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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

317/2020 Foru Agindua, abenduaren 29koa. Hasierako onespena ematea honako proiektu honen 
interes publikoa adierazteko espedienteari: Zuiako udalerriko lurzoru urbanizaezinean, Domai-
kiako Kontzejuko 1 poligonoko 503 lurzatian, azal azpiko fluxuko hezegune motako araztegia 
eraikitzeko proiektua

Domaikiako Administrazio Batzarrak lizentzia eskatu dio Zuiako Udalari Domaikiako 1 poli-
gonoko 503 lurzatian azal azpiko fluxuko hezegune motako araztegia eraikitzeko.

Udalak espedientea bidali du, eta eskatu du izapidetu dadila proiektuaren interes publi-
koaren adierazpena, Lurzoru eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 28.5.a) artikuluan 
xedatutakoa betetzeko.

Espedientean sartuta daude proiektu teknikoa eta udal arkitektoak emandako txostena, eta 
bertan ageri da lurzatia lurzoru urbanizaezinaren sailkapena eta Z.8 Nekazaritzako, abeltzaintza 
eta landazabaldeko intereseko zonaren kalifikazioa dituen lursailean dagoela.

Proiektuaren xedea da Domaikiako herriguneko arazketa sistema berritzeko beharrezkoak 
diren obrak diseinatu eta zehaztea. Horretarako, ur beltzen sareko ura bideratzen duen kolektore 
nagusiaren zati bat berritzea proposatzen da, hondakin uren araztegi berriaren etorkizuneko 
kokapenera eramateko. Azkenik, ur beltzen tratamendu instalazio bat sortzea aurreikusten da 
ingurune naturalera isuri aurretik.

Zuiako udalerriko plangintzako arau subsidiarioak 139.1 artikuluan aurreikusitakoarekin bat 
etorriz, onura publikoko eta gizarte intereseko azpiegiturak baimentzen dira “lurzoru urbani-
zaezineko zona guztietan, salbu eta instalazio horien lizentzia izapidetzeko prozesuan organo 
eskudunak egokitzat jotzen ez dituen zonetan izan ezik …”

Udalaren txostenean jasota dago Udalak 2020ko abenduaren 10ean egindako osoko bilkuran 
aldeko iritzia eman duela Z.8 Nekazaritza, Abeltzaintza eta Landazabaleko Intereseko lurzoru 
zonan hondakin uren araztegia ezartzeko.

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.

Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina onesten duen urriaren 30eko 
7/2015 Legegintzako Errege Dekretuak 13.1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lurralde eta 
hirigintza antolamenduak urbanizazioaren bidez eraldatzea babesten duen landa egoeran da-
goen lurzoruan, salbuespen gisa eta lurralde eta hirigintza antolamenduaren legerian aurreiku-
sitako prozedura erabiliz eta baldintzak betez, zilegi izango da berariazko jarduera eta erabilera 
batzuk legitimatzea, baldin eta interes publikoa edo soziala badute, landa antolamenduari eta 
garapenari ekarpenak egiten badizkiote edo landa ingurunean kokatu beharrekoak badira.

Bat etorriz Lurzoruaren eta Hirigintzaren 2/2006 Legeak 28.5.a) artikuluan ezarritakoarekin, 
“lurzoru urbanizaezinean ezingo dira gauzatu aplikatzekoa den arloko legeriak edo lurralde 
antolamenduak interes publikoko deklaratutako zuzkidura, ekipamendu eta jarduerak berariaz 
ezartzeko jardunak baizik, zeinak, betiere, dagokion foru diputatuak ebazpen bidez deklaratu 
behar baititu interes publikoko, hogei egunez jendaurrean edukitzeko izapidea bete ondoren”.
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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, eta dagozkidan eskumenez baliatuz,

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Hasierako onespena ematea honako proiektu honen interes publikoa adie-
razteko espedienteari: Zuiako udalerriko lurzoru urbanizaezinean, Domaikiako Kontzejuko 
1 poligonoko 503 lurzatian, azal azpiko fluxuko hezegune motako araztegia eraikitzeko proiektua.

Bigarrena. Espedientea jendaurrean jartzea, hogei egunez, foru agindu hau ALHAOn ar-
gitaratzen denetik aurrera. Epe horretan, nahi duen orok egoki iritzitako alegazioak aurkeztu 
ahal izango ditu. Interesdunek Lurralde Antolamenduaren eta Hirigintzaren Zerbitzuan azter 
dezakete espedientea.

Hirugarrena. Foru agindu honek izapide egintza ez kualifikatuaren izaera du, eta beronen 
aurka ezin da errekurtsorik aurkeztu.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko abenduaren 29a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO
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