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Arartekoaren ebazpena, 2013ko otsailaren 19koa. Horren bidez, Arabako Foru 
Aldundiko Ingurumen Sailari gomendatzen zaio Sentikortasun Kimiko 
Anizkoitzaren sindromea pairatzen duen pertsona baten aldi baterako 
tratamendurako urbanizaezin gisa sailkatutako lurzoruan eraikuntza bat eratzeko 
interes publikoa balora dezan. 
 
Arartekoaren ebazpena, 2013ko otsailaren 19koa. Horren bidez Erriberagoitiko 
Udalari proposatzen zaio, erabilera publikoaren aitorpena aipatu bezala baloratu 
ondoren, lizentzia eskaera ebatz dezan eta, hala egokituz gero, udalerrian 
lurzoruaren erreserba sustatu dezan Sentikortasun Kimiko Anizkoitza pairatzen 
duten pertsonentzako arreta ekipamenduak kokatzeko. 
 
 

Aurrekariak 
 
1. Pertsona batek Arartekora jo du Erriberagoitin (Araba) eraikuntza bat egiteko 

zailtasunak azaltze aldera. Zehazki, Erriberagoitiko Udalak lurzoru 
urbanizaezinean kokatutako lurzati batean biltegi-aterpe bat eraikitzeko hirigintza 
lizentzia ukatu duela azaldu digu. 

 
 Eraikuntza hori sortu beharra dagoela alegatzen du pairatzen duen patologiaren 

tratamendurako egoitza bat eskaini ahal izateko. Erreklamatzaileak 
Sentikortasun Kimiko Anizkoitzaren sintoma (aurrerantzean SKA) gisa ezagutzen 
den gaixotasuna pairatzen duela bermatu du. Gaixotasun hori pairatzen dutenek 
hiri inguruetan izaten ohi diren agente kimiko eta toxikoen aurrean egotea 
saihestu behar dute, hau da, konposatu organiko lurrunkorrak edo bestelako 
produktu toxikoak ekidin behar dituzte.  Patologia horren gertakari akutuak 
tratatzeko eta okerragotzea saihesteko, pertsona horrek egoitza inguru libre 
batean izan behar du edo, behintzat, agente toxiko eta kutsatzaileekin ahalik eta 
harreman mailarik baxuena izan behar du. 

 
 Tratamendu horretarako lekurik egokiena, inguru naturala izateagatik eta SKA 

patologiak eskatzen dituen ingurumen ezaugarriengatik, aipatutako lurzatian 
aurkitu zuen erreklamatzaileak. Bertan egoteko zentro bat egokitzeko 
helburuarekin, erreklamatzaileak Erriberagoitiko Udalean biltegi-aterpe izeneko 
ekipamendu bat eraikitzeko proiektua aurkeztu zuen. 
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2. Udalak lurzati horretan kokatu beharreko 20 m2ko biltegi-aterpea eraikitzeko 
hirigintza-lizentziaren eskaera izapidetzea onartu zuen, aurkeztutako proiektuari 
jarraiki. 

 
 Espedientean udal arkitektoaren hirigintza-txostena jasota zegoen. Bertan 

azaltzen zenez, lurzatia baso-babeseko eremuko lurzoru urbanizaezin gisa 
kalifikatuta dago, beraz, Erriberagoitiko Hirigintza Arauen 136. artikuluaren 
arabera baimendutako erabileren mende dago. Erabilera zerrenda horretan, 
azpiegitura ureztatuak, abeltzaintza ustiategi estentsiboetara lotutako eraikuntzak 
edo baso inguruan kokatu behar diren zerbitzuko azpiegitura teknikoak daude. 

