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

ZIURTATZEN DUT: Arabako Hirigintza Plangintzako Atalak, irailaren 25ean egindako 
6/2012 bilkuran, honako akordio hau onartu zuela, batzordekideen gehiengo osoa osatzen 
zuten bertaratuen aho batez: 
 
“I.- Lurralde-antolamenduaren arloan: 

 
1- Irizpena ematea Gasteizko udalerriko “Autobus geltokia jartzeko Forondako Atea kalearen 
ondoko hiri-lurrari dagokionez −Euskaltzaindiaren plazatik Arriaga parkeko hego-
mendebaldeko muturreraino−, Gasteizko udalerriko Hiri Antolakuntzarako Plangintza 
Orokorraren xedapen-aldaketa” izeneko espedientean proposatutako lurralde-ereduaren 
gainean, 2/2006 Lege, Lurzoru eta Hirigintzari buruzkoa betetzeari, 4/1990 Lege, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamenduari buruzkoan lurraldea antolatzeko 
jasotako tresnetara egokitzeari eta 5/1993 Lege, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen 
eta hartako Lurralde Historikoetako foru-erakundeen arteko Harreman Legea Aldatzeari 
buruzkoan aipatutako alderdietara egokitzeari dagokienez, era honetan eman ere: 

 

Berrestea “Udalerriko HAPOaren berrikuspen partziala, geltoki intermodalaren lehen 
fasea eta hari atxikitako zerbitzuak Forondako Atearen ondoan gauzatzeko hiri-lurrari 
eta Biltzar, Erakusketa eta Antzezte Arteen Jauregi berria Euskaltzaindiaren plazan 
kokatzekoari dagokienez” izenekoa dela eta egindako irizpena, aipatutako berrikuspen 
partzial horretan geltoki intermodalerako aurreikusitako kokapenaren aldekoa baitzen. 
 
Kokapen berria Lurralde Antolamendurako Artezpideek proposatutako lurralde-eredutik 
urruntzen dira. Etorkizuneko autobus-geltokiari begira, komenigarria da diseinu-
estrategiak bide ematea osotasun integratua lortzeko etorkizuneko tren-geltokiarekin, 
eta kontuan hartzeko multzo osoari eginkizun garrantzitsua dagokiola eskualdearen eta 
hiriaren ikuspuntutik. 

 
2.- Gasteiz EAEko lurralde-plangintzaren zati garrantzitsuenetarikoa da, eta bertan egingo 
diren aldaketak direla eta, beharrezkoa izango litzateke prozesu bat abiaraztea, hausnarketa 
orokorra egiteko plangintzaren berrikuspen osoaren barruan. 

 

3.- Udalaren proposamenak nahitaezkoa du Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta 
Garraio Sailaren nahiz Estatuko Administrazioko Sustapen Ministerioaren berariazko 
ebaluazioa, proposamena garrantzitsua delako, eta eragin erabakigarria duelako inguruko 
beste operazio batzuetan. 

4- Modalitatearen ikuspegitik, kokaleku berria urrundu egiten da Lurralde Antolamendurako 
Artezpideetan proposatutako eredutik, haietan intermodalitatearen alde egiten baita. Udalari 
dagokio egoera hori baloratzea, garrantzizkoak iruditzen zaizkion gainerako alderdiekin 
batera aztertu eta ondoren egoki deritzon erabakia hartzeko. 

 

 
II.- Azpiegituren eta Garraioen arloan: 



 

 
Azpiegiturari eta Garraioei dagokienez, Garraioaren Azpiegitura eta Garraio zuzendaritzek 
2012ko irailaren 20an batera emandako irizpena kontuan hartuko da. 
  

III. Espedienteari gehitzea Garraioaren Azpiegitura eta Garraio zuzendaritzek batera emandako 
irizpena (I. eranskina). Ziurtagiri honi erantsita doa.” 
 
 
Eta horrela jasota gera dadin, bilkura honi dagokion akta onetsi baino lehen, Gasteizen, 2012ko 
irailaren 25ean agiri hau egin eta sinatu dut. 
 
 
 

IDAZKARIA  
  

 
Sin.: Tomás Orallo Quiroga 

  


