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Nik, TOMÁS ORALLO QUIROGA jaunak, EUSKAL HERRIKO LURRALDE ANTOLAKETAREN 
BATZORDEKO ARABAKO HIRIGINTZA PLANGINTZARAKO ATALEKO IDAZKARIA naizenak 
 
 

Ondoko hau ZIURTATZEN DUT: Arabako Hirigintza Plangintzako Atalak, maiatzaren 
23an egindako 3/2012 bilkuran, besteak beste honako akordio hau onartu zuela, 
batzordekideen gehiengo osoa osatzen zuten bertaratuen aho batez: 

 
 

«I.- Lurraldearen antolamenduari dagokionez: 
 

1- Kuartango udalerriko «Arau subsidiarioen 2. aldaketa zehatza» espedienteari oztoporik ez 
jartzea; zehazki, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea betetzeari dagokionez, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako 4/1990 Legean xedatutako 
tresnetara egokitzeari dagokionez, eta Autonomia Erkidegoko erakunde erkideen eta 
Lurralde Historikoetako foru-organoen arteko harremanak aldatzeari buruzko 5/1993 
Legean jasotako alderdiei dagokienez. 
 

2- Espedienteak erantzuna eman beharko lioke eremu libreen eta berdeguneen sistema 
orokorraren hornidura handiagoa ezartzeko beharrari, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
2/2006 Legearen 105. eta 78. artikuluetan zehaztutakoari jarraiki. 
 

3- Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen lehenengo xedapen gehigarriko 3. 
puntuan Batzorde honi dagokionez ezarritakoaren ondorioetarako, espedienteari txosten 
honetan jasotako baldintzak gehitzen zaizkionean, behin betiko onetsi ahal izango da, 
berriro ere Batzorde honen aldeko txostena jaso beharrik izan gabe. 

 
II. Uren arloari dagokionez: 

 
 Uraren Euskal Agentzia (URA), 2012ko maiatzaren 16an egindako txostenean, 
«Akuiferoak kutsatzeko zaurgarritasun handia duten eremuak» eguneratzearen alde agertu 
da; halaber, aztertutako gainerako alderdiei dagokienez ere, aldeko txostena egin du, baina 
hurrengo baldintza hauek nahitaez bete beharko direla adierazi du: 
 

1. Erreketatik edo Baia ibaitik hurbil dauden lurzatietan, indarreko arauetan zehaztutako 
azterlan hidraulikoak egiteaz gain, antolamenduko eta eraikuntzako proposamenak 
bateragarriak beharko dira izan Lurzorua uholde-arriskuaren mailaren arabera 
erabiltzeko irizpideekin (I. eranskina), 3. EU Santa Eulaliaren lurzatian gertatu modura 
(3. fitxa). 

2. Kuartango udalerriko HAPNren ondoriozko jarduera guztiek administrazio-baimena 
beharko dute, baldin eta herri-jabari hidraulikoan eragiten badute, edota zortasuneko 
edo ur-poliziarako eremuetan badaude eta uholde-arriskua badute. Araututa ez dauden 
ibilgu publikorako isurien kasuan ere, administrazio-baimena jaso beharko da, eta 
baimen hori Uraren Euskal Agentziaren (URA) Mediterraneoko Arroen Bulegoan 
izapidetu beharko da. 

  
 

III. Espedientea behin betiko onartzeko eskuduna den herri-administrazioari ondoko hauek 
igortzea: Lurzoru eta Hirigintza Zuzendaritzaren txostena (I. eranskina); Uraren Euskal 



 

Agentziaren (URA) txostena; eta Bioaniztasun eta Ingurumen Partaidetzako Zuzendaritzaren 
txostena (III. eranskina). Horiek guztiak ziurtagiri honi erantsi zaizkio.» 

 
  
 
Eta horrela jasota gera dadin, bilkura honi dagokion akta onetsi baino lehen, agiri hau egin eta 
sinatu dut, Vitoria-Gasteizen, 2012ko maiatzaren 23an. 
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