 
 Udal-txostenak, baimenduta dauden erabileren lehen balorazio baten ondoren, 

berariaz azaltzen zuen posible izango zela legegintza sektorialak edo lurralde 
plangintzak interes publikotzat hartutako hornidura, ekipamendu eta jarduerak 
ezartzeko hainbat jarduera baimentzea eta, kasu honetarako, foru erakundeak 
interes publikotzat jo ditzan, Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 
28. artikuluaren xedapenen arabera. Nolanahi ere, udal-txostenak ezartzen du, 
hirigintza-lizentzia eman aurretik, eskatutako lizentzia hirigintzako 
legezkotasunera egokitzen den azaltzen duen aginduzko txosten berri bat 
emango dela.  

 
 Zentzu horretan, Erriberagoitiko Udalak hirigintza-lizentziaren eskaeraren 

espedientea Arabako Foru Aldundiko Hirigintza eta Ingurumen Sailari bidali zion, 
SKAren tratamendurako alegatutako osasun eta gizarte interesa balora zezan. 

 
 Foru erakunde horrek -apirilaren 20ko 188/2012 foru agindu bidez- eskaera 

izapidetzea onartu zuen eta, hasiera batean, lurzati horretan aterpe bat 
ezartzearen interes publikoa aitortzeari buruzko espedientea onartu zuen. 
Ebazpen hori Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean (ALHAO) 
argitaratu zen eta jendaurrean agertzeko eta alegazioak aurkezteko epea erabaki 
zen. Izapide horren bitartean eraikuntzaren sustatzaileak bakarrik aurkeztu zituen 
alegazioak. Bere idazkian, erreklamatzaileak SKA patologiaren tratamendurako 
eraikuntza baimentzeak duen interes publikoa justifikatzen zuen, herritarren 
osasuna zaintzeko agintari publikoen agindua, Espainiako Konstituzioaren 43. 
artikuluan jasotakoa, kontuan hartuta. Era berean, Osasun Publikoari buruzko 
urriaren 4ko 33/2011 Lege Orokorra aipatzen zuen. Arau horrek zehazten 
duenez, osasuna babesteko jarduera horiek agente kimiko, fisiko eta biologikoek 
osasun publikoan izan ditzaketen eraginak saihestera bideratuta daude. 
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 Hala eta guztiz ere, foru erakunde horrek emandako erantzunean -ekainaren 7ko 
289/2012 Foru Agindu bidez- interes publikoaren aitorpena ukatu zen. 
Ukapenezko ebazpenaren arabera, ez da egokia gaiaren oinarria baloratzea, izan 
ere, hala egitekotan, Arau Subsidiarioen 136. artikuluak kasu honetan ez du 
aukerarik ematen lurzoru urbanizaezineko kategoria horretan interes publikoko 
eraikuntzak baimentzeko. 

 
 Bestalde, erabilera publikoaren aitorpena ukatu zela ikusita, Erriberagoitiko 

Udalak lizentziaren eskaera ukatzea ebatzi du, “lurzati hori ekainaren 7ko 
289/2012 foru aginduaren eta indarreko araudiaren arabera baimenduta ez 
dagoen erabilera bati baitagokio” 

 
3. Erreklamatzaileak adierazi digu bi ukapenen aurkako berraztertzeko errekurtsoa 

aurkeztu duela, ekipamendu horrek SKA pairatzen duten pertsona taldearentzat 
duen interes publikoa azalduz. Idazkian azaltzen du udal txostenak berariaz 
adierazten duela ekipamendu hori baimendu ahalko zela, betiere, interes 
publikotzat hartuz gero hirigintza legerian jasotakoaren arabera. Era berean, 
lurzoru kategoria horretan interes publikoko eraikuntzak posible direla azaltzen du 
Arau Subsidiarioetan jasotakoari jarraiki. 

 
 Erreklamatzaileak azpimarratu du lizentzia ukatzeko udalaren argudioa foru 

adierazpenaren gaitzespenean oinarritzen dela, foru ebazpen horrek, hain zuzen 
ere, gaiaren funtsa aztertu ez badu ere. 

