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GOBERNUAK NAFARROAN DUEN ORDEZKARITZARI
INDUSTRIA ETA ENERGIAREN ARLO FUNTZIONALA
2021eko irailaren 27an egindako Udalbatzaren Ezohiko Oskoko Bilkuran, honako erabaki hau hartu zela:

"GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 113 S.L.U.K SUSTATUTAKO 52 MW-KO ALDANE PARKE EOLIKOAREN ETA HAREN
EBAKUAZIO-AZPIEGITURAREN AURRETIAZKO ADMINISTRAZIO-BAIMENAREN ETA INGURUMEN-INPAKTUAREN
ADIERAZPENAREN ALEGAZIOAK".
2021eko abuztuaren 20an, Nafarroako Aldizkari Ofizialean (196.zk.) argitaratu zen "52 MW-ko Aldane Parke Eolikoa eta bere ebakuazioazpiegitura" proiektua jendaurrean jartzeko iragarkia, alegazioak egiteko; idazki honen bidez, honako hauek egin nituen, garaiz eta behar
bezala:
ALEGAZIOAK:
Lehenengoa.- Parke eolikorako proposatutako kokapena onartezina da
Goi-tentsioko lineak Urbasa-Andia KBEa eta babes-lurzoru urbanizaezinak zeharkatzen ditu Gesalatz, Goñi eta Etxauri
udalerrietan. Ingurumen-balioa duten lurzoru horiek Lurralde Antolamenduko Planaren (POT3) lurralde-eredutik eratortzen dira
(Area Nagusia), eta haien helburua da espazio babestuen sistema koherente eta orekatu bat garatzen laguntzea, klimaaldaketaren moduko asalduren aurrean erantzuteko gaitasuna izango duena.
Lezaunen eta Gesalatzzen parke eolikorako proposatutako kokalekua ekologia- eta paisaia-balio handiko gunea da, eta
ingurumen- eta paisaia-balioak partekatzen ditu Kontserbazio Bereziko Eremuarekin (ES2200021) eta Urbasa-Andia Parke
Naturalarekin, eta onura publikoko bi mendiri eragiten die.
) Proposatutako parke eolikoa Nafarroako 2030 Ortzimuga Energia Planean lehentasunezko eremu eoliko eta erreserbako
eremu eoliko gisa jasotako plangintzatik kanpo geratzen da.
Bigarrena.- Parke eolikoaren proiektuak ingurumen-eragin handiak dakartza Europako ingurumen-balio handiko eremuetan eta
babestutako espezieetan, bai eta osasunean ere.
Goi Tentsioko Lerroa Babes Bereziko Eremuetatik igarotzen da, Erdialdeko Eremuko POT3aren arabera, Babes Bereziko
Eremuak, Gesalatz, Goñi eta Etxauri udalerrietan, ingurumenaren aldetik sentikorragoak diren espazioak zeharkatuz, hala nola
Arakil ibaiarekiko eta Juslapeñarekiko gurutzagunea Oltza eta Orkoienen. Gune horiek garrantzitsuak dira Urbasa-Andia KBEa
Etxauriko haitzekin eta Olloko diapiroko gune menditarrekin ekologikoki eta funtzionalki lotzeko, eta espazio "bisagra" gisa eta
legeria sektorialak aitortutako naturguneen arteko lokailu gisa jarduten dute.
Konektibitateari dagokionez, trazadura ez dator bat hegazti-faunaren espezie mehatxatuak babestearekin, hala nola Bonelliko
arranoa eta ugatza eta kiropteroak, inpaktuak eta elektrokuzioak eragindako hilkortasun-arriskua asko areagotzen baita.
Ingurumen Inpaktuaren Azterlanak haize-sorgailuek eragindako inpaktu akustikoa soilik aztertzen du, ebakuazio-linearen 25
kilometroko ibilbidea alde batera utzita.
Proposatu den parke eolikoak Batasunaren intereseko habitatari eragiten dio, eta eragin handia izango du ornogabe
saproxilikoentzat, kiropteroentzat eta hegazti-fauna babestuarentzat. Horrela, biodibertsitatearen galera handia eta ikusmeneta paisaia-inpaktu larria sortuko dira, bai eta karbono-hustutegi gisa jarduten duten eta klima-aldaketaren aurkako borrokan
funtsezkoak diren baso-eremu handien galera ere.
Nafarroako eta Europako Gobernuak bultzatutako Azpiegitura Berdearen Estrategiaren aurka doa, naturak ematen dituen
onurak edo "zerbitzu ekosistemikoak" balioesten baititu.
Hirugarrena.- Ingurumen Inpaktuaren Azterlana (IIE) egiteko informazioa ez da nahikoa eta defizitarioa da, eta ez ditu legezko
eskakizunak betetzen
Hegazti-faunari eta kiropteroei buruzko informazioak eskasak eta defizitarioak dira, eta Nafarroako Gobernuak eskatutako
protokoloak urratzen dituzte.
Paisaiaren eta haren gaineko eraginen karakterizazioa informazio generikoan oinarritzen da, estatu-eremuari dagokion eskalan
(Paisaia-atlasa), eta paisaiaren azterketa ez da egiten proiektuaren berezko eskalan eta eragindako lurraldearen testuinguruan.
Ingurune sozioekonomikoaren azterketa partziala eta lerratua da, eta ez dator bat lurraldearen errealitatearekin.
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Laugarrena.- Parke eolikoaren proposamenak ondorio negatiboak izango ditu tokiko ekonomian
Lurraldeko sektore estrategikoa den ganadu estentsiboaren gaineko eragina ezezaguna eta aurreikusi ezina da, eta ez dago
behar bezala aztertuta.
Kultura- eta natura-ondarea kaltetzeak ingurunearen erakargarritasun turistikoa kaltetzen du, eta horrek enplegua suntsitzea
ekarriko du.
Bosgarrena.- Parke eolikoaren proiektuak despopulatzen laguntzen du
Proiektu honek landa-eremuetako despopulazio-arriskua areagotu dezake, natura eta ingurunea baitira bertako
biztanleentzako balio nagusia.

Azaldutakoagatik, jendaurrean jarritako proiektuaren aurkako txostena egiten da, eta Trantsizio Ekologikorako eta
Erronka demografikorako Ministerioari eskatzen zaio ukatzeko, aurreko alegazioekin bat etorriz.

Etxaurin, 2021eko irailaren 27an

Idoia Aritzala Etxarren
Etxauriko alkatea
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