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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

79/2016 Foru Agindua, martxoaren 21ekoa, behin betiko onartzen duena, baldintzekin, Erribe-
rabeitiko udal planeamenduko arau subsidiarioen 12. aldaketari buruzko espedientea

I. AURREKARIAK

Lehenengoa. 2015eko maiatzaren 19ko osoko bilkuran, Erriberabeitiko Udalak erabaki zuen 
hasierako onarpena ematea Planeamenduko Arau Subsidiarioen aldaketa puntual bati. Aldaketa 
hori hornidura eta ekipamenduetarako lurzoruetan “hornidura orokor” erabilera sartzeari eta 
lurzoru horietan “hirugarren sektoreko” erabilera (mota jakin batzuetara nugatua) baimendu-
tako erabilera gisa sartzeari buruzkoa zen. Gainera, aldaketa hori jendaurrean 20 egun balio-
dunez erakustea erabaki zuen. Horretarako, iragarkiak argitaratu ziren ALHAOn (72. zenbakian, 
2015eko ekainaren 17koan) eta 2015eko ekainaren 8ko “El Correo” egunkarian, eta udalerria 
osatzen duten administrazio batzarrei jakinarazi zitzaien.

Bigarrena. Bigarrena. Jendaurreko epean ez zen alegaziorik aurkeztu, eta Udalak, 2015eko 
uztailaren 23ko bilkuran, behin-behineko onarpena eman zion espedienteari.

Hirugarrena. Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen eta Biodibertsitate Zerbitzuak txostena 
egin zuen 2015eko urriaren 8an. Txosten horretan azaltzen duenez, aipatutako aldaketarako, 
ez da ingurumen ebaluazio estrategikoaren prozedura jarraitu behar, abenduaren 9ko 21/2013 
Legeak, ingurumen ebaluazioarenak, ezarritakoari jarraituz.

Laugarrena. Euskal Herriko Lurralde Antolamendurako Batzordeak espedienteari eragozpe-
nik ez jartzea erabaki zuen, Arabako Hirigintza Planeamenduaren Atalaren urriaren 14ko 4/2015 
bilkuran.

Bosgarrena. Erriberabeitiko Udalak espedientea bidali zuen behin betiko onartua izan zedin. 
Espediente horrek 2016ko otsailaren 15ean izan zuen sarrera Aldundiaren erregistroan.

Seigarrena. Halaber, Diputatuen Kontseiluaren abenduaren 14ko 155/1999 Foru Dekretuan 
xedatutakoa betez, Arabako Hirigintza Batzordeak espedientearen gaineko txostena eman zuen 
martxoaren 10eko 1/2016 bilkuran.

II. OINARRIAK

Lehenengoa. Erriberabeitiko Udalak sustatu eta izapidetu duen espediente horrek aldatu 
egiten ditu abenduaren 19ko 495/2003 Foru Aginduaren bidez behin betiko onartu ziren eta 
2005eko otsailaren 2ko ALHAOn (14. zk.) argitaratu ziren udal arau subsidiarioen 66., 67. eta 73. 
artikuluak, hornidura eta ekipamenduetarako lurzoruetan hirugarren sektoreko erabilerak eta 
hornidura erabilerak bateragarri egiteko asmoz. Bateragarri hori honakoa da zehatz mehatz:

1. Erabilera “orokorra” sartuta zabaltzea arau subsidiarioen 66. artikuluak sistema orokorren 
eta tokiko sistemen sareko hornidura eta ekipamenduetarako definitutako erabilera xehakatuen 
kategoriak. Erabaki honen asmoa da uztea kategoria honekin lotuta dauden hainbat jarduera 
mota garatzea ekipamenduetarako eraikin baten barruan. Erabaki horrek biztanle gutxi dituzten 
Erriberabeitiko udalerriko herriguneei eragingo lieke, hau da, Manzanos, Ribaguda, Quintanilla, 
Igaegi eta Melledes herriei (baztertuta dago, beraz, Rivabellosa).