 
 Hori dela-eta, foru aldundiaren erabaki horren berrikuspena eskatu du, lurzoru 

kategoria horretan interes publikoko eraikuntzak baimentzeko udal irizpidea 
mantendu dadin eta udalak foru erakundearen aurrean interes publikoko 
adierazpena sustatu eta bultzatu dezan. 

 
 Erreklamatzaileak bere kexa-idazkian adierazi du berak pairatzen duenaren 

moduko egoeren aurrean erakundeen erantzun aktiboa beharrezkoa dela eta 
erreklamazioan azaldutakoaren moduko egoerak saihestu behar direla, bere 
patologiaren tratamendua behar bezala emateko lekua eskaintzea zailtzen edo 
ezinezko bihurtzen baitute.  Horretarako, beharrezkoa den administrazio-
koordinazioa ezarri behar da, talde horren behar sozialak, lanekoak eta juridikoak 
konpontzeko. Horrela bada, Eusko Legebiltzarraren maiatzaren 30eko 80/2011 
Ez-legezko Proposamena aipatzen du, sentsibilizazio zentraleko gaixotasunak 
onartzeari buruzkoa. 
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4. Erreklamazio hori dagokion izapidea eskaintze aldera, bi administrazioetako 
zerbitzu teknikoekin harremanetan jarri ginen, erantzun horien edukia 
baloratzeko eta kontu honi konponbide bat eskaini ahal izateko jarraitu behar 
diren jarduera publikoak argitzeko. 

 
 Bi administrazioek hirigintza lizentzia eta erabilera publikoko aitorpena 

izapidetzeko jarraitutako prozedurari buruz eskatuta genien informazioa eskaini 
ziguten. 

 
 Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Sailaren kasuan, foru 

administrazio horrek txosten bat bidali zigun erabilera publikoa aitortzeko 
2/2006 Legearen 28.5. a) artikuluan xedatutako prozedura jarraitu zela 
aipatuz. Nolanahi ere, informazio horretan, gaiaren funtsean sartu gabe eta 
hirigintza arrazoiak oinarri izanik erabilera publikoko aitorpena ukatzen zuen 
administrazio-espedientea gaineratu ziguten. 

 
 Bestalde, Erriberagoitiko Udalak 2012ko azaroaren 16ko hirigintza txostena 

bidali zigun. Bertan azaltzen zenez, "ez da bermatuta geratu SKA pairatzen 
duen gaixo batentzako erabilera pribatuko biltegi-aterpe hori baso inguruan 
kokatu behar denik eta nahitaez aukeratutako lurrarekin lotuta egon behar 
denik edo, osterantzean, landa inguruko beste edozein lekutan kokatu 
daitekeen kokaleku zehatz bat eskatu gabe, betiere, lortu nahi den jarduera 
erabilera publikoko ekipamendutzat jotzen denean eta lurzoru mota horretan 
onartzen bada”.  

 
 Era berean, udal lizentziaren ukapenaren aurkako berraztertzeko errekurtso bat 

aurkeztu zuela adierazi du, Erriberagoitiko Udalak oraindik ere erantzun ez duena. 
 
Aurrekari horiek guztiak ikusirik, egokia iruditu zaigu aipatutako kexa-
espedienteari buruzko zenbait gogoeta helaraztea, zehazki, erreklamazioak hizpide 
duen gaiaren ingurukoak: 
 
 

Gogoetak 
 
1. Ebazpen honen bidez hirigintza lizentziaren eskaeraren ukapena eta 

Erriberagoitin toxikorik gabeko aterpe-biltegia ezartzeko interes publikoko 
aitorpenaren ukapena aztertu nahi ditugu. 
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 Administrazio ebazpen horiek, euren eskumen-esparruaren barnean, bate 
bestearekin lotuta daude. Erriberagoitiko Udalak, eskaera izapidetzea onartuta, 
beharrezkotzat jo du eraikin hori proposatutako lurzatian interes publikotzat 
aitortzea. Aitorpen hori Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza 
Sailari dagokio. Hala eta guztiz ere, foru erakunde horrek ebatzi du ez dela 
egokia aitorpena baloratzea, izan ere, udal plangintzaren arabera, ez daude 
xedatuta interes publikoko eraikuntzak baso babeseko eremu gisa 
kalifikatutako lurzati horretan. 

