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ABSTRACT
WIND POWER DEVELOPMENT IN THE BASQUE COUNTRY: REVIEW OF THE REGIONAL 
SECTORAL PLAN PROCEEDINGS (1995-2002).
This article analyzes the devising and processing period (1995-2002) of the wind power regional sectoral 
plan in the Basque Country by identifying the range of influence for each regional agent, developed 
strategies and resultant socio-spatial consequences during the devising and processing period. For that 
purpose, the process of the proceedings of the plan which was in force from 2002 to 2009 has been 
evaluated by reviewing socio-spatial changes and submitted public comments by the different regional 
agents during the official period of public query (formal and informal means of participation). 
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SARRERA1. 

Azken urteotan, oso denbora tarte urrian, eolikoa iturri baztertua izatetik garapen 
nabarmena izan duen energia izatera pasa da (Bermejo, 2000). Energia eolikoan azken 
urteotan emandako garapen teknologikoak, kostu murrizketak ahalbidetu ditu, energia-iturri 
lehiakorrean bihurtu delarik. Horrela, Bueno-ren (2007) aburuz, sorkuntza eolikoaren ugaltzea 
azaltzerako orduan, sorkuntza mota honen ustiapen eredua energia alorreko enpresa 
eta korporazio handientzat oso aproposa izatea azpimarratzen du. Izan ere, korporazio 
horientzat tamaina handiko instalazioak ezartzeko teknologiak dira bideragarrienak, zentral 
eolikoetan aerosorgailu kopuru eta potentzia handiak bilduz. Energia eolikoaren gaineko 
teknologia garatzen joan den heinean, aerosorgailuen potentzia gaitasuna handitzen joan 
da ere. Administrazioek diru publikoa baliatu izan dute instalakuntza eolikoak ezarri eta 
enpresa pribatuek eduki zezaketeen gastuak arintzeko. Era berean, Estatuek diru-laguntza 
eta neurriak bideratu izan dituzte energia-iturri berriztagarri honen bidez sortutako kW/
ordukoari merkatu energetikoan lehentasuna emateko.

Errekurtso fosiletatik eratorritako energia elektrikoaren produkzioak osagai kutsagarriak 
igortzen ditu atmosferaza (sufre dioxidoa, nitrogeno oxidoa eta bestelakoak). Energia 
eolikoa ekoizteko prozedurak ez du atmosfera elementu kimikoz kutsatzen, baina horrek ez 
du esan nahi bestelako afekziorik ez duenik. Zentral eolikoak osatzen dituzten elementuen 
fabrikazioak eragin nabarmenak izan ditzakete ingurumenean, erabilitako materialak lortu 
eta eraldatzeko prozeduretan (Arizkun, 2007). Bestetik, energia-iturri berriztagarriak ez dira, 
ingurumenaren ikuspegitik, energia-iturri neutroak, izan ere, paisaia, arkeologia-guneak, 
landaretza, fauna edota babes figura bereziak dituzten lur-eremuetan eraginak dituzte 
(Lasagabaster, 2008). Beraz, ingurumenean eta gizartean eraginak dituzte, inpaktuak 
sortzen baitituzte. Horrela, ezarpenerako hautatutako eredua eta kokaguneen arabera, 
energia-iturri honen garapenak ingurunean eta lurraldean eragin ezberdinak izango lituzke 
(Allende, 1999).

Elementu hauek osatzen dute, besteak beste, zentral eoliko bat: aerosorgailuak, kanalizazio 
elektrikoak instalakuntza barruan, azpi-estazio elektrikoa eta sare nagusiari lotzeko linea 
elektrikoa. Haizearen indarra nahikoa eta erregularra den kokalekuak dira aerosorgailuak 
ezartzeko interesgarrienak, eta errentagarrienak ere. Orokorrean, munduan zehar, haizeek 
erregularki jotzen duten kostalde inguruetan garatu da energia eolikoa. Euskal Herrian, 
Nafarroa izan zen zentral eolikoak lehendabizi garatu zituena. Horrela, Euskal Autonomia 
Erkidegoa (EAE) esperientzia horietan oinarritu zen, Energia Hidroeléctrica Navarra 
(EHN) enpresak zuen eskarmentuan hain zuzen ere. Energia eolikoa garatzeko EAEn 
planteatutako eredua zentral eolikoen bidezko zentralizazioan oinarritzen da. Hautatu den 
ereduaren funtsa beraz, aerosorgailu kopuru garrantzitsuen kontzentrazioan oinarritutako 
zentral eolikoak ezartzea izan da, paisaiaren aldetik balore handiak dituzten kokalekuetan 
ezartzeko proposamenak egin izan direlarik (Ruiz Urrestarazu, 1998).
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Energia eolikoaren aldeko diskurtsoak argiak dira eskala ezberdinetako lurralde-eragile 
eta administrazioen aldetik. Allenderen (1999) aburuz, energia eolikoak onarpen orokorra 
du gizartean, aurrez emandako onarpena gainera. Hala ere, gure eskalan eta baita beste 
ingurune ezberdinetan ere, energia eolikoaren garapenerako aukeratutako ereduan datza 
eztabaida eta gatazka, eta batez ere, EAEn aukeratutako ereduak planteatzen dituen 
zentral eolikoen kokaguneetan. Horrela, energia eolikoaren garapenari baiezko borobila 
aitortzen zaio baina eredutik eratorritako “NON?” galderaren erantzunean oinarritzen 
dira azken urteotan zabaldutako gatazkak. Gainera, energia berriztagarriek planteatzen 
duten arazo nabarmena, gaur egungo ohiko energia-iturriak (iturri fosilak) ordezkatzen 
ez dituztela litzateke, eta beraz, alternatiboak izatetik berriztagarriak soilik izatera pasa 
dira. Produkzioaren kontzentrazioa mendizerretan kokatutako zentral eoliko handietan 
oinarritutako eredua garatzen ari da EAEn. Dena den, energia eolikoaren eztabaida ezin 
da soilik zentratu berriztagarria den iturri honetan, energia eredu eta politika orokorrak ezin 
direlako kanpoan utzi, eolikoa horren zati txiki bat baino ez baita. 

Horrela, 2002tik 2009. urterarte indarrean egon zen Lurraldearen Arloko Planak izan 
zuen izapidea ikertu da, prozedura horretan zehar plangintzak izandako aldaketa sozio-
espazialak eta jasotako alegazioak eta iritziak aztertuz (partaidetzarako bide formalak eta 
informalak). Administrazio Espedienteak kontsultatu eta sakoneko elkarrizketak burutu izan 
dira plangintza eta proiektu horien inguruan presentzia eduki zuten lurralde-eragileekin, 
informazioa eta jarrera ezberdinak jasotzeko asmoz. 

LURRALDEAREN ARLOKO PLANAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 2. 
LURRALDE-ANTOLAMENDUAN: HIERARKIA ETA PLANGINTZEN GARAPENA

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Legearenaren arabera (4/1990), 
Lurraldearen Zatiko Planek (LZP) Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak (LAA) 
garatuko dituzte hauek ezarritako eremu funtzionaletan, eta hauetariko bakoitzerako 
Artezpideek ezarritako antolamenduari buruzko berariazko irizpideak zehazten dituzte. 
Beste alde batetik, Lurraldearen Arloko Planak (LAP) antolamendu sektorialerako tresnak 
dira, lurraldean eragiten dute eta Eusko Jaurlaritzaren Sail ezberdinek lantzen dituzte. LAA, 
LZP eta LAPen arteko erlazioa hierarkikoa da, horren ondorioz azken horien ezein aginduk 
ezin du aurrekoen kontra jo. Lurralde-antolamendurako plangintzen garapena planeamendu 
sektoriala lantzera bideratu izan da. Horrela, tematika ezberdinak biltzen dituen zeharkako 
lurralde-politika bideratu baino lehen, gai sektorialak eta lurraldeko aspektu zehatz bat 
jorratzen dituzten planak landu izan dira, eskualde eta eremu funtzional ezberdinen arteko 
harremanak biltzen dituen ikuspegi integrala galduz askotan. Era berean, plangintza 
sektorialen garapenak, bitarteko eskalan oinarritutako plangintzena baldintzatu izan du, 
izapideak gainjarri direlako.

EAEko Lurraldearen Antolamendurako Artezpideek (berrikuspen egoeran) energia 
“alternatiboen” inguruan egiten zuten diagnosi orokorraren arabera, zegoen erabilera 
potentziala erabilera erreala baino handiagoa zen. Hori dela-eta, energia eolikoaren 
aprobetxamendua interes eoliko handiko inguruetan aerosorgailuz osatutako zentralak 
ezarriz aurreikusten dute. Artezpideek energia-iturrien dibertsifikazioan oinarritzen dituzte 
aurrera eraman beharreko energia plangintzen helburuak. Horrela, energia azpiegiturak 
lurralde-antolamendurako estrategien arabera antolatzea eta kokatzea aurreikusten dute, 
bestelako zehaztapenik eman gabe. 2009. urtera arte indarrean egon den LAPren arabera1, 
“parke eolikoak jartzeak lagunduko du, batetik, energiarekin eta ingurumenarekin zerikusia 
duten etorkizuneko helburuak, erronkak eta desafioak lortzen (…); bestetik, sektore eolikoan 

1  2009ko bukaeran, EAEko energia eolikoaren LAPren garapena gelditu zen, eta baita momentuan 
izapidean zeuden zentral eolikoen proiektuak ere.



Lurralde : inves. espac. 34 (2011), p. 2; ISSN 79-108 ISSN 1697-3070 (e)82

JOSEBA KOLDOBIKA ARBAIZA

produktuak eta zerbitzuak eskaintzen lan egiten duten Euskadiko industri enpresa asko 
garatzen; eta azkenik, enplegua sortzen” (LAP, 2002: 59).

Lurraldearen Antolamendurako Artezpideek urbanizatu ezin diren lurzoruen kategorizazioa 
egiten du ingurune fisikoa antolatzen duen azpi-atalaren barnean. Kategorizazio horretan, 
esparruaren arabera baimendutako eta debekatutako jarduerak ezartzen dira. Zentral 
eolikoak ezartzeko aurreikusitako kokaguneak, mendiko larreak bezala katalogatutako 
esparruak litzateke eta LAAen arabera, “mendiko larreak ingurugiroaren, paisajearen eta 
kulturaren ikuspegitik balio ikaragarria duten inguruneak dira” (Eusko Jaurlaritza, LAA, 
1997: 139). Energia Eolikoaren Lurraldearen Arloko Planak, zentral eolikoak Lurraldearen 
Antolamendurako Artezpideek zehazten dituen azpiegituren zerbitzu ez linealetako B 
motatako instalazioetan ezartzen ditu. Horrela, “dorreak, antenak eta irrati eta telebistarako 
eta satelite bidezko komunikaziorako emisore eta hargailuak; faroak, irrati-faroak eta antzeko 
eragina duten bestelako komunikazio-instalazioak” taldean sartzen ditu proposatutako 
instalakuntza eolikoak. A motako zerbitzu ez linealen instalazio teknikoak berriz, “(…) aire 
zabaleko azalera handiko ibilgailu aparkalekuak, ura edangarri bihurtu eta tratatzeko plantak, 
urtegiak edo ur depositu handiak; energia elektrikoa produzitzeko zentralak; 100 metro 
karratutik gorako azalerako transformazio estazioak; gasa hartu edo produzitzeko zentralak; 
araztegiak eta hondakin solidoak tratatzeko plantak eta ingurune fisikoaren gaineko antzeko 
eragina duen herri-onurako beste edozein instalazio” (LAP, 2002: 244) izango litzateke. A 
eta B motako instalazioen kalifikazioen arteko eztabaida irekia emango da Elgeako zentral 
eolikoaren proiektuaren izapidean, LAAen irakurketa eta aplikazioan alegia, aurkakotasuna 
erakutsi zutenen argudio nabarmenetako batean bihurtu zelarik.

ENERGIA EOLIKORAKO AURREIKUSPENAK PLANGINTZA OFIZIALETAN: 3. 
NOIZTIK ETA NORANTZ?

