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

ZIURTATZEN DUT: Arabako Hirigintzako Plangintzaren Atalaren 8/2010 bilkuran, 
abenduaren 22an, kideen gehiengo osoa eratu zuten bertaratuek, eta, besteak beste, honako 
hau erabaki zuten aho batez: 
 
 
1.- Lurraldearen Antolamenduaren arloan 
 
- Dosierraren aldeko txostena egitea, Amurrioko udalerriko “Udal-plangintzako arau 
subsidiarioen xedapen-aldaketa, BEUDL-12biseko Erreserba Eremua hiri-lurzoru gisa berriz 
sailkatzeko” 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. 
 
 
2.- Uraren arloan 
 
Uraren Euskal Agentziak aldeko txostena egitea proposatu du, bere eskumenen esparruan, 
“Udal-plangintzako arau subsidiarioen xedapen-aldaketa, BEUDL-12biseko Erreserba Eremua 
hiri-lurzoru gisa berriz sailkatzeko” agiriaren gainean, ondorengo baldintza lotesleen pean: 
 

1. Jabari publiko hidraulikoan eragina duten jarduerek edo zortasungune nahiz zaintza 
guneetan egiten direnek arroko erakundearen aldez aurreko administrazio-baimena 
beharko dute, eta URAren Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoan bideratuko da. 
Horretarako, urbanizazioaren parametro oro egokitu egin beharko da Maskuribai 
baserriaren eta ibaiak Zankueta errekastoarekin bat egiten duen tokiaren arteko zatian 
Nerbioi ibaia Bideratzeko Planeko zehaztapen eta kotetara (Kantauriko Ur-
konfederazioaren 2009ko irailaren 4ko Ebazpen bidez onetsia, Uraren Euskal 
Agentziaren proposamenez).  
 
2. Isuriei behin-behineko irtenbidea eman ahal izango zaie, 12 BEUDL sektorean dagoen 
hobi septikoaren bidez (ura arazteko egungo sistemaren gaitasuna justifikatuz eta, hala 
badagokio, indarrean dagoen baimena aldatzea URAren bulego berean eskatuz), baina 
lotura aurreikusi egin beharko da, eta, unea iristen denean, etorkizunean egingo den 
Amurrioko Markijana UZA kolektorera bideratzeko obrak egin. 
 

 
3.- Dosier hau behin betiko onartzeko eskumena duen herri-administrazioari bidaltzea 
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saileko Lurzoru eta Hirigintza Zuzendaritzaren txostena (I. 
Eranskina) eta Uraren Euskal Agentziaren txostena (II. Eranskina). Ziurtagiri hori erantsita doaz 
txostenak. 
 
 

 

Eta horrela jasota gera dadin, bilkura honi dagokion akta onetsi baino lehen, agiri hau 
egin eta sinatu dut, Gasteizen, 2010eko abenduaren 23an. 
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