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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

Ekainaren 5eko 144/2019 Foru Agindua, zeinak hasierako onespena ematen baitio interes publi-
koa aitortzeari “Kostera II transformazio gune berria” proiektuari, zeinaren xedea baita aireko 
linea aldatzea, lurrazpiko linea jartzea eta aurreko transformazio gunea desegitea. Proiektua 
Iberdrola Distribución Eléctrica SAUk sustatu du, Aiarako Kostera herrian

Iberdrola Distribución Eléctrica SAUk Aiarako Udalari eskatu dio obra lizentzia eman 
diezaiola honako proiektu honi: “Kostera II transformazio gune berria (901142510 zenbakia) 
eraikitzea eta 13,2 kV-eko, zirkuitu bakarreko eta 3´´-ko hargunedun Artziniega-Menagarai linea 
aldatzea eta Costera 2 transformazio gunea (200804350 zk.) desegitea”, X:491.575 Y:4.772.238 
ETRS89 UTM koordenatuetan, Kostera herriko lurzoru urbanizazezinean.

Aiarako Udalak espedientea bidali du, eta eskatu du izapidetu dadila proiektuaren interes 
publikoaren aitorpenea, lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 
28.5.a) artikuluan xedatutakoa betetzeko.

Espedientearen osagai da proiektuaren sustatzailea den Iberdrola Distribución Eléctrica 
SAUk egindako txosten teknikoa, baita udal arkitektoak emandako txostena ere, zeinetan adie-
razten baita aurreikusitako kokagunea lurzoru urbanizaezina dela eta trantsizioko landa paisaia 
kalifikazioa duela, udalerrian indarrean dauden arau subsidiarioetan xedatutakoaren arabera. 
Horrez gain, adierazi du instalazioa onura publikoko azpiegitura dela, eta hori lurzoruaren ka-
lifikazioaren arabera onartutako erabileretako bat dela.

OINARRI JURIDIKOAK

Ingurumen eta Hirigintza Sailak eskumena du aztertzen ari den espedientea ebazteko, dipu-
tatu nagusiaren uztailaren 3ko 133/2015 Foru Dekretuaren arabera eta sailaren egitura organiko 
eta funtzionala onetsi zuen Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 17/2016 Foru Dekretuko 
18.c) artikuluan xedatutakoaren arabera.

Bat etorriz Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 28.5.a) artiku-
luan ezarritakoarekin, “lurzoru urbanizaezinean ezingo dira gauzatu aplikatzekoa den legeria 
sektorialak edo lurralde antolamenduak interes publikoko deklaratutako zuzkidura, ekipamendu 
eta jarduerak berariaz ezartzeko jardunak baizik, zeinak, betiere, dagokion foru diputatuak ebaz-
pen bidez deklaratu behar baititu interes publikoko, hogei egunez jendaurrean edukitzeko 
izapidea bete ondoren”.

Aztertutako kasuan, hasierako onespena 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 onespenerako hartu beharreko erabakirik.

Horregatik guztiagatik, dagozkidan ahalmenak erabiliz, honako hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Hasierako onespena ematea honako proiektu honi: “Kostera II transformazio 
gune berria (901142510 zk.) eraikitzea eta 13,2 kV-eko, zirkuitu bakarreko eta 3´´-ko hargunedun 
Artziniega-Menagarai linea aldatzea eta Costera 2 transformazio gunea (200804350 zk.) desegi-
tea”, X:491.575 Y:4.772.238 ETRS89 UTM koordenatuetan, Kostera herriko lurzoru urbanizazezi-
nean. Proiektua Iberdrola Distribución Eléctrica SAUk sustatu du eta Aiarako Udalak izapidetu.
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Bigarrena. Espedientea jendaurrean jartzea, hogei egunez, foru agindu hau ALHAOn 
argitaratzen denetik aurrera. Epe horretan, nahi duen orok egoki iritzitako alegazioak aurkeztu 
ahal izango ditu. Interesdunek Lurralde Antolamenduaren eta Hirigintzaren Zerbitzuan azter 
dezakete espedientea.

Gasteiz, 2019ko ekainaren 5a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO
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