EAEko energia eolikoaren plangintza onesten duen 104/20022 Dekretuaren arabera, energia 
berriztagarrien artean garapen teknologiko maila eta kostuak ikusirik, eta garbia-bukaezina 
izanik, eolikoa da etorkizun handiena duena. 2002. urtean, Johanesburgo-n burututako 
Lurraren Goi-Bileran (Rio+10) ere, herrialdeen sostengarritasunean eragiteko erronkan 
funtsezkotzat jo zen energia berriztagarrien produkzioa handitzea (Barcena, 2002). Energia 
berriztagarrien Europako Liburu Zuriaren arabera ere, energia mota hauek garatzeak 
ingurumenaren babesa, energia hornikuntzaren dibertsifikazioa, ekonomiaren garapena, 
enplegua sortu eta industri-teknologia eta lehiakortasuna hobetzea ekar lezakete.

Beste eskala batean, 1991-1995eko epealdian, baliabide eolikoen ebaluaziora zuzenduriko 
zenbait lan burutu ziren EAEn, besteak beste, zentral eolikoak instalatzeko leku egokiak 
bilatzeko asmoz. 1997. urtean EAEko energia politikari lotutako 3E-2005 izeneko Energia 
Estrategiarako Plangintza onartu zen, 1996 eta 2005 urteen arteko epealdirako jarduketa 
esparru orokorrak markatzen zituena. Plangintza honek, 1991-2000 denboraldirako 
1992. urtean definitutako EAEko 3E-2000 Energi Estrategia berrikustea eta lehiakortasun 
irizpideetan oinarritutako elektrizitatearen eskaintza-eskaera balantza hobetzea zuen 
helburu. 3E-2005 plangintzan, energia elektrikoaren kontsumoan energia berriztagarrien 
aportazioa %2,7tik %12ra pasatzea aurreikusten zen. Helburu hori betetze bidean, Eusko 
Jaurlaritzaren parte-hartzea zuten enpresak aitzindari izatearen beharra azpimarratzen zuen. 
3E-2005 plangintzan3, 1996-2005 urte bitartean energia eolikoaren inguruan aurreikusten 
ziren jokabideen arabera, haize-potentzialari buruzko datuak jarraituz, potentzial teoriko 
2  EHAA (2002/06/05) (105 zbkia, 9710-9758): 104/2002 Dekretua, maiatzaren 14koa, Euskal Autonomia 

Erkidegoan Energia Eolikoaren Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzen duena.
3  Energiaren Euskal Erakundea eta Eusko Jaurlaritza (1997): 3E-2005 Euskadi 2005eko Energia 

Estrategia.
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handiena aprobetxatzeko ekialde-mendebaldeko lerrokadurak eta gutxienez bi kilometroko 
luzera duten mendizerra handiak (gutxienez 800 metroko kota dutenak) hartu ziren kontuan. 
Era berean, jarduketa planean ere aurreikusten zen Eusko Jaurlaritza izango zela ekimen 
hauen sustatzaile bere sozietate partaidetuen bidez, beste enpresa sustatzaile batzuen 
presentzia baztertzen ez zelarik.

Euskal Autonomia Erkidegoko Garapen Jasangarriaren Ingurumen Estrategiari zegokion 
2002-2006 urte bitarteko Ingurumeneko Esparru-Programan (2002)4, ez zen energia 
eolikoaren gaineko aipamenik agertzen. “Energia eragingarriagoak eta ingurumen-inpaktu 
gutxiago dutenak sortzeko instalazio zentralak sustatzea” (43) helburua jartzen zuen 
aipatutako epealdirako baina gehiago zehaztu gabe. Epe luzerako konpromisoak ere 
ezartzen zituen, besteak beste, “2010. urterako energia berriztagarrien erabilera areagotzea, 
barruko kontsumo gordinaren guztizkoaren gaineko parte-hartzea lortzeko eta bereziki 
berriztagarrien bidez elektrizitatea lortzeko (…)” (44). Euskal Autonomia Erkidegoko II. 
Ingurumen Esparru Programak (2007)5, 2007-2010 urte bitarteko epealdia jasotzeko asmoz 
landutakoa, energiaren gaineko helburuak ezartzen ditu “Energia kontsumo eta ekoizpen 
iraunkorrak” izeneko helburu estrategikoan. Horrela, 2010. urterako energia kontsumoaren 
%29 energia berriztagarria eta baterako sorkuntzaren bitartez lortzeko konpromisoa zehazten 
du (2005. urtean %16koa zenean). Hartutako konpromisoak aurrera eramateko aipatzen 
diren jarduera ildo nagusien artean, energia eolikoa sustatzea agertzen da: “Helburu hori 
lortzeko, Lurralde Plan Sektorialeko marko nagusian parke eolikoak jarriko dira martxan, 
tokian toki miniparkeak jarriko dira eta haize-erroten instalazioa bultzatuko da, oro har, 
autohornidura hobetzeko” (36).

Testuingurua hau izanik, eta parke eolikoak kokatzeak lurraldean izan dezakeen eragin 
handiaren aurrean, Eusko Jaurlaritzatik energia eolikoaren LAP oso baliabide erabilgarritzat 
jo zen jokabide eta irizpide orientatzaileak ezartzeko orduan, instalakuntza eolikoek ahalik 
eta kokapen onena izan zezaten EAEko Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen 
ondorioz indarrean dagoen antolamenduaren barruan.

AZTERKETA EOLIKOEN HASTAPENAK: EREDUA ETA KOKALEKUAK 4. 
AURREZEHAZTEN

Energiaren Euskal Erakundeak6 (EEE) 80ko hamarkadaren erdiaz geroztik, haizearen 
indarra neurtzeko azterketak egiten dihardu. Hasierako azterketa eolikoak burutu zirenetik, 
Energiaren Euskal Erakundearen jarrera, zentraletan ahalik eta haize-errota gehien 
kontzentratzearena izan da, bestelako aukera deszentralizatuagoen aurrean. Era berean, 
energia mota honek abantaila nabarmenak dituela azpimarratzen da txosten horietan zehar, 
maila sozio-ekonomikoan (lanpostu berriak edota teknologia handiko industriak bultzatzea 
adibidez), maila energetikoan (autohornikuntzan sakontzeko saiakeran) eta ekonomikoan 
(zentralen kokapenek bertako erakundeentzako diru sarrerak suposatzen baitute) oinarritzen 
direlarik.

1987. urtean “Condiciones de viento en el País Vasco” izeneko lana argitaratu zen, 
haizearen gaineko hastapeneko ikerketa txostena. Publikazio honen bidez, EAEko 
baldintza eolikoen gaineko oinarrizko datuak aurkeztu ziren, aerosorgailuak ebaluatu edota 
4  Eusko Jaurlaritza (2002): Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumeneko Esparru-Programa (2002-

2006). Garapen Jasangarriaren Euskal Ingurumen-Estrategia (2002-2020).
5  Eusko Jaurlaritza (2007): Garapen Iraunkorrerako Ingurumen Estrategia (2007-2010). Euskal 

Autonomia Erkidegoko II. Ingurumen Esparru Programa. Etorkizuna diseinatzen.
6  Energiaren Euskal Erakundea (EEE), Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoan energiaren 

arloan planifikazio, koordinazio eta kontrol lanak burutzearen entitate arduraduna da. 1982. urtean 
sortu zen, zuzenbide pribatuko erakunde publikoa izanik.
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dimentsionatu nahi zuten horientzat bideratuta. Energiaren Euskal Erakundeak honako ildo 
nagusiak markatu zituen energia eolikoaren inguruko hastapeneko bere ikerketa jarduerak 
bideratzeko: baldintza eolikoen analisia eta tokiko potentzialaren ebaluaketa; ikerkuntza 
eta garapenerako programak eta garatutako herrietan garatzen ari ziren teknologia berrien 
azterketa; oinarrizko ikerkuntzaren garapena; eta energia eolikoaren garapena bermatuko 
luketen teknologia berrien bideragarritasuna demostratuko lukeen programa diseinatzea.

Haizeak dituen ezaugarri orokorren gaineko azterketa honen arabera (jatorria, neurtzeko 
metodologia, denbora tarteak, …), abiadura eta norabideak definitzen dute haizea. Era 
berean, meteorologia behatokien (Igeldo, Foronda eta Logroño) datu serieak laburbiltzen 
ziren: batezbesteko abiadura eta hilabeteko datu maximoa, haizeen norabideak neurtzeko 
arrosa, haizeen maiztasuna markatzen duen kurba eta bestelakoak. Hori dena kontuan 
hartuta, azterlan honek lau ingurune orokor bereizi zituen: mendi gainak eta altueran dauden 
zonaldeak (kostaldetik hurbil dauden mendiak, Gipuzkoa-Bizkaia eta Araba-Nafarroa arteko 
mendizerrak, Gasteiz-Urbasako mendiak eta Kantauriar mendizerra); Gipuzkoa eta Bizkaiko 
behe zonaldeak (itsas kostaldea eta barnealdeko bailarak); Arabako Lautada; eta Arabar 
Errioxa.

Haizearen datuak bilduko lituzkeen behatoki automatikoak ezartzea izan zen EAEko Atlas 
eolikoa (1993) lantzeko helburua. Haizearekin lotutako parametroak neurtzeko balio duten 
estazioen bidez, aurreko lanean aurreratutako ondorioak osatzeko aukera zegoen. Horrela, 
txosten honek ingurune eolikoen sailkapena egiten du Euskal Autonomia Erkidegorako: 
mendi gainak (mendizerren isurialde aldaketak litzateke, haize abiadura nabarmenenak 
ekialde-mendebalde norabidea duten mendizerretan ematen direlarik); menndizerren arteko 
eremu lauak eta Arabako Lautada; kostaldea; eta Arabar Errioxa (Ebro bailarak eragindako 
baldintzen araberako haizeteak izaten dira bertan, mendebalde-ekialde norabidea dutenak 
batez ere).

LURRALDEAREN ARLOKO PLANAREN AURREKARIAK ETA ERAGILETZAREN 5. 
ERANTZUNAREN BALDINTZAILEAK: ELGEA, ARKAMO, SALBADA ETA 
ORDUNTE

1995eko ekainean, Energiaren Euskal Erakundea (EEE) eta UIPICSA (Iberdrola 
Diversificación) promotoreek, Energia Hidroelectrica de Navarra S.A. ingenieriak landutako 
“Estudio de determinación de infraestructuras de producción de energía eléctrica eólica en 
Euskadi” lana aurkeztu zuten, EAEko energia eolikoaren LAPren aitzindaritzat jotzen dena. 
Azterketa honek, EAEk eduki zitzakeen gaitasun eolikoak aurreikusteko helburua zuen. 
Hori dela-eta, berrogeita sei kokaleku ezberdin identifikatu eta horietan egindako analisien 
emaitzak jasotzen zituen. 

Txosten tekniko honen arabera, garatzeko moduan, ingurumen arrazoiengatik partzialki 
ezeztatuta eta ingurumen arrazoiengatik guztiz ezeztatutako proiektu eolikoen kokapenak 
identifikatzen ziren. Horrela, garatzeko moduan egon zitezkeen kokaleku hauek azpimarratzen 
zituen: Bianditz, Gazume, Zamiño-Izaspi, Salbada, Peña de la Hoz, Badaia, Arkamo, 
Cantoblanco, Txulato, Cerro de Moraza, Etxera eta San Cristobal. Bestetik, ingurumen 
arrazoiengatik partzialki ezeztatutako kokaleku hauek biltzen zituen: Oiz, Ganekogorta, 
Ordunte, Irukurutzeta, Mandoegi, Gorostiaga, Elgea-Urkilla, Agarotz, Iturrietako Mendiak, 
Palogan, Cruz de Alda-Arlaba, Izkiko mendiak, Belabia eta Kodes mendizerran. Ezarritako 
irizpide zientifikoei jarraituz, kokapen aukeren %54 atzera bota zen ingurumen irizpideak 
tarteko. Ingurumen arrazoiengatik guztiz ezeztatu ziren honako kokalekuak identifikatu 
ziren: Izarraitz, Ernio, Irimo, Urkiola, Gorbea, Aralar, Aloña, Monte El Rincón, Valderejo, 
Peña Rubia, Peña de los Castros, Entzia, Olvedo, Artzena, San Vitores, Bitigarra, Gasteizko 
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mendiak, Somo, Kapildui eta Toloño. Bide batez, energia eolikoaren garapenerako hautatu 
beharreko kokaguneak hasieratik baldintzatzen ziren ezaugarriak ezarri zituen: “Oro har, 
Euskadin nagusi den haizeak Iparralde/Hegoalde norabidea du, eta beronen abiadura 
areagotzen da altuerarekin, mendi-azelerazio efektuagatik. Beraz, kokaguneak mendizerra 
altuak izango dira, Ekialde/Mendebalde lerrokaturik eta 800m-ko gutxienezko kotarekin” 
(Eólicas de Euskadi, 1996: 6). 1996an ezarritako baldintza hauek, oinarrizko argudioak 
izango dira kokalekuak proposatzeko eta beraz, energia eolikoa EAEn garatzeko eredua 
hautatzeko, zentral eolikoetan oinarritutako eredu zentralizatua alegia. Beraz, argumentazio 
hauen arabera, energia eolikoa errentagarria litzateke baldintza jakin batzuk betez gero: 
aerosorgailuak 800 metrotik gora egotea, bertan baitaude leku haizetsuak eta horrela, 
EAEn baldintza horiek betetzen dituzten leku bakarrak orain arte ia ukitu gabe daudenak 
litzatekeelarik. “Parkeek gutxienezko potentzia egokia eduki behar dutenez (10MW), 
batez ere, eskala ekonomikoagatik, eta bestetik, aerosorgailuen arteko distantziak 100 m 
ingurukoa izan behar duenez, aukeratutako mendizerrek gutxienezko luzera 2 km inguruko 
aizan behar dute hautaturiko potentziako makinetarako” (Eólicas de Euskadi, 1996: 
7). 2002an onartutako Lurraldearen Arloko Planak ere bi oinarri hauek mantendu zituen 
planteamenduak egiterako orduan.

