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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

361/2017 Foru Agindua, abenduaren 21ekoa, hasierako onarpena ematen diona Arratzua-Uba-
rrundiako udalerrian Gamarra – Altsasu I eta II izeneko GTko aireko linea elektriko 30 KV-ko 
DC-koa 229. eta 248. euskarrien artean aldatzeko egitasmoaren interes publikoa deklaratzeko 
espedienteari

AURREKARIAK

Iberdrola Distribución Eléctrica SAU sozietateak eskatu du interes publikoa deklaratzeko 
Gamarra-Altsasu I. eta II. izeneko GT aireko linea elektriko 30 kVko DCkoa 229. eta 249. eus-
karrien artean aldatzeko egitasmoari dagokionez; egitasmoa lurzoru urbanizaezin eta hainbat 
kalifikaziodun gisa sailkatuetan da gauzatzekoa.

Arratzua-Ubarrundiako Udalak espedientea igorri du, ekainaren 30eko 2/2006 Legeak, Lur-
zoruari eta Hirigintzari buruzkoak, agintzen duen baimen izapidea betetzeko, udal arkitektoak 
igorritako txostena erantsita.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

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

Sektorean aplikatu beharreko legediak edo lurralde antolamenduak interes publikoko 
deklaratzen dituen hornigaiek, ekipoek eta jardunek baino ez dute lekua lurzoru urbanizaezi-
nean, ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 28.5.a) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Gainera, 
hala izanda ere, foru aldundiak interes publikokoak direla adierazi behar du ebazpen bidez, 
hogei eguneko jendaurreko izapidea bete eta gero.

Aztertzen ari garen kasu honetan, hasierako onarpena izapide bat baino ez da, hots, proze-
dura bultzatzen duen eta edukia argitaratzea ahalbidetzen duen izapidea baino ez, eta ez du 
aldez aurretik eragiten, inondik inora, behin betiko onarpenerako hartu beharreko erabakirik.

Horregatik, dagozkidan ahalmenak erabiliz, honako hau

XEDATZEN DUT

Lehena. Hasierako onarpena ematea Gamarra-Altsasu I. eta II. izeneko GT aireko linea ele-
ktriko 30 kVko DCkoa 229. eta 249. euskarrien artean aldatzeko egitasmoaren interes publikoa 
deklaratzeko espedienteari, zeina Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU sozietateak sustatu 
baitu eta Arratzua-Ubarrundiako Udalak izapidetu; egitasmoa lurzoru urbanizaezin eta hainbat 
kalifikaziotako gisa sailkatutako lursailetan da gauzatzekoa.

Bigarrena. Espedientea jendaurrean edukitzeko epe bat hastea, hogei egunekoa, Foru 
Agindu hau ALHAOn argitartu eta hurrengo egunetik aurrera; epe horretan, egokitzat jo adina 
alegazio aurkeztu ahal izango dira, eta espedientea Lurraldearen Antolamendu eta Hirigintza 
Zerbitzuan aztertu ahal izango da.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko abenduaren 21a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO
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