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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

225/2022 Foru Agindua, 2022ko irailaren 22koa. Mijancasko eta Santurdeko kontzejuen artean, 
Berantevillako udalerriko lurzoru urbanizaezinetik joango den zuntz optikoa (01946508 zenba-
kiduna) kanalizatzeko, Telefónica SAUk sustatutako proiektuaren interes publikoa adieraztea

Telefónica de España SAUk obra lizentzia eskatu dio Berantevillako Udalari zuntz optikoaren 
linea bat kanalizatzeko (01946508 zenbakidun proiektua), Mijancasko eta Santurdeko kontzejuen 
artean.

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

Proiektu teknikoa da 4 kutxatila eta hiru hodiko 2.500 metroko zanga lurperatuta dituen 
azpiegitura kanalizatua, eta haren helburua da FTTH estaldura (zuntz optikoa etxeraino) ematea 
Berantevillako udalerriari. Obra gau zatzearekin batera, telefono azpiegitura kanalizatua eduki 
ahal izango da komunikazio elektronikoen zerbitzua errazteko beharrezkoak diren telefono 
kableak jartzeko, eta behar diren zabaltzeak epe luzera estalita geratuko dira.

Udal arkitektoak egindako txostenak jasotzen duenez, trazadura lurzoru urbanizaezinetik 
igarotzen da 1.900 metroan, nekazaritza eta abeltzaintza intereseko J25 zona gisa kalifikatutako 
lursailetik, eta, indarrean dagoen hirigintza araudiaren arabera, lurzoru mota horretan baimena 
ematen da dituzten ezaugarriengatik landa ingurunean kokatu behar diren onura publikoko eta 
gizarte intereseko instalazioak jartzeko.

Eskaeraren berri eman zaie Natura Ondarearen Zerbitzuari eta Ingurumen Jasangarritasuna
ren Zerbitzuari, dagozkion informazio ondorioetarako.

Aurrekari horiei aplikagarri zaizkie zuzenbideko oinarri hauek:

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

Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina onesten duen urriaren 30eko 
7/2015 Legegintzako Errege Dekretuak 13.1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lurralde eta 
hirigintza antolamenduak urbanizazioaren bidez eraldatzetik babesten duen eta landa egoeran 
dagoen lurzoruan, salbuespen gisa eta lurralde eta hirigintza antolamenduaren legerian aurrei
kusitako prozedura erabiliz eta baldintzak betez, zilegi izango da berariazko jarduera eta erabi
lera batzuk legitimatzea, baldin eta interes publikoa edo soziala badute, landa antolamenduari 
eta garapenari ekarpenak egiten badizkiote edo landa ingurunean kokatu beharrekoak badira.

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 28.5.a) artikuluan xedatzen 
duenez, lurzoru urbanizaezinean ezingo dira gauzatu aplikatzekoa den arloko legediak edo lu
rralde antolamenduak interes publikoa aitortzen dien zuzkidura, ekipamendu eta jarduerak be
rariaz ezartzeko jardunak baizik, zeinak, betiere, dagokion foru aldundiak ebazpen bidez izendatu 
behar baititu interes publikoko, hogei egunez jendaurrean edukitzeko izapidea bete ondoren.
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Bigarrena. Abuztuaren 1eko 195/2022 Foru Aginduaren bidez, xedatu zen espedienteari hasie
rako onespena ematea eta hura hogei egunez jendaurrean edukitzeko aldia irekitzea, ALHAOn 
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Espedientea, hain zuzen ere, 2022ko abuztuaren 10eko 
ALHAOn (91. zenbakia) argitaratu zen, eta ez zen inolako alegaziorik aurkeztu hartarako eman 
zen epean.

Hirugarrena. Proiektuaren interes publikoari dagokionez, Telekomunikazioei buruzko maia
tzaren 9ko 9/2014 Legea aplikatu behar da, zeinaren 2. artikuluak hau ezartzen baitu: “Teleko
munikazioak interes orokorreko zerbitzuak dira eta lehia askearen araubidean ematen dira”; 
eta 3. artikuluak beste hau c) letran, legearen helburu eta printzipioen artean: “Komunikazio 
elektronikoen sareak zabaltzea eta zerbitzuak ematea sustatzea, mutur batetik bestera konektibi
tate eta interoperabilitatea sustatuta, bai eta sarbidea ere, berdintasunezko eta diskriminaziorik 
gabeko baldintzetan”.

Aipatutako lege horrek, III. tituluan (Zerbitzu publikoaren betebeharrak eta eskubide zein bete
behar publikoak, komunikazio elektronikoen sareak ustiatzean eta zerbitzuak ematean), II. kapitu
luaren 2. atalean, “Komunikazio elektronikoen sare publikoak hedatzeari eragiten dion herriad
ministrazioen araudia” epigrafean, hau xedatzen du 34. artikuluan: “1… herriadministrazioek… 
aritu beharko dute lankidetzan, komunikazio elektronikoen operadoreek jabetza publikoa eta 
pribatua okupatzeko daukaten eskubidea gauzatzeko helburuarekin, komunikazio elektronikoen 
sare publikoak hedatu ahal izateko.

2. Komunikazio elektronikoen sare publikoek oinarrizko izaera duen ekipamendua osatzen 
dute, eta horiek hirigintzaplangintzako tresnetan duten aurreikuspenak egiturazko ebazpen 
izaera dauka. Sare horiek instalatzea eta hedatzea interes orokorreko obrak dira.

3. Herriadministrazioek onartutako araudiak, komunikazio elektronikoen sare publikoak 
eta lurralde edo hirigintzaplangintzako tresnak hedatzeari eragiten dionean, beren lurralde 
eremuan komunikazio elektronikoen sareazpiegiturak hedatzea sustatzeko edo errazteko be
harrezko diren xedapenak jaso beharko ditu (…)”.

Azpiegituraren berezko ezaugarriengatik kokatu beharra dago landa eremuan.

Horregatik, eta dagozkidan ahalmenez baliatuz, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Mijancasko eta Santurdeko kontzejuen artean, Berantevillako udalerriko lur
zoru urbanizaezinetik joango den zuntz optikoa (01946508 zenbakiduna) kanalizatzeko, Telefó
nica SAUk sustatutako proiektuaren interes publikoa adieraztea, bat etorriz Lurzoruaren eta 
Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 28.5.a) artikuluan xedatutakoarekin.

Bigarrena. Adierazpen honek ez du kentzen proiektua gauzatzeko udalaren lizentzia lortzeko 
beharra, eta ez du aurretik ezartzen udalak eman behar duen ebazpenaren edukia.

Hirugarrena. Ebazpen honek administrazio bidea amaitzen du, eta haren aurka adminis
trazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi 
Nagusiko jurisdikzio horren salan, hilabete biko epean; edonola ere, berraztertzeko errekurtsoa 
jarri ahalko zaio, nahi izanez gero, egintza eman zuen organoari berari, hilabeteko epean, bat 
etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Le
geak 123. eta 124. artikuluetan xedatutakoarekin, edo egoki deritzon beste edozein errekurtso 
ere aurkez daiteke.

VitoriaGasteiz, 2022ko irailaren 22a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO
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