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TOMÁS ORALLO QUIROGAK, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LURRALDE 
ANTOLAMENDURAKO BATZORDEAREN ARABAKO HIRIGINTZA PLANGINTZAREN 
ATALEKO IDAZKARIAK, 
 
 

ZIURTATZEN DUT: Arabako Hirigintza Plangintzaren Atalak uztailaren 12an egin zuen 
4/2012 bilkuran besteak beste erabaki hau hartu zutela, aho batez, kideen gehiengo osoa 
eratzen zuten bertaratutakoek: 

 
 
“I.- Espedientearen aldeko txostena egin da –Gasteizko udalerriko “Arabako Teknologia 
Parkeko zehaztapenik gabeko lurzoru urbanizagarriaren sektorizatze-plana, Miñaon” izeneko 
espedientearen kasuan–, bete egiten dituelako xedapen hauek: 2/2006 Legea, lurzoruari eta 
hirigintzari buruzkoa; Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzko 4/1990 Legeko lurralde-
antolamenduko tresnak; eta 5/1993 Legea, Autonomi Elkarte Osorako Erakundeen eta Bertako 
Kondaira Lurraldeetako Foruzko Ihardutze Erakundeen arteko harremanei buruzko Legea 
aldatzekoa. Izan ere, sektorizatze-plan horren xede diren lurzoruen edukiera, balioetsi zen 
batzorde honek Gasteizko udalerriko Plan Orokorraren gainean egin zuen txostenean. 

 
II.- Hala ere, ohar batzuk egin dira, denak lotesleak: 

 

- Sektoreen fitxetan, garapen-plangintzako zehaztapen lotesle gisa sartu behar da A-
1ean zehar babes-banda berde jarraitu berdea sortzeko beharra. 

 

- Garapen-plangintzako zehaztapen lotesletzat sartuko da 10 edo 12 m-ko atzerapen 
zehatzak betetzeko beharra, mugatze-bideratze lerroa zehaztuta dagoen edo ez 
kontuan hartuta, 1 eta 0 mailetan; 5 m-koa izango da urbanizazioan, eta 15 m-koa 
eraikinetan, 1 eta 0 mailetan, hirigintza-garapen berriak egin daitezkeen 
esparruetako ertzetan. Hori bera aplikatuko da hiri-lurzorutzat edo lurzoru 
urbanizagarritzat sailkatzekoa den landa-esparruko ertzetan. Gainera, atzerapen 
horiek mugaketaren lerrotik edo ibilgu publikoaren ohiko gehienezko uhaldietatik 
neurtu behar dira, eta ez ardatzetik. 

 

- Merkataritzako ekipamenduei dagokienez, 25.000 m2-ko sabaiaren parametroa eta 
berdindutako plataformaren 75.000 m2-ko azaleraren parametroa sartu behar dira 
espedientean, horiexek baitira etorkizuneko Plan Partziala betetzeko merkataritzako 
ekipamenduetarako ezarritako gehienezko mugak. Hori guztia bat dator EAEko 
Ekonomia Jarduera eta Merkataritza Ekipamenduetarako Lurzoruaren Sorkuntza 
Publikoaren Lurralde Plan Sektorialarekin. 

 
III.- Gaur egun “Miñaoko Teknologia Parketzat” kalifikatutako sektorearen garapen eta 
egikaritze maila aintzat hartuta, sektorizatzea 88 hektareako “Miñao PR-1 Sektorera” mugatu 
beharko litzateke, eta lehen horien bilakaeraren osterako utzi “Miñao PR-2 Sektorea” 
sektorizatzea. 

 
 Aurreko paragrafoari loturik, gaur egun bideratzen ari den Plan Orokorraren 
Berrikuspenean, aztertu egin beharko litzateke Miñaoko Teknologia Parkearen garapen-maila, 



 

eta ondorioz, hazkunde-proposamen errealista bat eratu. Proposamen hori egiteko, planaren 
indarraldian garatzerik uste ez den lurzorua sailkapenetik kentzea proposatu behar da; PR-2 
sektorearen pareko azalera baten ildotik joan beharko luke. 
 
 Era berean, lurralde-antolamenduko tresnekin eta berrazterketaren ondorioz aldatu 
diren Lurralde Antolamenduaren Gidalerroekin, uste da gaur egun teknologia-parkeetan egiten 
diren ekonomia-jarduera asko hiriguneetan egin daitezkeela, baliabideak modu eraginkorrean 
erabiliz, erabilera anitzak emanez eta hiriko biziari indar handiagoa emanez. 
 
 IV- 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. 
 
 
IV. Espedientea behin betiko onartzeko eskumena duen herri-administrazioari bidaltzea Uraren 
Euskal Agentziak egindako txostena (I. Eranskina). Ziurtagiri honi erantsita doa.” 
 
  
Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau egin eta sinatu dut, bilkuraren akta onetsi baino 
lehen, Gasteizen, 2012ko uztailaren 16an. 
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