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NIK, IÑAKI GURTUBAI ARTETXE, EUSKAL HERRIKO LURRALDE ANTOLAKETAREN 
BATZORDEKO ARABAKO HIRIGINTZA PLANGINTZARAKO ATALEKO IDAZKARIAK 
 
 

ZIURTATZEN DUT: Arabako Hiri-Plangintzako atalak 7/2010 bilkura zuen azaroaren 
9an. Bertan, batzordekideen erabateko gehiengoa osatzen zuten bertaratutakoek, jarraian 
azaltzen den erabakia hartu zuten aho batez: 
 
 
1.- Lurraldearen Antolamenduaren arloan 
 
-Dosierraren aldeko txostena egitea, Amurrioko udalerriko “Udal-plangintzako arau 
subsidiarioen aldaketa zehatza, Baranbio bizitegitarako hiri-lurzoruan. 1, 2 eta 4 egikaritze-
unitateak” izeneko dosierraren kasuan, Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legea 
betetzen duelako, eta egokitu egiten delako honako xedapen hauetara: Euskal Herriko Lurralde 
Antolakuntzari buruzko 4/1990 Legeko lurralde antolamenduko tresnak eta Autonomi Elkarte 
Osorako Erakundeen eta Bertako Kondaira Lurraldeetako Foruzko Ihardutze Erakundeen 
arteko harremanei buruzko Legea aldatzeko 5/1993 Legean adierazitako alderdiak. 
 
-Aldeko txostena egitea, 77.6 artikuluari jarraituz, 0,40 m²t/m²s-ko gutxieneko legezko 
eraikigarritasun garbiaren indizea % 20 murrizteari dagokionez, eta indize orokortzat 0,32 
m²t/m²s hartzea ondorengo alorretarako: Baranbioko auzo erakundeko A.U.1A, A.U.1B, A.U. 2 
eta A.U.4 alorrak.  
 
 
2.- Uraren arloan 
 
Uraren Euskal Agentziak aldeko txostena proposatu du, bere eskumenen esparruan, 
“Amurrioko udal-plangintzako arau subsidiarioen aldaketa zehatza, Baranbioko hiri-lurzoru 
orokorrean: 1. EU, 2. EU eta 4. EU” agiriaren gainean, ondorengo baldintza lotesleen pean: 
 
a) Aldaketari behin betiko onespena eman baino lehen, saneamenduari irtenbidea eman 
beharko zaio. Horrela, 54. artikuluan ezarritakoaren arabera (2/2006 Legea) eta Uraren Euskal 
Agentziaren irizpideetan oinarrituta, grafikoki irudikatu beharko da Sistema Orokorren Zuzkidura 
Sarea, eta egungo egoera nahiz plangintza garatu ondorengoa aztertzen dituen irtenbide 
autonomoa proposatu beharko da, indarrean dagoen arloko legeria betez. 
 
b) A-2ko hegoaldeko oinezkoentzako bidearen ibilbidea aldatu egin beharko da, errekastoaren 
JHPari eta haren babes-zerrendei eragin ez diezaien. 
 
c) Jabari hidrauliko publikoari edo beren zortasungune eta zaintzaguneei eragiten dieten 
ekintza guztiek, edozein lan edo obra hasi aurretik, administrazio hidraulikoaren baimena eduki 
beharko dute, eta Uraren Euskal Agentziaren Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoan 
bideratu beharko dira. Hor zehaztuko dira baldintza egokiak. Baimen hori lortzeko, aldatu egin 
beharko da aurreko baldintzan aipatu den AU-2ko hegoaldeko oinezkoentzako bidearen 
ibilbidea. 
 
 
3.- Txostenak espedientea behin betiko onartzeko eskumena duen Herri Administrazioari 
bidaltzea: Kultura Saileko Kultura Ondarearen Zuzendaritzaren txostena (1. eranskina); Uraren 
Euskal Agentziaren txostena (2. eranskina); eta Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza 
eta Arrantza Saileko Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzaren 
txostena (3. eranskina). Ziurtagiri honi erantsita doaz.” 
 



 

 

Eta horrela jasota gera dadin, bilkura honi dagokion akta onetsi baino lehen, Gasteizen, 
2010eko azaroaren 10ean agiri hau egin eta sinatu dut. 
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