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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA
Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA
234/2021 Foru Agindua, irailaren 7koa. José Luis Compañón “Ibaia” kirol hirian, Gasteizko
udalerriko lurzoru urbanizaezinean, behin-behineko harmailak jartzeko proiektuaren interes
publikoa adieraztea
Deportivo Alavés SADek obra lizentzia eskatu dio Gasteizko Udalari, behin-behineko harmailak jartzeko José Luis Compañón “Ibaia” kirol hirian, Zuhatzuko 105-106 zenbakietan, Gasteizko
udalerriko lurzoru urbanizaezinean.
Gasteizko Udalak espedientea bidali zuen, eta eskatu zuen izapidetu zedila proiektuaren
interes publikoaren adierazpena, Lurzoru eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legeak
28.5.a) artikuluan xedatutakoa betetzeko.
Alaveseko emakumeen taldea Iberdrola Ligako emakumeen lehen mailara igo da, eta talde
horrek José Luis Compañón “Ibaia” kirol hirian jokatuko ditu bere partidak. Maila horretan
jokatzeko instalazio egokiak behar dira, eta instalazio horietako bat dira harmailak, eserleku
eta guzti, bertako eta kanpoko ikusleak hartzeko. Gasteizko hiri antolamendurako plan orokorraren aldaketa bat izapidetzen ari da eta, bien bitartean, datorren denboraldia hasteari begira
instalazioetarako behin betiko konponbidea emateko asmoz, aurreikusi da behin-behineko
harmailak jartzea, 600 lagun hartzeko modukoak, dagokion araudia eta COVID-19aren araudia
betez. Jarri nahi diren harmailak behin-behineko egitura dira, desmuntagarriak eta ez finkoak,
eta instalazioen erdigunean dagoen 3 zelaia deritzonaren albo batean jartzea aurreikusi da.<0}
Okupatuko den azalera 200 metro koadrokoa da gutxi gorabehera.
Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko Eraikuntzen Zerbitzuak bidalitako eskaeran, udal arkitektoak egindako txostenaren edukia transkribatu da, eta zehazten du harmailak
jarri nahi diren lurzatia nekazaritza balioko lurzoru urbanizaezin gisa dagoela sailkatuta, eta
aplikatzekoa zaio 4.05.47 artikulutik 4.05.50 artikulura bitartean jasotako araudia. Onar daitezkeen erabileren artean ezarri da onartu ahalko direla beren ezaugarriengatik hiri inguruan
jarri ezin diren onura publikoko eta interes sozialeko ekipamenduak edo zerbitzu instalazioak.
Eskaeraren berri eman zaie Natura Ondarearen Zerbitzuari eta Ingurumen Jasangarritasunaren 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 7/2015
Legegintzako Errege Dekretuak 13.1. artikuluan xedatutakoaren arabera, lurralde eta hirigintza
antolamenduak urbanizazioaren bidez eraldatzetik 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 garapenari ekarpenak egiten badizkiote edo landa ingurunean kokatu beharrekoak badira.

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

2021-03122
1/2

2021eko irailaren 22a, asteazkena • 108 zk.

Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 28.5.a) artikuluan xedatzen
duenez, lurzoru urbanizaezinean ezingo dira gauzatu aplikatzekoa den arloko legediak edo lurralde 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.
Uztailaren 29ko 209/2021 Foru Aginduaren bidez xedatu zen espedienteari hasierako onespena ematea eta jendaurrean jartzeko 20 eguneko epea hastea ALHAOn argitaratzen zenetik
aurrera. Argitalpena 2021eko abuztuaren 6an egin zen, 88 zenbakian.
Bigarrena. Proiektuaren interes publikoari dagokionez, kirola egitea eta sustatzea ahalbidetzen duen instalazio batekin lotzen da. Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legeak
2.1 artikuluan xedatutakoaren arabera: Kirola interes publikoko gizarte jarduera da, pertsonak
bete-betean prestatzeko eta garatzeko, bizi kalitatea hobetzeko eta norbanakoak eta gizartea
ondo izateko lagungarria. Azpiegiturak berak dituen ezaugarriengatik jarri behar da lurzoru
urbanizaezinean.
Horregatik, eta dagozkidan ahalmenak erabiliz, hau
XEDATZEN DUT
Lehenengoa. Adieraztea José Luis Compañón “Ibaia” kirol hirian, Zuhatzuko 105-106 zenbakietan, Gasteizko udalerriko lurzoru urbanizaezinean, behin-behineko harmailak jartzeko
proiektuaren interes publikoa, bat etorriz Lurzoru eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006
Legearen 28.5.1) artikuluan xedatutakoarekin.
Bigarrena. Adierazpen honek ez du kentzen proiektua gauzatu baino lehen dagokion udal
lizentzia lortzeko betebeharra, ez eta horretarako udal erabakiaren edukia aurretik ezartzen ere.
Hirugarrena Administrazio bidea amaitzen duen ebazpen honen aurka administrazioarekiko
auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da EAEko Auzitegi Nagusiko jurisdikzio horren salan, 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 irailaren 7a
Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO
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