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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

NEKAZARITZA SAILA

362/2020 Foru Agindua, azaroaren 13koa. Baimena ematea Laudioko “Mostacha eta Pagolar” 
izeneko onura publikoko 76 mendian dagoen eta Itelazpi SAk kudeatzen duen “Pagolar” zentro 
igorlearen okupazioa erregularizatzeko

Mendi Zerbitzuak jakinarazi duenez, irailaren 22ko 294/2020 Foru Aginduaren bidez Itelazpi 
SAren kudeaketa peko “Pagolar” zentro igorleak okupatutako baso jabari publikoa erregula-
rizatzeko administrazio prozedura abiarazi zen, haren ustez Itelazpi SAk ez duelako aipatutako 
okupaziorako babesa ematen dion titulurik. Horrez gain adierazi zuen erregularizazio hori ad-
ministrazio emakida bidez egin behar dela.

Mendi Zerbitzuak administrazio prozeduraren instrukzioa sustatu du okupazioa baimentzeko 
baldintzak ezartzeko. Egindako izapideen artean dago entzunaldiaren izapidea eta espedientea 
interesdunen esku jartzea hamar egunez, 2020ko irailaren 29ko irteera erregistroko idazkien 
bidez jakinarazia, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 82. artikulua aplikatuz.

Izapide horren ondorioz, ez da alegaziorik jaso.

Zuzenbideko oinarri hauek hartu dira kontuan:

Pagolar komunikazio zentroa Laudio herriko “Mostacha eta Pagolar” onura publikoko 
76 zenbakiko mendiko lurretan dago eraikita. Mendi hori Arabako onura publikoko mendien 
katalogoan dago sartuta hura behin betiko onartu zenetik, Sustapen Ministerioaren 1909ko 
maiatzaren 5eko Errege Aginduaren bidez.

Aipatutako zentroa mendi publikoa okupatuz eraiki zen, 1985eko abuztuaren 1eko 3250 Foru 
Dekretu bidez 30 urterako onetsitako emakida baten bidez, eta 2015eko abuztuan iraungi zen. 
Horrenbestez, Itelazpik gaur egun ez du titulurik 76 zenbakiko “Mostacha eta Pagolar” onura 
publikoko mendia okupatzeko okupatzen ari den baldintzetan.

Bere legezko jabearekin zerikusirik ez duen erakunde batek mendi katalogatuaren zati baten 
erabilera pribatibo hori egitea okupazio bat da, eta, beraz, Arabako Mendiei buruzko martxoaren 
26ko 11/2007 Foru Arauan (aurrerantzean, MFA) 24. artikuluan xedatutakoa bete behar du. 
Artikulu horren arabera, mendi katalogatu baten zati bat okupatzeko, Foru Aldundiko men-
dien arloko sail eskudunaren administrazio emakida beharko da. Lege xedapen horrek berdin 
eragiten die MFA indarrean sartu aurreko okupazio guztiei, ikusita zer jasotzen duten Mendiei 
buruzko Legearen lehenengo xedapen iragankorrak, azaroaren 21eko 43/2003 Legeak eta Ja-
bari Publikoko Mendiei eragiten dieten Zortasunak eta Bestelako Kargak Berrikusteari buruzko 
apirilaren 28ko 10/2006 Legeak.

MFAren 24.1. artikuluak xedatutakoari dagokionez, telekomunikazio zentroaren okupazioaren 
ezaugarriak aztertu dira, eta bateragarritzat jotzen dira oraingo okupazioa eta erabilera eta 
mendiaren onura publikoko izaera, baldin eta proposamen honen xedapen zatian jasotako 
baldintzak betetzen badira.

Mendiaren jabe den erakundea, Laudioko Udala, ez dago okupazioaren aurka.

