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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

Irailaren 3ko 225/2019 Foru Agindua, zeinak hasierako onespena ematen baitio banda zaba-
leko belaunaldi berriko sareak jartzeko programaren barruan eta Bernedo udalerriko lurzoru 
urbanizaezinean Bujandatik Durruma Kanpezura telekomunikazioko hariteriarako zanga bat 
egitearen interes publikoaren adierazpen espedienteari

Telefónica de España SAUk, banda zabaleko belaunaldi berriko sareak jartzeko programaren 
barruan, hirigintza lizentzia eskatu dio Bernedoko Udalari telekomunikazioko hariteriarako zanga 
bat egiteko (zuntz optikoa) Bujandatik Durruma Kanpezura.

Bernedoko Udalak espedientea bidali, eta proiektuaren interes publikoaren adierazpena 
izapidetzeko eskatu du, lurzoruaren eta hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 28.5.a) 
artikuluan xedatutakoa betetzeko.

Espedientean daude Telefónicak proiektuaren zehaztapenekin bidalitako eskaera eta udal 
arkitektoak eginiko txostena, zeinetan adierazten baita indarrean dauden arau subsidiarioen 
arabera obra egin nahi den lurzorua urbanizaezina dela (6, 7 eta 8 zonak, errepideen babes 
zona). Jakinarazten da araudiaren arabera aipatutako zonetan baimendutako erabilera gisa 
jasotzen direla onura publikoko eta gizarte intereseko eraikinak, instalazioak eta azpiegiturak, 
horietan baldintza jakin batzuk betetzen badira.

OINARRI JURIDIKOAK

Ingurumen eta Hirigintza Sailak eskumena du aztertzen ari den espedientea ebazteko, Di-
putatu Nagusiaren uztailaren 5eko 324/2019 Foru Dekretuaren arabera, eta Sail honen egitura 
organikoa eta funtzionala onetsi zuen Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 17/2016 Foru 
Dekretuak 18.c) artikuluan xedatutakoaren arabera.

Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 28.5.a) artikuluan xedatzen 
duenez, lurzoru urbanizaezinean ezingo dira gauzatu aplikatzekoa den arloko legediak edo lu-
rralde antolamenduak interes publikoa aitortzen dien zuzkidura, ekipamendu eta jarduerak bera-
riaz ezartzeko jardunak baizik, zeinak, betiere, dagokion foru diputatuak ebazpen bidez izendatu 
behar baititu interes publikoko, hogei egunez jendaurrean edukitzeko izapidea bete ondoren.

Proiektuaren deskribapenaren arabera, Telefónica de España SAUren komunikazio elektro-
nikoen sarea zabaldu eta garatzeko proiektuaren barruan sartzen da eta banda zabaleko be-
launaldi berriko sareak jartzeko programaren barruan. Eta honako honetan datza: 25 cm zabal 
izango den eta 80 cm-ko sakonera izango duen zanga estua egitea eta bertan 40 mm-ko hodi 
hirukoitza sartzea, Bujandan dagoen telekomunikazioen kanalizazioari jarraipena emateko, eta 
horrela, azpiegitura hori erabiltzeko geroago Bernedoko telefono zentralari zerbitzua emango 
dion zuntz optikoko kablea instalatzeko.

Uztailaren 16ko 183/2019 Foru Aginduaren bidez, xedatu zen espedienteari hasierako ones-
pena ematea eta hura 20 egunez jendaurrean edukitzeko aldia irekitzea, ALHAOn argitaratu 
eta hurrengo egunetik aurrera. Espedientea, hain zuzen ere, 2019ko uztailaren 29ko ALHAOn 
(87. zenbakia) argitaratu zen, eta zen inolako alegaziorik aurkeztu horretarako eman zen epean.

Telekomunikazioei buruzko maiatzaren 9ko 9/2014 Lege Orokorrak 2. artikuluan ezarri-
takoaren ondorioz datorkio interes publikoa aztertutako kasuari. Artikulu horretan ezartzen 
denez, “Telekomunikazioak interes orokorreko zerbitzuak dira eta lehia askearen araubidean 
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ematen dira”. Bestalde, 34.2 artikuluan hau xedatzen da: “komunikazio elektronikorako sare 
publikoak oinarrizko ekipamenduak dira (…). Haiek jartzea eta hedatzea interes orokorreko 
obrak dira”.

Azpiegiturak berak dituen ezaugarriengatik jarri behar da landa lurretan.

Horregatik, dagozkidan ahalmenak erabiliz, honako hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 28.5.a) 
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, interes publikoa aitortzea Bernedo udalerriko lurzoru 
urbanizaezinean Bujandatik Durruma Kanpezura telekomunikazioko hariteriarako zanga bat 
egiteari, Telefónica de España SAUk sustatutako belaunaldi berriko sareak jartzeko programa-
ren barruan.

Bigarrena. Adierazpen honek ez du kentzen proiektua gauzatu baino lehenago dagokion udal 
lizentzia lortzeko betebeharra, ez eta horretarako udal erabakiaren edukia aurretik ezartzen ere.

Hirugarrena. Interes publikoaren adierazpenak ez du administrazio bidea amaitzen, ez eta 
hark aurrera egin dezan eragozten ere. Beraz, ez dago haren aurkako errekurtsorik aurkezterik. 
Udalak, dagokion administrazio egintza emateko eskumena duen organoa den aldetik, baimena 
emateko edo ukatzeko hartzen duen ebazpenaren aurka bakarrik jarri ahal izango da errekurtsoa.

Gasteiz, 2019ko irailaren 3a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO
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