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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

255/2019 Foru Agindua, urriaren 2koa, hasierako onespena ematen diona interes publikoaren 
adierazpen espedienteari Kripan udalerriko 1 poligonoko 130 lurzatian jarritako komunikazio 
zentroa (TDT antena) legeztatzeko, Itelazpi SAk sustatuta

Itelazpi SA Eusko Jaurlaritzako telekomunikazio sozietateak eskaera bat aurkeztu du Kri-
pango Udalean, udalerriko 1 poligonoko 130 lurzatian jarritako komunikazio zentroa legeztatzeko 
eskatzen duena.

Kripango Udalak espedientea bidali du, eta eskatu du izapidetu dadila proiektuaren interes 
publikoaren adierazpena, Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 28.5.a) 
artikuluan xedatutakoa betetzeko.

Espedientearen barruan dago instalazioaren jardueraren memoria, non jasotzen den komu-
nikazio zentroari lotutako azpiegitura osatzen dutela linea elektriko batek eta antena jasotzaile 
eta trasmitzaileak instalatzeko dorre batek, hori guztiori hesi batek inguratuta, dorrea metalikoa 
dela, saretaduna, bere kabuz eusten dena, 18 metro altuerako sekzio karratua duela, eta berme 
elektriko, mekaniko, legal eta SSL egiaztagiria (Konexio Seguruen Geruza) dituela. Zentroa 
erabiltzen da herritarrei TDT zerbitzu autonomikoa emateko. Espedientean udal arkitektoak 
egindako txostena ere jasotzen da. Txosten horretan adierazten da lurzatia lurzoru urbanizaezi-
nean dagoela, nekazaritza eta abeltzaintza intereseko babes zonaren kategorian, eta udalerrian 
indarrean dagoen hiri antolamendurako plan orokorrean aurreikusitakoarekin bat etorriz, interes 
publikoko instalazioen erabilera baimentzen dela.

OINARRI JURIDIKOAK

Ingurumen eta Hirigintza Sailak eskumena du aztertzen ari den espedientea ebazteko, Di-
putatu Nagusiaren uztailaren 5eko 324/2019 Foru Dekretuaren arabera, eta sailaren egitura 
organikoa eta funtzionala onetsi zuen Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 17/2016 Foru 
Dekretuak 18.c) artikuluan xedatutakoaren arabera.

2/2006 Legeak 28.5.a) artikuluan ezartzen duen araubideari jarraituz, lurzoru urbanizaezinean 
“ezin da beste jardunik gauzatu aplikatzekoa den legedia sektorialak edo lurralde planeamen-
duak interes publikokotzat jotako zuzkidurak, ekipamenduak eta jarduerak baizik, baldin eta, 
gainera, dagokion foru diputatuaren ebazpenaren bidez, interes publikokotzat jotzen badira, 
aldez aurretik hogei egunez jendaurrean edukitzeko izapidea beteta”.

Aztertutako kasuan, hasierako onespena izapide bat baino ez da, hots, prozedura bultzatzen 
duen eta edukia argitaratzea ahalbidetzen duen izapidea baino ez, eta ez du xedatzen, inondik 
inora, behin betiko onespenerako hartu beharreko erabakirik.

Horregatik, dagozkidan ahalmenak erabiliz, honako hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Hasierako onespena ematea interes publikoaren adierazpen espedienteari 
Kripan udalerriko 1 poligonoko 130 lurzatian jarritako komunikazio zentroa (TDT antena) 
legeztatzeko, Itelazpi SAk sustatu eta udal horrek izapidetua.
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Bigarrena. Espedientea jendaurrean jartzea, hogei egunez, foru agindu hau ALHAOn 
argitaratzen denetik aurrera. Epe horretan, nahi duen orok egoki iritzitako alegazioak aurkeztu 
ahal izango ditu. Interesdunek Lurralde Antolamendu eta Hirigintza Zerbitzuan azter dezakete 
espedientea.

Gasteiz, 2019ko urriaren 2a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO
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