
 

 
1HI-056/10-P03-P. VITORIA-GASTEIZ 
 
 
NIK, JAVIER IBARZABAL PÉREZ, EUSKAL HERRIKO LURRALDEAREN 
ANTOLAMENDURAKO BATZORDEKO ARABAKO HIRIGINTZA-PLANGINTZAREN ATALEKO 
ORDEZKO IDAZKARIAK, 
 
 

ZIURTATZEN DUT: Arabako Hiri-Plangintzako atalak 1/2011 bilkura egin zuen 
otsailaren 24an. Bertan, batzordekideen erabateko gehiengoa osatu zuten bertaratutakoek, eta 
jarraian azaltzen den erabakia hartu zuten aho batez: 
 
 
1.- Lurraldearen Antolamenduaren arloan 
 

I- Gasteizko udalerrian “Indarrean dagoen HAPNko 1, 4, 12, 13 eta 14 sektoreetako lurzoru 
urbanizagarriaren esparruan udalerriko HAPNaren zati bat berrikustea” dosierrean 
proposatutako lurralde-eredua jarraian zehazten den eran balioestea, txostena loteslea den 
alderdietan, 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. 

 

- Dosierraren aldeko txostena egin da, Araba Erdiko Lurraldearen Zatiko Planari eta 
bizitegien kuantifikazioari egokitzen zaiolako: zati batean berrikusitako Plan Orokorreko 
aurreikuspenak bat datoz Araba Erdiko LZPan garatu den LAAetako kalkulu 
eguneratuan ateratzen diren balioen urkilarekin. 

 

- Dosierraren aldeko txostena egin da, Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legeari 
egokitzen zaiolako: betetzen ditu babestutako etxebizitzen estandarrak, eta 
eraikigarritasunaren mugak ere bai. 

 

- Ez zaio eragozpenik jarri dosierrari, Espazio Libreen Sistema Orokorreko dotazioa 
betetzearen alorrean. 

 

- Dosierraren aldeko txostena egin da, ekonomia-jardueretarako eta merkataritza-
ekipamenduetarako lurzoruaren sorkuntza publikoaren Lurraldearen Arloko Planera 
egokitzen delako. 

 

- Dokumentazio grafikoan zehatz eta eskala egokian jaso beharko dira EAEko Ibai eta 
Errekastoen Ertzak Antolatzeko LAPean eraikuntza eta urbanizazioetarako zehaztutako 
tarteak, eta fitxetan adierazi beharko dira, garapena planeatzeko zehaztapen lotesle 
gisa. 

 

- Trenbide Sare Berriaren lurrazpiko ibilbideak izango duen eragina dela eta –lurrazaleko 
hainbat lursailekin, funtsean ekipamenduenak–, plangintza eten egin beharko litzateke, 
LAParen erreserba-lerroan egingo diren eraikuntzen kasuan, bi aurreikuspenen 
bateragarritasuna aztertu arte. Hala ere, Trenbide Sare Berriarekin bateragarria den 
edo ez zehazteko, dosierraren Garraio Azpiegituraren Zuzendaritzak erabakitzen 
duenaren pean uzten da balioespena. 

 



 

- Uholde arriskuaren arloan, Uraren Euskal Agentziak erabakitzen duenaren pean uzten 
da balioespena. 

 
 
 
 II- Behin betiko zehapena jartzeko eskumena duen organoari adieraztea, behin betiko 

onespenerako, komenigarria dela ondoko puntu hauek aintzat hartzea: 
 

- Batzorde honetatik, dentsifikazioa bultzatzen da, lurzorua eraikuntzekin gehiago 
okupatzeko estrategiaren bidez, eta ez beste estrategia batzuen bidez, eraikinen 
solairuak gehituz eraikigarritasunak kontzentratzea kasu. Hiri trinkoaren indar 
kontzeptuala eta lurralde-irakurketako irudia ahultzen duten bizigune sakabanatuen hiri-
eredua ez da desiragarria. Aurkeztutako agirietan, ez da ikusi aurreikusitako 
eraikuntzen solairuak zehatz adierazi direnik; kasuan kasuko HAPNko gunearen 
“erreferentziako ordenantza” aipatzen da soilik. Gehieneko altueraren parametro hori 
funtsezkoa dela deritzogu proposamena ulertzeko, bereziki erabilitako berriz 
dentsifikatzeko estrategian eraikuntza batzuei solairuak gehitzea aurreikusten denean, 
horrek lurraldean duen eraginarekin. Hori dela eta, Berrikuspen Partzialetik eraikuntzen 
gehieneko altuerak sartzea iradokitzen da, lurraldean eman nahi den hiri-ereduaren 
gaineko hausnarketa baten ondorioz. 

