
Agindua, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuarena, zeinaren bidez 

onesten baita dekretu-proiektuari hasierako onespena ematea. Horrek Arreo 

eta Caicedo-Yusoko Lakua (ES2110007) Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) eta 

Añanako Diapiroa Biotopo babestu izendatzen ditu.

2012ko abenduren 12ko Aginduaren bitartez, Natura 2000 Sareko Kontserbazio Bereziko sei Eremu 

(KBE) izendatu, horiek kontserbatzeko neurriak onartu eta Hegazt ientzako Babes Bereziko Eremu bat  

(Hegazt ientzako BBE) izendatzeko Dekretua onesteko espedientea hastea erabaki zen. Eremu horien 

artean, Arreo eta Caicedo-Yusoko Lakua BGL (ES2110007) zegoen. 

Gobernu Kontseiluak 2003ko ekainaren 10eko bilkuran onartuta, Arreo eta Caicedo-Yusoko Lakua 

aukeratu zen, Natura 2000 Sarekoa izateko; beraz, Europako Batzordeari helarazi zitzaion. Horrek 

onartu eta BGL izendatu zuen, 2006ko uztailaren 19ko 2006/ 613/ EE Erabakiaren bidez. Eremu hori 

M editerraneoko eskualde biogeografikokoa da.  Habitat  Naturalak eta Basoko Fauna eta Flora 

zaintzeari buruzko Kontseiluaren 1992ko maiatzaren 21eko 92/ 43/ EEE Zuzentarauaren 4. art ikuluari 

jarraiki (hemendik aurrera, Habitaten Zuzentaraua), Batasunaren Garrantzizko Leku (BGL) guzt iak 

Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izendatu eta eremuok behar bezala kontserbatzeko neurri egokiak 

ezarri beharko dituzte, kontuan hartuta zuzentarau horren I. eta II. eranskinetan zehaztutako habitat  

naturalaren eta espezieen berezitasunen araberako eskakizun ekologikoak.

Aintziran eta horren ingurunean, gutxienez, Habitaten Zuzentarauaren Eranskinean jasota dauden 

Batasunaren intereseko 11 habitat  mota daude; horietat ik, 4 lehentasunezkoak dira.  Eremuan, 

gutxienez, Habitaten Zuzentarauaren II. eta IV. eranskinetan jasotako 2 fauna-espezie daude.  Gainera, 

azpimarratzekoa da, gutxienez, basa-hegazt iak kontserbatzeari buruzko 2009/ 147/ EE Zuzentarauaren 

(Hegazt ien Zuzentaraua) I. eranskinean jasotako 12 hegazt i-espezie ez ezik, ohiko hegazt i migratzaile 

asko ere badaudela.  Horretaz gain, Espezie M ehatxatuen EAEko Zerrendari dagokionez, gutxienez, 

galzoriko 2 flora-espezie daude; horietat ik, 2 kalteberak eta 3 bakanak dira.

Bestalde, 2015eko irailaren 7ko Aginduaren bitartez, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde 

Polit ikako sailburuak, Añanako Diapiroa Biotopo Babestua izendatzeko prozedurari hasiera ematea 

onesten da.

Añanako Diapiroa eremu horretan azaleratzen den Keuper-eko diapiroaren egitura geologiko bitxiaren 

azalerako t ranslazioari dagokio.  Horren mugen barruan, Añanako Gatz Harana dago; hezegune horrek 

garrantzi handia du ekologia, kultura, paisaia eta historiaren aldet ik. Bertako larrainetan, gatz-ust iapen 

t radizionala egiten da; eta oso bitxiak diren ornogabe eta flora halofiloak daude, bertan.

Gatz Harana EAEko ondare-multzorik azpimarragarrienetako bat  da. Gaur egun, Kultura-ondasun dago 

izendatuta,  “ M onumentu M ultzoa”  kategorian, martxoaren 26ko 185/ 2013 Dekretuaren bidez. 

Gainera, Añanako Diapiroaren mugen barruan, Geologia interesdun EAEko Lekuen Inbentarioan 

jasotako interes geologikoa duten lau leku daude, hala nola Caicedo-Yusoko Aintzira, Añanako 

Diapiroa, Añanako gatzagetako larrainak eta Pauleko igeltsu-meatzeak.

Honela, eremu horrek Naturgune Babestuen t ipologia bikoitza bilduko du: alde batet ik, Biotopo 

Babestua da eta bestet ik, Natura 2000 Sareko eremua da. Beraz, apirilaren 15eko 1/ 2014 Legegintzako 

Dekretuaren bidez onartutako Natura Kontserbatzeko Legearen testu bateginaren (NKLTB) 18. 

art ikuluari jarraiki, eremu hori planifikatzeko mekanismoak koordinatu egin behar dira eremuaren 

plangintza integratuko duen dokumentu bakar batean biltzeko eta horrela, kategoria bakoitzean aplika 

daitezkeen erregimen desberdinek osotasun koherente bat  osa dezaten.  