 
 Zentzu horretan, bi ebazpenetan prozedura bakoitzean aplikagarria den 

araubideari buruz emandako erantzunak antolamendu juridikora egokitzen ote 
diren baloratu beharra dago. Bestalde, Sentikortasun Kimiko Anizkoitza gisa 
ezagutzen den bere gaixotasunaren tratamendurako eremuak eta 
ekipamenduak -inguruko baldintza egokienak eskaintzeko urbanizatu gabeko 
lurzoruan kokatu behar direnak- eskaintzeko interes publikoaren inguruko 
gogoeta egin beharra dago. 

 
2. Lurzoru urbanizaezina eta erabilera onargarriak antolatzeko udalaren 

eskumena. Lehenik eta behin, zehaztu beharra dago toki administrazioak direla 
hirigintza antolamendurako eta udalerriko lurzoruaren erabilera kontrolatzeko 
eskumena duten erakundeak, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25. artikuluak xedatzen duen moduan. Era 
berean, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 
209. artikuluak eta hurrengoek udalei dagokien hirigintza lizentzia emateko 
eskumena eta jarraitu beharreko prozedura xedatzen du. 

 Udalerriaren barneko hirigintza antolamendua udalaren eskumena da eta horren 
bidez lurzoru mota bakoitzean onartzen eta debekatzen diren erabilerak eta 
eraikuntzak arautzen dira. Lurzoru urbanizaezinaren kasuan, udalaren 
eskumenak hirigintza legeriaren xedapenak kontuan hartzeaz gain, lurraldearen 
antolamendukoak ere aintzat izan behar ditu. 2/2006 Legearen 53. artikuluak 
xedatzen duenez udal plangintzak lurzoru urbanizaezinaren kalifikazioa finkatu 
behar du, lurralde antolamenduko tresnetan ezarritako kategoriak barneratuz, 
baita horren antolamendua finkatu ere, berezko kategoria bakoitzean 
onartutako eta debekatutako erabilera eta eraikuntzen xedapenarekin. 
Bestalde, 2/2006 Legearen 28.3. artikuluak zera dio: “Lurzoru urbanizaezin 
modura sailkatutako lursailetan, erabilerak onargarriak izango badira, honako 
eskakizun hauek bete beharko dira: erabilera horiek egokiak eta beharrezkoak 
izan behar dute, lurzorua arrazoizko eran eta bere landa-izaerarekin bat etorriz 
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erabiltze aldera; ezin izango dute lurzoruaren eraldaketarik eragin; ezin izango 
dira hirigintza-helburuetarako erabili.” 

 
3. Baso babeseko lurzatietan onartzen diren erabilerak. Ebazpen honek hizpide 

duen lurzatiari dagokionez, emandako udal espedienteak adierazi du baso 
babeseko zona gisa kalifikatuta dagoela. 

 
 Egindako hirigintza txostenek lurzoru mota horretan onargarriak diren 

erabileren zerrenda eskaintzen dute. Bertan eraikuntza horiek onartzeko aukera 
mantentzen da jarduera erabilera publikokotzat aitortzekotan. Osterantzean, 
foru aldundiak uste du erabilera hori ez dela onargarria Arau Subsidiarioen 
136. artikuluak jasotakoaren arabera. 

