta eremuan topatutako habitat eta taxonen eskaki-

Sareko gainontzeko eremuen antolamendu berdina izango du.

92/43/EEE Zuzentarauak kontserbazio bereziko eremu izendatzeko ezarritako eskakizunak 
betetze aldera, Urkiola sakon aztertu da, eta eskala egokian adierazi da Batasunaren intereseko 
habitaten eta eskualdearen intereseko beste habitat batzuen kokalekua; horrekin batera, haien 

bereizgarrien kokapena eta kontserbazio-egoera ere aztertu da.

da naturagune babestuaren eremua zabaltzea, Indusiko Balzola-Karst ingurunea sartzeko. Balzo-

-
nolophus hipposidero eta Miniopterus schreibersii. Espezie horien populazioak gutxitzen ari dira, 
haitzuloak duen kirol eta aisiarako erabilerarengatik, erraz iristen baita bertara. Gainera, zabaltzen 
den eremuan, Abaro Jentilzubi sistema nabarmentzen da, duen interes hidrogeologikoarengatik, 
baita kareharrizko harkaitzak (8210), artadi kantauriarra (9340) eta txilardi kaltzikolak (4090) ere. 
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Indusiko karsta Interes Geologikoa duten Inguruen inbentarioan dago jasota. Guztiz eraginkorra 
izateko, KBEa zabaltzeak Europako Batzordearen erabaki bidezko aldez aurretiko balidazioa eska-

-
rrien ezarpena dekretu honen azken xedapenetatik lehenengoan jasotako baldintzapean daude. 

-
rikoa mugatzea, eremuaren balioetarako prebentzio-araubide nahikoa eta egokia ezartzeko.

kasutan, ez datoz bat Europako Batzordera –Euskal Autonomia Erkidegoko tokien zerrendaren 

metodologiaren aplikazioan izandako aurrerapenen ondorio dira, baita hasierako proposamena 
egiteko unean erabili zen lan-eskalaren ondorio ere. Xehetasun-azterketari esker habitat jakin 
batzuen interpretazioa zuzentzeko aukera izan da. Esate baterako, egiaztatu ahal izan da, eremu 

-
posamenean adierazi ez ziren habitat-mota batzuk bazirela.

Dekretu honen azken xedapen batean jasotzen denez, arau hau argitaratu ondoren, II. eranskin 
hau jasoko duen Urkiola parke naturalaren NBAParen aldaketari ekin beharko zaio, aipatutako 
dokumentu bakarra –Eusko Jaurlaritzaren eskumen dena– egiteko, betiere NKLTBaren 7. artikuluan 

Europarekiko betebeharrak ere beteta.

Kontserbazio bereziko eremu izendatzeko prozeduran, ondo bete da parte-hartze sozialaren 
prozesua, uztailaren 18ko 27/2006 Legearen printzipioei jarraikiz (lege horrek ingurumenaren 

arautzen ditu). Prozesu horretan, gizarte- eta ekonomia-interesen ordezkari diren hainbat eragi-
lek hartu dute parte. Parte hartzeko bideak zabalik egon dira izapidetze-prozesu osoan, publiko 
interesdunari komunikazioak helarazita ingurumen-organoaren egoitza elektronikoan eskuragarri 

eguneratuta egongo da beti webgune horretan.

Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bateginaren 22.5. artikuluan 
eta, bestetik, Natura-ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 
45. eta 46.1 artikuluetan ezarritakoa betez, jendaurrean jarri ondoren, Ingurumen eta Lurralde 
Politikako sailburuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak –2016ko otsailaren 16an egindako 
bilkuran– eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau,

1.– Urkiola kontserbazio bereziko eremu (ES2130001) izendatzen da, Bizkaiko eta Arabako 
lurralde historikoetan.

2.– Kontserbazio bereziko eremuaren (hemendik aurrera, KBE) mugak dekretu honen I. erans-

Europako Batzordearen 2004/813/EE Erabakian bildutako Batasunaren garrantzizko lekuen muge-
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Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duen apirilaren 
15eko 1/2014 Legegintzako Dekretuaren 19.2 artikuluarekin bat.

3.– Aurreko idatzi-zatian aurreikusitako mugaketa zabaldu egingo da I. eranskinean jasotako 
mugetara arte, Europako Batzordeak onetsi ondoren.

honen 3. artikuluak ezarritako edukiarekin.

