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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

140/2021 Foru Agindua, maiatzaren 24koa. Aramaioko udalerriko lurzoru urbanizaezinean, 8 poli- 
gonoko 142 B lurzatian, haize neurketak egiteko Arlaban-3 estazio meteorologikoa ezartzeko 
Aixeindar SAk sustatutako proiektuaren interes publikoa adieraztea

Aixeindar SAk obra lizentzia eskatu dio Aramaioko Udalari, haize parke bat instalatzeari 
begira Arlabango mendatearen inguruan haizea neurtzeko estazio meteorologiko bat instalatu/
desinstalatzeko proiekturako. Estazio hori udalerri horretako 8 poligonoko 142 B lurzatian, lur-
zoru urbanizaezinean, jarri nahi da.

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

Espedientean sartuta daude proiektu teknikoaren kopia bat eta udal arkitektoak emandako 
txostena, eta bertan ageri da lurzoru urbanizaezinaren sailkapena eta “J.2.1. Zona, Natura 
interesa dela eta babestutako zona”ren kalifikazioa dituen lursailean dagoela dorrea hartuko 
duen lurzatia. Aramaioko Hiri Antolamendurako Plan Orokorrak 1.6.2.2. artikuluan xedatutakoa 
aplikatuz (zona horretan baimentzen diren erabilerak zehazten ditu), arrazoi zientifiko edo to-
pografikoengatik edo antzeko arrazoiengatik lursailean kokatu behar diren onura publikoko 
edo gizarte intereseko jarduerak, eraikuntzak eta instalazioak baimentzen dira (Lurzoru eta 
Hirigintzaren 2/2006 Legearen 28.5. artikulua).

Aixeindar SA sozietatea Eólicas de Euskadi SAk (Grupo Iberdrola) eta Cadem SAk eratzen 
dute; azken hori Eusko Jaurlaritzaren Energiaren Euskal Erakundearena da (EVE taldea). Egin 
nahi den azpiegitura 81 metroko dorre bat da. Ez du zimendurik behar, eta lurrera ainguratu-
tako kableen bidez finkatuko da. Ez da aurreikusi instalazioaren inguruan itxiturarik egiterik. 
Erantsitako agirien artean dago lursailaren jabeak eta Aixeindar SA entitateak hitzartutako kon-
tratua, non jasotzen baita lurzatiaren erabilera bi urterako lagatzeko erabakia, haizea neurtzeko 
Arlaban-3 dorrea instalatzeko.

Eskaeraren berri eman zaie Natura Ondarearen Zerbitzuari eta Ingurumen Jasangarrita-
sunaren Zerbitzuari, dagozkion informazio ondorioetarako. 2021eko maiatzaren 18an, Natura 
Ondarearen Zerbitzuak baiezko txostena eman du, haren testuan ezarritako neurriak betetzeko 
baldintzaren pean, eta hauxe zehazten du: instalazioak ez du eraginik Natura 2000 Sareko ba-
bespeko eremu batean ere, baina bai Batasunaren Intereseko habitat batean (4030 BIH, Txilardi 
lehor azidofiloak). Beste alde batetik, habitat eta espezieentzat dituen ondorioak balioetsita, uste 
da jardunak ez diela sortuko eragin ohargarririk, baldin eta txostenean jasotzen diren prebentzio 
eta zuzentze neurriak gordetzen badira.

Martxoaren 26ko 72/2021 Foru Aginduaren bidez, xedatu zen espedienteari hasierako ones-
pena ematea eta jendaurrean ipintzeko 20 eguneko epea hastea, ALHAOn argitaratzen zenetik 
aurrera. Argitalpena 2021eko apirilaren 12an egin zen, 39. zenbakian.

Horretarako emandako epean, 111 alegazio aurkeztu dira, haietako bat Aramaioko Udalak 
berak egina.

