
 

 
 
 
1HI-053/11-P05-A IRUÑA OKA 
 
 
  
TOMÁS ORALLO QUIROGA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LURRALDE 
ANTOLAMENDURAKO BATZORDEKO ARABAKO HIRIGINTZA-PLANGINTZAREN ATALEKO 
IDAZKARIAK, 
 
 

ZIURTATZEN DUT: Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde 
Antolamendurako Batzordearen 2/2012 Bilkuran (martxoaren 14an egin zena) 
hurrengo erabakia hartu zela, bertaratutakoen aho batez eta, beraz, kideen 
erabateko gehiengoarekin: 

 
 

I.- Lurralde Antolaketaren arloan:  
 
 

Aldezko irizpena ematea “Iruña Okako plangintzako arau subsidiarioen aldaketa, Olabarriko 
hiriguneko abeltzaintza instalazioa Olabarriko Lluerzas udalerriko 2. poligonoko 399, 400 eta 
1191 zenbakiko katastro lurzatietara eramatea ahalbidetzeko” espedienteari, ondorengo 
araudira egokitzen delako: Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legea, Euskal Herriko 
Lurralde Antolakuntzari buruzko 4/1990 Legeen lurralde antolamenduko tresna, eta 
Autonomi Elkarte Osorako Erakundeen eta Bertako Kondaira Lurraldeetako Foruzko 
Ihardutze Erakundeen arteko harremanei buruzko Legea aldatzeko 5/1993 Lege. Ondoko 
moduan:  

 

1- Eragozpenik ez jartzea Olabarriko abeltzaintza instalazioa lekuz aldatu eta lurzoru 
urbanizaezinaren zonakatzea aldatu eta eremu berrira aldatzeak dakartzan hirigintza 
parametro berrietara egokitzeko espedienteari.  
 

2-  Espedienteak behar bezala justifikatu behar du eraikigarritasuna handitzea (0,10 
m2t/m2s izatetik 0,20 m2t/m2s izatera) lurzoruaren erabilerari eta nekazaritza biltegiei 
lotutako abeltzaintza ustietagiei lotutako eraikuntzetarako, udalerri osorako modu 
generikoan egiteko aukera badago.  
 

 
II. Uren arloan:  

 
2012ko otsailaren 29an, URA-Uraren Euskal Agentziak dosierraren aldeko txostena egin 
zuen, baina ondorengo baldintza loteslea betetzekotan: 

 
1. Lurrek lurpeko uren kutsaduraren eragina jasan dezaketenez, administrazio 
hidraulikoaren txostena eskatzen da Uraren Euskal Agentzia-URAren Mediterranear 
Arroen Bulegoan, 515/2009 Dekretuan ezarritakoa betetzeko.  
 
2. Dekretu hori kontuan izaki, instalazioen eta obren proiektu teknikoa aurkeztu beharko 
da sailkatutako jarduera legez izapidetu ahal izateko, non, besteak beste, 
abeltzaintzako ustiategiaren azpiegituren iragazgaiztasuna bermatzen baita, baita 
hondakinen kudeaketa egokia ere.  

 
 



 

III. Uraren Euskal Agentzia-URAren txostena (I. eranskina) eta Biodibertsitaterako eta 
Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzaren txostena (II. eranskina) eskudun administrazio 
publikoari espedientea behin betiko onar dadin. Txostenok ziurtagiri honekin batera doaz.  

 
  
 
Eta horrela jasota gera dadin, bilkura honi dagokion akta onetsi baino lehen, Gasteizen, 2012ko 
martxoaren 15ean agiri hau egin eta sinatu dut. 
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Fdo.: Tomás Orallo Quiroga 
  
 
 