Azken finean, hasierako Agindu honekin onesten da BGL den Arreo eta Caicedo-Yusoko Lakua KBE 

izendatzea eta Añanako Diapiroa Biotopo babestua izendatzea.

J0D0Z-T0JRJ-G4WQ en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
Nahi izanez gero, J0D0Z-T0JRJ-G4WQ bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den



Arreo eta Caicedo-Yusoko Aintzira Kontserbazio Bereziko Eremua bat  dator Arreo eta Caicedo-Yusoko 

Aintzira BGL izendatutako azalerarekin, baina are gehiago zabaldu da, batez ere t itulartasun publikoko 

lur-zat ien multzo bat  gehituta. Lur-zat i horiek interes handiko landaredi naturalaren aldeak dituzte 

(lezkadiak, zohikaztegiak eta albitz-belardiak), Aintziraren Errekaren uretan gora. Horietako batzuk 

Batasunaren intereseko eta lehentasunezko habitatak dira. Horretaz gain, KBEan eskalaren eta 

katast roaren egokitzapena egin da. 

Añanako Diapiroa Biotopo Babestua bat  dator 2004ko otsailaren 24ko Aginduak mugatutako 

azalerarekin, baina eskalaren egokitzapen batzuk egin dira, Diapiroaren mugak egungo katast roa eta 

lurraldearen elementuak eta erabilerak kontuan hartuta. Era berean, Biotopo Babestuaren mugak 

KBEaren hego-mendebaldeko kanpoko mugetaraino zabaldu dira (BGLaren zat i bat  Diapirot ik kanpo 

baitzegoen mugatuta), eta mugaketaren barruan zeuden lau  hiriguneak utzi dira kanpoan (Arreo, 

Vitoria-Gasteiz, Paul eta Gesaltza Añana).

 NKLTBaren 19. art ikuluan ezarritakoa betetze aldera, Naturagune Babestuaren Babespeko Eremu 

Periferikoa ezarri da. Hori Arreo, Vitoria-Gasteiz, Paul eta Gesaltza Añanako hiriguneek eta ondoko 

inguruak osatzen dute.

Beraz, apirilaren 15eko 1/ 2014 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Natura Kontserbatzeko 

Legearen testu bateginaren 18. art ikuluari jarraiki, eremu hori antolatzeko mekanismoak koordinatu 

egin behar dira eremuaren plangintza integratuko duen dokumentu bakar batean biltzeko eta horrela, 

kategoria bakoitzean aplika daitezkeen araubide desberdinek osotasun koherente bat  osatuko dute. 

Añanako Diapiroa Biotopoak eta Arreo eta Caicedo-Yusoko Aintzirak duten kasuist ika berezi hori dela-

eta, komeni da eremu horretarako dekretu-proiektu bat  berariaz lantzea. Horrela, KBErako eta Biotopo 

Babesturako beharrezkoak diren arau-xedapen egokiak barne hartuko ditu. Era berean, ingurune 

hidrikoari lotuta dauden Kontserbazio Bereziko Eremuetarako (KBE) eta Hegazt ientzako Babes 

Bereziko Eremuetarako (Hegazt ientzako BBE) arau orokorrak onartzen dituen martxoaren 17ko 

34/ 2015 Dekretuan ezarritakoa aplikatu beharra dago.

Gainera, oso kontuan hartu behar da Eusko Jaurlaritzak eta foru-organoek dituzten eskumen 

konkurrenteek koordinazio-ahalegin berezia dakartela. Dena den, NB t ipologia biak izendatzea Eusko 

Jaurlaritzari dagokio (NKLTBaren 19.1 art ikulua). Bestalde, KBEei dagokienez, kontserbaziorako 

helburuak eta araudiak onartzea Eusko Jaurlaritzaren eskumena da (NKLTBaren 22.5 art ikuluaren 

lehen paragrafoa) eta neurriak foru-organoei dagozkie (NKLTBaren 22.5 art ikuluaren bigarren 

paragrafoa). Nolanahi ere, baliabide desberdin horiek guzt iak EHAAn argitaratu behar izaten dira bet i.

