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I - ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

159/2015 Foru Agindua, apirilaren 17koa, onartzen duena urtarrilaren 12ko 4/2015 Foru Agin-
duan ezarritako baldintzak bete izana; horren bidez, behin betiko onartu zen espedientea Gau-
beako udalerriko planeamenduko arau subsidiarioak aldatzeko, La Dehesa SAUI-2 sektorean, 
Tuestan

AURREKARIAK

Lehenengoa. Urtarrilaren 12ko 4/2015 Foru Aginduaren bidez, behin betiko onartu zen Gau-
beako udalerriko planeamenduko arau subsidiarioen aldaketa puntualaren espedientea, Tues-
tako La Dehesa SAUI-2 sektorean oinarrizko azpiegituren sistema orokorraren erabilera sartzeko 
eta sektore horren mugaketa doitzeko.

Bigarrena. 4/2015 Foru Agindu horrek berak ezarri zuen adierazitako baldintzak ez zirela 
funtsezkoak eta, haiek zuzendutakoan, espedientea Foru Aldundira igorriko zela, berriro jen-
daurrean jarri gabe, betearazi beharrekoa zela adierazteko, izapideak egiteko eta argitaratzeko.

Hirugarrena. Espedientearen testu bateratuak 2015eko martxoaren 31 izan zuen sarrera 
Aldundiaren erregistroan.

OINARRIAK

Aurkeztutako agiriak aztertu dira eta egiaztatu da aurrean aipatutako foru aginduan ezarri-
tako baldintzak bete direla.

Horregatik, dagozkidan ahalmenak erabiliz, honako hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Betetzat jotzea Ingurumen eta Hirigintza diputatuaren urtarrilaren 12ko 4/2015 
Foru Aginduan ezarritako baldintzak, zeinaren bidez behin betiko onartu baitzen Gaubeako 
udalerriko planeamenduko arau subsidiarioen aldaketa puntualaren espedientea, Tuestako La 
Dehesa SAUI-2 sektorean oinarrizko azpiegituren sistema orokorraren erabilera sartzeko eta 
sektore horren mugaketa doitzeko.

Bigarrena. Ebazpen hau ALHAOn argitaratzea, hirigintza araudiarekin batera.

Hirugarrena. 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 jaki-
narazi edo argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko apirilaren 17a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
MARTA RUIZ CERRILLO
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GAUBEAKO UDALERRIKO PLANEAMENDUKO ARAU 
SUBSIDIARIOEN 167. ARTIKULUAREN IDAZKETA BERRIA:

III. ATALA. URBANIZATZEKO LURZORU EGOKIAREN ARAU ESPEZIFIKOAK

167. artikulua. SEKTORE INDUSTRIALAK:

XEDEA: Urbanizatzeko lurzoru egokia, dokumentazio grafikoan zehaztutakoa, antolatzea.

SEKTOREAREN IZENA: SAUI-2

ERABILERA NAGUSIA: Industria, 2 eta 3 kategoriak

Baimendutako erabilerak: - Industria, 1 kategoria

– Biltegia.

– Merkataritza.

– Industria edo merkataritza eraikinen parte diren bulegoak.

– Aparkalekua eta ibilgailuen arreta.

– Espazio libreak.

– Komunitatearen ekipamendua.

– Jatetxeak.

– Aisialdiko establezimenduak.

– Jantoki kolektiboak.

– Prestatutako jakien hornidura.

– Oinarrizko azpiegituren sistema orokorrak.

Galarazitako erabilerak: Etxebizitzatarakoa, industriazainaren etxea izan ezik, betiere azalera 
eraikiak guztira 140 m2 gainditu gabe.

— Industria, 4 kategoriakoa, baldin eta jarduera arriskutsuak egiten baditu eta, egokitze 
neurri bereziak dituelako, baimendu badaitezke haiekin zerikusirik ez duten jardueretatik urrun 
dauden lekuetan.

— Lehen mailako baliabideen ekoizpena.

EGIKARITZEA: Plan partziala, urbanizazio proiektua, berriro lurzatikatzeko proiektua eta 
eraikuntza proiektua.

Urbanizatzeko eskubidea lortzeko, sektoreko plan partziala onartu beharko da lau urte bete 
baino lehen, arau subsidiario hauek behin betiko onartzen direnetik.

JARDUKETA SISTEMA: Konpentsazioa.

UrbanizaZIOA ONIK zaintzeA: Partikularrentzat, hirigintza entitate laguntzaileak eratuz, 10 
urterako.

SEKTOREAREN AZALERA: 79.026 m2

SISTEMA OROKORRAREN BERARIAZKO HIRIGINTZA ETA ERAIKUNTZA PARAMETROAK

Azalera: 1.983 m2

Gehieneko eraikigarritasuna: 0,05 m2c/m2-ko lurzatia

Lurzatiaren gehieneko okupazioa: ehuneko 5

Lurzatiaren aurpegia atzeratzea: bidearen lerrokadurara egokitu arte
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Hondoko eta alboko atzeratzeak: 5 m.

Gehieneko solairu kopurua: Bat (behekoa)

Sestra kotatik gorako gehieneko altuera: 5 m erlaitzera edo hegalera

Beste parametro batzuk: kasuan kasuko plan partzialean zehaztuko dira.

SEKTOREAREN GAINERAKO ZATIAREN HIRIGINTZA ETA ERAIKUNTZA PARAMETROAK:

Gehieneko eraikigarritasuna: 0,55 m2/m2 (sektorearen azalera gordinarena)

Gehieneko solairu kopurua:

— Behekoa eta bi, industria lurzatien eta gizarte eta merkataritza ekipamenduen kasuan.

— Bat, kirol ekipamenduaren kasuan.

Sestra kotatik gorako gehieneko altuera: 10 m erlaitzera.

Hala ere, hortik gora hainbat elementu jarri ahal izango dira, ekoizpen prozesu batzuetarako 
behar diren instalazio berezietakoak izanik, behar bezala justifikatzen badira.

Beste parametro batzuk: kasuan kasuko plan partzialean zehaztuko dira.

OBRAK EGIN AURREKO BALDINTZAK: sektorean edozein urbanizatze lan gauzatu aurretik, 
arkeologia proiektu bat egingo da La Dehesa aztarnategiaren gainean, 7/1990 Legeak 45.5 
artikuluan xedatutakoekin.
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