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I - ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

4/2015 Foru Agindua, urtarrilaren 12koa, behin betiko onartzen duena, baldintza batzuekin, 
Gaubeako udal planeamenduko arau subsidiarioen aldaketari buruzko espedientea, Tuestako 
La Dehesa SAUI-2 sektoreari dagokiona

AURREKARIAK

Lehena. 2014ko uztailaren 28ko osoko bilkuran, Gaubeako Udalak erabaki zuen hasierako 
onarpena ematea Planeamenduko Arau Subsidiarioen aldaketa puntual bati. Aldaketa hori 
oinarrizko azpiegituren sistema orokorraren erabilera Tuestako La Dehesa SAUI 2 sektorean 
sartzeari buruzkoa eta sektore horren mugaketaren birdoikuntzari buruzkoa zen. Gainera, al-
daketa hori jendaurrean hilabeteko epean erakustea erabaki zuen. Horretarako, iragarkiak jarri 
ziren ALHAOn (90. zenbakian, 2014ko abuztuaren 11koan) eta 2014ko abuztuaren 6ko “El Correo” 
egunkarian, eta udalerria osatzen duten administrazio batzarrei jakinarazi zitzaien.

Bigarrena. Jendaurrean egon zen bitartean ez zenez alegaziorik aurkeztu, udalbatzak 2014ko 
irailaren 26ko bilkuran behin-behineko onarpena eman zion espedienteari.

Hirugarrena. Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeak, Arabako 
Hirigintza Planeamenduko Atalaren azaroaren 18ko 7/2014 bilkuran, espedientearen aldeko 
txostena egin zuen.

Laugarrena. Gaubeako Udalak espedientea bidali zuen, behin betiko onartua izan zedin. 
Espediente hori 2014ko azaroaren 28an sartu zen AFAren erregistro orokorrean.

Bosgarrena. Halaber, Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 14ko 155/99 Foru Dekretuan 
agindutakoa betetzeko, espediente horri buruzko txostena eman zuen Arabako Hirigintza 
Batzordeak 8/2014 bilkuran, abenduaren 18an.

OINARRIAK

Lehena. Gaubeako Udalak sustatu eta izapidetu duen espediente honek bi helburu dauzka:

Batetik, oinarrizko azpiegituren sistema orokorraren erabilera sartzea Tuestako La Dehesa 
SAUI 2 sektorean, sektorearen hegomendebaldean hiri hondakinak jasotzeko eta tratatzeko 
dauden instalazioen hirigintza egoera erregularizatze aldera. Bestetik, SAUI-2 sektorean mu-
gaketa doitzea; horrek berarekin dakar sektoreak hartzen duen area murriztea, hain zuzen, 
79.734 m2-tik 78.944 m2-ra.

Era berean, indarreko hirigintza araudiaren 167. artikulua aldatzen da. Zehazki, SAUI-2 sek-
torearen antolamendua garatzen duen hirigintza fitxan honakoak sartzen dira: oinarrizko azpie-
gituren sistema orokorraren erabilera baimendua eta erabileraren arauketa, hirigintzako eta 
eraikuntzako parámetro batzuk definituta.

Bigarrena. Espedienteak indarreko hirigintza legeriaren aginduak betetzen ditu eta bertan 
interes orokorra datza. Beraz, egokitzat jotzen da, baina zenbait ohar egiten zaizkio:

1. Txosten teknikoan Lurzoruaren Legearen testu bateratuak 15.4 artikuluan eskatzen duen 
jasangarritasun ekonomikoari buruzko memoria sartu behar da.

2. Agiri teknikoan SAUI-2 sektorearen mugaketaren doikuntza arrazoituko da.
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3. Agirian honako arkeologia zona sartuko da: “63. La Dehesako silex lantegia” edo “La 
Dehesako aire zabaleko asentamendua”, monumentu multzoaren kategoriarekin izendatutako 
kultura ondasun kalifikatua.

4. Arau Subsidiarioen 167. artikuluaren idazketa berriaren formazko alderdiei dagokienez, 
“Sistema orokorren higirintza eta eraikuntza parametroak” izenekoari dagokion atalean ho-
nakoak egingo dira:

Lurzatiaren aurrealdeko mugaraino tarteak uzteko baldintzak ezarriko dira.

Solairuen gehieneko kopurua zenbaki bat izango da (erreferentzia solairu motarako utziko 
da).

