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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

166/2021 Foru Agindua, ekainaren 28koa. Bernedoko udalerriko Balzarán aurkintzan (Urturiko 5 
poligonoa, 431 lurzatia, lurzoru urbanizaezina) gune zoologikoa, trebakuntza zentroa eta txaku-
rren egoitza instalatzeko Pedro Palacios Pérez jaunak sustatutako proiektuaren interes publikoa 
adieraztea

Pedro Palacios Pérez jaunak hirigintza lizentzia eskatu dio Bernedoko Udalari, Bernedoko 
udalerriko Balzarán aurkintzan (Urturiko 5 poligonoa, 431 lurzatia, lurzoru urbanizaezina) ani-
maliak hazi eta saltzeko gune zoologikoa, trebakuntza zentroa eta txakurren egoitza instalatzeko.

Bernedoko Udalak espedientea bidali eta proiektuaren interes publikoaren adierazpena 
izapidetzeko eskatzen du, Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 28.5.a) 
artikuluan xedatutakoa betetzeko.

Sustatzaileak aurkeztutako proiektu teknikoan jasotzen denez, instalazioa 25 txakur hel-
duentzako gehienezko edukiera duen txakurtegi bat izango da eta 250 metro koadroko azalera 
okupatuko du, eta zurezko eta ariketa libre egin ahal izateko 20 etxola indibidual izango ditu. 
Azalera ixteko, 2 metroko hesi erronboidala eta 4 metroko sarrera ate eraisgarria erabiliko dira.

Udal arkitektoak egindako txostenean jasota dagoenez, Urturiko 5 poligonoko 431 lurzatia 
“erabilera mugatuko nekazaritza babeseko 7 zonako lurzoru urbanizaezinean” dago, eta bi 
baldintza gainjarri ditu: C.3 Abeltzaintza erabilera izan dezakeen eta akuiferoen urrakortasun 
handia duen area.

“Erabilera mugatuko nekazaritza babeseko 7 zonan”, onartuta daude onura publikoko eta 
interes sozialeko instalazioak eta azpiegiturak, baldin eta landa ingurunean kokatu behar badira, 
garatzen diren bezalako jarduerak garatzeagatik.

Proiektuaren berri eman zaie Natura Ondarearen Zerbitzuari eta Ingurumen Jasangarri-
tasunaren Zerbitzuari, dagozkion informazio ondorioetarako. Natura Ondarearen Zerbitzuak 
jakinarazi du proiektuak ez diola eragiten inolako naturagune babesturi, eta, horregatik, ez dela 
horri buruzko txostenik egin.

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 sail 
honen 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.

Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 28.5.a) artikuluan xedatzen due-
nez, lurzoru urbanizaezinean ezingo dira gauzatu aplikatzekoa den arloko legediak edo lurralde 
antolamenduak 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 edukitzeko izapidea bete ondoren.
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Apirilaren 11ko 118/2021 Foru Aginduaren bidez, xedatu zen espedienteari hasierako ones-
pena ematea eta hura 20 egunez jendaurrean jartzea, ALHAOn argitaratzen zenetik aurrera. 
Espedientea, hain zuzen ere, 2021eko maiatzaren 19ko ALHAOn (54. zenbakia) argitaratu zen, 
eta ez zen inolako alegaziorik aurkeztu hartarako eman zen epean.

Bigarrena. Proiektuaren interes publikoari dagokionez, Nekazaritza eta Basogintzako Lu-
rralde Plan Sektoriala aplikatu behar da. Plan horren III. kapituluko 5. sekzioan (“Lurzoruaren 
erabilerak eta eraikuntza erabilerei buruzko jarduerak”), honako hau ezartzen da 42. artikuluan: 
Onura publikoko eta interes sozialeko eraikin eta instalazioak.

1. Dauzkaten izaera eta ezaugarriengatik nahitaez landa eremuan jarri behar diren zerbitzuak 
emateko gizarte ekipamenduko eraikin eta instalazio publiko zein pribatuak, baldin eta aurrez 
onura publikokoak edo interes sozialekoak direla zehaztu bada.

