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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
HIRIGINTZA SAILA

Plangintza eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzea

Autobus geltokia jartzeko asmoz Forondako atearen ondoko hiri lurrarekin lotuta —Euskaltzain-
dia plazatik Arriaga parkeko hego-mendebaldeko muturreraino— Gasteizko udalerriko Hiri An-
tolakuntzarako Plangintza Orokorrean egindako xedapen aldakuntzako errakuntzak zuzentzea

Hauxe erabaki zuen Udalbatzak 2018ko otsailaren 23an egindako ohiko bilkuran:

Gaia: Autobus geltokia jartzeko asmoz Forondako atearen ondoko hiri lurrarekin lotuta —
Euskaltzaindia plazatik Arriaga parkeko hego-mendebaldeko muturreraino— Gasteizko udale-
rriko Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorrean egindako xedapen aldakuntzako errakuntzak 
zuzentzea.

Erabaki-proposamena

Plangintzarako eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuko buruak txosten teknikoa 
egin du 2017ko abenduaren 19ko dataz, Gasteizko Blas de Otero kalean ekipamendu komunita-
rioen sistema orokorraren kalifikazioa duen lursail bati (55-741 katastroko erreferentzia duena) 
esleitutako eraikigarritasuna dela eta.

Gasteizko Udalaren Udalbatzak 2010eko uztailaren 30ean egindako ohiko bilkuran, behin 
betiko onetsi zen Forondako atearen, Blas de Otero kalearen eta Euskaltzaindiaren plazaren 
ondoko hiri-lurzoruaren eremuei zegokien Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren 
berrikuspen partziala, geltoki intermodala izango zena kokatzeko —autobus geltokiaren lehen 
fasea eta horri atxikitako zerbitzuak— eta Biltzar, Erakusketa eta Antzezte Arteen jauregi berria 
Euskaltzaindiaren plazan kokatzeko (2010eko abuztuaren 13ko ALHAO, 91. zk.).

Berrikuspenaren xedea zen Euskaltzaindiaren plazan biltzar eta erakusketa zentroa eta 
entzunaretoa eraikitzea, eta Arriagako parkean, autobus-geltokia, tren-geltokia izango zenetik 
hurbil.

Euskaltzaindiaren plazaz eta Arriagako parkeaz gain, berrikuspenak beste leku bat barne 
hartzen zuen: M. O. A. 2/16ren —Lakuako “Lakuabizkarra 2” 8A2 sektorea (garai bateko L-08)— 
zati bat, eta Euskaltzaindiaren plazan antolatutako irabazizko erabilerak bertan berkokatzea 
aurreikusia zegoen.

Aztertzen ari garenari dagokionez, berrikuspen horren aurretik, hirugarren lekuak (Blas de 
Otero kalekoa) Plan Orokorrean ekipamenduaren kalifikazio xehatua zuen, OR-6 ordenantza 
—Eremuko antolakuntza mantentzea—2. graduan aplikatzen zitzaiolarik (EQ-MOA2-16). Kasu 
horretan, Plan Orokorrak Lakuako “Lakuabizkarra” 8A2 sektoreak (garai bateko L-08) lehendik 
zuen antolamendua indarrean utzi zuen, alegia, 1994ko apirilaren 15eko plan partziala eta on-
dorengo aldakuntzak.

Plan Partzialean ekipamendurako sistema orokorretarako ezarritako baldintzei (MOA 
2/16aren aplikazioa) erreparatzen badiegu, 23. artikuluaren —ekipamendu komunitarioen sis-
tema orokorraren eraikuntza arautzen du— 5. atalean jasotako sestra gaineko eraikigarritasuna 
2,5 m2c/m2s da.
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“23 artikulua. Ekipamendu komunitarioen sistema orokorra

(…).

5. Eraikuntzaren arauketa.

— Gehieneko eraikigarritasuna 2,5 m2/m2 izango da. Ez dira zenbatuko instalazio teknikoe-
tarako edo aparkalekuetarako sestra azpiko espazioak.