 
 Lehenik eta behin, aipatu beharra dago Lurralde Antolamendurako Artezpideek 

inguru fisikoa antolatzeko matrizean erabilera publikoko eta interes sozialeko 
eraikuntzak baimentzeko aukera gaineratzen dutela “baso” lurzoru gisa 
izendatutako kategorian. Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen 
Antolamendurako Artezpideak (LAA) behin betiko onesteko otsailaren 11ko 
28/1997 Dekretuak baso-babeseko lurzoruan onar daitezkeen erabilera gisa 
aipatzen ditu "eman behar dituzten zerbitzuen izaera eta ezaugarriengatik 
ezinbestean landa-ingurunean kokatu behar diren komunitate-ekipamendu 
publiko zein pribatuetarako eraikin eta instalazioak, beti ere aurrez herri-
onurako edo gizarte-intereseko deklaratuak izan badira”.  

 Bestalde, Erriberagoitiko plangintza-arauek, 2003ko abuztuaren 20an ALHAOn 
argitaratutakoak, 136. artikuluan jasotako zonifikazioaren arabera 
baimendutako erabilera eta jarduerak arautzen dituzte 137.ean. Artikulu horrek 
lurzoru urbanizaezinaren zonalde ezberdinak jasotzen ditu, EAEko Nekazaritza, 
Basogintza eta Landa Inguruneko Lurraldearen Arloko Planean jasotako 
xedapenen arabera (behin betiko onespena jasotzeke duen LAP). 

 
 Lurraldea antolatzeko agiri horrek, LAAek bezalaxe, erabilera onargarrien 

artean erabilera publikoko eta interes sozialeko eraikuntzak edo instalazioan 
gaineratzen ditu, eskumena duen administrazioak hala aitortu duen kasuetan. 
Aipatu beharra dago, onartutako jarduera-zerrendaren barnean, gaixoei 
ospitaletan, bainuetxeetan eta antzekoetan tratamendua eta egoitza emateko 
osasun ekipamenduak gaineratzen dituela. 

 
 137. artikuluak "baso babeseko zona” deituriko 2. zonarako gaineratzen duen 

zerrendak ez du berariaz lurzoru mota hori gaineratzen. Nolanahi ere, aipatu 
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beharko genuke 140. artikuluak “137. artikuluan aipatutakoez gain” beste 
erabilerak ezartzea xedatzen duela. Erabilera onargarri horiek garapen-
plangintza onartzea eta landa inguruan kokatu izanaren justifikazioa behar 
dute. 

 
 Kontu horren inguruan ondorioztatu behar dugu udalak arautu behar duela, 

bere plangintza arautzen bidez, udalerri guztiko lurzoruaren antolamendua. 
Lurzoru urbanizaezinaren antolamenduak lurraldea antolatzeko tresnetan, 
Lurralde Antolamendurako Artezpideetan eta gainerako arlo-planetan edo zati 
planetan jasotako xedapenak kontuan izan behar ditu. 

 
 Hizpide dugun kasuan, antolamendurako tresnek aukera ematen dute baso-

babeseko lurzoruen barnean interes publikokotzat hartutako jarduerei loturiko 
eraikuntzak sortzeko. Erriberagoitiko plangintza arauak nekazaritza eta 
basozaintzako eta landa inguruneko LAPean jasotako zonifikaziotik abiatzen 
dira. 137. artikuluak erabilera mota hori berariaz aipatzen ez badu ere, 140. 
artikulua bezalako beste agindu batzuek haren ezarpena bermatu lezaketen. 

 
 Nolanahi ere, Erriberagoitiko Udala aurkeztutako eraikuntza-proiektuak udal 

plangintzan jasotako zehaztapenekin eta hirigintza legalitatearekin duen 
egokitzapena egiaztatzen duen lizentziaren emakida ebazteko eskumena duen 
organoa da. 

