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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

NEKAZARITZA SAILA

477/2021 Foru Agindua, abenduaren 30koa, onesten duena Aramaioko Udalarena den eta udalerri 
horretan dagoen Murumendi/Murugain izeneko mendi publikoa (Aramaioko katastroko 6 poli- 
gonoko 105 lurzatia) mugatzeko eta mugarritzeko espedientea 6 poligonoko 103 katastro lurzatia- 
rekin muga egiten duen tartean

Mendi Zerbitzuak jakinarazi duenez, Aramaioko Udalak Arabako Foru Aldundiaren erregis-
tro orokorrean 2021eko irailaren 17an aurkeztutako idazki baten bidez (sarrera zenbakia: 6730) 
eskatuta, Mendi Zerbitzuak Murumendi/Murugain izeneko mendi publikoaren behin-behineko 
mugaketa eta mugarritzea egin du, 6 poligonoko 103 katastro lurzatiarekin muga egiten duen 
tartean. Mendi hori Aramaioko Udalarena da, eta udalerri horretan dago, Aramaioko katastroko 
6 poligonoko 105 lurzatian.

Arabako Lurralde Historikoko Mendien martxoaren 26ko 11/2007 Foru Arauaren artikuluek 
xedatutakoarekin bat etorriz bideratu da espedientea; baita, modu osagarrian, otsailaren 22ko 
485/1962 Dekretuaren bidez onetsitako Mendien Arautegiak –Mendiei buruzko azaroaren 21eko 
43/2003 Legearen xedapen indargabetzaile bakarraren 2. puntua oinarritzat hartuta dago inda-
rrean—, azaroaren 21eko 43/2003 Legeak eta hori aldatzen duten arauek (apirilaren 28ko 10/2006 
Legea eta azaroaren 21eko 21/2015 Legea) xedatutakoarekin bat etorriz ere.

Mugatzearen aurretiko memorian, Murumendi/Murugain mendiaren jabetza erregistroko 
inskripzioaren inguruko datuak agertzen dira, honako titulu honekin:

— Muru-gain izeneko mendia, gaur egun Murumendi izenez ezaguna (…), Gasteizko 1 zenba-
kiko Jabetza Erregistroan ageri da inskribatuta: 4805 liburukia, Aramaioko Udalaren 79 liburua, 
50 orria, 3833 finka, 2. inskripzioa, Aramaioko Udalaren alde.

Prozedura mugaketa aitortzen zuen iragarkia ALHAOn argitaratzean (112. zenbakia, 2021eko 
urriaren 1ekoa) hasi zen, eta iragarki horien edukia mugakide ezagunari jakinarazi zitzaion, bide 
elektronikoz eta hartu-agiria zuen gutun baten bidez.

Neurketa egintza 2021eko urriaren 19an egin zen, horretaz egindako aktan jasotakoaren 
arabera.

Neurketa lanak eta behin-behineko mugarritzea amaitu ondoren, espedientea jendaurrean 
jarri zen Aramaioko udaletxeko bulegoetan, interesdunek hilabeteko epean hura aztertu eta 
erreklamazioak egin ahal izan zitzaten.

Epe hori 2021eko azaroaren 3ko ALHAOn (125. zenbakia) argitaratu zen iragarkiarekin za-
baldu zen, eta mugakide ezagunari eta neurtze lanetara bertaratu zirenei iragarki horren testua 
jakinarazi zitzaien.

Epe horren barruan ez zen inolako erreklamaziorik aurkeztu.

2021eko abenduaren 21ean, mugatze lanetan jardun zuen ingeniariak mugatze eta muga-
rritze prozedura ebazteko proposamena jasotzen zuen txostena helarazi zion Mendi Zerbitzuaren 
buruari.

Ikusi eta aztertu dira 286/21 espedientean jasotako txostenak, neurketari buruzko akta, pla-
noak, erregistro topografikoak eta agiriak, eta Mendien martxoaren 26ko 11/2007 Foru Arauan 
xedatutakoa hartu da kontuan.
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Nahitaezko txostenak aztertu dira, eta Nekazaritza Sailaren Egitura Organikoa eta Funtzionala 
onesten duen Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 14/2016 Foru Dekretuak ematen dizkidan 
eskumenen indarrez, eta Arabako Foru Aldundiko Sailak 2019-2023 Legegintzaldirako finkatzen 
dituen diputatu nagusiaren uztailaren 5eko 324/2019 Foru Dekretuaren bederatzigarren xeda-
pena aplikatuz, hau:

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Onestea Aramaioko Udalarena den eta udalerri horretan dagoen Murumendi/
Murugain izeneko mendi publikoa (Aramaioko katastroko 6 poligonoko 105 lurzatia) 6 poligo-
noko 103 katastro lurzatiarekin muga egiten duen tartean mugatzeko eta mugarritzeko espe-
dientea, 286/21 espedientean jasota dauden aktaren, erregistro topografikoaren, txostenen eta 
planoaren arabera.

Bigarrena. Administrazio bidea amaitutzat ematea eta bide judizial zibila irekitzat.

Hirugarrena. Mendiaren deskripzioan jasotzen diren datu berriak Arabako Onura Publikoko 
Mendien Katalogora eraman daitezela, dagozkien idazpenak eginez, baita landa katastrora eta 
jabetza erregistrora ere.

Laugarrena. Ebazpen hau interesdunei jakinaraztea.

Bosgarrena. Ebazpen hau ALHAOn argitaratzea.

Seigarrena. Foru agindu honek administrazio bidea amaitzen du, eta beronen aurka admi 
nistrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, bi hilabeteko epean, jakinarazi ondorengo 
egunetik aurrera, Gasteizko administrazioarekiko auzietarako epaitegian, bat etorriz Administra-
zioarekiko Auzibideen Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeak 46.1. artikuluan 
xedatutakoarekin, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 123. artikuluak xedatutakoarekin lotuta.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 30a

Nekazaritza Saileko foru diputatua
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Nekazaritza zuzendaria
Mª ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE
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