1996ko apirilaren 15 eta 19an, Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialak (ALHAO), 
Arkamo 1 (Erribera Goiti udalerrian) eta Elgea (Barrundia, Eskoriatza, Aretxabaleta eta 
Oñatin) zentral eolikoen proiektuen bideratzean zehar zabaldu beharreko jendaurreko 
epealdia iragartzen zuten, 1995eko aurreproiektuan oinarritzen zirelarik. Prozedura 
tradizionalak ezarritako kontsultarako hasierako une honetan iritzi gutxi batu ziren.

- Euskal Herriko Unibertsitatekoko Geografia, Aurrehistoria eta Arkeologia Saileko 
irakasle taldea (1996/05)

- Euskal Mendizale Federakundea (Ingurugiro Batzordea)

Irizpide zientifikoak erabilita, potentzial eolikoaren erreferentziak edukitzea funtsezkotzat 
jotzen zen kokalekuak definitzerako orduan. Horrela, planak geratzea, parte-hartze 
mekanismoak zabaltzea, ingurumenaren gaineko araudi espezifikoa lantzea eta Ingurumen 
Eraginaren gaineko Ebaluaketa (IEE) osatzea eskatzen zen besteak beste. Planteamendu 
horiek energia eolikoaren aldeko diskurtso batekin uztartzen zuten, kritika hautatutako 
kokapenetan ezarri eta energia ustiatzeko ereduan zentratuz.

Gatazkaren oinarrizko elementuak gaur egun arte mantendu diren arren, 1996. urtetik 
aurrera eztabaida gaien lehendabiziko aspektuak planteatzen hasi ziren:

- Administrazio-mailak, promotoreak, eragile sozialak, Administrazio Batzarrak, 
alderdi politikoak eta bestelakoen eztabaidarako eta proiektuan eragiteko 
aukerak.

- Paisaian eragingo lituzkeen afekzioak.

- Aerosorgailuak ezartzen diren herriek izango lituzketen konpentsazio 
ekonomikoak.

- Energia eolikoaren kudeaketa eredua: enpresen proiektua eta kudeaketa, ala 
onura publikoaren ikuspuntua?

- Ordezkapen energetikorako gaitasuna ala kontsumorako eskaintza handitzeko 
prozedura (etengabeko hazkundea)? 
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1996ko otsailaren 6an, Energiaren Euskal Erakundea eta Iberdrola Energías Renovables-
ek, Eólicas de Euskadi enpresa osatu zuten, haizearen energia aprobetxatzeko instalazioen 
sustapena, eraikuntza eta ustiapena helburu zuena. Eólicas de Euskadi enpresak 
(garai horretan %50 Iberdrola eta %50 Energiaren Euskal Erakundearen esku) EAEko 
mendizerretan hogeita sei zentral eoliko ezartzeko proiektua aurkeztu zuen beraz, aurretik 
hogei kokaleku guztiz baztertu baitzituen ingurumen arrazoiak tarteko. Horrela, 1996ko urrian, 
“Energia eolikoa Jarduera-Plana EAEn” txostena aurkeztu zuen. Lan horren bidez, energia 
eolikoaren gaineko argibideak eman eta EAE mailan eduki zezakeen garapena planteatzen 
zen, LAP lantzeko prozeduraren barnean emandako hasierako pausuetan. Horien artean, 
besteak beste, honakoak aurkitzen dira (aerosorgailu kopuru eta hedadura kontuan hartuta): 
Elgea-Urkilla (40 eta 60 aerosorgailu; 8 km), Ordunte (133; 16 km), Oiz (21 4,2 km), Arkamo 
(102), Salbada (82), Badaia (110), Ganekogorta (15), Gazume (14), Zamiño-Izaspi (36), 
Gorostiaga (9) eta Agaotz (12). Guztira 612 aerosorgailu 92,6 km-tan zehar.

Elgea, Salbada eta Arkamoko inguruetan aurrera eraman nahi ziren proiektuak berehala 
aurkeztu ziren. Lehendabiziko bien inguruan, aipatutako espazio horien defentsarako 
mobilizazioak sortu ziren, Salbada Mendizerraren Aldeko Plataforma7 eta beranduago 
Elgea-Urkilla Garbi Plataformaren bidez. Tokiko eragile sozial eta mugimendu hauen 
helburua, funtsean, bikoitza zen. Alde batetik instalakuntza eolikoak eta energia eolikoa 
garatzearen inguruko eztabaida piztea, eta bestetik, mahai gainean zeuden proiektuak 
geraraztea, behintzat bestelako baldintzak eta parametroak ez zeuden bitartean (politika 
sektoriala antolatzen zuen plangintza esaterako). Hasierako momentuan, proiektuek ukitzen 
zituzten eremuen inguruko jendea mugitu eta mobilizatu izan zen batez ere, baina eskala 
ezberdinetako eragile eta pertsonek ere parte hartu zuten eztabaidetan. Eragiletzaren 
barnean eskalen arteko etengabeko elikatzearen ondorioa izan zen hasierako antolakuntza 
eta sare egituratze lan hori (Larrinaga, 2006, 2005, 2003).

Mugimendu hauek topaketa eta jardunaldiak antolatu zituzten energia eolikoaren gaiaren 
inguruan eztabaidatu eta proposatutako proiektu horiekiko aurkakotasuna agertzeko asmoz. 
Horietan, mendi taldeak, kultura arlokoak, ekologistak, Euskal Herriko Unibertsitateko kideak, 
Euskal Mendizale Federakundea, Biologia Ikastetxea eta eragile politikoak aritu ziren. Parte 
hartu zuten eragileei erreparatuz, eskalen arteko agenteen arteko sarea osatzeko ahalmena 
azpimarratu beharko litzateke. Eztabaidagune horietan landutako gaietan oinarrituta, 
mugimendu horien gogoeten laburpena datozen puntuen bidez laburtu zituzten:

- Proposatutako plan eolikoa ez onartzea, inguru natural nabarmenentzat kaltegarria 
zelako (Elgea, Arkamo, Salbada eta Ordunte mendizerrak).

- Zentral eolikoen kokapena eremu jendetsu edota hondatuetan jartzea (produkzio 
gutxiago izan arren) eta inoiz ez geratzen diren interes handiko eremu 
naturaletan.

- Ingurumen irizpideei lehentasuna ematea, ekonomikoen aurrean eta mendien 
industrializazioa eragoztea.

- EAErako benetako mapa eolikoa egitea, haizetsuak diren eremu guztiak islatuta 
geratzeko (kostaldea, hirien gune periferikoak, hondatuta dauden lekuak,…).

- Prozeduren araudiak garatzea: instalazioen baldintzak arautu, gizartearen parte-
hartzea, ingurugiroaren eraginaren ebaluaketa,…

- Tradizio eoliko handiagoko Europako herriek hartutako irizpideak eta jarraitutako 
ereduak kontuan hartzea.

7  Salbada Mendizerraren Aldeko Plataforma 1996 urteko erdialdean osatu zen. Hasiera baten, 
Plataforma osatzen zuten taldeak ingurukoak soilik baziren ere, beranduago bestelako eragileen 
babesa jaso zuten.
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Tokiko proiektu eolikoen aurka azaldutako eskalak batzen zituen lurralde-eragiletzak 
tokiko erakundeek ere kontrako jarrera hartzea bilatzen zuen. Horren bidez, eskalaz 
gaindiko administrazio-erabakiguneetan presioa eta boterea eragiteko ahalmena edukitzea 
aurreikusten zuten. Salbada Mendizerraren Aldeko Plataformaren arabera, Eusko 
Jaurlaritzak konpainia elektrikoen esku utzi zuen zentral eolikoak ezartzeko kokaguneen 
hautaketa. Hori dela-eta, irizpide ekonomikoek ingurumen arlokoak gainditu zituzten, 
eta herritarren parte-hartzea eta kudeaketa publikoan oinarritutako ereduaren garapena 
eragotzi ere8. Bitartean, energia eolikoa garatzeko hautatutako ereduaren alde agertzen 
ziren bestelako iritziak ere tartekatzen ziren publikoki. Horiek, besteak beste, energia 
berriztagarriei egindako gehiegizko exijentziak eta ingurumenean eragin nabarmenagoak 
eragiten zituzten bestelako instalakuntzen inguruan horrenbesteko gatazka ez eratzearen 
koherentzia eza azpimarratzen zuten (Rekondo, 1997).

Eztabaida Batzar Nagusiak eta Eusko Legebiltzarrera heldu zen. Eusko Legebiltzarrak 
1997ko martxoaren 20ko osoko bilkuran, orduko Industria, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren 
bidez Energia Eolikoari buruzko Lurralde Plan Sektoriala lehenbailehen egitea eskatu zion 
Eusko Jaurlaritzari. Egindako eskaeran, zentral eolikoak instalatzeko proiektuei ingurumen 
inpaktuaren gaineko ebaluazio azterketa exijitzea aipatzen zen, ingurugiroaren gaineko 
eraginaren ebaluaketa arautuko lukeen euskal legedia ez zegoen bitartean9.

IZAPIDE TRADIZIONALAZ LURRALDEAREN ARLOKO PLANA LANTZEN: 6. 
PLANGINTZA ETA EREDUA VS. PROIEKTU ZEHATZAK

Eusko Jaurlaritzaren Energia Zuzendaritzaren aburuz (LAPren espedientea, 2000: 11810), 
Energia Eolikoaren LAPk garapena non eman beharko litzatekeenaren galdera edo erronka 
erantzutea zuen helburu. Horregatik, aprobetxamendu eolikorako kokaleku egokienen 
hautaketa lana egokitzen zitzaion. Beraz, lurralde plangintza sektorial honek, EAEn 
kokaleku egokienak identifikatu, hautatu eta ikuspegi tekniko batetik lurralde-antolamenduan 
integratzea zuen helburu. Bestelako helburu hauek ere identifikatzen zituen LAPk, horien 
artean energia berriztagarriak ahal bezainbat aprobetxatu, energia autohornikuntza-tasa 
gehitu eta energia garbiak erabiltzea, horrek elementu kutsatzaileen isurketa atmosferikoak 
gutxitzen lagunduko lukeelako. Horretarako, ezinbestekotzat jotzen zen EAEn energia 
eolikoa garatzea.