Sestra gaineko gehieneko altueraren neurketaren erreferentzia “erlaitzera edo hegalera” 
izango da.

Atal horretan, “kasuan kasuko plan partzialak zehaztu beharreko beste parametro batzuk” 
aipamena sartuko da, baliabide horrek definitu, zehaztu eta arautu ditzan antolamendu xehatua-
ren berezko alderdiak, bai adierazi gabe daudenak, bai nabarduraren bat behar dutenak artikulu 
horrek SAUI-2 sektorean sartzen den sistema orokorrerako definitu dituen alderdiei buruz.

5. Agiri teknikoaren euskarri informatikoari dagokionez, zuzenduta aurkeztu behar da doku-
mentazio guztia, “jasangarritasun ekonomikoaren memoria” barne, fitxategi editaezinetan 
(*.pdf luzapena) zein fitxategi editagarrietan (zehazki, planoak *.dwg formatuko fitxategietan 
arkatzen fitxategia erantsi behar da, *.ctb formatukoa edo *.shape fitxategietan, eta testua 
*.doc fitxategietan).

Horregatik, eta dagozkidan ahalmenak erabiliz,

XEDATZEN DUT

Lehena. Behin betiko onartzea Gaubeako udalerriko planeamenduko arau subsidiarioen al-
daketa puntualaren espedientea, oinarrizko azpiegituren sistema orokorraren erabilera Tuestako 
La Dehesa SAUI-2 sektorean sartzeari buruzkoa, honako aldaketekin:

1. Txosten teknikoan sartzea Lurzoruaren Legearen testu bateratuak 15.4 artikuluan eskatzen 
duen jasangarritasun ekonomikoari buruzko memoria.

2. Agirian arrazoitzea eta, behar izanez gero, zuzentzea SAUI-2 sektorearen eremuaren mu-
gaketa.

3. Agiri teknikoan honako arkeologia zona sartuko da: “63. La Dehesako silex lantegia” edo 
“La Dehesako aire zabaleko asentamendua”, monumentu multzoaren kategoriarekin izendatu-
tako kultura ondasun kalifikatua.

4. Arau Subsidiarioen 167. artikuluaren idazketa berriaren formazko alderdiei dagokienez, 
“Sistema orokorraren higirintza eta eraikuntza parametroak” izenekoari dagokion atalean ho-
nakoak egingo dira:

Lurzatiaren aurrealdeko mugaraino tarteak uzteko baldintzak ezarri.

Solairuen gehieneko kopurua zenbaki bat izango da (erreferentzia solairu motarako utziko 
da).

Sestra gaineko gehieneko altueraren neurketaren erreferentzia “erlaitzera edo hegalera” 
izango da.

Kasuan kasuko plan partzialak zehaztu beharreko beste parametro batzuk” aipamena sartuko 
da, baliabide horrek definitu, zehaztu eta arautu ditzan antolamendu xehatuaren berezko alder-
diak, bai adierazi gabe daudenak, bai nabarduraren bat behar dutenak artikulu horrek SAUI-2 
sektorean sartzen den sistema orokorrerako definitu dituen alderdiei buruz.
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5. Agiri teknikoaren euskarri informatikoari dagokionez, zuzenduta aurkeztu behar da doku-
mentazio guztia, “jasangarritasun ekonomikoaren memoria” barne, fitxategi editaezinetan 
(*.pdf luzapena) zein fitxategi editagarrietan (zehazki, planoak *.dwg formatuko fitxategietan 
-arkatzen fitxategia erantsi behar da, *.ctb formatukoa edo *.shape fitxategietan, eta testua 
*.doc fitxategietan).

Bigarrena. Aipatutako aldaketak ez dira funtsezkoak. Beraz, haiek zuzendutakoan espedientea 
foru aldundiari igorriko zaio, berriro ere jendaurrean jarri beharrik gabe, betearazi beharrekoa 
dela adieraz dezan, izapideak egin daitezen eta argitara dadin.

Hirugarrena. Ebazpen hau ALHAOn argitaratzea.

Laugarrena. Ebazpen honek administrazio bidea agortzen du, eta haren aurka zuzenean 
administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko 
auzitegi nagusiko administrazioarekiko auzien salan, bi hilabeteko epean, ebazpen hau jakina-
razi edo argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko urtarrilaren 12a

Ingurumen eta Hirigintzako diputatua
MARTA RUIZ CERRILLO
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