 
4. SKAren tratamendurako ekipamendu horren interes publikoaren aitorpenaren 

oinarria ebazteko beharrari dagokionez. Aldez aurretik aipatu dugun moduan, 
foru erakundea da aitorpen hori burutzeko eskumena duen erakundea. Kasu 
horretan, 2/2006 Legearen 28.5.a) artikuluak lurzoru mota horretan 
hornidurak, ekipamenduak eta jarduerak ezartzeko aukera eskaintzen duen 
prozedura xedatzen du. Xedatutakoaren arabera, dagokion lizentzia eskuratu 
aurretik, foru aldundiaren ebazpenak interes publikotzat jo behar du. 

 
 Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzen 

duten premiazko neurriei buruzko ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuak 4.2. 
artikuluan aipatzen du jardun horiek landa inguruan kokatu beharreko jardueren 
ezarpenera zuzenduta daudela. Hornidura, ekipamendu eta jarduera horien 
ezarpen zehatz bakoitza dagokion foru aldundiaren ebazpen bidez aitortu 
beharko da interes publikokotzat, hogei eguneko informazio publikoko 
izapidearen ostean. 
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 Zentzu horretan, Erriberagoitiko Udalak Arabako Foru Aldundiari bidalitako 
proposamena aipatutako lurralde eta hirigintza antolamendurako xedapenen 
araberakoa da. Era berean, erabilera publikoko aitorpena aurkeztutako 
proiektuaren egokitasuna edo, hala dagokionean, beste udal baldintzaren baten 
eskaera osagarria aztertzen duen hirigintza balorazioa baino lehenago burutu 
behar da.  

  Hala eta guztiz ere, azterketaren kasuan, foru erakundearen erabakiak interes 
publikoaren aitorpena gaitzetsi du ez dagokion irizpide batean, hirigintzakoan, 
oinarrituta. 

 
 Zehaztu beharra dago administrazio erakunde batek emandako erabakiak 

egindako eskaerarekin bat etorri behar direla. Kasu honetan, egindako 
eskaerak Erriberagoitiko Udalak proiektu hori interes publikotzat aitortzeko 
egindako eskaera zuen oinarri. Ebazpenaren edukiak ez dio eskaera horri 
erantzunik ematen, kanpoko kontu bati baizik, hirigintza egokitasunari hain 
zuzen, eta foru erakundeak ez du horren inguruko eskumenik. Irizpide hori 
Ingurumen Sailari ere dagokio interes publikoa aitortzen duten ebazpenetan 
zera gaineratzen duenean: “aitorpen horrek ez du salbuesten, proiektua burutu 
aurretik, udalaren aginduzko lizentzia lortzearen betebeharretik, eta ez du 
aurreirizten dagokion udal erabakiaren edukia”. Hala adierazten du foru 
erakunde horrek berak abuztuaren 2ko 391/2012 Foru Aginduan. Horren 
bidez, interes publikoko adierazten da permakultura jarduera lurzoru 
urbanizaezinean jartzea (ebazpen honekin zerikusirik ez duen espedientea da, 
argibide gisa aipatzen duguna).  

 
 Argi dago kasu honetan foru erakundeak alde batera utzi duela interes 

publikoko aitorpenerako egindako eskaera ez baita gaiaren funtsaz aritu.  
 
 Horregatik, gure ustez, foru ebazpena Herri Administrazioen Araubide 

Juridikoari eta Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 
89. artikuluan xedatutakoaren kontrakoa da.  Zentzu horretan, foru 
erakundeak erabaki hori berrikusi beharko luke, ondoren prozedura atzera 
eramateko ekipamendu hori erabilera publikokotzat aitortzeko aukera baloratu 
eta aztertuko duen ebazpenaren proposamen berria emateko unera arte.  

 
4.-  SKAren tratamendurako eraikuntza baten interes publikoari dagokionez. Kasu 

zehatz honetan gerta daitekeen irizpidearen kaltetan izan gabe, eta hura 
aurreirizteko asmorik gabe, alegatzaileak interes publikoaren inguruan 



 

 9
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

aipatutako legeriaren xedapenak aipatu behar dira, kasu honetan azaldutako 
beharrei erantzuna emateko. 