Elgeako instalakuntza (aurreneko zentral eolikoa EAEn, 1999an martxan jarri zena LAP 
onartu aurretik) eta Lurraldearen Arloko Planaren izapide-prozedurak batera eman ziren, 
nahiz eta proiektu zehatzarenak plangintzarena baino lehen onespena jaso. EAEko Energia 
Eolikoaren plangintza sektoriala landu eta prestatzeko ardura Eusko Jaurlaritzako Industria, 
Merkataritza eta Turismo Sailak izan zuen. Plana onartzeko prozedura EAEko Lurralde 
Antolamendurako Legeak LZPk bideratzeko ezarritzakoa izan zen, 4/1990ko Legearen 
13. artikuluak zehazten duen moduan. Administrazio Espedientea eta izapide tradizionalari 
erreparatuz gero, honako pausu hauek ezberdindu daitezke:

- Plangintza egin aurreko jarduera

- LAPren Aurrerapena lantzea

8  EGIN egunkaria (1997/11/23): “En contra de una eólica en Sierra Salvada”.
9  Eusko Legebiltzarra (1997/03/20): Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ahalik eta 

eperik laburrenean presta dezala, Industria, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren bitartez, Energia 
Eolikoari buruzko Lurralde Plan Sektoriala. http://www.legebiltzarra.net

10  LAPren Administrazio espedientea (2000ko azaroa): Informe y contestación a las observaciones 
y sugerencias formuladas al Avance del PTS de la energía eólica en la fase de información a las 
administraciones territoriales interesadas.
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- Lurralde-administrazio publikoei entzutea (bi hilabeteko epea)

- Alegazioak aztertzea 

- LAPri Hasierako Onarpena ematea

- Jendaurrean ezagutzera ematea

- Administrazioak entzutea

- Behin-behineko onarpena

- Lurralde Antolamendurako Batzordearen txostena

- Behin betiko onarpena (104/2002 Dekretua)

- Behin betiko onarpena argitaratzea

Eskuduntzaren arabera, sail sektorialei plangintza hauen bideratzea egokitzen zaie. 
Lurralde-antolamenduko zuzendaritzak beti betetzen du koordinazio lana eta ardura, plan 
hori lurralde-antolamenduaren ildo orokorrak eta Erkidego osoko eskemarekin bat datorren 
bermatzearren. Plan horiek Lurralde Antolamenduko Batzordetik pasa behar izaten dute, 
Batzordearen baimena eta txostenak behar dituztelarik. 4/1990 legearen 17. artikuluak 
agintzen duen bezala, Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak 
LAPren aurrerapen txostena onartu aurretik, zentral eolikoak ezartzeko identifikatutako 
kokaleku potentzialen berri eman zion orduko Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta 
Ingurumen Sailari, azken honek zehaztu behar baitzituen kanpoan utzitako kokalekuak 
edota aurreikusten zituen ezarpenerako leku posible berriak. Lurralde Plan Sektorialaren 
aurrerapenak, zentral eolikoek izan beharko luketen arrazoizko potentzia minimoari buruz 
hitz egiten zuen. Parke hauek errentagarriak izan zitezen hasieratik ezarritako baldintzak 
berresten ziren: gutxienez 10MWko potentzia eta gutxieneko luzera 1,5-2 kilometrotakoa 
izan beharko litzatekeela aurreikusten zen.

LAPren izapidean, hasierako onarpena eman aurretik lanari zegokion Aurrerapen txostena 
prestatu zen. Aurrerapen lan hori lurraldean interesdun ziren administrazio publikoei igorri 
zitzaien, bi hilabeteko epean oharrak, iradokizunak, alternatibak eta bestelako proposamenak 
aurkez zitzaten (200011). Prozedura honetan, ingurumen eta arrazoi teknikoak tarteko, 
aurrez identifikatutako kokaleku batzuk baztertu ziren. Horien artean, Bianditz, Aralar, 
Urkiola eta Valderejoko kokaguneak ingurumen arrazoiengatik baztertu ziren, eta Aloñakoa 
teknikoengatik. Horrela, ingurumenean eragin onargarria eta errentagarritasun ekonomiko-
energetikoa izango luketen 13 kokaleku identifikatu zituen Aurrerapen txosten honek:

11  LAPren Administrazio espedientearen ELE/0034/2000 Dokumentua (2000/04/18): Eusko 
Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak energia eolikoaren LAP Aurrerapena 
bi hilabeteko epealdian jendaurrean jartzen du oharrak, iradokizunak et abestelako aukera eta 
proposamenak egin ahal izateko Sailari.
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Proposatutako 
kokalekuak

Udalerriak

ORDUNTE Karrantza eta Artzentales 
GANEKOGORTA Okondo, Gueñes, Arrankudiaga eta Alonsotegi

OIZ Berriz, Mallabia, Markina-Xemein eta Munitibar-Arbatzegi-
Gerrikaitz

KOLOMETA Orozko eta Zuia
IRUKURUTZETA Soraluze, Elgoibar, Bergara eta Azkoitia
ZAMIÑO-IZASPI Ezkio-Itsaso, Zumarraga, Azpeitia eta Azkoitia
GAZUME Errezil
MANDOEGI Elduain eta Berastegi
ELGEA-URKILLA1 Eskoriatza, Aretxabaleta, Oñati, Barrundia eta Donemiliaga
CRUZ DE ALDA-ARLABA Harana
ITURRIETAKO MENDIAK Iruraiz-Gauna, Agurain, Arraia-Maeztu eta Entziako Partzoneria
ARKAMO Erribera Goiti

BADAIA Erribera Goiti, Iruña Oka, Kuartango, Badaia Mendizerrako 
Komunitatea

Taula 1: Energia Eolikoaren Lurraldearen Arloko Planaren Aurrerapen txostenak identifikatzen 
zituen balizko 13 kokaguneak eta hartzen zituzten udalerrien lurrak. Iturria: Avance del Plan 
Territorial Sectorial de la energía eólica en la Comunidad Autónoma del País Vasco (1999ko 
abendua).

Aurrerapen txostenaren kontsultara zabaldutako epealdian, hogeita hemeretzi alegazio jaso 
ziren. Energia Eolikoaren LAPren Aurrerapen txostenak bi hilabeteko epean jaso zituen 
iradokizunak eta proposamenak ondorengo taulan batu dira, oharrak landu zituzten lurralde-
eragileak kontuan hartuta:

Eusko Jaurlaritza:

Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Saileko Inguru Naturalaren 1. 
Antolamendu eta Ikerkuntzarako Zuzendaritza

Eusko Jaurlaritzako Ingurugiro Sailordetza2. 

Foru Aldundiak:

Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Saileko Kontserbazio eta Naturgune 1. 
Babestuen Zerbitzua

Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Ingurugiro Saila2. 

Arabako Foru Aldundiko Herrilan eta Hirigintza Saila3. 

Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Ingurumen Saileko Ingurumen eta 4. 
Paisaia Zerbitzua

Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Ingurumen Saileko Izadia Zaintzeko 5. 
Zerbitzua

Batzar Nagusietako Batzar Taldeak:

Bizkaiko EH Batzar Taldea1. 
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Udalak:
Iruraiz-Gaunako Udala1. 
Gasteizko Udaleko Ingurumen Saila2. 
Artzentalesko Udala3. 
Karrantza Haraneko Udala4. 
Gueñesko Udala5. 
Orozkoko Udala6. 
Munitibarko Udala7. 
Markina Xemeingo Udala8. 
Azkoitiko Udala9. 
Bergarako Udala10. 
Elgoibarko Udala11. 
Soraluzeko Udala12. 
Eskoriatzako Udala13. 
Oñatiko Udala14. 
Errezilgo Udala15. 
Zumarragako Udala16. 
Andoaingo Udala17. 

Udaletako Udaltaldeak:
Okondoko Udaleko Euskal Herritarrok (EH) taldea1. 
Aguraingo Udaleko EH taldea2. 
Donemiliagako Udaleko EH taldea3. 
Donemiliagako Udaleko EAJ-PNV taldea4. 
Zuiako Udaleko EH taldea5. 
Harana Udaleko EH taldea6. 
Karrantza Haraneko Udaleko EH taldea7. 
Markina Xemeingo Udaleko EH taldea8. 
Azpeitiko Udaleko EH taldea9. 

Herriak:

Narbaizako Administrazio Batzarra1. 

Sindikatuak:

EHNE1. 
EHNE (Karrantza Haraneko Udalean)2. 
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Elkarteak:

Otoio ekologia taldea (Lekeitio)1. 
Kapirixo elkartea (Bergara)2. 
Mendia Bizirik Pol-Pol (Bergara)3. 

Federazioak:

Gipuzkoako Ehiza Federakuntza1. 

Taula 2: 2000. urtean LAPren hasierako proposamenari ekarpenak eta iradokizunak 
egin zioten lurralde-eragileak. Iturria: LAPren Administrazio Espedientea, ELE00012000 
Dokumentua (2000). 3 eta 4. kutxak.

Lehendabiziko ekarpenak eta iradokizunak aztertu eta gero, energia eolikoaren garapenaren 
aldeko diskurtsoak behin eta berriz errepikatzen ziren. Horrela, LAPren aurkako argudioak 
aukeratutako ereduari eratorritako kokalekuetan zentratu behar dira. Eztabaidaren muina 
beraz, energia eolikoaren garapena “non?” eta “zelan?” galderen erantzunen gainean 
zentratu beharko litzateke. Horren harian, Allende-k (1998) berak, zentral eolikoen inguruan 
sortutako aurkakotasunak, tokiko afekzio eta onura orokorreko gatazka tradizionalean 
zentratzen zituen. Beraz, orokorrean, eta dokumentuak sortutako erantzunei erreparatuz, 
bi jarrera nagusi ezberdintzen dira. Alde batetik, LAPk planteatzen zuen garapen eredua 
orokorrean kontuan hartzen zutenak, eta bestetik, jorratutako argudioak kokaleku zehatzen 
gainean egiten zituztenak. Era berean, eta orokortasunetik hausnarketa bat eginez, ekarpen 
gehienak plangintza edo proiektu zehatzekiko aurkakotasun nabarmena erakusten zuten. 
Kokagune hauei ingurumen eta kultura ondarea aitortzen zitzaien ere idazki ezberdinetan. 
Esparru hauek izango lituzketen inpaktu eta afekzioak, eta sortutako energiak edukiko 
lukeen garrantziaren arteko konparaketa bilatzen zen ere aldeko edota kontrako argudioak 
azaltzerako orduan. Proposatzen ziren kokalekuen gaineko aurkakotasun argudioak horrela 
adierazten ziren: Kolometa (Gorbeiako Parke Naturalaren barnean dagoelako eta paisaian 
edukiko lukeen eraginagatik), Ordunte (Natura 2000 Sarean sartzeko aurreikuspenak eta 
paisaiagatik), Badaia, Oiz, Irukurutzeta (eraginagatik Estazio Megalitikoetan). Energia 
Zuzendaritzak aurkeztutako iradokizunen tokiko izaera azpimarratzen zuen, zentralek 
paisaian bereziki sortuko lituzketen tokiko inpaktu puntualen gaineko erreferentziak 
nabarmenduz.

Eusko Jaurlaritzako beste Sailen iritzi eta ekarpen kritikoak jaso zituen ere LAPren Aurrerapen 
txosten honek. Ingurumen eta Kultura Sailburuordetzek prozeduran parte hartu zuten eta 
LAPean eragiteko aukera zuzena izan zuten, boterea eragiteko ahalmena azalaraziz. 
Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduko bestelako plangintza figura eta 
eskalekin bateragarritasunik ez izatea ere azpimarratzen zuten iradokizun batzuek. Horrela, 
Energia Zuzendaritzaren aburuz, Energia Eolikoaren LAP LAAen eta 3E-2005 Estrategia 
Energetikoaren artezpide eta helburuen markoan ezarri behar zen, lurralde-antolamenduko 
barneko estruktura hierarkikoa betez.

Energia eolikoa garatzeko aukeratutako ereduaren gaineko hausnarketak biltzean, LAPk 
aerosorgailu kopuru nabarmena zuten kokalekuak soilik aurreikustea kritikatzen zen batez 
ere. Horrela, alegazio ezberdinek zentral eoliko zehatz batzuen Plana izatea leporatzen 
zioten, eta ez energia eolikoarena bere osotasunean. Ondoren, aukeratutako kokalekuen 
gainean aurkakotasun nabarmena azaltzen zuten orokorrean erantzunek, mendizerrez 
gain, bestelako esparruetan planteatzen ez zelako garapen hori, aurrez inpaktu gutxiagoko 
zonaldeak litzatekeenak.
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Erabaki horiek hartzeko garaian erabilitako irizpide eta metodologia teknikoek ere, kritika 
irekiak sortu zituzten tokiko zein probintzia mailako administrazio eta bestelako eragileen 
aldetik. Paisaia, ingurumena eta deklaratuta edota deklaratzeke zeuden babestutako figuren 
barnean zeuden guneak eta LAPk identifikatutako kokalekuen arteko bateragarritasuna 
ere alegazioentzat hizpide izan zen. Energia Zuzendaritzatik igorritako erantzunen 
arabera, ingurumenaren babes figura eta energia eolikoa aprobetxatzeko jardueraren 
arteko bateragarritasuna eman zitekeen, babes figura horiek ez zituztelako era horretako 
aprobetxamenduak ekiditzen. Horrela, hamahiru kokaguneetan zentralak ezartzea onartu 
zen, baldin eta honako betekizunak betetzen baziren: promotore publiko edota pribatu batek 
eskatzea; proiektuak Ingurumen Eraginaren gaineko (IEE) baiezko Ebaluaketa edukitzea; eta 
baimen administratiboak lortzea (besteak beste industria jarduera, kokapen eta ustiakuntza 
baimenak).