Aurrekari horiei aplikagarri zaizkie zuzenbideko oinarri hauek:

Lehenengoa. Ingurumen eta Hirigintza Sailak eskumena du aztertzen ari den espedientea 
ebazteko, Diputatu Nagusiaren uztailaren 5eko 324/2019 Foru Dekretuaren arabera eta Sailaren 
Egitura Organiko eta Funtzionala onetsi zuen Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 17/2016 
Foru Dekretuko 18.c) artikuluan xedatutakoaren arabera.



2021eko ekainaren 7a, astelehena  •  62 zk. 

2/6

2021-01975

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 28.5.a) artikuluan xedatzen 
duenez, lurzoru urbanizaezinean ezingo dira gauzatu aplikatzekoa den arloko legediak edo lu-
rralde plangintzak interes publikoa aitortzen dien zuzkidura, ekipamendu eta jarduerak berariaz 
ezartzeko jardunak baizik, zeinak, betiere, dagokion foru diputatuak ebazpen bidez izendatu 
behar baititu interes publikoko, hogei egunez jendaurrean jartzeko izapidea bete ondoren.

Bigarrena. Hartutako alegazio guztietan, funtsean berdinak diren kontuak azaltzen dira. Hor-
taz, erantzuna bera da haientzat guztientzat. Arabako Foru Aldundiari eskatzen zaio administrazio 
prozedura geldiaraz dezala “Arlaban-3” izeneko estazio meteorologikoa instalatu/desinstalatzeko 
proiektua gauzatuko den zonaren interes publikoa adierazteko, zuzeneko lotura baitu Eusko 
Jaurlaritzak zentral eoliko handi bat eraikitzeko sustatzen duen proiektuarekin, zeinak, indarrean 
den Haize Energiaren Lurralde Plan Sektorialean ez dagoenez eta, gainera, eguneratze proze-
suan dagoenez, atzera ezineko eragin kaltegarriak sor bailitzake Arlaban eta Jarindo mendien 
natura ingurunean eta haietako biodibertsitatean. Atzera ezineko eragin horiek delako estazio 
meteorologikoa instalatze/desinstalatze hutsaz sor litezke.

Alegazio horiek ezetsi egin behar dira.

Eusko Jaurlaritzaren maiatzaren 14ko 104/2002 Dekretuaren bidez, behin betiko onetsi zen 
Euskal Autonomia Erkidegoko Haize Energiaren Lurralde Plan Sektoriala (LPS).

LPSren 2. artikuluan hau xedatzen da:

“2. artikulua. Lurralde Plan Sektorialaren eremua

1. Planaren lurralde eremua Euskal Autonomia Erkidegoa da.

2. Energia Eolikoaren Lurraldearen Arloko Planaren eremu materiala ezaugarri hauek dituz-
ten parke hauek bakarrik osatzen dute: zortzi aerosorgailu baino gehiago edukitzea, sortutako 
energia sare orokorrera botatzea eta 10 MW baino potentzia handiagoa edukitzea.

3. Aurreko puntutik at geratzen diren energia eolikoaren gainerako instalazioek instala-
zioei buruzko derrigorrezko industria-baimena beharko da, eta hala behar izanez gero, inguru-
men-inpaktuaren ebaluazioa ere bai; lurzoruari buruzko Legea errespetatu beharko dute, bes-
talde, ezarri nahi direnean.

Instalatu nahi izanez gero, lurzoru ez urbanizagarrian, hirigintza-plangintzak debekatzen ez 
duen zonetan, lizentzia lortu aurretik hirigintza-legerian aipatzen den administrazio-baimena 
lortu beharko da lurzoru-mota horietan ezarri nahi diren erabilera publikoko edo interes sozia-
leko instalazioentzat.”

