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III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

EUSKO JAURLARITZA
EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

Arabako Lurralde Ordezkaritza

Jendaurrean jartzen baita proiektu hau: Bastidako udalerrian (Araba), Gatzaga Buradongo 
nukleoan petrolioaren gas likidotuak (PGL) tanga finkoan eta gas propano kanalizatua bana-
tzeko sarea

Jendaurrean jartzen dira behean zehaztutako jarduketa, bai eta eskatzailearen arabera des-
jabetu beharreko ondasun eta eskubideen bana-banako zerrenda zehatza ere, xedapen hauetan 
ezarritakoaren ondorioetarako: Gas erregaien kanalizazio bidezko banaketa-instalazioei eta ga-
rraioari buruzko administrazio-baimenen prozeduren ekainaren 9ko 76/2020 Dekretuaren 16. eta 
34. artikuluak; Hidrokarburoei buruzko urriaren 7ko 34 /1998 Legearen 104. artikulua, eta Nahi-
taezko Desjabetzeari buruzko 1957ko apirilaren 26ko Legearen Erregelamenduaren 17. artikulua:

– Eskatzailea: Ned Suministro GLP SAU (helbidea: Concha Jeneralaren kalea 20, 48010 
Bilbao).

– Eskatutakoa: administrazio-baimena, exekuzio-proiektua onartzea eta onura publikoaren 
deklarazioa.

– Xedea: Gatzaga Buradongo (Araba) nukleoa gasifikatzeko beharrezkoak diren gas propa-
noko azpiegiturak (PGL) eraikitzea.

– Erreferentzia: 01CGY 202000005.

Petrolioaren gas likidotua tanga finkoan eta gas propano kanalizatua banatzeko sarean 
biltegiratzea – Gatzaga Buradongo nukleoa – Bastida udal-mugartea (Araba).

– Udalerriak: Bastidako udal-mugartea.

– Proiektuak eraginpean hartzen dituen ondasun eta eskubideak: iragarki honen eranskinean 
jasotakoak.

– Aurrekontua: 121.932,18 euro.

Eta guztiek jakin dezaten ematen da argitara esandakoa, eta batez ere proiektuak eraginpean 
hartzen dituen lurren jabeak eta gainerako titularrak jakitun egon daitezen (jabe eta titular ho-
rien zerrenda iragarki honen amaieran dago), hain justu ere proiektua aztertzeko Ekonomiaren 
Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saileko Arabako lurralde-bulegoan (Vitoria-Gasteiz, 
Samaniego kalea 2), behar den udalean edo www.euskadi.eus web-orrian (Energia eta Mea-
tegiak/Energia ataleko Proiektuei buruzko Informazioa azpiatalean: https://www.euskadi.eus/
eusko-jaurlaritza/energia-meategiak/hasiera/), eta aipatutako tokietan egokitzat jotzen diren 
alegazioak aurkezteko, bakoitzaren bi ale betiere. Horretarako, hogei eguneko epea egongo 
da, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko abenduaren 14a

Arabako lurralde-ordezkaria
JESÚS PASCUAL LORENTE

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/energia-meategiak/hasiera/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/energia-meategiak/hasiera/
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ERANSKINA

ERAGINPEKO ONDASUN ETA ESKUBIDEEN ZERRENDA

GATZAGA BURADONGO NUKleoan Petrolioaren gas likidotua (PGL) TANGA finkoan eta 
gas propano kanalizatua banatzeko sarean biltegiratzea, BASTIDako udal-mugartean (araba).

KOKAPENA
GATZAGA BURADONGO NUKLEOA JABEA AFEKZIOA PLANA

PGLren biltegiratze-zentroa

Bastidako Udala 75,5 m2

(Loturak: 7 m) NG-B-001

Bastidako Udala 75,5 m2

(Loturak: 7 m) NG-B-001

Gatzaga Buradongo 
Administrazio Batzarra 145 m2 NG-B-001

Gatzaga Buradongo nukleoa lotura-arteria Bastidako Udala 205 metro NG-B-001

Gatzaga Buradongo nukleoa lotura-arteria Gatzaga Buradongo 
Administrazio Batzarra 205 metro NG-B-001

Arroyo Valahonda lotura-arteria Uraren Euskal Agentzia
2 metro

NG-B-001

NG-URA-001

205 metro NG-B-001
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