2. Hirugarren sektoreko erabilerako kategoria batzuk hornidura lurzoruan onartutzat jotzea, 
xedapen hau aplikatu behar den herriguneei ezarri beharreko kasuistika berarekin .
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Bigarrena. Horretarako, dokumentazioak honakoetan justifikatzen du aldaketa hori, biztanle 
gutxi dituzten udalerriko herriguneei dagokienez:

— Alde batetik, hainbat hornidura kategoria bereizi beharrik ez izatean tokiko administra-
zio batzarren ekimenak oztopatzen dituen bateraezintasunik ez sortzeko. Horri dagokionez, 
kontuan hartu behar da urriak direla erakundeek dituzten baliabideak –erakinak zein orubeak 
eta, dituzten horiek ere, biztanleen beharrei erantzun behar dietela; izan ere, egun aurreikusi-
tako kategoriak nahasten dituzten adibide desberdinak daude udalerriko herrigune txikietan. 
Aldaketari esker, elkarrekin egongo lirateke “hornidura-ekipamenduak” (hezkuntza, kultura, 
gizarte eta jolaserakoak eta abar) erabilera xehakatuari buruzko hainbat kategoria, horretarako 
den eta “erabilera orokorra” kalifikazioa duen lurzati batean egongo litzatekeen instalazio edo 
eraikin bakar batean.

— Bestalde, eta hirugarren sektoreko erabilera (mota jakin batzuetara mugatua) hornidura 
eta ekipamenduetarako lurzoruetan onartutako erabilera gisa sartzeari dagokionez, taberna edo 
“txokoen” –Kontzeju aretoetan kokatu ohi den instalazioa- egoera arautzean eta arau euskarria 
ematean txikizkako merkataritzaren kokapenari.

Hirugarrena. Proposatutako aldaketaren atzean interes orokorra dagoenez, erabiltzeko 
baldintzak malgututa irtenbidea ematen baitzaie sistema orokorren eta toki sistemen sareko 
hornidura eta ekipamendu arloan udalerriak dituen beharrei, onarpenari ezin zaio inolako 
eragozpenik jarri.

Dena den, Erriberabeitia udalerriko hirigintza planeamendua eta legeria aplikagarria kontuan 
hartuta agiria azterturik, zuzendu beharreko zenbait alderdi antzeman dira, ondoko atal hauetan 
zehazten direnak, hain zuzen:

1. Proposatu diren hirugarren sektoreko erabilera onartuei dagokienez, honakoak argitu 
behar dira sistema orokorren eta toki sistemen sareko hornidura eta ekipamenduetarako lur-
zoruetan jarduteko:

— Komunitate ekipamenduen erabileren barruan sartzen dira, bai haurtzaindegiak, bai 
hezkuntza eraikinak (irakaskuntza ekipamendua), bai adinekoen edo antzeko establezimenduen 
egoitza komunitarioak (gizarte zerbitzuak ostatuarekin); beraz, ez dago arazorik jarduera horiek 
eta beste ekipamendu jarduera batzuk batera egoteko.

— Proposatu diren gainerako hirugarren sektoreko erabilerak, baldin eta hornidura 
erabilerakotzat hartu badaitezke, dela jarduerak burutzen dituztelako herritarrek bizitza sozia-
lerako duten premiak asetzeko, dela funtzionalki lotuta dagoelako eraikin edo instalazio batean 
garatzen den ekipamendu erabilerari –behar bezala jarduteko hura osatuta, dela bi arrazoien-
gatik, aipatutako lurzoruetan onartu egin litezke beste hornidura eta ekipamendu erabilera 
batzuekin batera egonez gero.

