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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

343/2019 Foru Agindua, abenduaren 5ekoa, interes publikoa aitortzen diona “Bergonda (BTA 
Entrambasaguas) izeneko erdi tentsioko airetiko linea elektrikoaren erreforma” proiektuari 
—Fresnedako 850 zenbakiko euskarriaren eta Estuliz eta Carancako transformazio zentroen 
artean—, Iberdrola Distribución Eléctrica SAUk sustatua Gaubeako lurzoru urbanizaezinean

Iberdrola Distribución Eléctrica SAUk Gaubeako Udalari obra lizentzia eskatu dio “Bergonda 
(BTA Entrambasaguas) izeneko erdi tentsioko airetiko linea elektrikoaren erreforma” proiektua 
eraikitzeko Fresnedako 850 zenbakiko euskarriaren eta Estuliz eta Carancako transformazio 
zentroen artean, Gaubeako lurzoru urbanizaezinean.

Gaubeako Udalak proiektuaren interes publikoaren adierazpena izapidetzeko eskatu du, 
Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 28.5.a) artikuluan xedatutakoa 
betetzeko.

Honekin batera doa udal arkitektoak egindako txostena, non jasotzen baita, besteak beste, 
proiektuaren trazadura lurzoru urbanizaezinetik doala eta zeharkatzen dituela A4 zona - Neka-
zaritzakoa erkidea, A-2 zona - Erabilera mugatuko nekazaritzakoa, S1 zona - Baso eta artzaintza-
rakoa eta V1 zona - Bide komunikazioen babesekoa, udalerriko indarreko arau subsidiarioetan 
aurreikusitakoarekin bat etorriz, eta zona guztietan dagoela baimena erabilera publikoko eta 
interes sozialeko instalazioak eta azpiegiturak jartzeko, araudi horren 164. artikuluaren arabera.

Errekerimendua egin ondoren, 2019ko urriaren 14an, Gaubeako Udalak Iberdrolak aurkez-
tutako proiektu teknikoa bidali zuen, eta han jaso zen proiektuaren helburua dela hornidura 
elektrikoa hobetzea Fresneda, Estuliz eta Caranca artean “Bergonda” (BTA “Entrambasaguas”) 
izeneko 476021 zenbakiko eta 13,2-20 kv-ko erdi tentsioko linea elektrikoa berritzearen bidez. 
Hain zuzen, eroalea ordeztu nahi da sekzio handiagoko beste batekin, isolamendu gogorreko zur 
eta hormigoizko euskarriak kendu eta hormigoi edo metalezko euskarri berriak jarri gurutzeta 
metaliko eta isolamendu polimerikodunak eta aluminio-altzairuzko kable biluzi berria jarri. Al-
datu beharreko tartea 3.736 metrokoa da, 850 zenbakiko eta 908 zenbakiko euskarrien artean, 
Carancarako saihesbidea barne. Hariteria berria 2.852 metroko bide berrian jarriko da 850 
zenbakiko eta 908 zenbakiko euskarrien artean Estulizen —tarte nagusia—, eta zati bat berria 
daukan 998 metroko tartean Carancarako saihesbidean. Eroale berria 47-AL 1/8-ST1A alumi-
nio-altzairuzko kable biluzia izango da tarte osoan.

OINARRI JURIDIKOAK

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

Ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 28.5.a) artikuluan xedatzen duenez, lurzoru urbanizaezinean 
ezingo dira gauzatu aplikatzekoa den arloko legediak edo lurralde antolamenduak interes publi-
koa aitortzen dien zuzkidura, ekipamendu eta jarduerak berariaz ezartzeko jardunak baizik, zei-
nak, betiere, dagokion foru diputatuak ebazpen bidez izendatu behar baititu interes publikoko.

Urriaren 22ko 274/2019 Foru Aginduaren bidez, xedatu zen espedienteari hasierako onespena 
ematea eta hura 20 egunez jendaurrean edukitzeko aldia irekitzea, ALHAOn argitaratzen zenetik 
aurrera. Espedientea, hain zuzen ere, 2019ko azaroaren 4ko ALHAOn (127. zenbakia) argitaratu 
zen, eta zen inolako alegaziorik aurkeztu horretarako eman zen epean.
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Interes publikoa aitortzeko oinarria da Sektore Elektrikoaren abenduaren 26ko 24/2013 Le-
gea, zeinak 1. artikuluan xedatzen baitu legearen xedea dela sektore hori arautzea, energia 
elektrikoaren hornidura bermatzeko eta kontsumitzaileen beharretara egokitzeko, eta berariaz 
jasotzen du 2. artikuluan energia elektrikoz hornitzea interes ekonomiko orokorreko zerbitzua 
dela. 7. artikuluak horniduraren bermea arautzen du, eta xedatzen du kontsumitzaile guztiek 
eskubidea izango dutela energia elektrikoaren garraio eta banaketa sareetarako sarbidea eta 
konexioa izateko Espainia osoan, lege horretan bertan ezarritako baldintzetan.

Halaber, 5. artikuluan xedatzen da hornidura elektrikoari loturiko jardueretarako azpiegi-
tura propioak onura publikokotzat jotzen dituela lege horrek, eta sistema orokortzat hartuko 
direla; eta 54. artikuluak, nahitaezko desjabetzearen ondorioei dagokienez, onura publikokotzat 
jotzen ditu energia elektrikoa sortu, garraiatu eta banatzeko instalazio elektrikoak, eta halakotzat 
hartzen ditu, orobat, arrazoi teknologikoen, ingurumen arrazoien edo energia eraginkortasuna-
ren ondoriozko ordezteak edo aldaketak.

Aurkeztutako proiektuaren arabera, azpiegiturak berak dituen ezaugarriengatik jarri behar 
da landa lurretan.

Horregatik, eta dagozkidan ahalmenak erabiliz, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Interes publikoa adieraztea, “Bergonda (BTA Entrambasaguas) izeneko erdi 
tentsioko airetiko linea elektrikoaren erreforma” proiektuarena —Fresnedako 850 zenbakiko 
euskarriaren eta Estuliz eta Carancako transformazio zentroen artean—, Iberdrola Distribución 
Eléctrica SAUk sustatua Gaubeako lurzoru urbanizaezinean, bat etorriz Lurzoru eta Hirigintzaren 
ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 28.5.a) artikuluan xedatutakoarekin.

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, lizentzia 
emateko edo ukatzeko hartzen duen ebazpenaren aurka bakarrik jarri ahal izango da errekurtsoa.

Gasteiz, 2019ko abenduaren 5a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO
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