 
- Dosier horretan sartutako bizitegi-edukiera handiaren aurrean, bideratzen ari diren 

beste dosier batzuekin batera, eta kontuan izanik eraikuntza finkatzeko prozesua 
motela izango dela, beharrezkoa dela uste dugu agirian garapenaren plangintza 
onesteko epe batzuk eta programazio bat txertatzea, Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 
2/2006 Legearen 53.1.d artikuluaren arabera. Programazio horren helburua hiriaren 
hazkunde organikoa barrutik sustatzea izango litzateke, eta lurraldean barreiatutako 
blokeak agertzea saihestea. 

 
- Azkenik, egun bideratzen ari den Gasteizko udalerriko Hiri Antolamendurako Plan 

Nagusiaren berrikuspen osoari loturik, beharrezkoa dela uste dugu lurzoru gehiago 
kontsumitzea ekidingo duen eta hirian bizitza areagotuko duen hausnarketa orokor bat, 
eta prozesu horiek guztiak komunikazio eta garraio publiko eraginkorreko egitura 
batean eta espazio libreen sare egoki batean sartzea. Horrela, erdigunean dagoeneko 
urbanizatuta dauden lurzoruak modu eraginkor eta arrazoizkoago batean aprobetxatu 
beharra, hiriko hutsuneak okupatzea, hiri-berrikuntzako eragiketak desblokeatzea eta 
birgaitzeko ariketa erabakigarria plangintzan lehentasuna izan beharko luketen ekintzak 
dira, lurraldean eragin erabakigarria dutelako lurzoru gutxiago kontsumitzea eta 
baliabideak arrazionalizatzea sustatzeko. 

 
 
 
 III- Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak Batzorde honi buruzko Lehenengo 
Xedapen Gehigarriko 3. paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako, dosierra behin betiko 
onartu ahal izango da, txosten honetan jasotako baldintzak sartzen direnean, Batzorde honek 
dosierrari buruzko irizpena eman beharrik gabe. 
 
 
2.- Uraren arloan 
 
Uraren Euskal Agentziak, bere eskumenen esparruan, “Indarrean dagoen HAPNko 1, 4, 12, 13 
eta 14 sektoreetako lurzoru urbanizagarriaren esparruan udalerriko Gasteizko udalerriaren 
HAPNaren zati bat berrikustea” agiriaren aldeko txostena egin du, betiere ondorengo baldintza 
lotesleak betetzekotan: 
 

1. Berrikuspen partzialaren agiri horietan azterketa hidrauliko bat sartu beharko da, behin 
betiko onespena eman aurretik; azterketa horretan, 10, 100 eta 500 urteko birgertatze-
aldietan uhaldiek hartzen dituzten azalerak mugatuko dira, eta Lurzorua Uholde-



 

arriskuaren Mailaren Arabera Erabiltzeko Irizpideak ezartzeko erreferentzia izango da, eta 
Uraren Euskal Agentziaren onespena lortu beharko du. Besteak beste, HAPNaren 
Berrikuspenean egun azaltzen den antolamenduak ezin du eduki berretsi gabeko 
orientazioko balioespenaren balioa besterik. 
 
2. Lurrazpiko urari eragiten zaizkion kalteak txikiagotzeko, hau eskatzen da: 

 
a. Lurrazalean egin ezin daitezkeen aparkalekuen kasuan, lurrazpiko solairu bat 
baimendu ahal izango da, baina beti berariazko azterlan baten bidez ziurtatzen 
denean aparkalekuak ez duela hartuko akuiferoaren asetako gunea. 
 
b. Saneamendu-sarea, ahal den guztietan, akuiferoaren maila piezometrikoaren 
gainean jarriko da, akuiferoan zehar drainatzea saihesteko. 
 
c. Bermatu egin behar da saneamendu-sarearen iragazgaiztasuna eta sarean 
zehar ihesen arriskua txikiagotu. 

 
3. Jabari Hidrauliko Publikoari eragiten dioten Gasteizko HAPNko ekintza guztiek, dela 
zortasungunekoan dela zaintzagunean, edo uholde-arriskua eragiten dutenek, 
Administrazio Hidraulikoaren aurretiazko baimena eduki beharko dute; baimen hori 
URAren Mediterraneoko Arroen Bulegoan bideratuko da, eta dokumentazioan sartuko dira 
goiko 1 eta 2 ataletako baldintza lotesleak betetzearen inguruko agiriak. 

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

 

Eta horrela jasota gera dadin, bilkura honi dagokion akta onetsi baino lehen, Gasteizen, 
2011ko otsailaren 24an agiri hau egin eta sinatu dut. 
 
 

 ORDEZKO IDAZKARIA 
 
 

 Sin.: Javier Ibarzabal Pérez  
 


