
 

 
 
 
1HI-030/11-P05-A BARRUNDIA 
 
 
TOMÁS ORALLO QUIROGA, EUSKAL HERRIKO LURRALDEAREN 
ANTOLAMENDURAKO BATZORDEKO BIZKAIKO HIRIGINTZA-PLANGINTZAREN 
ATALEKO IDAZKARIAREN ZIURTAGIRIA. 
 
 

ONDOKOA ZIURTATZEN DUT: Arabako Hiri-Plangintzako atalak 4/2011 
bilkura zuen uztailaren 14an. Bertan, batzordekideen erabateko gehiengoa osatzen 
zuten bertaratutakoek, aho batez, jarraian azaltzen den erabakia hartu zuten: 
 
 
“1.- Lurralde Antolamenduaren arloan: 
 

I- Barrundiako udalerriko “Udal-plangintzako arau subsidiarioen 3. xedapen-
aldaketa” izeneko dosierraren txostena egitea, 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 txostena, 
eta loteslea da: 

 

- 1. aldaketaren inguruan, Araudian adierazi beharko da edozein kasutan EAEko 
Ibaien eta Errekastoen Ertzak Antolatzeko LPSan ezartzen diren distantziak 
errespetatu beharko direla (isurialde meditarraneoa). 
- 3. aldaketaren inguruan, Araudian berariaz aipatu beharko da Lurzoruari eta 
hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 31. artikulua bete behar dela, baratzeko edo 
abeltzaintzako ustiategiei loturiko etxebizitzak eraiki eta solairu berriak egiteko 
egintzen lizentziak eta agiriak ematearen gainean. 
- Eturan proposatutako egikaritze-unitate berriaz (8. EUa) (agiriaren 8. aldaketan 
aipatzen da), esparruaren fitxa erantsi behar da dosierrean. 
- Espedientearen aldeko txostena egin da 13. aldaketari dagokionez. 
- 2. eta 6. aldaketen kasuan, Kultura Ondarearen Zuzendaritzaren esku uzten da 
dosierraren balioespena. 
- Ez zaie eragozpenik jartzen aldaketa hauei: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. aldaketaren 2. 
puntua, 14 eta 15. 

 
II- Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak Batzorde honi buruzko 
Lehenengo Xedapen Gehigarriko 3. paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako, 
txosten honetan jasotako baldintzak sartzen direnean, dosierra behin betiko onartu 
ahal izango da, Batzorde honek dosierrari buruzko irizpena eman beharrik gabe. 

 
2.- Uraren arloan: 
 

2011ko uztailaren 11n Uraren Euskal Agentziak dosierraren aldeko txostena egin du, 
baina ondorengo baldintza lotesleak betetzekotan: 



 

 
− Hala ere, Gebaran aurreikusitako ekipamendu publikoak uholde-arriskutik kanpo 
geratzeko adinako kotan egon beharko du, 500 urteko birgertatze-aldirako. 
Horretarako, xehatutako azterketa hidraulikoa eta ingurumenarena eskatuko da, 
ingurumenaren aldetik har daitezkeen neurri zuzentzaileak zehaztu eta justifikatuko 
dituena; neurri horiek ez dute larriagotu beharko, inola ere, ingurua urak hartzeko 
joera eta aurretik zegoen arriskua.  
 
− Gebarako ekipamendu publikorako zerrendatutako lanak hasi aurretik, egiaztatu 
egin beharko da kokalekua eta esparru horren inguruan dagoen putzu baten egungo 
erabilera, egon daitezkeen ondorioak eta har daitezkeen prebentziorako edo/eta 
zuzentzeko neurrien proposamena balioesteko. 
− Ibilguen zaintza-gunean lanak egingo direnean (ekipamendu publikoa Gebaran) 
eta proposamenen baten garapenak araztutako ura ibilgu publikora isurtzea 
dakarrenean, lanak eta isuriak egiteko beharrezko baimenak Uraren Euskal 
Agentziaren Arro Mediterraneoen Bulegoan bideratu beharko direla gogorarazten 
da. 

 
3.- Organo eskudunari bidaltzea, dosierra behin betiko onetsi dezan: Etxebizitza, Herri 
Lan eta Garraio Sailaren Lurzoru eta Hirigintza Zuzendaritzak egindako txostena (I. 
eranskina) eta Uraren Euskal Agentziak egindako txostena (I. eranskina). Txostenak 
ziurtagiri honekin batera doaz. 
 
 

Eta horrela jasota gera dadin, agiri hau egin eta sinatzen dut, Bilkura honi 
dagokion akta onartu aurretik, Gasteizen, 2011ko uztailaren 18an. 
 
 
 

IDAZKARIA  
 

Sin.: Tomas Orallo Quiroga 
  
 


