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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 
 

1- Gasteizko “Udalerriko HAPNren aldaketa, Aretxabaletako hiri lurzoruko eremuetan eta 
Aretxabaleta-Gardelegiko 19. sektoreko lurzoru urbanizagarrietan” dosierra balioestea, 
Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legea betetzeaz, eta honako xedapen hauei 
egokitzeaz: 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. Balioespena hau da, eta txosten loteslea da: 

 

a. Dosierraren aldeko txostena egin da bizitokitarako kuantifikazioari, eraikigarritasuna 
betetzeari eta Espazio Libreen Sistema Orokorraren estandarra betetzeari  
dagokionez. 

 

b. Esparruaren fitxan agertu behar dira zuzen islatuta babestutako etxebizitzetara 
bideratu behar den ehunekoa eta eraikigarritasuna: Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 
2/2006 Legearen 80. artikuluaren eta hori garatzen duen 105/2008 Dekretuaren 
araberakoak. 

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

onespenerako, komenigarria dela ondoko puntu hauek aintzat hartzea: 
 

a. Beharrezkotzat jotzen da dosierrak programazioaren gaian alboko S-19 sektorearekin 
era koordinatuan aurrera egitea, eta edozelan ere saihestu egingo da lanak S-19ren 
ondoko lurzatietakoak baino lehenago egitea. 

 

b. Antzeko hausnarketa bat egin daiteke eraikuntzaren garaieraren inguruan; hori 
justifikatzeko modu bakarra eraikuntzaren garapena S-19 sektorearen bitartez hiriaren 
garapenean murgilduta geratzea da. Horrexegatik beragatik, dosier horretan 
aurreikusitako egikaritzea 19. Sektoreko ondoko lurzatienak baino lehen egitea 
saihestu egin behar dela irizten zaio. 

 
 3- Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen lehen xedapen gehigarriko 3. puntuan 

Batzorde honen inguruan ezarritakoaren arabera, erabaki honetan jasotako baldintzak bete 
ondoren, behin betiko onespena eman ahal izango zaio espedienteari, Batzorde honi beste 
txostenik eskatu beharrik gabe. 

 
 

 
 



 

3.- Dosierra behin betiko onartzeko eskumena duen herri administrazioari bidaltzea Lurzoru eta 
Hirigintza 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. 
 

 
 
 

ORDEZKO IDAZKARIA 
 

Sin.: Javier Ibarzabal Pérez 
 