— Eraikuntzaren atzeraemangunea, lursailaren kanpo-lerrokaduretatik: C-4 planoan berariaz 
seinalatzen diren lerrokaduretan posible da halakorik ez izatea (fatxada-lerroa eta lerrokadura 
bat etortzea); gainerako lerrokadurei dagokienez, gutxienez 3 m-ko atzeraemangunea galda-
tuko da, eta, nolanahi ere, ez eraikuntzaren garaieraren erdia baino txikiagoa. Beste bolumen 
batzuen gehieneko garaiera handiagoa izan liteke, baina, beti ere, kanpoko paramentutik le-
rrokadurara arteko distantziaren eta eraikitako bolumen bakoitzaren garaieraren arteko 1/2 
erlazioa errespetatzen delarik.

— Gehieneko garaiera: beheko solairua eta bederatzi solairu, gehienez 36 m-ko mugarekin.

— Lursailaren okupazioaren gehieneko ehunekoa: ehuneko 60.

— Ekipamendu komunitarioen sistema orokor gisa sailkatuta dauden eta aurrealdea Blas 
López kalera duten bi lursailak bereizten dituen 20 m-ko zabalerako erabilera publikoko espazio 
libreko zerrenda partzialki estaltzea baimentzen da gehienez luzeraren ehuneko 20. Gutxieneko 
garaiera libre beheko solairua gehi lehen solairua izango da, eta ez da izango 6,50 m-tik be-
herakoa.

— Aparkaleku pribatuen hornidurari dagokionez, Plan Orokorreko arauetako 5.03.71 artiku-
luan xedatutakoa aintzat hartuko da.

(…).

Udalak baztertu egin zuen Euskaltzaindiaren plazan aurreikusitako biltzar eta erakusketa 
zentroa eta entzunaretoa eraikitzea, eta leku hartara autobus-geltokia aldatu zuen; horretarako, 
Udalbatzak 2012ko urriaren 11n egindako aparteko eta premiazko bilkuran behin betiko onetsi 
zen Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren xedapen-aldakuntza bat, auto-
bus geltokia jartzeko asmoz Forondako atearen ondoko hiri lurrarekin lotuta —Euskaltzaindiaren 
plazatik Arriaga parkeko hego-mendebaldeko muturreraino— (2012ko azaroaren 21ko ALHAO, 
134. zk.).

Aldakuntza hartan, eremuan zeuden kalifikazio urbanistikoak berrantolatzen ziren, Arria-
gako parkea osorik espazio libreen eta berdeguneen sistema orokorrekoa izatera itzuliz, eta 
Euskaltzaindiaren plazan geltokia hartu behar zuen tokia garraiorako sistema orokorrekotzat 
kalifikatuz, plazaren gainerako zatia ekipamendu tertziariokotzat utzita, erabilera osagarrietarako 
beharko balitz ere. Blas de Otero kaleko lursailari ere aurretik zuen ekipamenduaren kalifika-
zioa eman zitzaion atzera, baina Plan Orokorraren ekipamendu erabileren arau partikularrak 
aplikatuta.

Aldakuntzaren helburu, irizpide eta aurreikuspen orokorrei buruzko atalean, hau zehazten 
zen: “Blas de Otero kalera ematen duen lursaila —erabilera tertziarioa zuena— ekipamendurako 
erabiliko da, berriro ekipamendu sistema orokorren barruan sartuz, berrikuspen partzialaren 
onespenaren aurretik bezala, eta jatorrizko baldintzetan”.

Proposatutako antolamenduari buruzko atalean, oro har deskribatzen zen, eta hau adieraz-
ten:

Proposatutako kalifikazio berriek berekin dakarte berrantolatzea bai ekipamenduak, bai 
garraio sistema orokorra eta hirugarren sektoreko aprobetxamenduak, eta orobat aldatzea M. 
O. A. 2/16ren –Lakuako 8A2 sektorea, “Lakuabizkarra 2”– baitakoa zen lur-zatiaren kalifikazioa 
ekipamendu erabilerara.

(…).



2018ko martxoaren 14a, asteazkena  •  31 zk. 

3/5

2018-00901

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

Blas de Otero kalean dagoen lursaila.