Lehenengo eta behin, gogorarazi behar dugu Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen 
testu bategina onetsi zuen urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 13. artiku-
luan arautzen direla landa egoeran dagoen lurzoruaren jabetza eskubidearen ahalmenak, 13.1 
artikuluan honako hau xedatzen delarik, lurralde eta hirigintza antolamenduak urbanizazioaren 
bidez eraldatzetik babestuta eta landa egoeran dagoen lurzoruari dagokionez: “Salbuespen 
gisa eta lurralde eta hirigintza antolamenduaren legerian aurreikusitako prozedura erabiliz eta 
baldintzak betez berariazko jarduera eta erabilerak legitimatu ahal izango dira baldin eta interes 
publikoa edo soziala badute, ekarpena egiten badiete landa antolamenduari eta garapenari, 
edo landa ingurunean kokatu beharrekoak badira”.

LPSren 2.3 artikuluko lehenengo apartatuko azken tartekian xedatutakoaren arabera, haize 
energiako instalazioak, hirigintza legeriari dagokionez, onura publikokotzat jotzen dira; bigarren 
apartatuan xedatzen da ezen, lurzoru urbanizaezinean ezarri nahi badira, udal plangintzak galaraz-
ten ez duen zonetan alegia, hirigintza legerian lurzoru horretan kokatu beharreko onura publiko 
eta gizarte intereseko instalazioetarako adierazten den administrazio baimena beharko dutela.

Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bateginaren 13.1 artikuluan aipatzen den 
“lurralde eta hirigintza antolamenduaren legerian aurreikusitako prozeduraz” eta LPSren 2.3 arti- 
kuluko bigarren apartatuan aipatzen den “hirigintza legerian adierazitako administrazio baime-
naz” den bezainbatean, hura 2/2006 Legearen 28.5.a) artikuluan ezarritakoa da. Bertan zehazten 
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denez, “Lurzoru urbanizaezinean baimenduta daude ondoren zehazten diren zuzkidurak, ekipa-
menduak eta jarduerak ezartzea beste helbururik ez duten jarduketak: alde batetik, arlo jakin ba-
teko legeriak –aplikatzekoa denak– edo lurraldearen plangintzak interes publikokotzat jo dituenak, 
eta bestetik, kasu jakinetan, dagokion foru-aldundiak interes publikokotzat jo dituenak; bigarren 
hori, 20 egunez jendaurrean edukitzeko tramitea bete ondoren, ebazpen baten bidez egingo du.”

Frogatu behar da instalazioak “interes publikoa” duela edo landa ingurunean kokatu be-
harrekoa dela, kasuz kasu, ondoko zuzenbide kontsiderazioan egiten den bezala, sektoreko 
legeria eta energia berriztagarriei eta energia trantsizioari buruzko lurralde plangintza aipatuz.

Horrez gainera, gogorarazi behar dugu ezen, haize parke baten energia ekoizpenaren eta ha-
ren ingurumen eraginaren arteko erlazio egokia teknikoki ziurtatzeko, hura ezarri baino lehenago 
beharrezkoa dela kokalekuan haize neurketak egitea, aldi baterako estazio meteorologikoak, 
erraz desmunta daitezkeenak eta ingurumenean eragin txikiena dutenak, erabiliz. Nolanahi 
delarik ere, ez dagokio interes publikoaren adierazpenari, ingurumen inpaktuaren ebaluazioari 
baizik, proiektuak ingurumenean dituen ondorioak kontrolatzea.

Hirugarrena. Aztertutako kasuaren interes publikoak oinarritzat hartzen du energia berriz-
tagarriei eta trantsizio energetikoari dagokien arloko esparru arautzaile aplikagarri zabalean 
ezarritakoa.