Ondoren azaltzen diren bi tauletan, dokumentuak sortutako erantzunek erakutsitako bi jarrera 
nagusiak azpimarratzen dira; batetik LAPk planteatzen zuen garapen eredua orokorrean 
kontuan hartzen zutenak, eta bestetik, jorratutako argudioak kokaleku zehatzen gainean 
egiten zituztenak. Horrela, ekarpen hauen egileak eta hauek jorratutako gaiak lantzen dira 
modu bereiztuan.

Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Saileko Kontserbazio eta Naturgune Babestuen 1. 
Zerbitzua
Artzentalesko Udala2. 

Karrantza Haraneko Udala3. 

Ayuntamiento del Muy Noble y Muy Leal Valle de Mena (Burgos)4. 

EHNE5. 

Munitibarko Udala6. 

Otoio ekologia taldea (Lekeitio)7. 

Errezilgo Udala8. 

Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Saileko Kontserbazio eta Naturgune Babestuen 9. 
Zerbitzua (2)
Orozkoko Udala10. 

Oñatiko Udala11. 

Bergarako Udala12. 

Elgoibarko Udala13. 

Soraluzeko Udala14. 

Azkoitiko Udala15. 

Kapirixo Elkartea16. 

Mendiak Bizirik Pol-Pol17. 

Zumarragako Udala18. 

Azkoitiko Udala (2)19. 

Azpeitiko Udaleko EH taldea20. 

Vitoria-Gasteizko Udala (Ingurumen Saila eta CEA)21. 

Iruraiz-Gaunako Udala22. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A X X X X X X X X
B X X
C X X X X X
D X X X X X X X X X X
E X X X X X X X
F X X X X X X X X
G X X X X X X
H X
I X X X X
J X X
K X X
L X
M X X

LAP eta kokalekuak (aurkakotasuna)A. 

Parte-hartze prozedura eta eztabaida soziala.B. 

Bateragarritasuna lurralde-antolamenduko bestelako plangintza, lege edo Naturaren C. 
Babeserako figurekin (LAA, naturaren babes figurak, katalogoak, babes bereziak, 
NBAE, EKEG, paisaia zaintzeko eremuak…)

LAP Aurrerapenak planteatzen duen energia eolikoa garatzeko eredua eta helburuak D. 
(alternatiboa/osagarria, energia balantza, proiektu erraldoiak, auto-hornikuntza, 
teknologia, enpresen monopolioa…)

Metodologia eta txostenaren aspektu teknikoak (haize azterketak, kokalekuak E. 
ezartzeko metodologia, planaren gabeziak, ebaluaketak,…)

Ingurumen inpaktua, paisaia eta aisialdiaF. 

LAPren garapena (malgutasuna, IIE, neurri zuzentzaileak) eta jarraipenaG. 

Mendien industrializazioaH. 

Interes arkeologikoa, kulturala eta soziala (eta eragina hauengan)I. 

Fauna (hegaztiak) eta landaretzaJ. 

Errentagarritasun ekonomiko eta energetikoaK. 

Bateragarritasuna ala bateragarritasun eza bestelako jarduerekin (turismoa) eta L. 
garapen sozialarekin

Udal finantzabideak, zergak eta irabazien banaketa afekzioagatikM. 

____________________________________
Eusko Jaurlaritzako Ingurugiro Sailordetza1. 

Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Saileko Inguru Naturalaren 2. 
Antolamendu eta Ikerketarako Zuzendaritza

Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Ingurugiro Departamentua3. 

Arabako Foru Aldundiko Herri-Lan eta Hirigintza Saila4. 

Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Ingurumen Saileko Ingurumen eta Paisaia 5. 
Zerbitzua

Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza eta Ingurumen Saileko Izadia Zaintzeko 6. 
Zerbitzua

Euskal Herritarrok (EH) Batzar Taldea (Bizkaia) eta honako udalerrietako EH 7. 
Udaltaldeak: Okondo, Agurain, Donemiliaga, Zuia, Harana, Karrantza Harana, 
Gueñes, Markina Xemein
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Vitoria-Gasteizko Udala (Ingurumen Saila eta CEA)8. 

Azkoitiko Udala9. 

Eskoriatzako Udala10. 

Gueñesko Udala11. 

Narbaizako Administrazio Batzarra12. 

Donemiliagako Eusko Alderdi Jeltzaleko (EAJ/PNV) Udaltaldea13. 

Gueñesko Alderdi Popularra (PP)14. 

Azpeitiko Udaleko EH taldea15. 

EHNE16. 

Taula 4: LAPren gaineko ekarpenak landu zituztenek, taulan laburbiltzen diren gaiak jorratu 
zituzten. Iturria: LAPren Administrazio Espedientea, ELE00012000 Dokumentua (2000). 3 
eta 4. kutxak.

Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko Energia Zuzendaritzak 
hasierako onarpena eman aurretik, jendaurreko epealdian luzatutako ekarpen eta iradokizunak 
erantzun zituen. Erantzun horiek guztiak, eta kontsulta puntualen jarduera horren gaineko 
hausnarketak, “Informe y contestación a las observaciones y sugerencias formuladas 
al Avance del PTS de Energía Eólica en la fase de información a las Administraciones 
Territoriales interesadas” izeneko txostenean batzen dira (LAPren Espedientea, Informe 
y Contestación Dokumentua, 2001). LAPri egindako iradokizunen erantzunetan, energia 
eolikoaren garapenak edukiko lituzkeen ondorio positiboen artean, kalitatezko lanpostu 
iraunkorren sorrera azpimarratzen zen administrazioaren aldetik. Honekin batera, industria 
eta teknologia sektore garrantzitsu baten sorrera eta zabalkuntza emango litzateke, EAEn 
dagoeneko ezarrita zeuden enpresa askorentzat bultzada nabarmena suposatuko lukeena. 
Era berean, zentralak ezarrita zeuden udalerriek ere, diru-iturri egonkorrak izango lituzkete 
esparruen erabilera eta okupazioagatik, aerosorgailuak okupatzen dituzten udalerri lurren 
eta hauek duten instalatutako potentziaren arabera. Energia eolikoaren garapenak izango 
lituzkeen ingurumen abantailak ere goraipatzen ziren behin eta berriro, besteak beste 
honako argudioak azpimarratzen zirelarik:

- Erregai fosilen erretserbak ez ditu agortzen.

- Ez du lur mugimendu apartekorik suposatzen, obra zibilak txikiak baitira.

- Ondorengo tratamendurik eskatzen duen hondakinik ez du sortzen.

- Lur okupazioa minimoa izanik, kokaleku inguruetan eman daitezkeen bestelako 
jarduerekin bateragarria litzateke.

- Instalakuntzak itzulgarriak litzateke.

Eusko Jaurlaritzako orduko Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak, erantzun guztiak 
landu eta txostenean aurkeztu eta gero, EAEko Lurralde Antolamenduko Batzordera 
bideratu zuen energia eolikoaren LAPri zegokion espedientea. Horrela, 2001eko otsailean, 
akordio batera heldu zen Batzordea, eta besteak beste , Aurrerapen dokumenturako honako 
hausnarketak planteatzen zituen:

- Plangintza Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen filosofiarekin bat egiten 
zuen, zehazki Garraio, Komunikazio eta Energia Azpiegiturak lantzen zituen 
kapituluarekin (13. kapitulua) eta energia berriztagarriak bultzatzeko asmoekin.



Lurralde : inves. espac. 34 (2011), p. 2; ISSN 79-108 ISSN 1697-3070 (e)96

JOSEBA KOLDOBIKA ARBAIZA

- Bateragarria zen EAEn orduan (2001eko otsailean) aprobatuta zegoen LAP 
bakarrarekin: Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana.

- Energia eolikoaren LAPk bateragarritasun osoa izatea izapide-prozeduran zeuden 
beste LAP batzuekin: EAEko Trenbideen Azpiegitura Antolatzeko Lurraldearen 
Arloko Plana, Hezeguneen LAP eta Kostaldea Babesteko eta Antolatzekoarekin.

- Planaren behin betiko dokumentuan aplikazio eremua garatu beharko litzateke. 
Teknologia aurrerapenak direla-eta, Planaren abiapuntu oinarriak zalantzan 
nabarmenki jarriko balira, Plana berrikusi beharko litzateke.

Bestetik, Kultur Ondarearen Zuzendaritzak eta Ingurumen Sailburuordetzak landutako 
txostenak Industria, Merkataritza eta Turismo Sailari igorri ziren. Era berean, Eusko Jaurlaritza 
barnean Energia eta Ingurumen Baliabideen Zuzendaritzen arteko akordioa eman zen. 
Akordio honen arabera, ingurumen espazio baliotsuen kontserbazioa eta energia eolikoen 
garapenaren arteko marko orekatsua lortzeko bidean, LAPk aspektu eta baldintza zehatzak 
aurreikusten zituen. Horrela, bi Zuzendaritza horien akordioarekin, kokalekuak zehaztu eta 
irizpideak ezarri ziren. Industria, Komertzio eta Turismo Sailak lagapentzat kontsideratu izan 
zuen akordio hori, ingurumen arloan ahalik eta kontsentsu handiena lortzeko helburuarekin 
egindakoa. “No puede ocultarse, que aquello fue una cesión del Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo, en aras de lograr el mayor consenso posible, sobre todo en la vertiente 
medioambiental del Plan, tal y como recomendaba la proposición no de Ley de la que el 
PTS trae su causa” (LAPren Espedientea, Informe y Contestación Dokumentua, 2001: 32). 
Era berean, identifikatutako kokalekuen II. Taldean (lehentasunik ez zutenak) agertzen 
zirenen tramitazioarekin hasteko, Gobernu Batzordearen oniritzia eta helburu energetikoak 
lortzeko arazoak erakustea derrigorrezkotzat jo zen. Horrela, lehendabiziko kontsulta fasean 
landutako ekarpen eta iradokizunek dokumentuan aldaketa sozio-espazial zehatzak eragitea 
lortu zuten, administrazioek igorritakoak zehazki:

- LAPk aurreikusten ez zituen kokalekuetatik kanpo zentral eolikorik ez ezartzea.

- Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluaketa derrigortzea kokalekuetan proiektu 
bat aurrera eramateko.

- Zentral eoliko eta onartutako potentzien urteroko berrikuspena, plangintza 
energetikoaren helburuetara egokitzeko.

EAEko Lurralde Antolamendurako Batzordeak, 2001eko uztailaren 10ean egindako 
saioan, hasierako onarpena baino lehenagoko oniritzia eman zion LAPri, 4/1990 legeak 
13.5 artikuluan ezartzen duena jarraituz. Egun bat beranduago, 2000ko uztailaren 11an eta 
oniritzia jaso eta gero, Industria, Merkataritza eta Turismo Sailburuak LAPren hasierako 
onarpena agindu zuen.