2. Modalitate hauek hartuko dira kontuan:

a. Gune zoologikoak: establezimenduak, zeinen jarduera nagusiak Euskal Autonomia Er-
kidegoko gune zoologikoen baimen, erregistro eta kontrolari buruzko Eusko Jaurlaritzaren 
azaroaren 15eko 444/1994 Dekretuari loturik baitaude. Erabilera hau soilik izango da baldin 
eta erabileraren jarduera nagusiak landa lurrean kokatu beharra justifikatzen badu –animaliak 
sendatzeko zentroak (…), txakurtegiak (…)–. Beraz, hiri lurzoruan jar daitezkeenak (txori dendak, 
animaliak saltzen dituzten denak eta abar) (…) ez dira erabilera honetan sailkatuko”.

444/1994 Dekretua Gune Zoologikoei buruzko apirilaren 11ko 81/2006 Dekretuak indargabetu 
zuen, zeina Animaliak Babesteko urriaren 29ko 6/1993 Legearen 19. artikulua aplikatuz eman 
baitzen (1993ko azaroaren 15eko EHAA, 220. zk.), eta lege horrek Euskal Autonomia Erkidegoan 
dauden etxeko animaliak, animalia etxekotuak eta itxiko animalia basatiak babesteko arauak 
ezarri zituen. Zioen azalpenak dioen bezala, 6/1993 Legea animaliak errespetatu, defendatu eta 
babesteko printzipioak aitortzearen aldeko sentsibilizazio testuinguruan eman zen, eta horrek 
lege esparru egokia aldarrikatzea eskatzen zuen, arlo horretako nazioarteko hitzarmen eta itu-
nekin bat etorriz.

81/2006 Dekretu horrek hau ezartzen du bere 2. artikuluan: “gune zoologikoa da animaliak 
edukitzeko, mantentzeko, hazteko eta/edo saltzeko dauden zentro, establezimendu eta instalazio 
guztiak, berdin dio hori gunearen jarduera nagusia den eta merkataritzako helburuak dituen 
edo ez”. Eta, zehazki, honako hau sartzen du nukleo zoologikoaren definizioan: “Lagun egiteko 
etxe abereak dituzten guneak…1) 10 txakur edo gehiago dituzten txakurtegiak (…) edo 20 m2-
tik gorako azalerako instalazioak dituzten horiek. (…) 4) Txakurrak hezteko eskolak, betiere, 
animaliak edukitzeko instalazioak badituzte.”

III. Tituluko Hirugarren Kapituluak «Haztegiak, salmentarako tokiak eta animaliak aldi ba-
tez edukitzeko tokiak» izena du; hor, hainbat baldintza orokor jaso dira, animaliak hazteko 
edo saltzeko establezimenduek, egoitzek, animaliak hezteko zentroek eta animaliak aldi batez 
edukitzeko dauden bestelako instalazioek bete behar dituztenak.

Horregatik guztiagatik, interes publikoa Pedro Palacios Pérez jaunak sustatutako proiek-
tuaren izaerak ematen du, zeinaren xedea baita animaliak hazi eta saltzeko gune zoologikoa, 
trebakuntza zentroa eta txakurren egoitza ezartzea. Halaber, justifikatuta dago instalazioa 
kokaleku zehatz horretan kokatzea, azpiegiturak berak dituen ezaugarriak direla eta.

Horregatik, eta dagozkidan ahalmenez baliatuz, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Bernedoko udalerriko Balzarán aurkintzan (Urturiko 5 poligonoa, 431 lurzatia, 
lurzoru urbanizaezina) gune zoologikoa, trebakuntza zentroa eta txakurren egoitza instalatzeko 
proiektuaren interes publikoa adieraztea, bat etorriz Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 
30eko 2/2006 Legearen 28.5.a) artikuluak xedatutakoarekin.
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Bigarrena. Adierazpen honek ez du kentzen proiektua gauzatu baino lehenago dagokion udal 
lizentzia lortzeko betebeharra, ez eta horretarako udal erabakiaren edukia aurretik ezartzen ere.

Hirugarrena. Administrazio bidea amaitzen duen ebazpen honen aurka administrazioare-
kiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da EAEko Auzitegi Nagusiko jurisdikzio horren sa-
lan, hilabete biko epean, edo, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa jarri ahalko zaio, 
egintza eman duen organoari berari, hilabeteko epean, bat etorriz Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 123. eta 124. artikuluetan 
xedatutakoarekin. Interesdunek egoki deritzoten beste edozein errekurtso ere aurkez dezakete.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 28a

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO
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