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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

75/2020 Foru Agindua, martxoaren 9koa. Ukatzea Bastidako III. zabalguneko industria erabile-
rako hiri lurzoruko Zi3 jarduketa integratuko hiri antolamendurako plan bereziaren espedien-
tearen behin betiko onespena

AURREKARIAK

Lehenengoa. Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatuaren urtarrilaren 20ko 6/2016 
Foru Aginduaren bidez (2016ko otsailaren 3ko ALHAO, 13. zk.) aldeko irizpenarekin eman zen 
Bastidako III. zabalguneko industria erabilerako hiri lurzoruko Zi3 jarduketa integratuko hiri 
antolamendurako plan bereziaren ingurumen txosten estrategikoa, baldintza batzuk ezarrita.

Bigarrena. Alkatearen azaroaren 27ko 364/2019 Dekretuaren bidez, hasierako onespena 
eman zitzaion plan berezi horri.

Hirugarrena. 2020ko urtarrilaren 15eko osoko bilkuran, Bastidako Udalak behin-behinean 
onetsi zuen espedientea.

Laugarrena. Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean 2020ko urtarrilaren 16an 
aurkeztutako idazki baten bidez, Bastidako Udalak espedientea bidali zuen, behin betiko onets 
zedin.

Bosgarrena. AFAko Ingurumen eta Hirigintza zuzendariaren 2020ko urtarrilaren 21eko idazki 
baten bidez, Bastidako Udalari eskatu zitzaion espedientea zuzentzeko, agiri jakin batzuk falta 
zirelako.

OINARRI JURIDIKOAK

Bakarra. Ingurumen ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legeak 31.4. artikuluan 
xedatutakoari jarraituz, ingurumen txosten estrategikoak indarra galduko du edo berezko dituen 
ondorioak izateari utziko dio, baldin eta behin «Estatuko Aldizkari Ofizialean» edo dagokion aldi-
zkari ofizialean argitaratuta, plana edo programa ez bada onesten argitaratzen denetik gehienez 
lau urteko epean. Halakoetan, sustatzaileak berriz hasi beharko du planaren edo programaren 
ingurumen ebaluazio estrategiko erraztuaren prozedura.

Hizpide dugun kasuan, ingurumen txosten estrategikoa 2016ko otsailaren 3ko ALHAOn 
argitaratu zen eta, beraz, 2020ko otsailaren 3an galdu zuen indarra eta utzi zion berezko zituen 
ondorioak izateari. Bastidako Udalak, bestalde, ez ditu aurkeztu 2020ko urtarrilaren 21eko jakina-
razpenean eskatutako agiriak eta, horrenbestez, Arabako Foru Aldundiak ezin izan du funtsean 
eta sakon aztertu behin betiko onesteko aurkeztutako plana.

Hori dela eta, Bastidako Udalak berriz hasi beharko du plan bereziari onespena emateko 
funtsezko prozedura, bai eta haren ingurumen ebaluazio erraztuaren prozedura ere.

Horregatik, eta dagozkidan ahalmenak erabiliz, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Ukatzea Bastidako III. zabalguneko industria erabilerako hiri lurzoruko Zi3 
jarduketa integratuko hiri antolamendurako plan bereziaren espedientearen behin betiko ones-
pena.

Bigarrena. Ebazpen hau ALHAOn argitaratzea.
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Hirugarrena. Ebazpen honek administrazio bidea agortzen du, eta honen aurka adminis-
trazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi 
Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salan, eta horretarako, bi hilabeteko epea izango 
da, jakinarazi edo argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko martxoaren 9a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO
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