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BILARKO UDALA

Behin betiko onespena ematea Bilarko 5 poligonoko 586 lurzatiaren xehetasun azterketari

Bilarko udalbatzak, 2021eko maiatzaren 21eko osoko bilkura berezian, hau erabaki zuen:

Bilarko Udalbatzak, 2021eko martxoaren 26ko osoko bilkura berezian, erabaki zuen hasie-
rako onespena ematea Jose Luis Miranda Garcíak sustatutako 5 poligonoko 586 lurzatiaren 
xehetasun azterketari.

Arabako Errioxako Kuadrillako eta udal honetako arkitekto aholkulariak 2021eko urtarrilaren 
25ean txostena egin zuen, xehetasun azterketa izapidetzeko, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 98. artikuluaren arabera.

Horiek horrela, izapidetutako espedienteari buruzko kontsulten eta jendaurreko informa-
zioaren izapideari dagozkion argitalpenak egin dira, 2021eko apirilaren 9ko ALHAOn (38. zk.) 
eta 2021eko apirilaren 9ko “El Correo de Álava” egunkarian argitaratutako iragarkiaren bidez.

Epe horretan, ez da alegaziorik aurkeztu.

Bilarko hiri antolamendurako plan orokorrak (HAPO). 2011ko martxoaren 9ko behin betiko 
onespena. Bilarko hiri lurzoruaren mugaketa (HLM). 1998ko ekainaren 19ko behin betiko ones-
pena. Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea, Lurzoruaren eta Hiri 
Birgaitzearen Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege 
Dekretuaren 25. artikulua.

175/2020 Foru Agindua, uztailaren 28koa, Bilar udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra 
1. aldiz aldatzeko espedientearen behin betiko onespenari, baldintzei eta ezespen partzialari 
buruzkoa, 2020ko abuztuaren 10ean argitaratua. ALHAO, 89. zk., lehenengo xedapenean 
ezartzen du behin betiko onespena egin behar dela, funtsezkoak ez diren baldintzak zuzentzeko 
baldintzapean.

34/2021 Foru Agindua, otsailaren 22koa, uztailaren 28ko 175/2020 Foru Aginduan ezarritako 
baldintzak betetzea onesten duena.

Udalbatzari dagokio xehetasun azterketaren aldaketa behin betiko onestea, Toki Araubidea-
ren Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 22.2.c) artikuluan ezarritakoarekin 
bat etorriz, eta eskumen hori ezin da eskuordetu.

Ondorioz, Udalbatza honek bertaratutakoen aho batez erabaki du:

LEHENENGOA: Bilarko 5 poligonoko 586 lurzatiaren xehetasun azterketa behin betiko ones-
tea, Bilarko udalerriko hiri antolamenduko plan orokorrak zehaztutako lerrokadurari dagokionez, 
30 m2-ko lagapenari eutsiz.

BIGARRENA: Behin betiko onespenaren erabakia ALHAOn argitaratzea.

HIRUGARRENA: Erabaki hau jakinaraztea xehetasun azterketak eragiten dien ondasun eta 
eskubideen jabeei.

LAUGARRENA: Xehetasun azterketaren ale oso bat bidaltzea, behar bezala izapidetuta, 
Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Sailera.

Bilar, 2021eko maiatzaren 21a

Alkatea
ENRIQUE PÉREZ MAZO
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