Eskaera aztertu eta administrazio prozeduraren instrukzioa amaitu ondoren, frogatutzat 
hartzen da proiektua eta mendiaren onura publikoa bateragarriak direla, Mendien martxoaren 
26ko 11/2007 Foru Arauak III. kapituluko 24. eta 26. artikuluetan xedatutakoari jarraituz.
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Kontuan hartu da Foru Kargu Publikoen Jarduna arautzen duen uztailaren 11ko 10/2018 Foru 
Arauak xedatutakoa eta ikusi da Nekazaritza Saileko foru diputatuari dagokiola espediente hau 
abiarazteko eta ebazteko eskumena, Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa, Funtzionamendu 
eta Araubide Juridikoari buruzko abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauak xedatutakoari jarraituz.

Aginduzko txostenak aztertuta, Nekazaritza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ones-
ten duen Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 14/2016 Foru Dekretuak ematen dizkidan 
eskumenak baliatuz, eta Arabako Foru Aldundiko sailak 2019-2023 legegintzaldirako finkatzen 
dituen diputatu nagusiaren uztailaren 5eko 324/2019 Foru Dekretuaren bederatzigarren xeda-
pena aplikatuz, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Baimena ematea Laudioko “Mostacha eta Pagolar” izeneko onura publikoko 
76 mendian dagoen eta Itelazpi SAk kudeatzen duen “Pagolar” telekomunikazio zentroaren 
okupazioa erregularizatzeko.

Bigarrena. Onespena ematea jabari publikoaren erabilera pribatiborako ematen den admi-
nistrazio emakidari, baldintza hauekin:

1. Pagolar zentro igorlea: kokapena, okupazio eremua, instalazio nagusiak eta linea elektri-
koren okupazioa.

• Kokapena: Laudioko udalerriko Katastroko 2 poligonoko 860 A, F eta C azpilurzatietan 
(eta 1395 eta 708 lurzatiak linea elektrikorako), “Mostacha eta Pagolar” izeneko 76. zenbakiko 
OPMan.

• Zentro igorlearen okupazio azalera gehi transformazio zentroa: 526,96 m2 guztira. Linea 
elektronikoaren okupazio azalera: 1.320 metro koadro; horietatik 124 lurrazpiko lineari dagozkio 
(124 m luze eta 1 m zabal) eta 1.196 metro koadro aireko lineari (299 metro luze – 76 OPMaren 
barruan, aireko linea osoa 1.465 m eta 4 m zabal baita).

• Instalazio nagusiak: 48,3 metroko garaierako komunikazio dorrea, 115,9 m2, 4,47 m2 eta 
19,19 m2 dituzten hiru etxola, azkena barrutitik kanpo (guztira 139,55 m2); linea elektrikoa eta 
perimetro itxitura.

2. Zentrora iristeko azpiegitura. Laudioko Udalak bere titulartasuneko erabilera edo zerbitzu 
publikoko instalazioak kontserbatzeko eta konpontzeko eskumena duenez eta, bereziki, bere 
baso ondarea administratzeko, kontserbatzeko eta arautzekoa, erakunde titularrari dagokio 
telekomunikazio zentrora sartzeko bidea kontserbatzea, baso jabari publikoa osatzen duen 
ondasuna den aldetik.

Nolanahi ere, Itelazpi SAk Arabako Foru Aldundiaren eta Arabako toki erakundeen onura pu-
blikoko mendietan eta herri jabariko mendietan ibilgailu motordunen zirkulazioa arautzen duen 
Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 9ko 10/2010 Foru Dekretuak (ALHAO, 2010eko martxoaren 
22koa) ezarritako baldintzak bete beharko ditu. Horrenbestez, Laudioko Udalaren baimena 
beharko dute aipatutako legearen 8. artikuluan jasotako kasuek.

Ezin izango dira hara sartzeko beste bide batzuk erabili, lehenago Laudioko Udalak baimena 
ematen ez badu.

3. Erantzukizuna. Itelazpi SAk bere gain hartuko du zentro igorlearen kudeaketaren eta us-
tiapenaren ondorioz baimendutako eremuan nahiz okupazio azaleratik kanpo hondatuak izan 
daitezkeen eremuak leheneratzeko ardura.

Enpresa emakidadunak du instalazioaren ondorioz hirugarrenei eragiten zaizkien kalteen 
gaineko erantzukizun zibila.

