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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
LURRALDEA ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILA

Plangintza eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzea

Behin betiko onestea Vitoria-Gasteizko Borinbizkarra 1. sektoreko U-20 lursailaren xehetasun- 
azterketa

Hau erabaki zuen Udalbatzak 2021eko uztailaren 23an egindako ohiko bilkuran:

Gaia: Behin betiko onestea Gasteizko Borinbizkarra 1. 
sektoreko U-20 lursailaren xehetasun-azterketa

Erabaki-proposamena

Ikusirik Gasteizko Borinbizkarra 1. sektoreko U-20 lursailaren xehetasun-azterketa, zein R. U. A 
arkitektoak idatzi zuen Fincas Armentia SA-ren eskariz, ohartarazpen hauek egiten dira:

Gasteizko Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorraren Berrikuspenaren testu bateginean 
—behin betiko onetsia, eta 2003ko martxoaren 31ko ALHAOn argitaratua— jasota dagoenez, 
txosten honen xede den lursaila Borinbizkarra 1. sektorearen eremuan dago, eta dagokion plan 
partzialak arautzen du, zeinaren azken aldaketa 2020ko martxoaren 27an onetsi zuen udalbatzak, 
2020ko ekainaren 22ko ALHAOn (70. zk.) argitaratu zen.

Xehetasun-azterketaren idazlearen hitzetan, azterketaren xedea da sestra gaineko okupa-
zioa ehuneko 40ra doitzea, lursailaren atzeraermanguneak ezarrita alturan eraikin mailakatua 
sortzea, zeinek fatxadako planoetan sargune eta irtenguneen jolas bolumetrikoak izango dituen.”

2021eko apirilaren 14an, xehetasun-azterketa Gasteizko HAPOra eta indarrean dagoen es-
parruko plan partzialera moldatzeareninguruko aldeko txosten teknikoa egin zen, eta, laburzki, 
honen berri ematen zen:

— Lursailaren gainean, etxebizitza kolektiboko bloke bat proposatzen da, plan partzialean 
ezarritako hirigintza-parametroak errespetatzen dituelarik, sestra gaineko okupazioarena izan 
ezik, hori baita xehetasun-azterketa honen xedea:

Sestra gaineko hiri-eraikigarritasuna: 600 m2 eraiki.

Sestra azpiko eraikigarritasuna: 256 m2 eraiki.

Gehieneko altuera: B+1+e.

Sestra gaineko okupazioa: ehuneko 40.

Sestra azpiko okupazioa: ehuneko 25.

Etxebizitza kopurua, gehienez: 6.

— Proiektuan justifikatuta dago bete egiten direla Eraikuntzaren Kode Teknikoaren SI oina-
rrizko agiria, eraikinaren kanpoko irisgarritasun-araudia, eta dauden zerbitzu-sareak aski direla.

— Aurkeztu egin dira inpaktu akustikoari buruzko azterlana, genero ikuspegitik garrantzirik 
ez duela justifikatzen duen txostena (4/2005 Legearen arabera), eta laburpen exekutiboa.
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2021eko apirilaren 15ean, Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zinegotzi 
ordezkariaren probidentzia bidez, xehetasun-azterketaren zirriborroa Sustapen Ministerioaren 
Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusira igortzea ebatzi zen, arauz dagozkion eskumenei buruzko 
txostena egin zezan.

Aldeko txostena egin eta Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusiari txosten sektoriala eskatu 
ondoren, Tokiko Gobernu Batzarrak, 2021eko apirilaren 30ean egindako ohiko bilkuran, hasie-
rako onespena eman zion Gasteizko Borinbizkarra 1. sektoreko U-20 lursailaren xehetasun-az-
terketari.

Halaber, Tokiko Gobernu Batzarrak erabaki zuen hasierako onespena jaso zuen xehetasun-az-
terketa hogei egunez jendaurrean jartzea, nahi zuen orok aztertzerik izan zezan, baita alegazioak 
aurkezterik ere. Xedapen atala 2021eko maiatzaren 14ko El Correo (Arabako edizioa) eta Diario 
de Noticias de Alava egunkarietan argitaratu zen, eta 2021eko maiatzaren 19ko ALHAOn (54. zk). 
Jendaurreko erakustaldian ez zen alegaziorik aurkeztu.

Uztailaren 6an, Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioko Abiazio Zibileko 
Zuzendaritza Nagusiak xehetasun-azterketa honen alde egindako txostena sartu zen Gasteizko 
erregistro nagusian, zortasun aeronautikoei zegokienez, baina betiere proposatutako eraikuntzek 
edo objektu finkoek (zutoinak, antenak, kartelak...) zortasun aeronautikoak urratzen ez badituzte.

Egun berean, Plangintzarako eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuak txostena 
egin zuen, eta udalbatzak xehetasun-azterketa behin betiko onestea proposatu.

Behin betiko onartzeko aurkezten den agiria Tokiko Gobernu Batzarrak hasierako onespena 
eman zion agiri bera da.

Aipatutako aurrekariak kontuan izanik, hauek dira kontuan izan beharreko lege-arauak:

Eusko Legebiltzarraren Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 
73. artikuluan xedatutakoaren arabera, xehetasun-azterketek antolamendu xehatuaren zehaz-
tapenak osatu edo egokitzea dute helburu, edozein dela lurzoru mota.