Hasierako onarpena jaso zuen dokumentuak, ez zuen alde handirik erakusten Aurrerapen 
txostenarekin. Jasotzen zituen aldaketa eskasak, administrazio batzuen aldetik luzatutako 
iritzi eta ekarpenen ondoriozkoak ziren. LAPetik kanpo geratzen ziren kokalekuetan 
zentral eolikoak eraikitzea debekatu arren, Plan Berezia eta IEEren bidez ahalbidetzen 
zituen, LAPren balioa zalantzan jarriz. Elgeako parke eolikoaren Ingurunearen gaineko 
Erasoaren Deklarazioak markatzen zituen instalakuntzen luzera irizpideak kontuan hartu 
izana kokalekuak atzera botatzeko positibotzat jo zen. Plangintza orokorraren inguruan 
mugimendu handirik ez zen eman, baina tokian tokiko proiektu zehatzen gainean, hau da 
LAPren garapenean, tokiko eskalan erantzun nabarmenak eman ziren.
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Lurralde Plan Sektorial hau jendaurrean jarri zen bi hilabeteko epean Industria, Merkataritza 
eta Turismo Sailburuaren aginduz. Herri-administrazioen esku jarri zen ondoren, hilabeteko 
epean egokitzat iristen zituzten ohar eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko. Izapide 
tradizionalak ezarritako pausuak jarraituz, alegazioak aurkezteko epealdia udan zabaldu 
zen, opor garaian hain zuzen ere. Hori dela-eta, alegazio gehienek jendaurreko epealdia 
irekitzeko prozedura, eta batez ere, unearen aurkako iritziak biltzen zituzten aurreneko 
lerroetan. Era berean, argumentazio bera erabiliz, administrazio eta eragile ezberdinek 
jendaurreko epealdiaren luzapena eskatu zuten, bideratzeak ahalbidetutako prozedura 
formalen bidez. Horrela biltzen zuen prentsak ere: “Astelehenean amaituko da EAEn 
parke eolikoak ezartzea ahalbidetuko duen planari alegazioak aurkezteko epea. Ez dirudi 
asko izango direnik, baina parkeak ezarri ahala –halakorik gertatzen bada, bederen- 
zalantzarik gabe piztuko da alde onekin batera kezkagarriak ere badituen energia-iturri 
honen inguruko eztabaida”12. Hasierako onarpena jaso zuen dokumentuak aurreikusten 
zituen 13 zentral eolikoen kokapenak eta LAPren gaineko informazioak prentsan edukitako 
oihartzuna bideratzearen fase honetan zentratu zen batez ere -Euskaldunon Egunkaria 
(2001/09/26): “Eusko Jaurlaritzak 13 kokagune proposatu ditu parke eolikoak eraikitzeko” 
eta Zabalik (2001/09/22): “Haizeak astintzen duen polemika”-. Hasierako onespena jaso 
zuen energia eolikoaren Lurralde Plan Sektorialaren txostenak, bi hilabeteko epean jaso 
zituen iradokizunak eta proposamenak ondorengo taulan batu dira, oharrak landu zituzten 
lurralde-eragileak kontuan hartuta:

Foru Aldundiak:
1. Arabako Foru Aldundiko Herrilan eta Hirigintza Saila eta Nekazaritza eta Ingurumen Saila

Komunitateak:
Arkamoko Mendizerraren Komunitatea1. 

Udalak:
Haraneko Udala1. 
Orozkoko Udala2. 
Karrantza Haraneko Udala3. 
Munitibarko Udala4. 
Zumarragako Udala5. 
Elduaingo Udala6. 
Bergarako Udala7. 
Soraluzeko Udala8. 
Azkoitiko Udala9. 
Elgoibarko Udala10. 
Kuartangoko Udala11. 
Lekeitioko Udala12. 
Vitoria-Gasteizko Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (CEA)13. 

Udaletako Udaltaldeak:
Alonsotegiko Batasuna1. 

Alderdi politikoak:
Batasuna1. 

Sindikatuak:
EHNE1. 

Elkarteak:
Mesa Eólica Merindades de Burgos1. 
Mesa Eólica Regional de Castilla y León2. 
Eguzki Talde Ekologista3. 
Lanius Elkarte Ornitologikoa4. 
Abiadura Handiko Trenaren Aurkako Asanblada5. 
Arabako Natur Institutua6. 
Mesa de Albacete para el Desarrollo Racional de la Energía Eólica7. 

12  ZABALIK (2001/09/22): “Haizeak astintzen duen polemika”, 1. orrialdean
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Herritarrak:
Andoiango herritar taldea (48 sinadura)1. 
U. Alberdi U.2. 
K. Población M. eta beste 34 sinadura3. 
T. Olabarria A.4. 
A. Lope M.5. 

Jendaurreko epealdiaren luzapenerako eskariak:
Donemiliagako Udala1. 
Mallabiko Udala2. 
Azpeitiko Udala3. 
Berastegiko Udala4. 
Aguraingo Udala5. 
Iruña Okako Udala6. 
Andoaingo Udala7. 
Goizuetako Udala8. 
Leitzako Udala9. 
Gipuzkoako Mendi Federakundea10. 
Euskalduna Mendizale Taldea11. 

Taula 5: Alegazioak sinatu zituzten eragileak eskala eta motaren arabera sailkatuta. Iturria: Eusko 
Jaurlaritzako Administrazio Espedientea (2001): Orden de 16 de noviembre de 2001, del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo, por la que se aprueba provisionalmente el Plan Territorial Sectorial de 
la energía eólica en la CAPV.

LAPren Aurrerapenak hasierako onespena jaso aurreko kontsultarako epealdian gertatu 
bezala, ondoren azaltzen diren bi tauletan, alegazioek erakutsitako bi jarrera ezberdin 
nagusiak azpimarratzen dira beste behin ere: LAPk planteatzen zuen garapen eredua 
orokorrean kontuan hartzen zutenak, eta jorratutako argudioak kokaleku zehatzen gainean 
egiten zituztenak hain zuzen ere. Horrela, alegazioak hauen egileak eta hauek jorratutako 
gaiak lantzen dira.

Taula 6: Tokiko proiektu zehatzen gaineko alegazioak landu zituztenek, taulan laburbiltzen diren gaiak 
jorratu zituzten. Iturria: LAPren Administrazio Espedientea, ELE00012000 Dokumentua (2000). 3 eta 
4. kutxak.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A X X X X X
B X X
D X
E X X X X X
F X X X X
G X X
H
I X X X X X X X X
J X
K X X X
L X
M X
N X X

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A X X X
B X X
D
E X X X X
F X
G
H X X
I X X X
J X
K X X X X X
L X X X X
M X X
N X
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Karrantza Haraneko Udala1. 
Mesa Eólica Merindades de Burgos eta Mesa Eólica Regional de Castilla y León2. 
Alonsotegiko Batasuna3. 
Aiarako 35 sinadura4. 
Munitibarko Udala5. 
Lekeitioko Udala6. 
Durangoko herritar bat7. 
Elduaingo Udala8. 
Andoaingo herritar taldea (48 sinadura) 9. 
Orozkoko Udala10. 
Arabako Natur Institutua11. 
Orozkoko herritarra12. 
Bergarako Udala13. 
Soraluzeko Udala14. 
Elgoibarko Udala15. 
Zumarragako Udala16. 
Azkoitiko Udala17. 
Arkamo Mendizerrako Komunitatea18. 
Arabako Natur Institutua19. 
Kuartangoko Udala20. 
Arabako Natur Institutua21. 
Haraneko Udala22. 

____________
A LAPrekiko aurkakotasuna, administrazioko Sailen arteko korrdinazioa, Eólicas de Euskadik 

aurkeztutako zentral eolikoen proposamena eta Elgean zehaztutako irizpideak
B Jendaurreko epealdia, luzapen eskaera, informazioa, parte-hartze prozedura, eztabaida soziala, 

orain arteko erantzunei kritikak eta kontrol sozialerako aukerak
D Aurretik landutako iradokizun eta proposamenak kontuan artesa
E Bateragarritasuna bestelako plangintzekin (LAA, Naturaren Babes figurak, AASS, Kultur Ondarearen 

Legea,…)
F LAPk planteatzen dituen energia eolikoa garatzeko eredua eta helburuak (alternatiboa/osagarria, 

zentralizatuta, proiektu erraldoiak, teknologia, enpresak, balantza energetikoan izango lukeen 
eragina…)

G Metodologia, planaren jarraipena eta txostenak dituen gabezi teknikoak
H Parke eolikoen I eta II taldeak (interesa eta lehentasunak) eta parke eoliko berriak plangintzan 

sartzea
I Ingurumen inpaktua, paisaia, ikus eremua eta aisialdia
J Mendien industrializazioa
K Interes arkeologiko eta geologikoa
L Hegaztiak eta eurengan duten afekzioa
M Errentagarritasun ekonomiko eta energetikoa

Taula 6: Tokiko proiektu zehatzen gaineko alegazioak landu zituztenek, taulan laburbiltzen diren gaiak 
jorratu zituzten. Iturria: LAPren Administrazio Espedientea, ELE00012000 Dokumentua (2000). 3 eta 
4. kutxak.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

CEA Ingurugiro 1. 
Gaietarako Ikastegia 
(Vitoria-Gasteizko 
Udala)

Arabako Foru Aldundiko 2. 
Herrilan eta Hirigintza 
Saila eta Nekazaritza 
eta Ingurumen Saila

Batasuna3. 

EHNE4. 

Andoaingo herritar 5. 
taldea

Bilboko herritarra6. 

EGUZKI7. 

Lanius Ornitologia 8. 
Elkartea

AHTren aurkako 9. 
asanblada

A X X X X X
B X X X X X X
C X X
D X
E X X X X X X
F X X X
G X
H X X X X
I X X X
J
K X
L
M

LAPrekiko aurkakotasuna, administrazioko Sailen arteko korrdinazioa, A. 
Eólicas de Euskadik aurkeztutako zentral eolikoen proposamena eta 
Elgean zehaztutako irizpideak

Jendaurreko epealdia, luzapen eskaera, informazioa, parte-hartze B. 
prozedura, eztabaida soziala, orain arteko erantzunei kritikak eta 
kontrol sozialerako aukerak.

Aurretik landutako iradokizun eta proposamenak kontuan hartzeaC. 

Bateragarritasuna bestelako plangintzekin (LAA, Naturaren Babes D. 
figurak, AASS, Kultur Ondarearen Legea,…)

LAPk planteatzen dituen energia eolikoa garatzeko eredua eta E. 
helburuak (alternatiboa/osagarria, zentralizatuta, proiektu erraldoiak, 
teknologia, enpresak, balantza energetikoan izango lukeen eragina…)

Metodologia, planaren jarraipena eta txostenak dituen gabezi F. 
teknikoak

Parke eolikoen I eta II taldeak (interesa eta lehentasunak) eta parke G. 
eoliko berriak plangintzan sartzea

Ingurumen inpaktua, paisaia, ikus eremua eta aisialdiaH. 

Mendien industrializazioaI. 

Interes arkeologiko eta geologikoaJ. 

Hegaztiak eta eurengan duten afekzioaK. 

Errentagarritasun ekonomiko eta energetikoaL. 

Bateragarritasuna ala bateragarritasun eza bestelako jarduera M. 
ekonomikoekin

Finantzabideak, herrien errekurtsoak eta udalerrien parte-hartzea N. 
negozioan

Taula 7: LAPren gaineko alegazio orokorrak landu zituztenek, taulan laburbiltzen diren gaiak 
jorratu zituzten. Iturria: LAPren Administrazio Espedientea, ELE00012000 Dokumentua 
(2000). 3 eta 4. kutxak.

Alegazio bidezko Planaren zuzentzaileetako askok, jendaurreko epealdiaren luzapen 
orokorra eskatzen zuten euren idatzietan (orokorrean eta 11 alegazio modu zehatzean, batez 
ere Udalak), proiektuak beharko lukeen zilegitasuna handitu eta ekarpenak egiteko aukera 
gehiago edukitzeko, bi hilabeteko epealdia askorentzat murritza suertatzen baitzen. Hala 
ere, Industria Sailak ez zuen luzapen orokorrik onartu eta kasu jakin batzuk soilik kontuan 
hartu zituen epealdiz kanpo alegazioak jaso eta onartzeko. Erabaki horrek, aurkakotasun 
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jarrerak eta iritziak jaso zituen, prozedura administratibo zuzena eta epealdien luzapena 
eskatzen zutenen aldetik. Honi guztiari, jendaurreko epealdiaren irekitze-data uztailaren 
amaieran izatea gehitu behar zaio, udako oporraldiak tarteko.

Guztira 41 iradokizun jaso ziren. Berriro ere, LAPri egindako alegazioen tokiko izaera 
azpimarratzen zen Energia Zuzendaritzak egindako hausnarketa orokorretan. Tokiko afekzio 
eta inpaktuen aurrean, eskala zabalago batean eduki dezaketen eragina ez aurreikustea 
leporatzen zitzaien alegazioak aurkeztu zituenei.

Entzunaldi epealdiaren barruan, eta txostenak hasierako onarpena jaso aurretik, Energia- 
eta Ingurumen-Baliabideen Zuzendaritzek akordioa lortu zuten LAPk jaso beharko zituen 
irizpide batzuen inguruan. Akordio horren ondorioz beraz, Elgea-Urkilla eta Ordunteko 
kokalekuak murriztu egin ziren. Arrazoi berdinengatik, Badaiako kokaleku potentziala ere 
murriztu zen. Horrela, “(…), atzera botatako kokalekuen artean sartu beharko dira Elgea-
Urkillako zubiaren zati bat eta Ordunteko zubiaren beste zati bat. Parkeek, inguru hauetan, 
ez dute 9 km gaindituko, Elgea-Urkillaren kasuan, eta 10 km, Ordunteren kasuan” (LAP, 
2002: 208 eta 209). Elgeako zentral eolikoaren proiektuak eduki zituen aldaketak LAPera 
eraman ziren, eta hortaz, plangintzak identifikatzen zituen balizko kokagune guztietara. 
EAEn ezarritako aurreneko instalakuntza eolikoaren erreferentziazko izaera tekniko-
espaziala nabarmendu zen.