 
 SKA pairatzen duten pertsonen arazoa eta egoera okerragora joan ez dadin 

prebentzio neurriak hartzeko beharra Espainiako Konstituzioaren 43. artikuluari 
jarraiki botere publikoek herritarren osasuna zaintzeko duten beharraren 
araberakoa da. Era berean, Osasun Publikoari buruzko urriaren 4ko 33/2011 
Lege Orokorrak zehazten du osasuna babesteko jarduerak agente kimiko, fisiko 
eta biologikoek osasun publikoan izan ditzaketen ondorioak saihestera zuzenduta 
daudela. Kasu honetan, dagoeneko diagnostikatutako SKA pairatzen duen 
erreklamatzaileak eremua izan behar du produktu kimikorik gabeko aldi baterako 
tratamendurako. 

 
 Medikuek adierazi dute sustantzia abiarazleen murrizketa zorrotz batek 

sintomak egonkortzen dituela. Inguruan -bereziki hiri-inguruetan- dauden 
produktu kimikoen hedapena dela-eta, zaila da tratamendurako lekurik onenak 
topatzea.  Ingurune eremu egoki hori nekez koka daiteke hiri lurzoruan, produktu 
mota horiekin harremanetan egoteko arriskua baitago, beraz, landa inguruan 
lokalizatzeko eskaera justifikatuko litzateke. Idazkietan alegatzen duenez, baso 
inguru horrek tratamendurako ezaugarri egokienak biltzen ditu. Horregatik, baso 
lurreko lurzatia nekazal jardueretan erabilitako produktu kimikoen erabilera 
intentsiboa duten beste zonalde batzuk baino egokiagoa da.  

 
 Zentzu horretan, interes publikoko aitorpenari dagokionez, foru organoak, 

abiapuntu gisa, erreklamatzaileak bere eskaeran adierazitako gertakariak eta 
baldintzak hartu beharko lituzke kontuan horren inguruan egokiena iruditzen 
zaiona ebazteko. 

   
Kexan ageri diren datuak ikusirik eta administrazio horrek bidalitako 
informazioarekin eta egindako gogoeta juridikoekin bat eginez, gomendio hau 
egingo dugu: 
 
14/2013 GOMENDIOA, otsailaren 19koa, Arabako Foru Aldundiko Hirigintza 
Sailari egina 
 
Aterpearen ezarpena interes publikokotzat aitortzea ukatzen duen ekainaren 7ko 
289/2012 foru agindua berrikus dezan, udal eskumeneko hirigintza kontu batean 
oinarrituta baitago. 
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Berriro ere espediente bat izapidetu dezan, Sentikortasun Kimiko Anizkoitzaren 
sindromea pairatzen duen pertsona baten aldi baterako tratamendurako 
eraikuntzaren interes publikoa baloratzeko, 2/2006 Legearen 28. artikuluan 
jasotakoari jarraiki. 
  
15/2013 IRADOKIZUNA, otsailaren 19koa, Erriberagoitiko Udalari egina  
 
Arabako Foru Aldundiak eraikuntzaren erabilera publikoaren aitorpena aipatu 
bezala berriro ere baloratu ondoren, udal horrek lizentzia-eskaera ebatzi beharko 
du hirigintza legerian eta lurralde antolamendurako legerian jasotakoari jarraiki. 
 
Era berean, uneko plangintza arauek interes publikoko eraikuntzak lurzoru 
urbanizaezineko kategoria horretan kokatzeko aukera jasotzen ez dutela uste 
izanez gero, udal horrek irizpide hori aldatzeko aukera baloratu beharko luke eta 
eraikuntza horiek Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan eta EAEko 
Nekazaritza, Basozaintza eta Landa Inguruneko Arloko Lurralde Planean 
jasotakoaren arabera gaineratu. 
 
 
 
 
 
 
    
 