Euskal Autonomia Erkidegoan, lehenik eta behin, otsailaren 21eko 4/2019 Legea aipatu be-
har da, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzkoa. Lege horretan, 
zioen azalpenetik bertatik, energiaren erabilera eta hornidura pertsonen bizitzan funtsezkoa dela 
azaldu da, eta energia berriztagarriak erabili eta horiekin emisioak murriztea nabarmentzen du. 
Azalpen horretan arlo horretako aurrekaririk garrantzitsuenak laburbiltzen ditu, tartean Europar 
Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatua azpimarratzen du; XXI Tituluak politika ener-
getikoa hartzen du hizpide, eta oinarrizko zenbait helburu biltzen ditu, tartean efizientzia energe-
tikoa sustatzea eta energia berri eta berriztagarriak garatzea nabarmenduz. Euskadiko Estrategia 
Energetikoa 2030 ere aipatzen du; estrategia horrek helburuen artean ezarri zuen energia alter-
natiboak aprobetxatzea eta berriztagarrien kuota nabarmen igotzea gertuko 2030. urteari begira.

Horren haritik, lege horren helburuen artean nabarmendu behar dira energia kontsumoa 
murriztea eta jasangarritasun energetikoa sustatu eta bultzatzea, bereziki zainduz ingurumena 
babestea, energia berriztagarrien instalazioak finkatuz, politika energetikoaren orientazio oroko-
rrarekin bat etorriz, 1. artikuluan ezarri bezala.

4/2019 Legearen 4. artikuluak iturri berriztagarrietatik lortutako energiaren definizioa jaso 
zuen, eta iturri ez fosiletatik eskuratutako energia gisa definituz, eta berariaz aipatu zituen ener-
gia eolikoa, hidraulikoa, eguzki energia, eta beste batzuk. Lege bereko bosgarren artikuluak lege 
horren helburuak ezarri zituen, eta b) atalean honako hau ezarri zuen: “energia berriztagarriak 
sustatzea eta ezartzea, erregai fosilekiko mendekotasuna gutxitzeko”.

Beste alde batetik, uztailaren 128/2019 Dekretuaren bidez behin betiko onetsi ziren Lurralde 
Antolamenduaren Gidalerroek (LAG) lurralde ereduaren oinarrien artean, lehenengo eta be-
hin, lurralde jasangarria ezarri dute, eta espresuki adierazten dute energia berriztagarriak gero 
eta neurri handiagoan txertatu behar direla gure lurraldearen eraikuntzan, beste teknologia 
batzuen artean.

Memorian, baliabideen kudeaketa iraunkorrari buruzko zortzigarren atalean, energia hartu 
zuen hizpide eta, besteak beste, honako hau ezarri zuen: “Energia eraginkortasuna eta energia 
berriztagarriak 2030erako Euskadiko Energia Estrategiaren (3E-2030) bi ardatz nagusiak dira, 
eta ezinbesteko betekizunak dira lurralde-iraunkortasuna, lehiakortasuna eta klima-aldaketa-
ren aurkako borroka bermatzeko. Lurralde-estrategiaren energiaren alorrean beste zenbait 
erronkari ere heldu behar zaie, hala nola energia-eraginkortasunaren eta -efikaziaren igoera 
nabarmenari; deskarbonizazioari, energia berriztagarrien iturrien erabilera orokortuz; eta ener-
gia-autosufizientziarantz aurrera egiteari.”…
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2030erako Euskadiko Energia Estrategiaren ikuspegiak honako xede hauek ditu: 2050erako 
energia-erabileretarako petrolio-kontsumoa zero izatea, eta horrek garraio-sistemaren egi-
turazko aldaketa eskatzen du; 2050erako Klima Aldaketaren Euskal Estrategiaren helburuak 
betetzen laguntzea, hau da, Euskadiko BEGen emisioak gutxienez ehuneko 40 murriztea 
2030erako eta gutxienez ehuneko 80 2050erako, betiere 2005. urteko datuekin alderatuta, eta 
2050. urtean energia berriztagarriaren kontsumoa ehuneko 40 izatea azken kontsumoaren gai-
nean; eta, mende honek aurrera egin ahala, erregai fosilak erabat baztertzea eta BEGen zero 
emisio lortzea, energia berriztagarriak energia-hornidura bakarra izanik.