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 74. artikuluan adierazten da zein agiritan 
formalizatu behar den xehetasun-azterketen edukia; prozedura, berriz, 2/2006 Legearen 98. arti-
kuluan aurreikusitakoa izango da, lurralde-antolamenduko planak eta hirigintza-antolamenduko 
tresnak onartzeko prozedurak arautzen dituen martxoaren 24ko 46/2020 Dekretuaren 33.1 arti- 
kuluarekin bat etorriz.

98. artikulu horretan xedatutakoaren arabera, hasierako onespena eman ondoren, jendau-
rrean jarri behar dira xehetasun-azterketak, hogei egunez, lurralde historikoko aldizkari ofizia-
lean eta zabalkunderik handieneko egunkarietako batean iragarkiak argitaratuz, nahi duenak 
aztertzerik eta alegazioak aurkezterik izan dezan.

46/2020 Dekretuaren 6.2. artikuluan xedatzen denez, xehetasun-azterketek ez dute inguru-
men-ebaluazio estrategikoaren prozeduraren mende jarri beharrik, Euskal Herriko Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen arabera planak ez baitira, eta, gainera, prozedura hori ez 
da beharrezkoa, halakoak garrantzi txikikoak baitira eta ez baitute batere gaitasun berritzailerik, 
hirigintza-antolamenduaren ikuspegitik.

Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren II. tituluko (Plan Orokorraren Garapena)  
2. kapituluan arautzen dira Planeamendu Tresnak eta 1. ataleko 3. atalean ezartzen dira xeheta-
sun-azterketek bete beharrekoak: 2.02.06 artikuluan horien helburua eta edukia zehazten dira, 
eta 2.02.07 artikuluan zehaztapenak eta jaso beharreko agiriak.

46/2020 Dekretuko 37.5 artikuluari jarraiki, hiru hilabeteko epea dago interesdun batek for-
mulatutako xehetasun-azterketa behin betiko onesteko, hasierako onespena jasotzen duenetik 
kontatuta.
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Zortasun aeronautikoei buruzko otsailaren 24ko 584/1972 Dekretuaren 29.2 artikuluan xe-
datutakoaren arabera, xehetasun-azterketei behin betiko onespen emateko Abiazio Zibileko 
Zuzendaritza Nagusiaren aldeko adierazpena behar da.

Udalbatzari dagokio hirigintzako legediak aurreikusitako planen nahiz bestelako tresnen 
udal tramitazioari amaiera ematen dion onespena ematea, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen 
dituen 7/1985 Legeak —Tokiko Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko 57/2003 Legeak osa-
tua— 123.1.i artikuluan xedatutakoaren ildotik.

Proposatzen den antolamendu aldakuntzarekin bat etorriz, dosierraren parte diren 
hirigintzako agiriek haren beharra eta egiteko egokiera justifikatzen baitute, Toki Jaurbidearen 
Oinarriei buruzko 7/1985 Legearen 122.4.a) artikuluan —abenduaren 16ko Tokiko Gobernua 
Eraberritzeko Neurriei buruzko 57/2003 Legeak gehitua— aitortzen dion aginpidea baliaturik, 
Lurralde Batzordeak erabaki hau aurkezten dio Udalbatzari:

Erabakia

1. Behin betiko onespena ematea Gasteizko Borinbizkarra 1.sektoreko U-20 lursailaren xe-
hetasun-azterketari, R. U. A arkitektoak idatzia Fincas Armentia SA-ren eskariz.

2. Erabaki hau ALHAOn argitaratzea, 46/2020 Dekretuaren 7. artikuluan eta Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 89.5 artikuluan xedatutakoaren ildotik.

3. Erabaki honen kontra, administrazio-bidea agortzen baitu, administrazioarekiko auzi-erre-
kurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren aurrean, bi hilabeteko 
epean, argitaratzen den egunaren biharamunetik, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa 
arautzen duen Legearen 46.1 artikuluaren ildotik.

Dosierreko dokumentazio teknikoa esteka honetan dago eskuragarri: www.vitoria-gasteiz.
org/1s-xau20.

Araudiak

1. Aldaketa honen mugatze eremua.

Dokumentazio honen eraginpeko eremua 1. sektoreko (Borinbizkarra) U-20 lurzatia da, Henry 
Morton Stanley eta Ali kaleen artean dagoena.

Lurzati horrek 1.024,07 m2-ko azalera du, eta Borinbizkarra 1. sektoreko plan partzialan de-
finituta dago.

Lurzatiak ipar-mendebalderantz 1,09 metroko kota-diferentzia jaisten den malda txiki bat du, 
hego-ekialdeko eta ipar-mendebaldeko erpinen artean.

Lurzatiak ipar-mendebalderantz 1,09 metroko kota-diferentzia malda txiki baten du, he-
go-ekialdeko eta ipar-mendebaldeko erpinen artean.

2. Dokumentuaren xedea.

Arkitektura-kalitate handiagoko bizitegi-eraikin baten bila, Borinbizkarra 1 sektoreko U-20 
partzelaren xehetasun azterketak honako hau planteatzen du:

— Sestra gaineko solairuetan okupazioa ehuneko 40ra doitzea, lurzatian atzeraemanguneak 
ezarriz, altueran mailakatutako eraikin bat sortzeko, fatxada-planoetako sarrera eta irtenguneen 
joko bolumetrikoarekin.

Laburpen-taula honetan, zehaztapenak eta xehetasun-azterketan proposatutakoak alderatzen 
dira:

Vitoria-Gasteizen, 2021eko uztailaren 30ean

Alkate lehendakaria
GORKA URTARAN AGIRRE

http://www.vitoria-gasteiz.org/1s-xau20
http://www.vitoria-gasteiz.org/1s-xau20
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