Lursail horrek hirugarren sektoreko erabileraren sailkapena du orain, eta ekipamenduetarako 
sistema orokorreko lursailtzat sailkatuko da, garai batean bezala; beraz, hasiera batean zituen 
eraikuntza baldintzak berreskuratuko ditu.

(…)”.

Amaieran, lursailek indarrean zuten kuantifikazioa eta aldakuntzaren memorian proposatzen 
zena biltzen zuen taula bat eransten zen; horren arabera, aipatutako lursailari (6.159 m2-ko 
azalera du) hau zegokion: sestra gaineko eraikigarritasuna, 12.318 m2; sestra azpiko eraikiga-
rritasuna, 7.391 m2, 2 m2c/m2s eta 1,20 m2c/m2s koefizienteak aplikatuz, hurrenez hurren, Plan 
Orokorraren ekipamendu erabileren arau partikularrak aplikatuta.

Adierazitako guztia oinarritzat hartuz, eta Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren xeda-
pen-aldaketaren aurreikuspena ekipamendurako lursaila jatorrizko egoerara itzularaztea zenez, 
errakuntza zuzendu beharra dago, lursailaren kalifikazio xehatua aldatu eta OR-6 ordenantza 
—eremuko antolakuntza mantentzea—2. graduan aplikatzearren (EQ-MOA2-16) eta, beraz, 
aldakuntzaren kuantifikazio-taulan kalkulatutako eraikigarritasuna aldatu eta 2,5 m2c/m2s koe-
fizienteari egokitzearren.

Plangintzarako eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuko buruak 2017ko aben-
duaren 19ko dataz egindako txosten teknikoan, indarrean dagoen kuantifikazio-taula eta horren 
zuzenketa agertzen dira, baita indarreko kalifikazioaren eta zuzendutakoaren irudiak ere.

Tokiko Gobernu Batzarrak 2018ko urtarrilaren 19an egindako bilkuran onetsi zuen autobus 
geltokia jartzeko asmoz Forondako atearen ondoko hiri lurrarekin lotuta —Euskaltzaindia plazatik 
Arriaga parkeko hego-mendebaldeko muturreraino— Gasteizko Udalerriko Hiri Antolakuntzarako 
Plangintza Orokorrean egindako xedapen aldakuntzan —Udalbatzak 2012ko urriaren 11n onetsi 
zuen behin betiko, eta 2012ko azaroaren 21ean argitaratu zen ALHAOn (134. zk.)— antzemandako 
errakuntzak zuzentzeko proiektua, aipatutako txostenarekin bat etorriz, zeina dosierrean jaso baita.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 
109.2. artikuluan dioenez, administrazio publikoek edozein unetan zuzendu ditzakete, ofizioz 
edo interesdunek eskaturik, beren egintzetako oker materialak, egitezkoak edo aritmetikoak.

Auzitegi Gorenaren jurisprudentziak betekizun jakin batzuk eskatzen ditu errakuntza mate-
riala izan dela aitortzeko. Esaterako, hau dio 2001eko ekainaren 18ko epaian:

“Administrazio Prozeduraren Legearen 111. artikuluaren babespean —hori aplikatu behar 
baitzaio epaitzen ari garen kasuari, denbora arrazoiak direla eta, gaur egun 30/1992 Legea-
ren105.2 aplikatzekoa bailitzateke— errakuntza materialak edo egitezko errakuntzak nabarmena, 
agerikoa, eztabaidaezina eta begi bistakoa izan behar du bere horretan, besterik arrazoitzeko 
beharrik gabe, eta prime facie geratu behar du agerian; zuzenbideko errakuntzak, berriz, kalifika-
zio juridikoaren izaera du, eta horretan oinarritutako adierazpena dakar segidan. Horrenbestez, 
errakuntza materialak edo egitezko errakuntzak zuzentzeko prozedura mekanismoa aplikatu ahal 
izateko, zirkunstantzia hauek gertatu behar dira, funtsean:

1) Oinarrizko okerrak izatea (izenak, datak, eragiketa aritmetikoak edo dokumentuen trans-
kripzioak);