2030erako Euskadiko Energia Estrategiak ezartzen du 2030ean amaitzen den aldian honako 
helburu hauek bete behar direla: (…)

2. Energia berriztagarrien erabilera ehuneko 126 indartzea, azken kontsumoan berriztagarriek 
ehuneko 21eko kuota lor dezaten. (…)

5. Kogenerazioak eta berriztagarriek elektrizitatea sortzeko duten parte-hartzea igotzea, 
2015ean ehuneko 20 izatetik 2030ean ehuneko 40 izatera pasatzeko. (…)

7. Klima-aldaketa arintzen laguntzea, 3 Mt CO2 murriztuz energia-politikaren neurrien bitartez.

Hortaz, energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarriak Euskadiko Energia Estrategiaren 
bi ardatz nagusiak dira, eta ezinbesteko betekizunak dira lurralde-iraunkortasuna, lehiakortasuna 
eta klima-aldaketaren aurkako borroka bermatzeko.

(…) Izan ere, epe ertainera begira, energia berriztagarri ez-kutsatzaileen erabilerak gero eta 
garrantzi handiagoa eduki behar du EAEren energia-horniduraren egituran.

Nolanahi ere, energia berriztagarrien ekarpena handitzeak eskatzen du, ezinbestean, energia 
produzitzeko instalazioak ezartzea, baliabidea bertan egonik baliabide hori energia-xedeetarako 
bideragarritasunez eta errentagarritasunez erabil daitekeen tokian. Eskala jakin batzuetan eta 
baliabide natural jakin batzuei dagokienez, hori egingo da, batez ere, ingurune naturalean koka-
tutako landa-lurretan, eta, askotan, lur horiek ingurune- eta paisaia-balio garrantzitsuak izango 
dituzte… Azpiegitura horiek ongi antolatzea eta haiek hedatzeko pizgarriak ezartzea funtsezkoa 
da garapen-eredu iraunkorrago baten energia-euskarria izan daitezen. (…)”

Aurrekoaren ildotik, aipatu behar da 2019ko uztailaren 30ean Eusko Jaurlaritzak klima la-
rrialdiari buruzko adierazpen instituzionala egin zuela, eta adierazpen horretan berretsi zuela 
Klima Aldaketarako Klima Estrategia 2050 eta Estrategia Energetikoa 2030 ekimenekiko duen 
konpromisoa. Ildo beretik, Arabako Batzar Nagusiek 32/2019 Mozioa onartu zuten, urriaren 9koa; 
horren bitartez, klima larrialdiko egoera deklaratu zen, eta Arabako Lurralde Historikoko 2018-
2030 Garapen Iraunkorrerako Plan Estrategikoaren aurreikuspenak egitea eskatu zen, aipatutako 
Jasangarritasun Energetikoaren 4/2019 Legearen garapenera moldatuz. Horrez gainera, Batzar 
Nagusiek otsailaren 7ko 11/2020 Mozioa eman zuten, energia aurrezteko proiektuak bultzatzera 
eta iturri berriztagarriak erabiltzea babestera zuzendutako laguntzei buruzkoa.

Euskadiren eremuari dagokionez azaldutakoa erabat bat dator Europar Batasunaren espa-
rruan hartutako arau aurreikuspenekin. Hala ageri da Eurostatek (Europako Estatistika Bulegoa) 
argitaratutako “Energia berriztagarrien estatistikak (Renewable energy statistics)” txostenean, 
2020ko urtarrilean eguneratutako datuekin: “hemendik 2050era klimari dagokionez munduko 
lehenengo kontinente neutroa izatea da Europako Itun Berdearen helburua. (…) Energia berri-
ztagarria erabiltzeak etekin potentzial ugari ekarriko ditu, berotegi efektuko gasen emisioak mu-
rriztuz, energia hornidura dibertsifikatuz eta erregai fosilekiko merkatuen dependentzia txikituz 
(zehazki, petrolioa eta gasa). Energia berriztagarrien iturriak hazteak enplegua ere estimulatu 
dezake EBn, teknologia berri “berdeetan” lanpostuak sortuz.”