Aurkeztutako alegazioek biltzen zituzten ohar eta iradokizunak erantzun ziren, eta orduko 
Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak txostena osatu zuen. Espediente osoa Lurralde 
Antolamendurako Batzordeari helarazi zitzaion. Batzorde honek, energia eolikoaren 
Lurraldearen Arloko Plana LAAen filosofiarekin bat zetorrela argudiatu zuen, lurralde-
antolamenduaren estruktura hierarkia betetzen zuela berretsiz. Era berean, interes handiko 
planteamendu bat egiten zuen: “Teknologia aurrerapenak direla-eta Planaren abiapuntu 
oinarriak zalantzan nabarmenki jartzen badira, Plana berrikusi egingo da” (LAP, 2002: 
5). Horrela, ezaugarri tekniko eta potentzialaren errendimenduaren gaineko bilakaerak 
aurreikusita gelditzen ziren plangintzan. Aurrerapena jendeaurrean egon eta gero jasotako 
iradokizun eta proposamenen ondorioz, honako aldaketak onartzea erabaki zen:

ALDAKETAK
IRADOKIZUNEN 
SINATZAILEAK

LAPk markatzen duen eremuko parke eolikoak ez 
dira ezarriko Planean bertan izendatzen ez diren 
kokalekuetan, nolaz eta lurralde-antolamendurako 
tresna hau aldatzen ez den

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen 
Baliabideen Zuzendaritza

Parke eolikoa sustatzen duenak ingurumen 
inpaktuari buruzko azterketa aurkeztu beharko 
du, EAEko ingurumen organoak ebalua dezan, 
Ingurumen Sailburuordetzak emandako datuekin 
batera

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen 
Baliabideen Zuzendaritza

Urtero egokitu egingo dira parke eolikoen kopurua 
eta baimenduko diren potentziak, energia 
plangintzaren helburuen arabera

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen 
Baliabideen Zuzendaritza

Taula 8: Alegazioak jaso eta gero, plangintzak honako aldaketak onartu zituen. Iturria: LAP, 2002.

Hasierako onarpenak proposatzen zituen hamahiru zentraletatik, behin-behineko onarpena 
jaso zuen txostenean bi ezabatu ziren: Zamiño-Izaspi eta Irukurutzeta, hurrengo taulan 
azaltzen den moduan:
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Hasierako kokapen proposamenak Onartutako kokapenak
I. TALDEA I. TALDEA

ORDUNTE ORDUNTE
GANEKOGORTA GANEKOGORTA 
OIZ OIZ
MANDOEGI MANDOEGI
ELGEA-URKILLA* ELGEA-URKILLA
BADAIA BADAIA

II. TALDEA II. TALDEA
IRUKURUTZETA -
ZAMIÑO-IZASPI -
GAZUME GAZUME
KOLOMETA KOLOMETA
ARKAMO ARKAMO
ITURRIETAKO MENDIAK ITURRIETAKO MENDIAK
CRUZ DE ALDA-ARLABA CRUZ DE ALDA-ARLABA

Taula 9: Hasierako proposamena (13 aerosorgailu) eta alegazioen ondoriozkoa (11). Iturria: Eusko 
Jaurlaritzako Administrazio Espedientea (2001): Orden de 16 de noviembre de 2001, del consejero 
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se aprueba provisionalmente el Plan Territorial Sectorial 
de la energía eólica en la CAPV. Egileak moldatuta.  (*) Ordurako Elgeako zentral eolikoa ezarrita eta 
funtzionamenduan zegoen, 1999tik hain zuzen ere.

Era berean, II. taldeko kokalekuen bideratzearekin hasteko, beharrezkotzat ezarri zen 
aurreikusitako helburu energetikoak lortu ez izana egiaztatzea eta Gobernu Kontseiluak 
onartzea. Horrela, II. Taldean aurkitzen ziren kokalekuak erretserban geratuko litzateke 
LAPren arabera. Irukurutzeta-Karakate eta Zamiño-Izaspi kokalekuak Planetik kanpo geratu 
ziren, nahiz eta hasierako onarpena eta gero II. taldean ezarri. Inguruko udal (Bergara, 
Elgoibar, Soraluze, Azkoitia, Zumarraga eta Azpeitia) eta herritarrek luzatutako ekarpen eta 
alegazioak eta gero, Eusko Jaurlaritzak erabaki hori hartu zuen mendizerra horiek duten 
ondare megalitiko eta produkzio eolikoak izango lukeen errentagarritasun ekonomiko eskasa 
argudiatuz. Proposatzen ziren bi zentral hauen inguruko udalek alegazio ugari egin zuten 
(2000tik aurrera), txosten teknikoekin osatzen zituztenak, kokalekuen aurkakotasunean 
ahalik eta presio handiena egiteko asmoz. Eusko Jaurlaritzako Industria Sailak, gobernu 
bereko Kultura Sailak hartutako kontrako jarrerarekin aurkitu zen ere, hauen aburuz, plan 
eolikoa bateraezina zelako aztarna megalitikoen kontserbazioarekin13. Eragile ezberdinen 
botere ahalmena gauzatzeko aukera nabarmen geratzen da agerian prozedura honetan, 
tokiko erakunde eta agenteak sareak antolatu, presionatu eta eskala gainditu arren, 
Eusko Jaurlaritza barneko Sailen arteko akordioak aldaketa sozio-espazialak determinatu 
zituztelako.

LAPren hasierako onarpenaren ondorengo jendaurreko epealdian jasotako alegazioek 
jorratutako tematika orokorrak, aurreko kontsulta fasean azaldutakoak errepikatzen 
zituzten. LAPren hasierako onarpenaren aurretik izandako kontsulta epealdian aurkeztutako 
ekarpen eta iradokizunen analisia egitean gertatzen zen bezala, bigarren kontsulta unean 
luzatutako alegazioen tokiko izaera berriro ere azpimarratu zuen administrazioak. Era 
berean, administrazioak landutako erantzunak biltzen zituen txostenak, “Informe relativo 
a las alegaciones presentadas al documento del Plan Territorial Sectorial de la Energía 

13  “Los megalitos tumban a los molinos” (Megalitoak aerosorgailuei irabazi) titulupean laburbildu zuen 
garaiko prentsak aurreikusitako bi proiektuak plangintzatik ezabatu izana. Iturria: Diario Vasco 
(2001).
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Eólica aprobado inicialmente” delakoak (2001eko abenduan egindakoa)14, zentral eolikoen 
ezarkuntzek sortuko lituzketen inpaktuak ingurumenaren ikuspuntu orokorrago batetik 
aztertu beharko litzatekeela nabarmentzen zuen.

Prozedura administratiboak zabaldu zituen partaidetzarako aukeren gaineko hausnarketa 
gutxi bildu zen alegazioetan. Gehienak kontsulta epealdiaren zabalpen daten gainean aritzen 
ziren. Hala ere, orokorrean prozedurak berak eskaintzen zituen eragiteko mekanismo eta 
metodologiaren gainean ia ez zen aipamenik aurkitu. Energia Zuzendaritzak epealdiz kanpo 
aurkeztutako alegazioak onartu izana azpimarratzen zuen erantzunetan, parte-hartzea 
murriztu baino, errazteko asmoz. Prozedurak arlo honetan eduki zituen gabeziei dagokionez, 
benetako eztabaidarako espaziorik ez irekitzea leporatzen zitzaion administrazioari. Kritika 
hauei luzatutako erantzunean, 1997. urtetik aurrera irekitako eztabaida publikoa eta 
izapidean zehar LAPk bereganatzen zituen aldaketak azpimarratzen zituen. Horrela, “(…) 
nuestra discrepancia con la afirmación manifestada de que no se ha propiciado el debate o 
el consenso, pues desde el año 1997 en que se lleva trabajando en este PTS, muchos de 
los criterios introducidos y de los cambios realizados durante su elaboración y tramitación, 
lo han sido en respuesta a sensibilidades manifestadas durante el debate que se ha 
venido desarrollando sobre la energía eólica, no solo, en las fases de información pública 
de la tramitación del PTS, sino también en otro tipo de foros (prensa, debates públicos, 
conferencias, etc.)” (Eusko Jaurlaritzako Administrazio Espedientea, 2001; alegazioen 
informea: 177).

Udalek aurkeztu zituzten alegazio gehienak, normalean euren udalerrian ezartzen ziren 
kokaleku proposamenen gainean aurkako jarrera azaltzeko. Udalek ere, alegazioak 
aurkezteko jendaurreko epealdiaren luzapena eskatu izan zuten, norabide bereko 
beste alegazio askok bezala, kontrako erantzuna jaso zutelarik. Azpimarratu beharko 
litzateke jendaurreko epealdia udako opor garaian zabaldu zela, administrazio zein 
herritar ezberdinen ekarpenerako aukerak murriztuz. Energia Zuzendaritzak emandako 
erantzunaren arabera, administrazio publiko interesatuek aurrez jaso izan zuten Aurrerapen 
txostena, eta prozeduraren gaineko jarraipena egiteko aukera izan zutenez, kontsultara 
irekitako epealdiarekin nahikoa zen euren alegazioak aurkezteko. Zuzendaritza berak 
adierazitako argudioen artean, administrazio barneko izapide hauei lotutako jendaurreko 
epealdien mugak zehazten ziren. Horrela, Administrazio Publikoen Erregimen Juridikoa eta 
Administrazio-prozedura Orokorrak arautzen dituen 30/1992 legearen 49. artikuluak ezartzen 
dituen epealdiak eta hauen zabalpenak argitzen ziren, luzapenerako arrazonamenduak 
eta gehienezko luzapenak identifikatuz. Horren arabera, gehienez prozedurak ezarritako 
jendaurreko epealdiaren erdia luzatzeko aukera legoke, kasu honetan hilabete bat. 
Alegazio ezberdinen erantzunetan, epealdiz kanpoko iradokizunak onartzeko jarrera azaldu 
zuen Energia Zuzendaritzak, epealdiaren zabalpen ofizialik gabeko jarrera orokor baten 
testuinguruan kokatu beharrekoa.

Plangintzaren garapen eta metodologia ereduak nabarmenki kritikatzen zituzten jarrerek, 
energia eolikoaren Plan honek izan zuen bilakaera historikoa ere aipatzen zuten, 1995. urtean 
proposatutakoaren kopia izatea leporatuta. Ordukoa, irabazi propioetan oinarritutako enpresa 
pribatu batek egin zuela ere azpimarratu zuten. Horren aurrean, Energia Zuzendaritzak 
Lurraldearen Arloko Plana landu izanak energia eolikoaren garapena berandutzea ekarri 
zuela argudiatu zuen, plangintza lantzeak eragin zuen proiektuen atzerapenak promotoreen 
oniritzia izan zuela azpimarratuz. LAPk hautatutako kokalekuek paisaian izango luketen 
afekzioa ere alegazio askok jorratu izan zuten gaia izan zen. Kokalekuen altuera eta 
norabide ezaugarriek erabateko eragina zuten erantzun hauek luzatzerako orduan, kezka 

14  LAPren Administrazio espedientea (2001eko abendua): “Informe relativo a las alegaciones 
presentadas al documento del Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica aprobado inicialmente”. 
Espedientearen 6 eta 7. kutxak.
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argiak agertzen zirelarik lurralde-administrazio, talde edota herritarren aldetik. Horrela, 
paisaian eduki zezaketen afekzioa ez litzateke soilik tokiko eskalean zentratuko, baizik eta, 
kokaleku guztiek euren inpaktuak zirela-eta eduki zezaketeen afekzio globala ere kontuan 
hartu beharko litzatekeelako.

Energia eolikoaren Lurraldearen Arloko Plana atzera botatzea ere eskatzen zutenek 
alegazioak landu zituzten. Hauek, arrazoi ezberdinak argudiatzen zituzten: erabilitako 
metodologia teknikoa egokia ez izatea, parte-hartzea mugatuta egon izana, planteatutako 
garapen eredua, zentral eolikoen plangintza izatea eta ez energia eolikoarena eta 
bestelakoak. Hala ere, Energia Administrazioaren aldetik ez zen horrelakorik antzematen, 
eta Lurraldearen Arloko Plana atzeratzeak energia-iturri honen garapena geraraztea 
suposatuko lukeela azpimarratzen zuen.

