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III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

LURRALDE POLITIKA ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA
GOBERNUAREN ORDEZKARITZA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN

Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernuaren Ordezkariaren Ebazpena, linea Cenicero AET-ko 
“San Asensio” izendatua 13,2 KV-ko aireko linearen 247. euskarri berria eta “Calle El Barco” 
transformazio-zentroa lotzekoa, San Asensio eta Montalbo-ko (Errioxa) eta Manuetako (Araba) 
udal-mugartetan eraikitzeak eragindako zenbait finka okupatu aurreko aktak egiteko deialdia 
egiten duena

Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioko Energia Politikako eta 
Meatzeetako Zuzendaritza Nagusiaren 2020ko ekainaren 1eko Ebazpenaren bidez (Estatuko 
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 165. zenbakian, 2020ko ekainaren 12an), onura publikotzat 
jo da 13,2 kV-ko aireko linearen 247 zenbakiko euskarri berriaren arteko 13,2 kV-ko aireko linea 
elektrikoa eraikitzeko proiektua. San Asensio eta Torremontalbo udalerrietan (Errioxa) eta Ma-
ñuetan (Araba).

Onura publikoko deklarazio horrek, Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 
Legearen 56. artikuluan eta energia elektrikoko instalazioak baimentzeko prozedurak, garraio, 
banaketa, merkaturatze eta hornidurako jarduerak arautzen dituen abenduaren 1eko 1955/2000 
Errege Dekretuaren 149. artikuluan ezarritakoaren arabera, berekin dakar, nolanahi ere, onda-
sunak okupatu beharra edo eragindako eskubideen eskuratu beharra bai eta lehenbailehen 
okupatzea ere, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko 1954ko abenduaren 16ko Legearen 52. arti-
kuluaren ondorioetarako.

Hori dela eta, Gobernuaren Ordezkaritza honek, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 
52. aipatutako artikulua betez, erabaki du ukitutako ondasunen jabeei eta titularrei dei egitea 
(horien zerrenda zehatza eta banakakoa ebazpen honen eranskin gisa erantsi da), erasandako 
ondasuna kokatuta dagoen udaletxean, bilera-puntutzat hartuta, eranskin horretan adierazitako 
egunean eta orduan ager daitezen, okupatu aurreko aktak eta, hala badagokio, okupazio-aktak 
egiteko.

Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikulu hori betez, aktak egiteko ekitaldia 
ukitutako interesdunei zitazio-zedula egokiaren bidez jakinaraziko zaie, tokia, eguna eta ordua 
berariaz adierazita. Era berean, Ebazpen honen berri emango da Mañuetako Udaleko ediktu-tau-
lan, Estatuko Aldizkari Ofizialean, probintziako aldizkari ofizialean eta Arabako bi egunkaritan.

Interesdun guztiek, bai eta ukitutako ondasunen gaineko edozein eskubide eta interesen 
titular diren pertsonek ere, pertsonalki edo behar bezala baimendutako pertsonek ordezkatuta 
joan behar izango dute. Horretarako, Nortasun Agiri Nazionala, titulartasuna egiaztatzen duten 
agiriak eta Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren azken ordainagiria aurkeztu behar izango 
dituzte eta, egoki baderitzote, adituarekin eta notarioarekin joan ahal izango dira, gastuak beren 
kontura.

Argitalpen hau egiten da, halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-
ren urriaren 1eko 39/2015 Legearen 44. artikuluaren ondorioetarako, Ebazpen hau jakinarazteko 
titular ezezagunen kasuan, helbide ezezagunen kasuan edo, jakinarazpena egiten saiatu arren, 
egin ezin izan den kasuetan.
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Desjabetze-espedientean, “I-De redes Eléctricas Inteligentes, Sociedad Anónima Uniperso-
nal” sozietateak erakunde onuradunaren izaera hartzen du.