Eurostaten txostenak datu ugari baliatzen ditu argudioak indartzeko, eta honako ondorio hau 
ateratzen du: “Energia berriztagarrien iturriekin 2008 eta 2018 artean ekoitzitako elektrizitatearen 
igoerak neurri handi batean erakusten du energia berriztagarrien hiru iturri EB osoan zabaldu 
direla, batez ere turbina eolikoak, baina baita eguzki energia eta bioerregai solidoak ere… 
2018an eguzki energia izan zen elektrizitate berriztagarria sortzeko iturririk garrantzitsuena EBn”.
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(…) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009/28/EE Zuzentarauak, iturri berrizta-
garrietatik ateratako energia erabiltzea sustatzeari buruzkoak, EB osorako helburu nagusi gisa 
jarri zuen 2020an iturri berriztagarrietatik iritsitako energia kontsumoa ehuneko 20ko parekoa 
izatea. Zuzentarauak lege esparrua aldatu zuen elektrizitate berriztagarria sustatzeko (…).

2018ko abenduaren 11n EBk 2018/2001/EB Zuzentaraua eman zuen, iturri berriztagarrietatik 
lortutako energia erabiltzea sustatzeari buruzkoa. Esparru arautzaile berri horrek helburu lotesle 
bat ere ekarri zuen EBrentzat energia berriztagarrien arloan 2030. urterako, ehuneko 32ren 
parekoa, gorantz berrikusteko klausula batekin 2023. urterako (…).

2019ko abenduaren 11n Europako Batzordeak Europako Itun Berdea aurkeztu zuen [COM(2019) 
640 amaiera], asmo handiagoko neurrien multzoa; horrek ahalbidetu beharko luke Europako 
herritar zein enpresek trantsizio ekologiko jasangarriaren abantailak lortu ahal izatea. (…) Itun 
Berdea Batzordearen estrategia honen parte da Agenda 2030 eta Nazio Batuen Garapen Jasan-
garrirako Helburuak aplikatzeko (…)”.

Estatu mailako araudiari dagokionez, duela gutxi eman da 7/2021 Legea, maiatzaren 20koa, 
Klima Aldaketa eta Energia Trantsizioarena, arlo honetako EBren helburuekin eta Itun Berdearen 
hazkunde estrategiarekin lotzen dena. Hala, hitzaurretik bertatik, erabaki hau nabarmentzen 
da: “klima aldaketaren aurkako borroka eta energia trantsizioa ekintza politikoaren erdigu-
nean jartzea, etorkizuna eraikitzeko eta ekonomia aukera berriak sortzeko ekonomiaren eta 
gizartearen giltzarri gisa. (…) legeak ziurtatu behar du 2050 baino lehenago negutegi efektuko 
gas emisioen neutraltasuna lortzea Espainian, baita energia sistema efiziente eta berriztagarri 
bat ere (…) Klima aldaketaren eta energia trantsizioaren inguruko politiken zeharkakotasuna 
eta haien koordinazioa bermatzea funtsezkoa izango da klima aldaketa moteltzeko eta hartara 
moldatzeko sinergiak indartzeko…”

Zehazki, 3. artikuluan ezartzen dira “2030erako nazio mailako gutxieneko helburuak, berega-
natutako nazioarteko konpromisoak betetzeko, eta autonomia erkidegoen eskumenei kalterik 
egin gabe:

a) 2030erako, Espainiako ekonomia osoko negutegi efektuko gas emisioak gutxienez ehu-
neko 23 murriztea 1990ekoekin alderatuta.

b) 2030ean, jatorri berriztagarriko energien kuota azken energia kontsumoan gutxienez 
ehuneko 42 izatea.