4. Okupazioaren epea 30 urtekoa izango da, betiere okupazioaren xede den erabilera bada 
nagusi. Gehienez 75 urterako berritu ahal izango da, hori baita toki araubideari buruzko legerian 
ezarritakoa.
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5. Itelazpik Laudioko Udalari ordaindu beharreko kanona, guztira, 8.492,23 eurokoa da ur-
tean. Zenbateko horretatik, TRAGSATEC enpresak egindako Txosten Tekniko Ekonomikoaren 
arabera (Kanonaren kalkulua, Pagolar telekomunikazio zentroak 76 zenbakiko onura publikoko 
mendia okupatzearen kontzeptuan), 8.426,23 euro urtean dagozkio telekomunikazio zentroaren 
erabilera pribatiboagatik, eta 66 euro urtean linea elektrikoak egiten duen baso jabariaren oku-
pazioagatik (1.320 m2 x 0,05 euro/m2/urte).

6. Kanona 5 urtean behin berrikusiko da aldi horretako KPIaren arabera eguneratuko diren 
aleko prezioak aplikatuta azaleraren baldintzei, dorrearen altuerari eta kanona eguneratzean ins-
talatuta dauden elementuei, irizpide gisa hartuta aipatutako txosten tekniko-ekonomikoan adie-
razitakoak, eta berrikuspena egingo da okupazioa arautzen duen foru agindua aldatzearen bidez. 
Ordainketa hilabeteko epean egin beharko da, Itelazpik onura publikoko mendia okupatzeko 
emakida jakinarazten denetik aurrera.

Horretarako, okupaziorako emakidaren datatik bost urteko aldia bete aurreko 15 egunetan, 
enpresa emakidadunak txosten bat bidali beharko du instalatu diren elementuen datuak egu-
neratuta. Kanonaren bost urtean behingo berrikuspena egiteko balioko du.

Dorrearen altuera eta okupazio azalera aldatzearen ondoriozko eguneratzeak baimena ema-
ten den unean egingo dira.

7. Landaredia garbitzeko lanak, bide ertzak mantentzekoak edo beste edozein esku hartze egin 
behar izanez gero onura publikoko landaredian, Mendi Zerbitzuko langileen ikuskaritzapean 
egin behar dira, hark kontrolatuko ditu-eta egin beharreko sastraka kentze, inausketa eta zuhaitz 
mozte lanak, langile horiek seinalatu beharrekoa seinalatu eta gero, eta aprobetxamendua, 
halakorik egonez gero, mendiaren erakunde titularraren onurarako izango da.

8. Okupazio epea beteta, edo baimena ematearen helburu den erabilera lehenago buka-
tuta, titular kontzesiodunak, gehienez ere urtebeteko epearen barruan, instalazioak kendu eta 
eragindako lurrak lehengoratu beharko ditu.

Hirugarrena. Ebazpen hau mendi publiko katalogatua okupatzeko izapideari dagokio, eta 
ez du emakidaduna salbuesten indarrean dagoen legeriak eskatzen dituen beste baimen eta 
lizentzia batzuk izapidetu beharretik.

Laugarrena. Foru Agindu hau jakinaraztea Laudioko Udalari, Itelazpi SA sozietateari eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari, Administrazio Publikoen Araubide 
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 41. 
artikuluan ezarritakoaren arabera.

Bosgarrena. Foru agindu hau ALHAOn argitaratzea.

Seigarrena. Administrazio bidea amaitzen duen foru agindu honen aurka administrazioare-
kiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, bi hilabeteko epean, jakinarazi eta hurrengo egu-
netik aurrera, Vitoria-Gasteizko administrazioarekiko auzietarako epaitegian, edo, nahi izanez 
gero, berraztertzeko errekurtsoa, hilabeteko epean, Nekazaritza Saileko foru diputatuari. Hori 
guztia, honako hauek xedatutakoarekin bat etorriz: Administrazioarekiko Auzibideen Jurisdikzioa 
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46.1. artikulua eta Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. artikulua.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko azaroaren 13a

Nekazaritza Saileko foru diputatua
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Nekazaritza zuzendaria
Mª ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE
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