2. artikulua.– Xedea.

-

ezarrita daude Kontseiluak 1992ko maiatzaren 21ean emandako habitat naturalak eta basoko 

hegazti-espezieen biziraupena eta ugalketa ziurtatzea dagokion kokaleku-eremuan, eta, bereziki, 
Europako Parlamentuak eta Kontseiluak basoko hegaztien kontserbaziori buruz 2009ko azaroa-
ren 30ean emandako 2009/147/EE Zuzentarauaren I. eranskinean adierazitako espezieena, bai 
eta eranskin horretan adierazi ez diren baina gurera iritsi ohi diren espezie migratzaileena ere. 

-
tserbatuko dela bermatzeko.

2.– Kontserbazio bereziko eremuan, honako hauek ezarritako araubide orokor hau aplikatuko 

42/2007 Legea.

3. artikulua.– Kontserbazio-neurriak.

1.– Apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Natura Babesteko 
Legearen testu bateginaren 22.4 artikuluan xedatutakoari jarraikiz, II. eranskinek KBEaren izenda-
pena arrazoitzen duten Batasunaren intereseko habitat motak eta animalia- eta landare-espezieak, 
horien kontserbazio-egoerari buruzko balorazio bat, lekuaren kontserbazio-helburuak, kontser-
bazio-erregulazioak eta jarraipen-programa bat jasotzen ditu.

2.– KBEaren kudeaketa-jarraibideak eta -neurriak Urkiolako Parke Naturala Erabili eta Kudea-
tzeko Gida Planean gehituko dira.

eskumena duen sailburuak emango duen agindu baten bidez egingo da, egoerak berak edo eskura 

Zuzentarauaren 11. eta 17. artikuluetan ezarritakoa beteta. Izan ere, helburua baita kontserbazio 
eta kudeaketa moldaerraz, etengabe eta malgu baterantz joatea. Prozedura horretan, bermatu 
egin behar da herritarren parte-hartzea benetakoa eta eraginkorra izango dela, ingurumenaren 

arautzen dituen uztailaren 18ko 27/2006 Legeak ezarritakoari jarraikiz; eragindako administrazioei 
eta erakundeei kontsulta egingo zaie eta Naturzaintza organoaren txostena jasoko da.

5. artikulua.– Arau-hausteen eta zehapenen erregimena.

Dekretu honen aplikazio-eremuaren eraginpeko gune babestuetan honako zehapen-erregimen 
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buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legean ezarritakoa.

Ingurumenaren alorreko sailburuari ahalmena ematen zaio Eusko Jaurlaritzaren izenean bete-
tzeko legeak ezarritako tramite eta komunikazio guztiak, bai Estatuko Administrazio Orokorrean, 
bai Europar Batasunean. Eta, hala badagokio, neurriak ezartzeak eragingo duen kostu ekonomi-
koa zenbatekoa den kalkulatuko du, 92/43/EEE Zuzentarauaren 8. artikuluak ezarritakoa betetze 
aldera.

2004/813/EE Erabakian jasotako mugei dagokienez, Europako Batzordeak KBEa eskala-doitzeen-
gatik zabaltzeko erabakia hartu izanaren berri ematen duen Ingurumen eta Lurralde Politikako 

izango dira eraginkorrak dekretu honetan eremu horretarako aurreikusitako kontserbazio-neurriak. 
Ordura arte, eremu horretan, 92/43/EEE Zuzentarauaren 6.3 eta 6.4 artikuluek ezarritako preben-
tzio-araubidea aplikatuko da, baita Natura-ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 
13ko 42/2007 Legearen 46. artikuluaren 4., 5. eta 6. atalek ezarritakoa ere.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA

Dekretu hau onartzen denean, parke naturalaren eta KBEaren mugak bat etortzeko prozedurari 
ekingo zaio, eta parke naturalaren NBAPa naturagune babestuen bi tipologia horiek arautuko dituen 
dokumentu bakarra bihurtzeko prozedura ere abiaraziko da, 1/2014 Legegintzako Dekretuaren 
bidez onartutako Natura Babesteko Legearen testu bateginaren 18. artikuluan aurreikusitakoaren 
arabera.

dekretu hau.

Lehendakaria,
IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua,
ANA ISABEL OREGI BASTARRIKA.


