
 

 
 
 
1HI-063/12-P03-A VITORIA-GASTEIZ 
 
 
  
TOMÁS ORALLO QUIROGAK, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LURRALDE 
ANTOLAMENDURAKO BATZORDEAREN ARABAKO HIRIGINTZA PLANGINTZA ATALEKO 
IDAZKARIAK, 
 
 

ZIURTATZEN DUT: Arabako Hirigintza Plangintzako Atalak, urriaren 11n egindako 
7/2012 bilkuran, honako akordio hau onartu zuela, batzordekideen gehiengo osoa osatzen 
zuten bertaratuen aho batez: 
 
“I.- Lurralde-antolamenduaren arloan: 

 
Aldeko irizpena ematea Gasteizko udalerriko “Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 
aldaketa, Babestekoa eta Kontserbatzekoa den 21 zenbakidun “Arkautiko nekazaritza-
elikagaien campusa” plan bereziaren esparruari dagokiona” espedienteari buruz, bete egiten 
duelako Lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legea, eta egokitu egiten delako 
ondorengo arauetara: Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamenduari buruzko 
4/1990 Legean ageri diren Lurraldearen Antolamendurako tresnetara eta Autonomia 
Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako lurralde historikoetako foru-erakundeen arteko 
harremanei buruzko Legea aldatzeko 5/1993 Legean adierazitako alderdietara. 

 

Aurrekoa gorabehera, esparruaren fitxak hura garatuko duen plan bereziarekiko zehaztapen 
lotesle moduan jaso beharko luke beharrezkoa dela esparruaren mendebaldean kokatutako 
ibilgurako 15 m-ko atzerapen zehatza betetzea. Gainera, adieraziko da atzerapen hori ibilgu 
publikoaren mugaketa- edo ohiko gehieneko uholde-lerrotik neurtu behar dela, eta ez 
ardatzetik. 

 
II.- Uraren arloan: 
 

Uraren Euskal Agentziak, 2012ko urriaren 3an, aldeko txostena egin zuen, erabaki lotesle 
hauek betetzeko baldintzarekin: 

 
1. Jarduketa berriek ekialdetik igarotzen den errekarekiko atzerapenak errespetatu 

beharko ditu; atzerapen horiek EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde 
Plan Sektorialean zehaztuta daude. 

 
2. Aurkeztutako azterlanaren arabera A-104 errepidearen zeharkako drainaduraren 

akatsengatik urak hartzen duen inguruan kokatuko diren eraikinek kota seguru batean 
egon beharko dute, arazo hori konpontzen ez den bitartean. 

 
3. Araztegiaren proposamena behin-behinekotzat hartu behar da, eta aldaketan nahiz 

Plan Berezian adierazi beharko da saneamenduaren behin betiko konponbideak 
Gasteizko kolektore-sareari lotzea izan beharko duela. 

 
4. Inguruko maila freatiko handiaren ondorioz, ipar-mendebaldeko muturrean lurraren kota 

gainditu ere egiten baitu, geroko garapen-dokumentuek sotoak eta erdisotoak eraikitzea 
saihestu beharko dute. 

 
 
 



 

 
 
III.- Ingurumenaren arloan: 

 
Ingurumenaren alorrean, Ingurumen sailburuordearen 2012ko urriaren 1eko Ebazpena 
kontuan hartuko da; ebazpen horretan, Gasteizko Udalak sustatutako “Gasteizko 
HAPOaren Xedapen Aldaketa, Babestekoa eta Kontserbatzekoa den 21 zenbakidun 
“Arkautiko nekazaritza-elikagaien campusa” plan bereziaren esparruari dagokiona” 
delakoari buruzko Ingurumen Inpaktuaren Behin Betiko Txostena jasotzen da. 
  

IV. Espedientean sartzea Uraren Euskal Agentziaren Txostena (I. eranskina) eta Ingurumen 
sailburuordearen 2012ko urriaren 1eko Ebazpena, Gasteizko Udalak sustatutako “Gasteizko 
HAPOaren Xedapen Aldaketa, Babestekoa eta Kontserbatzekoa den 21 zenbakidun “Arkautiko 
nekazaritza-elikagaien campusa” plan bereziaren esparruari dagokiona” delakoari buruzko 
Ingurumen Inpaktuaren Behin Betiko Txostena jasotzen duena (II. eranskina). Bi txostenak 
ziurtagiri honi erantsita doaz.” 
 
 
Eta horrela jasota gera dadin, bilkura honi dagokion akta onetsi baino lehen, Gasteizen, 2012ko 
urriaren 15ean agiri hau egin eta sinatu dut. 
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Sin.: Tomás Orallo Quiroga 
  


