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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

169/2017 Foru Agindua, ekainaren 13koa, hasierako onarpena ematen diona Guardiako udale-
rriko lurzoru urbanizaezinean “Cenicero-Fuenmayor” eta “Norias-Ezkerraldea” lineak lotzeko 
13,20 kv-ko airetiko linea instalatzearen interes publikoa adierazteko espedienteari

AURREKARIAK

IBERDROLA Distribución Eléctrica, SAU sozietateak eskatu du interes publikoa adierazteko 
Guardiako udalerriko hainbat kalifikazio duten lurzoru urbanizaezinetan “Cenicero-Fuenmayor” 
eta “Norias-Ezkerraldea” lineak lotzeko tentsio ertaineko 13,20 kv-ko airetiko linearen instalazio-
rako.

Ekainaren 30eko 2/2006 Legeak, lurzoru eta hirigintzarenak, arautzen duen baimen izapideak 
betetzearren, Guardiako Udalak espedientea bidali zuen, udal arkitektoaren txostena barne.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

Sail honek eskumena du aztertzen ari den espedientea ebazteko, diputatu nagusiaren uztai-
laren 3ko 133/2015 Foru Dekretuaren arabera.

Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 28.5.a) artikuluan ezarritako araubideari jarraituz, aplikatze-
koa den legedi sektorialak edo lurralde planeamenduak interes publikokotzat jotako zuzkidurak, 
ekipamenduak eta jarduerak ezartzeko xede espezifikoa eta bakarra duten jardunak egin ahal 
izango dira lurzoru urbanizaezinean, baldin eta, gainera, kasu bakoitzean haien interes publikoa 
adierazten bada dagokion foru diputazioaren ebazpenaren bidez, aldez aurretik hogei egunez 
jendaurrean edukitzeko izapidea beteta.

Aztertutako kasuan, hasierako onarpena izapide bat baino ez da, hots, prozedura bultzatzen 
duen eta edukia argitaratzea ahalbidetzen duen izapidea baino ez, eta ez du xedatzen, inondik 
inora, behin betiko onarpenerako hartu beharreko erabakirik.

Horregatik, dagozkidan ahalmenak erabiliz, honako hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Hasierako onarpena ematea Guardiako udalerriko lurzoru urbanizaezinean 
“Cenicero-Fuenmayor” eta “Norias-Ezkerraldea” lineak lotzeko 13,20 kv-ko airetiko linea insta-
latzearen interes publikoa adierazteko espedienteari. Espediente hori IBERDROLA Distribución 
Eléctrica, SAU sozietateak sustatu eta Guardiako Udalak izapidetu zuen.

Bigarrena. Espedientea jendaurrean edukitzeko epe bat hastea, HOGEI EGUNEKOA, foru 
agindu hau ALHAOn argitaratzen denetik aurrera; epe horretan, egokitzat jo adina alegazio aur-
keztu ahal izango dira, eta espedientea Lurralde Antolamenduaren eta Hirigintzaren Zerbitzuan 
aztertu ahal izango da.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko ekainaren 13a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO
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