
 

 
 
 
1HI-069-12-P05-A IRUÑA OKA 
 
 
  
TOMÁS ORALLO QUIROGAK, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LURRALDE 
ANTOLAMENDURAKO BATZORDEAREN ARABAKO HIRIGINTZA PLANGINTZA ATALEKO 
IDAZKARIAK, 
 
 

ZIURTATZEN DUT: Arabako Hirigintza Plangintzako Atalak, abenduaren 11n egindako 
8/2012 bilkuran, honako akordio hau onartu zuela, batzordekideen gehiengo osoa osatzen 
zuten bertaratuen aho batez: 
 
“I.- Lurralde-antolamenduaren arloan: 

 
I.- Aldeko irizpena ematen da Iruña Oka udalerriko “Arau Subsidiarioen Xedapen Aldaketa, 
Langraiz Okako 1. industrialdeko 55., 1.147., 1.148. eta 1.149. lurzatiei dagokienez” 
espedienteari buruz, honakoei dagokienez: Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea 
betetzeari, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako 4/1990 Legearen 
lurralde-antolamendurako tresnetara egokitzeari eta 5/1993 Legean, Autonomi Erkidego 
osorako erakundeen eta Lurralde Historikoetako foru-organoen arteko harremanak 
aldatzeari buruzkoan, ezarritako kontuei dagokienez. Hala ere, aurrekoa gorabehera: 

 

a- Eragindako lurzati bakoitzaren araudiak zehaztapen lotesle moduan jaso beharko du 
beharrezkoa dela kasuan kasuko atzerapena betetzea, EAEko Ibaien eta Erreken 
Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren arabera. Hain zuzen: 

i- Zadorraren ertzetan errespetatu beharreko atzerapena 30 m-koa 
izango da eraikuntza-atzerapenari dagokionez garatutako esparruak 
dituen ertz-zatian, eta eraikuntzako 35 m-koa eta hirigintzako 25 m-koa 
gainerako zatietan. 

 

ii- Urak Zadorrara isurtzen dituzten ibilguei dagokienez, gorde 
beharreko atzerapena 15 m-koa izango da eraikuntzan, eta 5 m-koa 
hirigintzan. 

 

iii- Estalitako ibilgu-zatiei dagokienez, eta Lurralde Plan Sektorialeko 
arautegiak dioen bezala, dauden estaldurak pixkanaka kentzen 
ahaleginduko da. 

 

b- Espedienteak 25.000 m2-ko gehieneko sabaiko parametroa jaso behar du 55. 
lurzatirako, eta 75.000 m2-ko gehieneko azalerako plataforma berdindua merkataritza-
ekipamenduetarako, Ekonomia Jarduera eta Merkataritza Ekipamenduetarako 
Lurzoruaren Sortze Publikoari buruzko Lurralde Plan Sektorialaren arabera. 

 
II.- Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen Lehen Xedapen Gehigarriaren 3. 
puntuan Batzorde honen gainean xedatutakoari dagokionez, txosten honetan jasotako 
baldintzak txertatu ostean, espedientea behin betiko onartu ahal izango da Batzorde honek 
berriz ere txostena egin behar izan gabe. 

 



 

 
II.- Uraren arloan: 
 

Uraren Euskal Agentziak, 2012ko azaroaren 26an, aldeko txostena egin zuen, erabaki 
lotesle hauek betetzeko baldintzarekin: 
 

1. FIASAren lurzatiari dagokion fitxan, berariaz adierazi beharko da zein den 
saneamendurako konponbide egokia, zeina hau baita: etorkizunean Subillabideko 
kolektorearekin lotzea, aurretiazko beharrezko tratamenduaren ondoren, eta, azkenean, 
urak Iruña Okako hondakin-uren eskualde-araztegian garbitzea. 

 
2. FIASAko betelana ezingo da zabaldu iparraldetik eta ipar-mendebaldetik, 10 urteko 

errepika-denborako uholde-zonak okupatzea ekarriko lukeelako berekin. 
 
3. 5853PG04 planoan, eraikuntzak, EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko 

Lurralde Plan Sektorialaren arabera, ubideetatik izan beharreko atzerapena 
esparruarekin mugakide diren hiru ibilguetarako adierazi beharko da (ibilguok erantsitako 
planoan agertzen dira). 

 
III.- Espedientea behin betiko onartze aldera, horretarako eskumena duen organoari Uraren 
Euskal Agentziak egindako txostena igortzea (egiaztagiri honi erantsi zaio, I. eranskin gisa).” 
 
 
Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau egin eta sinatu dut, bilkuraren akta onetsi baino 
lehen, Gasteizen, 2012ko abenduaren 12an. 
 
 
 

IDAZKARIA  
 
 
 

Sin.: Tomás Orallo Quiroga 
  


