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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: 
 

I.- Vitoria-Gasteiz udalerrian, indarrean dagoen HAPNko 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eta 11  
sektoreetako hiri-lurzoruko eremuan udalerriko HAPNren zati bat aldatzeko espedienteak 
proposatutako lurralde-ereduaren gaineko txostena egitea; zehazki, Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea betetzeari dagokionez, Euskal Herriko Lurraldearen 
Antolamenduari buruzko 4/1990 Legearen lurralde-antolamenduko tresnetara egokitzeari 
dagokionez, eta Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lurralde Historikoetako Foru 
Organoen arteko Harremanetarako 5/1993 Legean adierazitako alderdiei dagokienez. 
Txosten hori loteslea da. 

 

- Espedientea bat dator Araba Erdialdeko Lurralde Plan Partzialarekin eta bizitegien 
kuantifikazioarekin; izan ere, zati batez berrikusitako Plan Orokorreko aurreikuspenak 
bat datoz LAAen kalkulu eguneratuaren balioen bitartearekin, eta Araba Erdialdeko 
LPPak garatu dituenekin. 

 

- Espedientea bat dator Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean 
xedatutakoarekin; izan ere, babestutako etxebizitzen estandarrak eta eraikigarritasun-
mugak betetzen ditu. 

 

- Espedienteari ez zaio eragozpenik jarri Espazio Libreen Sistema Orokorraren 
zuzkidurak betetzeari dagokionez. 

 
 
 II.- Mariturriko Bulebarraren mendebaldean, Zabalganan, aurreikusitako blokeei 
dagokienez, behin betiko onespena emateko eskudun organoari adieraztea bide hori hiriaren 
hedapenaren muga argia dela. Horregatik, bulebarraren mendebaldean bizitegiko eraikuntzak 
egiteko erabakia atzeratzea iradokitzen zaio, harik eta udalerriaren plan orokorra berrikusten 
den arte. 
 

III.- Egun izapidetzen ari den Vitoria-Gasteizko udalerriaren Hiri Antolamendurako Plan 
Orokorraren Berrikuspen Osoari dagokionez, berrikuspen partzial honetan jasotako 
parametroak eransteaz gain, gogoeta globala ere egin behar da, lurzoruaren kontsumo berriak 
saihesteko eta hiri-bizitza areagotzen laguntzeko; izan ere, horrelako prozesuak komunikazioen 
eta herri-garraioren egitura eraginkor eta jasangarrian sartu behar dira, espazio libreen sare 
egokia ere osatuta. Hala, dagoeneko urbanizatuta dauden eta kokapen zentrala duten lurzoruak 
modu arrazoizkoago batez baliatzeko beharrak, hiri-hutsuneen okupazioak, hiria berritzeko 
eragiketen desblokeoak eta errehabilitazio-jardun erabakiak lehentasuna izan beharko lukete 
plangintzari begira, lurraldean eragin erabakigarria baitute lurzoruaren kontsumo txikiagoa 
sustatzeko eta baliabideak arrazionalizatzeko. 



 

 
 IV.- 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 17an egindako txostenean, ondoko 
baldintza loteslea betearaztearen alde agertu da: 
 
1) Vitoria-Gasteizko HAPNren ondoriozko jarduera guztiek administrazio-baimena beharko 

dute, baldin eta herri-jabari hidraulikoan eragiten badute, zortasuneko edo ur-poliziarako 
eremuetan badaude edo uholde-arriskua badute. Baimen hori Uraren Euskal Agentziaren 
(URA) Mediterraneoko Arroen Bulegoan izapidetu beharko da. 

2) Berrikuspen honen ondorioetarako, azterlan hidrologikoaren ondorioz egokitzat jotzen 
diren neurri zuzentzaileez eta/edo konpentsatzaileez gainera, 11. sektore osoan ez da 
sotoko solairu bat baino gehiago egingo. 

3) Salburuan, antolamendua orientatzailea izango da, harik eta, Salburuako 7 eta 11 
sektore zaharretik igarotzean Errekaleor ibaiaren eta Zabalganako Ali eta Zaraona ibaien 
uholde-arriskuaren azterlanaren berrikuspena bukatu arte, eta uholde-arriskua zorrotz 
zehaztu arte (Agentziak oniritzia emanda); halaber, «Lurzorua uholde-arriskuaren 
mailaren arabera erabiltzeko irizpideak» (III. eranskina) bete beharko dira. 

 
  
 

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 Ingurumeneko sailburuordearen 2012ko maiatzaren 21eko 
ebazpena, espedienteari buruzko ingurumen-inpaktuaren behin betiko txostena egiten duena 
(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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