2) Errakuntza agertzen den administrazio-dosierraren beraren datuak kontuan hartuz 
antzeman ahal izatea;

3) Errakuntza begi bistakoa eta argia izatea, aplikagarri diren arau juridikoen interpretazioe-
tara jo beharrik gabe;

4) Administrazio-egintza irmo eta onartuak ofizioz ez daitezen berrikusi;

5) Ekintzaren zentzuan funtsezko aldaketarik ez gertatzea (izan ere, antzemateko balorazio-ju-
dizioa beharrezkoa bada edo kalifikazio juridikoa eskatzen badu, ez da errakuntza materiala);
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6) Administrazio-egintzaren irauteari ez diezaion kalterik egin, hots, ez dezan egintza 
baliogabetzea edo errebokatzea ekar eskubide subjektiboak sortzen dituen heinean, egintza 
berria gertatzen delarik oinarri ezberdinen gainean eta eragindakoak behar diren bermeak izan 
gabe —zuzentzeko administrazio-egintzak zuzendutakoak zuen xedapen, substantzia eta ebaz-
pen eduki berbera azaldu behar baitu—, eta ofizioz zuzentzeko ahalmenaren aitzakiaz baliatuz, 
ez dadin benetako zuzenketa ezkutatu;

7) Irizpide ahalik eta murriztaileenaz aplikatu dadin”.

Adierazitakotik ondorioztatzen da autobus geltokia jartzeko asmoz Forondako atearen on-
doko hiri lurrarekin lotuta —Euskaltzaindiaren plazatik Arriaga parkeko hego-mendebaldeko 
muturreraino— Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean egindako xedapen-aldakuntzari 
dagokion hirigintza dokumentuaren zenbait atalen arteko desberdintasuna errakuntza nabar-
mena, agerikoa, eztabaidaezina eta begi bistakoa dela bere horretan, dosierrean jasotako datuak 
berak kontuan hartuz antzeman baitaiteke, arau aplikagarrien interpretazioaren beharrik gabe.

Udalbatzari dagokio hirigintzako legediak aurreikusitako planen nahiz bestelako tresnen 
udal tramitazioari amaiera ematen dion onespena ematea, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen 7/1985 Legeak —Tokiko Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko 57/2003 Legeak osa-
tua— 127.1.c) artikuluan xedatutakoaren ildotik.

Ikusirik aipatutako arauketa, eta orobat aintzat harturik Toki Jaurbidearen Oinarriei buruzko 
7/1985 Legeak —Tokiko Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko abenduaren 16ko 57/2003 
Legeak osatua— 122.4 a) artikuluan aitortzen dituen eskumenak, erabaki hau har dezan eskatzen 
dio Hirigintza Batzordeak Udalbatzari, Tokiko Gobernu Batzarrak proposaturik,

Erabakia

1. Autobus geltokia jartzeko asmoz Forondako atearen ondoko hiri lurrarekin lotuta —
Euskaltzaindia plazatik Arriaga parkeko hego-mendebaldeko muturreraino— Gasteizko Udale-
rriko Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorrean egindako xedapen aldakuntzan —Udalbatzak 
2012ko urriaren 11n onetsi zuen behin betiko, eta 2012ko azaroaren 21ean argitaratu zen 
ALHAOn (134. zk.)— antzemandako errakuntzak zuzentzea, Plangintzarako eta Hirigintza An-
tolamendua Gauzatzeko Zerbitzuko buruak 2017ko abenduaren 19ko dataz egindako txosten 
teknikoarekin bat etorriz, zeina dosierrean jaso baita.

2. Erabaki hau Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean eta lurraldean zabalkun-
derik handiena duen egunkarian argitaratzea, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen 89.5. artikuluak xedatutakoarekin bat etorriz.

3. Erabaki honen kontra, amaiera ematen baitio administrazio-bideari, administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusian, 
bi hilabeteko epean, jakinarazten edo argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatuta, Ad-
ministrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen Legearen 46.1 artikuluarekin bat etorriz.
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Vitoria-Gasteizen, 2018ko otsailaren 28an

Alkate lehendakaria
GORKA URTARAN AGIRRE
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