Vitoria-Gasteizen, 2021ko urtarrilaren 4a

Gobernuaren ordezkaria Euskal Autonomia Erkidegoan
DENIS ITXASO GONZÁLEZ
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I. Eranskina: Ebazpen honen xede den azpiegitura elektrikoaren proiektuak 
ukitutako ondasunen jabe eta titularren zerrenda zehatza eta banakakoa, 
Mañuetako Udalean ager daitezen, okupazioaren aurreko aktak egitera 

eta, hala badagokio, behin betiko okupazioaren aktak egitera

ANEXO I/ I ERANSKINA 
 

AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE EBRO/ MAÑUETAKO UDALA 
 

LINEA AÉREA / AIREKO LINEA 
 

Finca 
Proyecto 

Finka 
Proiektua  

Polígo
no 

Poligo
noa 

Parcela 
Lursaila  

 
Titular 

Titularra 

Longitud 
tendido 
Linea- 
luzera 

(m)  

 
Servidu
mbre de 

vuelo 
Hegal-
zorra 
(m2)  

Servidu
mbre de 
segurida

d 
Segurtas
un-zorra 

(m2) 

Apoyos nº 
Euskarriak 

zk.  

Apoyos m2 
Euskarriak  

m2 

(1) 

Ocupación 
Temporal 

Aldi baterako 
okupazioa 

(m2)  

Poda de 
arbolado 

en zona de 
riesgo 

Zuhaitz- 
inaustea 
arrisku-
eremuan 

(m2)  

Naturaleza 
del Terreno  
Lurraren 

izaera 

Día 
Eguna  

 
Hora 

Ordua  
 

33 1 663 

DIPUTACIÓ
N FORAL DE 

ÁLAVA 
ARABAKO 

FORU 
ALDUNDIA 

27 146    27  

Bombeo 
Residuales 

Hondakinak 
ponpatzea 

2/2/2020 12:45 

34 1 192 
RAMÓN 
SÁENZ 

BLANCO 
8 30  168 ½· 15 30  Viña 

Mahastia 2/2/2020 13:00 

35 1 189 

ANTONIO 
MARIA 

GARCIA 
CHAVARRIA 

4 4  168 ½· 15  30  Viña 
Mahastia 2/2/2020 13:15 

 
(1) Incluye, en su caso, la acera perimetral necesaria.  Beharrezkoa den perimetro-espaloia barne hartzen du, 
hala badagokio. 
 

LIMITACIONES DERIVADAS DE LA SERVIDUMBRE   ZORRAREN ONDORIOZKO MUGAK 
 
Prohibición de construcción de edificios e 
instalaciones industriales definitivas o 
provisionales en la servidumbre de vuelo, 
incrementada con la distancia reglamentaria a 
ambos lados de los conductores extremos. 
 
Prohibición de plantación de árboles que 
puedan crecer hasta llegar a comprometer la 
distancia de seguridad reglamentaria, 
entendiendo como tal la que por inclinación o 
por caída fortuita o provocada puedan 
alcanzar los conductores. 

Debekatuta dago behin betiko edo behin-
behineko industria-eraikin eta -instalazioak 
eraikitzea hegalkin-zorrean, betiere, arauzko 
distantzia gehituta muturreko eroaleetatik bi 
aldeetara. 
 
Debekatuta dago arauzko segurtasun-
distantzia arriskuan jarri arte hazi daitezkeen 
zuhaitzak landatzea; hau da, inklinazioagatik, 
ustekabeko erorikoagatik edo eragindako 
erorikoagatik gidariek lor dezaketena. 

 
LINEA SUBTERRÁNEA / LURPEKO LINEA 

 
 

Finca 
Proyecto 

Finka 
Proiektua  

Polígono 
Poligonoa 

Parcela 
Lursaila  

 
Titular 

Titularra 
 

Longitud 
zanja (m.) 

Anchura 
zanja 
(m.) 

Servidumbre 
de seguridad 
Segurtasun-
zorra (m2) 

  

Ocupación 
Temporal 

Aldi 
baterako 

okupazioa 
(m2)  

  

Naturaleza 
del 

Terreno  
Lurraren 

izaera 

Día 
Eguna  

 
Hora 

Ordua  
 

35 1 189 

ANTONIO 
MARIA 

GARCIA 
CHAVARRIA 

6 0,6 7,20     Viña 2/2/2020 13:15 
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LIMITACIONES DERIVADAS DE LA SERVIDUMBRE  ZORRAREN ONDORIOZKO MUGAK 
 
Prohibición de plantación de árboles y 
construcción de edificios e instalaciones 
industriales en una franja definida por la zanja 
donde van alojados los conductores, 
incrementada en las distancias mínimas 
reglamentarias. 

Debekatuta dago zuhaitzak landatzea eta 
eraikin eta instalazio industrialak eraikitzea 
gidariak dauden zangak zehaztutako zerrenda 
batean, arauzko gutxieneko distantziak 
gehituta. 
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