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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

165/2021 Foru Agindua, ekainaren 28koa. Bodegas Las Orcas SLk sustatutako proiektuaren 
interes publikoa adieraztea, 8 poligonoko 288 lurzatian, Carraelciego aurkintzan, eraiki nahi 
den upeltegi berrirako ur hornikuntza eta estolderia sarea, Guardiako udalerriko lurzoru urba-
nizaezinean zehar igarotzen dena, kanalizatzeko

Bodegas Las Orcas SLk Guardiako Udalari hirigintza baimena eskatu dio Guardiako Bode-
gas Las Orcasi zerbitzua emateko ur hornikuntza eta estolderia sarearen kanalizazioa egiteko.

8 poligonoko 288 lurzatian, Carraelciego aurkintzan, lurzoru urbanizaezinean, egin nahi den 
upeltegi eraikin berri bat da, A-3210 errepidearen ondoan kokatua, Guardiatik 2.500 metrora. 
Obrak bi instalazio hauen kanalizazio berrian dautza: alde batetik, ur hornikuntza, eta bestetik, 
estolderia sarea. Gutxi gorabehera, 2.600 metro luze izango da, herriguneko hego mendebal-
dean dagoen sarearekiko loturatik abiatuta.

Guardiako Udalak espedientea bidali du, eta eskatu du izapidetu dadila proiektuaren interes 
publikoaren adierazpena, Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 28.5.a) 
artikuluan xedatutakoa betetzeko.

Espedientearen osagai dira sustatzaileak aurkeztutako eraikuntza proiektu teknikoa eta 
udaleko arkitektoak egindako txostena. Txosten horretan ageri da kanalizazioa gehienbat kalifi-
kazio hauek dituzten lurretatik igarotzen dela: “Nekazaritza intereseko zonak babesteko lurzoru 
urbanizaezina”, “Lehengoratu beharreko baso zonak babesteko lurzoru urbanizaezina”, nahiz 
eta kanalizazioa zona hori zeharkatzen duen bidetik joan, “Ibaiak eta errekak babesteko lurzoru 
urbanizaezina” eta “Komunikazio sare eta azpiegituren babeserako edo erreserbako lurzoru 
urbanizaezina” (A-124ren geroko saihesbiderako proiektaturiko trazadura). Guardiako hirigintza 
plangintzako Arau Subsidiarioetako 105. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera, 
eremu horietan onura publikoko eta interes sozialeko instalazioak onartzen dira.

Eskaeraren berri eman zaie Natura Ondarearen Zerbitzuari eta Ingurumen Jasangarritasuna-
ren Zerbitzuari, dagozkion informazio ondorioetarako.

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 hi-
rigintza antolamenduak urbanizazioaren bidez eraldatzea babesten duen landa egoeran dagoen 
lurzoruan, salbuespen gisa eta lurralde eta hirigintza antolamenduaren legerian aurreikusitako 
prozedura erabiliz eta baldintzak betez, zilegi izango da berariazko jarduera eta erabilera batzuk 
legitimatzea, baldin eta interes publikoa edo soziala badute, landa antolamenduari eta garape-
nari 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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Maiatzaren 6ko 111/2021 Foru Aginduaren bidez, xedatu zen espedienteari hasierako ones-
pena ematea eta jendaurrean ipintzeko 20 eguneko epea irekitzea, ALHAOn argitaratzen zenetik 
aurrera. Argitalpena 53. zenbakian egin zen, maiatzaren 17an. Horretarako emandako epearen 
barruan ez da aurkeztu inolako alegaziorik.

Bigarrena. Edateko uraren hornidura zerbitzua toki erakundeentzat funtsezkotzat eta erre-
serbatutzat jotako zerbitzuetako bat da, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 
86.2 artikuluan jasotakoaren arabera. Lege horren 26. artikuluan, udalek betiere eman behar 
dituzten zerbitzuak jasotzen dira, eta haien artean etxerako edateko urez hornitzea dago.

Interes publikoa proiektuaren izaerak ematen du. Proiektuaren helburua oinarrizko baliabide 
bat eskuratzeko behar diren instalazioak dira; zehazki, uraren hornidura eta saneamendua, eta 
justifikatuta dago kokapen zehatz horretan kokatu beharra, azpiegituraren berezko ezaugarriek 
zehazten baitute.

Horregatik, eta dagozkidan ahalmenez baliatuz, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Bodegas Las Orcas SLk sustatutako proiektuaren interes publikoa adieraz-
tea, 8 poligonoko 288 lurzatian, Carraelciego aurkintzan, eraiki nahi den upeltegi berrirako ur 
hornikuntza eta estolderia sarea, Guardiako udalerriko lurzoru urbanizaezinean zehar igarotzen 
dena, kanalizatzeko, bat etorriz Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 
28.5.a) artikuluan xedatutakoarekin.

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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