
 

 
 
 
1HI-017/13-P03-A LAUDIO 
 
 
  
TOMÁS ORALLO QUIROGAK, EUSKAL HERRIKO LURRALDE ANTOLAKETAREN 
BATZORDEAREN ARABAKO HIRIGINTZA PLANGINTZA ATALEKO IDAZKARIAK, 
 
 

ZIURTATZEN DUT: Arabako Hirigintza Plangintzaren Atalak ekainaren 20an egin zuen 
3/2013 bilkuran besteak beste erabaki hau hartu zutela, aho batez, kideen gehiengo osoa 
eratzen zuten bertaratutakoek: 
 
I.- Lurralde-antolamenduaren arloan: 

 
1.- Laudioko udalerriko “HAPNren 36. aldaketa zehatza, V.25-Landeta eremuan” izeneko 
espedienteari buruzko txostena egitea, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea 
betetzen baitu, eta egokitu egiten baita honako xedapen hauetara: Euskal Herriko Lurralde 
Antolakuntzari buruzko 4/1990 Legeko lurralde antolamenduko tresnak eta Autonomia 
Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko 
Harremanen gaineko Legea aldatzen duen uztailaren 16ko 5/1993 Legean adierazitako 
alderdiak.” 

 

- Aldeko txostena egitea ondoko eremuetan: bizitegien zenbatekoa, 
eraikigarritasunak eta Eremu Libreen Sistema Orokorraren estandarra. 

 

-. Etxebizitza babestuaren estandarraren eremuan aldeko txostena egingo da, 
baldin eta BOErako eraikigarritasuna 73 m2(t) neurrian handitzen bada, 
eskatzen den estandar legala betetzeko. Estandar hori aldatutako arauan jaso 
beharko da. Dena dela, espediente hori Etxebizitza Sailburuordetzara bidaliko 
da balora dezaten. 

 

2.- Proposatutako Eremu Libreen Sistema Orokorrak udalerri horri eskaini ahal dion zerbitzu-
mailari buruzko zalantzak adierazi behar dira; izan ere, sistema horrek behealdeko kotan 
ditu sarbideak eta horiek alde bakarrekoak dira; gainera A-625 autobiak luzetara mugatzen 
du eta zortasun-zona denez, erabilera baldintzatua du. 

 
3- 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. 

 
 

II.- Etxebizitzaren arloan: 
 

Etxebizitzaren arloari dagokionez, Etxebizitza Sailburuordetzan 2013ko ekainaren 6an 
egindako txostenean jasotako ondoko erabaki lotesle hauek hartu behar dira kontuan: 
  
- Bizitegirako hirigintza-eraikigarritasunaren proportzio handiagoa erabili beharko da 

araubide orokor bereziko babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko.  
 



 

- Erreserba hori ez da aurreikusitako etxebizitzen kopuruaren araberakoa, 
planteamenduak aurreikusten duen bizitegi-erabileraren mugarako metro karratuen 
arabera baizik. 

 
- Laudioko Udalak agiri bat aurkeztu beharko du; eta horren bidez, exekuzio-

unitateen artean babestutako bizitegi erabilerako hirigintza-eraikigarritasunaren 
tranferentzia bidezko estandarren kopuru osoa eskatuko du. 

 
- Behin betiko onartzeko dokumentuak eragindako eremuaren hirigintza-fitxetan edo 

arau berezietan jaso beharko du aurreikusitako transferentziak, eta horiek betetzen 
diren era eta kokapena; eta hori guztia aldaketarik gabe mantenduko da behin 
betiko agirian. 

 
 
III.- Espediente hori behin betiko onartzeko eskumena duen organoari bidaltzea Etxebizitza 
Sailburuordetzak egindako txostena (I. eranskina). Ziurtagiri hori honekin batera doa.” 
 
  
 
Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau egin eta sinatu dut, bilkuraren akta onetsi baino 
lehen, Vitoria-Gasteizen, 2013ko ekainaren 20an. 
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