LAPren Aurrerapen dokumentuak aurrez identifikatu gabeko kokalekuetan zentral eolikoak 
egokitzeko aukera zabaltzen zuen. Aukera hori, prozedura barruan irekitako kontsulta 
epealdian jasotako iradokizunak eta proposamenen eragin ahalmenagatik baztertu zen. 
Horrela, onartutako dokumentuak jarraituz, LAPri zentral eoliko berriak eransteko aukera 
izateko, plangintzaren moldapena derrigorrezkotzat jo zen.

Irukurutzeta-Karakate eta Zamiño-Izaspi proposatutako kokalekuen inguruan, afekzioa 
izango luketen udalen erantzun bateratua adierazgarria izan zen. Denek aurkeztu zituzten 
alegazioak aurkakotasuna azalduz, besteak beste, bertan aurkitzen diren elementu 
megalitikoak zaintzearekin bateragarriak ez izateagatik. Era berean, Eusko Jaurlaritzako 
Kultura Sailak Elosua-Plazentzia (Irukurutzeta) eta Iruarrieta (Zamiño-Izaspi) Estazio 
Megalitikoei ondare kultural kalifikazioa emateko prozedura hasi zuen. Eusko Jaurlaritzako 
Sail ezberdinen arteko harremanak izan ziren, zentral eolikoak ezartzeko kokalekua 
eta ondare kulturala bateragarriak izateko saiakeran. Bi kokalekuak II. Taldera pasa 
ziren, Energia Zuzendaritzaren arabera zuhurtasun ariketa batean. Azkenean, LAPren 
dokumentuak argitzen duenaren harian eta Sailen arteko akordio eza medio, aipatutako 
kokaleku posible biak plangintzatik kanpo geratu ziren. Horrela argitzen du erantzunak 
eta prozeduraren ondorioak biltzen zituen Administrazio Espedientearen dokumentuak: “A 
pesar de los esfuerzos no fue posible buscar un punto de encuentro y, en consecuencia, 
el Departamento de Industria, Comercio y Turismo ha decidido desistir o excluir del PTS 
los emplazamientos de Zamiño-izaspi e Irukurutzeta, pues en ellos, un buen número de 
elementos megalíticos coinciden con la alineación potencial (5 en el caso de Zamiño-izaspi 
y 10 en el caso de Irukurutzeta) mientras que otro número importante se localiza en las 
inmediaciones y si se eligiera, (…), su existencia haría prácticamente inviable la ejecución 
de parques eólicos en aquellos emplazamientos” (Elgeako Administrazio Espedientea, 
Alegazioen informea, 2001:30).

Kolometako kasuan, Gorbeiako Parke Naturalaren barruan aurkitzen delarik, hasiera 
batean kokaleku potentzialaren %49 atzera bota zen. Erantzunean ere, Gorbeiako Natur 
Baliabideen Antolamendu Planak (NBAP) jarduera hauek ez galaraztea azpimarratzen 
zen, atzera botatzeko arrazoiak bilatzen zituztenei erantzunez (tokiko administrazioak eta 
herritarrak).

Zentral eolikoen aldeko jarrerak ere aurkitu ziren kontsulta epealdi honetan. Horrela, I. 
taldeak markatzen zuen lehentasunaren aurrean, inguruan kokatuko litzatekeen parkea 
taldez pasatzea eskatzen zutenak ere aurkitzen ziren, lehentasuna eskatuz alegia. Bestetik, 
LAPk aurreikusi ez zituen kokagune berriak proposatzen zituztenak ere aurki daitezke. 
Erantzunetan ere, zentral eolikoak ezartzeak ekarriko lituzkeen onura sozio-ekonomikoak 
aipatzen ziren behin eta berriz. Alegazio batzuek azaltzen zuten kezkaren aurrean, batik 
bat tokiko garapenaren bideak bateragarriak izango litzatekeen ala ez zentralekin, energia 
eolikoaren produkziorako jarduerek lurraldean luketen onura azpimarratzen ziten. Landa 
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eremuetan, turismoa edota lehen sektorearekin lotutako jarduerekin zentral eolikoak guztiz 
bateragarriak izatea adierazten zen Energia Zuzendaritzaren aldetik. Horrekin batera, zonalde 
hauen hornikuntza eta azpiegitura elektrikoen hobekuntza instalakuntza hauekin bermatuta 
egongo litzatekeela aitortzen zen ere, lanpostuen sorrera eta toki-administrazioentzat zergen 
ordainketek suposatuko luketen diru-sarrerak ere azpimarratzen zirelarik.

Energia eolikoaren LAPren arabera, eskualde mailan instalakuntza eolikoak garatzeko 
jarritako aurrekontuak, faboratuak ez diren edo gainbehera doazen eskualdeetako errenta 
eta bizi maila igotzea ekar lezake. Izan ere, zentral eolikoak eraikitzen diren lekuetan, 
tokiko zergak eta lagapen kuotak sortzen dituzte. Gainera, plangintzaren arabera, zonalde 
hauetako hornikuntza eta azpiegitura elektrikoa bermatzeaz gain, errepide sare eta bideak 
hobetzea ekar lezake ere. Alegazioei luzatutako erantzunetan ere, instalakuntza eolikoek 
tokiko garapen ekonomikoan eduki dezaketen balio azpimarratzen zen.

EAEko Lurralde Antolamendurako 4/1990 legeak azaltzen duen prozedura jarraituz, Eusko 
Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak informazioa igorri behar izan zion 
garaiko Etxebizitza eta Ingurumen Sailari, eta baita Lurralde Antolamenduko Batzordeari 
ere. Ondoren, plangintza proposamena Gobernu Kontseiluari aurkeztu zitzaion, behin betiko 
onar zitzan. Hortaz, aukeratutako kokalekuak bi multzotan banatu ziren. Zentral eolikoak I 
Multzoko kokalekuetan instalatuko ziren lehendabizi, eta II Multzokoak soilik baimenduko 
ziren objektiboki egiaztatzen bazen zaila zela aurreikusitako helburu energetikoak erdiestea 
aurreneko kokaguneetan.

Hala ere, onartutako LAPk honakoa aipatzen du: “(…) gerta liteke sustatzaileek LAP honetan 
agertzen ez diren kokalekuak aukeratzea. Horregatik, LAP, sektore eolikoa txukun garatzeko 
tresna izateaz gain, bideratuta dago jarraibide eta irizpideak ematera, LPSn agertzen ez 
diren kokalekuak aztertu eta balioesteko gida moduan erabiltzeko” (LAP, 2002: 62), Planak 
duen malgutasunaren seinale. 2006. urtean Eusko Jaurlaritzak II Multzoko kokaguneetan 
parke eolikoak ezartzeko beharrezkoa den bideratzearekin hasteko baimena luzatu zuen.

7 GATAZKA ETA EZTABAIDA KOKAPENERA MUGATZEA ALA ESKALA,  POLITIKA  
ETA PROBLEMATIKA ZABALAGOA KONTUAN HARTZERA BIDERATU? ONDORIOAK

Legeak haize-energiaren LAP tramitatzeko ezartzen dituen momentu puntualetan agertu 
ziren argudioak eta gaiak anitzak izan ziren: haize-energiaren garapen-eredua, onurak eta 
ingurumen-inpaktua, lurralde politikekiko eta politika sektorialekiko koordinazioa, eremu 
babestuak, … Teknikoki prozeduran aldaketa batzuk egin ziren arren (batik bat Elgeako 
proiektuan onartu zirenen inguruan), lurralde-aldaketa garrantzitsuenak bi zentral eoliko 
baztertzea eta garatu beharreko proiektuak bi taldetan mailakatzea izan ziren. Aldaketa 
horien atzean Eusko Jaurlaritzako Sailen arteko akordio bat egon zen. Horrek adierazten du 
egiten diren aldaketak, oinarrian, maila ezberdinetako administrazioen arteko harremanen 
ondorioz egiten direla, eta ez direla gertatzen lurraldean egituratutako gainerako eragileek 
esan dezaketenaren arabera.

Aerosorgailuen kokapenaren tokian tokiko arazo eta gatazka zehatzetik haratago joan nahi 
zuten alegazioak aurkeztu ziren plangintzaren bideratzean zehar zabaldutako jendaurreko 
epealdietan, eta bide informalen bidez irekitako eztabaidetan. Gatazka eta eztabaida 
kokapenera mugatzera baino, eskala, politika eta problematika zabalagoa kontuan hartzen 
zuten, “non?” galderaren erantzun zehatzetik urrunduz eta ihardespen horiek eztabaida 
aberastera eramateko hautua hartuz. LAPri dagokionez, haize-energia garatzeko balizko 
kokalekuak aurreikusten zituzten proiektuen aurkako erantzunak eta prozedurak hainbat 
mailatan gauzatu baziren ere, tokiko erantzunak nabarmendu ziren besteen gainetik. Erantzun 
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horiek plan sektorial hori tramitatzerakoan gauzatu zituzten formalki toki-administrazioek 
eta egituratutako taldeek edo aurkezturiko proiektuen harira sortutako beste talde batzuek. 
Baina, aldi berean, gizarte-sareak ere sortu ziren, era informalean eztabaidan parte-hartzea 
eskatzeko. Horretarako, kontrastatutako informazioa erabili eta normalki halakoetan parte 
hartzen ez duen edo ordura arte jarrerarik erakutsi ez zuen gizartearen atal hori mugiarazi 
zuten. Marti-ren (2007) arabera, parte-hartze horiek tokiko esparrua erabiltzen dute 
erreferentziako esparru nagusi bezala (nortasuna sortzeko, mobilizatzeko eta helburuak 
aldarrikatzeko esparru bezala), baina estrategia zabalago eta globalagoekin, eta sarean 
jarduteko eta gai beraren inguruko borrokak biltzeko joerarekin konbinatzen dute. Bi kasutan 
agerian dago eragileek prozedura horiei buruzko ezagutza dutela; lurralde-eragina zegoen 
beste kasu batzuetan parte hartuz eskuratu duten eskarmentua.

Galdeketa publikoetarako prozeduren barruan jasotzen diren jarduerek edo momentu 
puntualek eragile guztien parte-hartzea ahalbidetzen dute. Baina eragiteko aukera hori ez 
da baldintza berdinetan gertatzen eta, ondorioz, aukera hori oso mugatuta dago. Egoera 
egokietan parte-hartzea ahalbidetuko duten baldintzarik ez egoteak erakusten du ez 
dagoela borondaterik halako prozeduretan eragile egituratuek ordezka ditzaketen iritziak 
edo interesak ager daitezen. Borondate gabezia hori tramitazioaren hasieran bertan ikusten 
da, eragileei informazioa emateko eta komunikatzeko unean, edo azkenean onartu eta 
abian jarriko diren planetan bakoitzak duen eragiteko ahalmenaren azterketan. Tramitazio 
zehatz baten (eta orokorrean politika publikoen aurrean) aurrean erakunde batek erabiltzen 
dituen komunikazio bideek argi erakusten dute zer borondate politiko-tekniko dagoen ahalik 
eta eragile gehienek parte har dezaten.

Halatan, egon zen parte-hartzeak (oso eragile ezberdinak bildu ziren proiektu zehatzen 
aurka eta askotan haize-energia lantzeko aukeratutako garapen-ereduaren aurka bat 
eginda) ez zuen lortu toki-maila gainditzea (oso kasu gutxitan) eta proiektuaren aurka 
zeuden talde eta administrazioen arteko gizarte-sareak lortzea, nahiz eta hori bilatzen zuten 
harremanak eta ekimenak egon. LAPri egindako alegazioen azterketak agerian uzten ditu 
horren aurka hartu ziren bi jarrerak: alde batetik, planaren eta aurkezten duen garapen-
ereduaren kritika orokorra, eta beste aldetik, LAPk hasieran proposatzen zituen hamahiru 
zentral eolikoetatik bakoitzari, toki-mailan, emandako erantzuna. Azpimarratu egin behar da 
parte-hartze informalak (mobilizazio, akanpada, hitzaldi, topagune,…) hasieratik lortu zuela 
eztabaida garapen eoliko ereduaren ingurura eramatea. Eragileen aniztasunak (jatorrian, 
mailan eta lan-gaietan) eta planaren izaera autonomikoak erantzun bateratuagoa egotea 
galarazi zuten.
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