— Administrazioak, dela erreserba estandarrengatik (123/2012 DEKRETUA, uztailaren 3koa, 
hirigintzako estandarrei buruzkoa), dela desjabetzeagatik (2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, 
lurzoru eta hirigintzarena), lortu dituen lurzoruak, sistema orokorren eta toki sistemen sareko 
hornidura eta ekipamenduetara zuzenduak, ezin izango dituzte bertan hirugarren sektoreko 
erabilerak hartu ezin badaitezke ekipamenduetarakotzat jo. Izan ere, lurzorua lortzeko justifika-
zioa baitira onura publikoa eta gizarte interesa herritarrek eskatutako zerbitzu eta beharrizanen 
gutxieneko ratio bat asetuko duten “hornidura eta ekipamendu” jarduera batzuk garatzeko. 
Beraz, hirugarren sektoreko erabilerak ez dira egokitzen haien filosofia eta helburuetara. Edo-
nola ere, hornidura publikoetan ezintasun horren justifikazioa da, gainera, horiek hirigintza 
eraikigarritasuna ez dutela agortzen, eta hirugarren sektoreko jarduerek bai.

2. Dokumentazio grafikoak ez ditu jasotzen udalerrian dauden ekipamendu guztiak, eta 
horren arrazoia da planoek ez dituztela jasotzen abenduaren 19ko 495/2003 Foru Aginduaren 
bidez behin betiko onartu diren arau subsidiarioei egindako aldaketak, 2005eko otsailaren 2ko 
ALHAOn (14 zk.) argitaratuak

Horrenbestez, nire eskumeneko ahalmenak baliatuz, honako hau
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XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Behin betiko onartzea Erriberabeitiko planeamenduko arau subsidiarioen 12. 
aldaketaren espedientea, baldintza hauekin:

— Bai haurtzaindegiak, bai hezkuntza eraikinak (irakaskuntza ekipamendua), bai adinekoen 
egoitza komunitarioak edo antzeko establezimenduak (gizarte zerbitzuak ostatuarekin) hiruga-
rren sektoreko erabileren kategoriarekin lotzen dituen arauzko aipamen oro kenduko da, horiek 
komunitate ekipamenduen erabileren barruan sartzen direlako.

— Memoriaren eta agiri teknikoaren araudiaren idazketa aldatuko da, baldintza hau jarrita 
proposaturiko hirugarren sektoreko gainerako erabilerak sistema orokorren eta toki sistemen 
sareko horniduretarako lursailetan dauden beste ekipamendu batzuekin batera egotea onartu 
ahal izateko (“erabilera orokorrak” kategorian): hornidura erabileratzat hartzea, dela jarduerak 
burutzen dituztelako herritarrek bizitza sozialerako duten premiak asetzeko, dela funtzionalki 
lotuta dagoelako eraikin edo instalazio batean garatzen den ekipamendu erabilerari –hura 
osatuta, haren behar bezalako jarduna optimizatzeko, dela bi arrazoiengatik.

— Indarreko dokumentazio grafikoa aurkeztuko da, abenduaren 19ko 495/2003 Foru Agin-
duaren bidez behin betiko onartu ziren arau subsidiarioei egindako aldaketen ondorioz, aur-
keztutako planoetan agertzen ez diren eta udalerrian dauden ekipamendu guztiak -2005eko 
otsailaren 2ko ALHAOn (14 zk.) argitaratu ziren- jasota egoteko.

— Agiri teknikoaren euskarri informatikoari dagokionez, aurkeztu behar den agiri guztiak 
aurkeztuko dira adierazitako zuzenketekin batera, “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 baldintzak ez dira funtsezkoak. Beraz, haiek zuzendutakoan espe-
dientea foru aldundiari igorriko zaio, berriro jendaurrean jarri gabe, betearazi beharrekoa dela 
adieraz dezan, izapideak egin daitezen eta argitara dadin.

Hirugarrena. Ebazpen hau ALHAOn argitaratzea.

Laugarrena. Ebazpen honek administrazio bidea amaitzen du eta beraren aurka, zuzenean, 
administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzi-
tegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi edo 
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko martxoaren 21a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO
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