Prozedura honen bidez lortu nahi da RN2000 Gunea ahalik eta lasterren izendatzea eta, horrela, 

Europako erakundeen aurrean gure betebeharrak betetzea. Ildo horretat ik, helburua bikoitza da: 

batet ik, eremu hori KBE izendatu nahi da; eta, bestet ik, Habitaten Zuzentarauaren 6. art ikuluak 

horrelako KBEetarako eskatzen dituen kontserbazio-neurriak onartu eta argitaratu nahi dira. Horrela, 

Europako erakundeen aurrean gure betebeharrak beteko dira.

Hori dela-eta, aldez aurret ik onartzen den Dekretuak zat i art ikulatu labur bat  eta bi eranskin ditu. 

Lehenengoak KBE, Biotopo Babestu eta Babespeko Eremu Periferikoaren kartografia jasotzen du; 

bigarrenak, berriz, Naturagune Babestuaren bi t ipologiei dagokienez, NKLTBaren 22 art ikuluak Eusko 

Jaurlaritzarako ezartzen dituen zehaztapenak betetzen ditu.

Hemen, Arreo eta Caicedo-Yusoko Aintzira KBE izendatzeari aldez aurreko onarpena eman nahi zaio, 

eremu horri dagozkion eta Eusko Jaurlaritzaren eskumenekoak diren neurri egokiak barne. Horri 

dagokionez, adierazi beharra dago prozedura hasi eta beharrezko azterketak egin ondoren, martxoko 

11ko 1/ 2010 Legeak eta urriaren 10eko 2/ 2013 Legeak Natura 2000 Sareari dagozkion lege-aldaketa 

batzuk eragin dituztela Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/ 1994 Legean; horren 

guzt iaren ondorioz, apirilaren 15eko 1/ 2014 Legegintzako Dekretuak onartzen duen Euskal Autonomia 



Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina sortu da; horrela, behar bezala betetzen 

dira bertan lege horiek.

Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/ 2003 Legea betetze aldera, jada 

dekretu-proiektu egituratu bat  landu denez, eta 2010eko irailaren 6ko Aginduko planteamenduekin 

bat , dagozkion izapideei jarraitu behar zaie, erreferentziako Dekretua onartzeko.

Horregat ik, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/ 2003 Legearen 7.1 

art ikuluan ezarritakoaren arabera, honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.- Dekretu-proiektuari aldez aurreko onarpena ematea; horren bidez, Arreo eta Caicedo-

Yusoko Aintzira (ES2110007) Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) eta Añanako Diapiroa Biotopo 

Babestu izendatu, eta eremu horiei dagozkien kontserbazio-neurriak onartzen dira.

Bigarrena.- Onartzeko prozedurarekin jarraitzea, Kontserbazio Bereziko Eremuak (KBE) izendatzeko 

Dekretua onartzeko espedienteari hasiera ematea erabakitzeko den 2012ko abenduaren 12ko 

Aginduak aurreikusitako izapideei jarraiki. Hala ere, NKLTBan jasotako araudi-aldaketek ekarritakora 

egokitu beharko dira.

Aipatu beharra dago hasierako aginduak genero-eraginaren ebaluazioa egitea aurreikusten zuela, 

dekretuaren proiektuei dagokienez. Hala ere, Dekretu-proiektu hau genero ikuspegit ik garrantzirik 

gabeko xedapen orokorra da; beraz, Gobernu Kontseiluak 2012ko abuztuaren 21eko bilkuran 

onartutako eta Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariaren 

abuztuaren 21eko 40/ 2012 Ebazpenaren bidez argitaratutako genero-eraginaren aurreko ebaluazioa 

gauzatzeari buruzko eta gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak ekidin eta berdintasuna 

sustatzeko neurriak hartzeari buruzko jarraibideen 2.1.a Lehen Jarraibidearekin bat , genero-ikuspegit ik 

garrantzirik ez duela egiaztatzeko Jarraibide horien II. eranskina bete zen eta Emakundek egiaztatu 

zuen.

Hirugarrena.-Agindu hau Arabako Foru Aldundira bidaltzea, espediente osoaren kopiarekin batera; 

horrela, proiektu honetan ezarritako kontserbazio-helburuen baitan, NKLTBaren  22.5 art ikuluaren 

bigarren paragrafoak aipatzen dituen KBEari dagozkien kudeaketa-jarraibideak lantzeari ekin diezaion. 

Laugarrena.- Bi Administ razioen arteko koordinazioarekin jarraitu beharko da, ahal bada, dokumentu 

osoa jendaurrean elkarrekin erakutsita, bet iere Eusko Jaurlaritzari eta Arabako Foru Aldundiari 

dagozkien zat iak jasota. 

Vitoria-Gasteizen,

Ingurumen eta Lurralde Polit ikako sailburua

Izpta.: ANA OREGI BASTARRIKA.




