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NIK, JAVIER IBARZABAL PÉREZ, EUSKAL HERRIKO LURRALDEAREN 
ANTOLAMENDURAKO BATZORDEKO ARABAKO HIRIGINTZA-PLANGINTZAREN 
ATALEKO ORDEZKO IDAZKARIAK, 
 
 

ZIURTATZEN DUT: Arabako Hiri-Plangintzako atalak 2/2011 bilkura egin zuen 
apirilaren 18an. Bertan, batzordekideen erabateko gehiengoa osatzen zuten 
bertaratutakoek, jarraian azaltzen den erabakia hartu zuten aho batez: 
 

 
1.- Lurraldearen Antolamenduaren arloan 
 

Oiongo “Udalerriko arau subsidiarioen aldaketa, Labrazako Eskolen Hegoaldeko 
Hesiz Kanpoko eremuan” izeneko dosierra balioestea, 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. Honela egin da 
balioespena, eta txostena loteslea da: 

 

1- Aurkeztutako agirietatik kendu egingo da aldaketa bat proposatzen duen 
atala: bizitoki-erabilerarekin bateragarria den nekazaritzako erabilera duten 
eraikinetan bizitokien % 20ko muga kentzearena, alegia; izan ere, udal 
plangintzan dagoeneko indarrean ez dagoen aldaketa bat da. 

 
2- Kultura-ondarearen gaiko dosierraren balioespena Kultura Ondarearen 
Zuzendaritzak erabakitzen duena izango da. 

 
3- Egungo dosierraren izena aldatu egin behar da, eta beste hau jarri: 
“Udalerriko HAPNa aldatzea, Labrazako Eskolen Hegoaldeko Hesiz Kanpoko 
eremuan”. 

 
 

2.- Kultura Ondarearen arloan: 
 

[…] 1.- Lotesleak 
 
1.1.- Apirilaren 1eko 57/2008 Dekretuaren bidez, Labrazako Hirigune Historikoa 
Kalifikatutako Kultura-ondasun izendatzen da, monumentu-multzo kategoriarekin; 
eta bertan zehazten da eragina jasango duen 2. Gune izendatutako eremua. 
Horretan, ezin da sortu inolako eraikuntza berririk, eta lehendik dauden eraikuntzak 
sendotzea bakarrik onartuko da: eta egitekotan, eraikuntza horiek lurraldean 
integratzeko beharrezkoak diren hobekuntzak sartuko dira. 
 
1.2.- Aipatutako Dekretuko Babes Araubidean ezarritakoaren arabera, ezin da bao 
berririk sortu harresian, eta onartutako obra tasatu motak 317/2002 Dekretuko 



 

berritze zientifikokoak eta A motako eta B motako kontserbazio-berritzeenak dira, 
eraikitako ondarea berritzeko ekintzetan, obra horiek zein elementutan egiten diren: 
monumentu-multzoaren babes bereziko elementuetan edo monumentu-multzoaren 
oinarrizko babesekoetan. 
 
1.3.- Oinarrizko babeseko elementuetan egiten diren esku-hartzeetarako ezarririko 
B motako berritze kontserbatzaileak zulo berriak irekitzeko aukera ematen du, 
patioetako edo barruko fatxadetan. 
 
1.4.- Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legeko 23. artikuluan 
ezarritakoaren arabera, erabilera onargarriak, dela nekazaritzakoa dela osorik 
bizitokitarakoa, bermatu egin beharko du babestutako eraikinak kontserbatzea. 
 

 
 
3.- Dosierra behin betiko onartzeko eskumena duen herri administrazioari bidaltzea 
Kultura Ondarearen Zuzendaritzak egindako txostena (I. Eranskina). Ziurtagiri hori 
erantsita doa txostena. 
 
Eta horrela jasota gera dadin, agiri hau egin eta sinatu dut, bilkura honi dagokion akta 
onetsi baino lehen, Gasteizen, 2011ko apirilaren 19an. 
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