
2020ko ekainaren 26a, ostirala  •  71 zk. 

1/2

2020-01559

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

124/2020 Foru Agindua, ekainaren 10koa, hasierako onespena ematen diona Lasernako hobi 
septikoa eta Casablancako HUA (zati bat Guardiako udalerriko lurzoru urbanizaezinean dago) 
lotzeko proiektuaren interes publikoaren adierazpenaren espedienteari, Arabako Errioxako 
Uren Partzuergoak sustatua

Arabako Errioxako Uren Partzuergoak obra lizentzia eskatu dio Guardiako Udalari, Lasernako 
hobi septikoa Casablancako HUAra konektatzeko proiektua gauzatzeko. Proiektu hori da Laser-
nako hiriguneko hondakin urak husteko kanalizazio bat eraikitzea, Casablancako industrialdeko 
araztegian (HUA) tratatzeko.

Obren barruan, ponpaketa hobi bat eraikiko da egungo hobi septikoen ondoan, ponpaketa 
ekipamenduetarako etxola bat (HUPE) eta 2.600 metroko burdinurtuzko hodi bat, landa bidee-
tatik igarotzen dena eta Laserna eta San Rafael guneak zeharkatzen dituena, Casablancako 
industrialdean dagoen hondakin uren sarearekin lotzeraino. Lasernatik San Rafaelera iristen 
den ur hornidurako hodia polietilenozko hodiarekin berritzea ere aurreikusten da; hori guztia 
Guardiako udalerriaren hego-ekialdean kokatuta dago.

Guardiako Udalak espedientea bidali du, eta eskatu du izapidetu dadila proiektuaren inte-
res publikoaren adierazpena, Lurzoru eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 28.5.a) 
artikuluan xedatutakoa betetzeko.

Urkidetza - Arabako Errioxako Uren Partzuergoak aurkeztutako espedientean dago proiektu 
teknikoa, baita udal arkitektoak eginiko txostena ere, zeinetan adierazten baita HUPE instalazioak 
kokaleku izango duen lurzatia (19 poligonoko 128 lurzatia) lurzoru urbanizaezin sailkatutako eta 
nekazaritza intereseko babes zona kalifikatutako lursailean daudela, non, udal plangintzako arau 
subsidiarioen 113. artikuluan ezarritakoaren arabera, erabilera publikoko eta interes sozialeko 
erabilerak, instalazioak eta eraikuntzak baimentzen baitira. Bestalde, proiektatutako hoditeriak 
erabilera eta jabari publikoko bide saretik igarotzen dira (landa bideak eta kale urbanizatuak), eta, 
zati batean, lurzoru urbanizaezina zeharkatzen dute, zehazki, “Nekazaritzako Intereseko Babes 
Zona” eta “Leheneratu beharreko Basoguneen Babes Zona” gisa kalifikatutako lurrak.

OINARRI JURIDIKOAK

Lehenengoa. Ingurumen eta Hirigintza Sailak eskumena du aztertzen ari den espedientea 
ebazteko, Diputatu Nagusiaren uztailaren 5eko 324/2019 Foru Dekretuaren arabera eta Sailaren 
Egitura Organiko eta Funtzionala onetsi zuen Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 17/2016 
Foru Dekretuko 18.c) artikuluan xedatutakoaren arabera.

Bat etorriz lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak 28.5.a) artikuluan ezarritakoare-
kin, “lurzoru urbanizaezinean ezingo dira gauzatu aplikatzekoa den arloko legeriak edo lurralde 
antolamenduak interes publikoko deklaratutako zuzkidura, ekipamendu eta jarduerak berariaz 
ezartzeko jardunak baizik, zeinak, betiere, dagokion foru diputatuak ebazpen bidez deklaratu 
behar baititu interes publikoko, hogei egunez jendaurrean edukitzeko izapidea bete ondoren”.

Bigarrena. 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.
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Horregatik, eta dagozkidan ahalmenak erabiliz, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Hasierako onespena ematea Lasernako hobi septikoa eta Casablancako HUA 
(zati bat Guardiako udalerriko lurzoru urbanizaezinean dago) lotzeko proiektuaren interes pu-
blikoaren adierazpenaren espedienteari, Arabako Errioxako Uren Partzuergoak sustatua.

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 Antolamenduaren eta Hirigintzaren Zerbitzuan azter 
dezakete espedientea.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko ekainaren 10a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO
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