c) 2030ean, sistema elektrikoan jatorri berriztagarriko energien sorkuntza gutxienez ehuneko 
74 izatea. (…)

2. 2050 baino lehenago, eta betiere ahalik eta epe laburrenean, Espainiak klima neutral-
tasuna erdietsi beharko du (…) eta sistema elektrikoa, bakar-bakarrik, jatorri berriztagarriko 
sorkuntza iturrietan oinarritua izan beharko da. (…)”

Espresuki aurreikusten da, 2023rako, ezarritako helburuen lehenengo berrazterketa egingo dela, 
zeinak ezingo baitu ezarri negutegi efektuko gasak murrizteko bideak goraka eguneratzea baino.

Legearen 4. artikuluan Energia eta Klima Plan Nazional Integratua (PNIEC) aipatzen du, ho-
nela definituz: “energia eta klima arloko politika integratzen duen plangintza tresna estrategiko 
nazionala, Europar Batasunaren barnean energia eta klima arloan ezarritako helburuak lortzeko 
Espainiaren ekarpena islatzen duena (…)”. Ministroen Kontseiluaren 2021eko martxoaren 16ko 
Erabaki bidez, 2021-2030 aldirako Energia eta Klima Plan Nazional Integratuaren azken bertsioa 
onetsi da (BOEren 77. zenbakia, martxoaren 31koa). Hartan, luze eta zabal jasotzen dira hel-
buruak, politikak, neurriak eta azken hauen eraginaren analisia. Apunte moduan, adieraz daiteke 
3.1.1 puntuan (“Energia berriztagarriak sustatzeko neurriak”) honako hau ezartzen dela: “Des-
karbonizazio helburuak erdiesteko, beharrezkoa da oro har energia berriztagarriak eta bereziki 
sektore elektrikoko berriztagarriak neurri handi batean garatzea eta eskariaren zati esanguratsu 
bat elektrifikatzea. Ondoren proposatzen diren neurriekin, espero da energia berriztagarriak 
2030ean azken energia eskariaren ehuneko 42 izango direla, eta ekoizpenaren ehuneko 74 
sistema elektrikoan. (…)”
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Laugarrena. Azkenik, landa ingurunean kokatu beharraz den bezainbatean, eskakizun hori 
azpiegiturak berak dituen ezaugarriengatik da, aurkeztutako proiektuaren arabera.

Horregatik, eta dagozkidan ahalmenez baliatuz, hauxe

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Jendaurrean egoteko aldian egindako alegazioak erantzundakotzat ematea 
eta haiek ezestea, ebazpenaren testuan azaldutako oinarrien arabera.

Bigarrena. Aramaioko udalerriko lurzoru urbanizaezinean, 8 poligonoko 142 B lurzatian, 
haize neurketak egiteko Arlaban-3 estazio meteorologikoa ezartzeko Aixeindar SAk sustatutako 
proiektuaren interes publikoa adieraztea, Lurzoru eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 
Legeak 28.5.a) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Hirugarrena. Ebazpen honen jakinarazpenarekin batera, Natura Ondarearen Zerbitzuak 
2021eko maiatzaren 18an emandako txostenaren kopia igortzea.

Laugarrena. Adierazpen honek ez du kentzen proiektua gauzatzeko udalaren lizentzia lortzeko 
beharra, eta ez du aurretik juzgatzen udalak eman behar duen ebazpenaren edukia.

Bosgarrena. Ebazpen honek administrazio bidea amaitzen du, eta beronen aurka administra-
zioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da EAEko Auzitegi Nagusiko jurisdikzio horren 
salan, hilabete biko epean; edonola ere, berraztertzeko errekurtsoa jarri ahalko zaio, nahi izanez 
gero, egintza eman zuen organoari berari, hilabeteko epean, bat etorriz Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 123. eta 124. artikuluetan 
xedatutakoarekin, edo egoki deritzon beste edozein errekurtso ere aurkez daiteke.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko maiatzaren 24a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO
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