
 

 
3HI-081/10-P05-A BEASAIN 
 
NIK, IÑAKI GURTUBAI ARTETXE, EUSKAL HERRIKO LURRALDE 
ANTOLAKETAREN BATZORDEKO GIPUZKOAKO HIRIGINTZA PLANGINTZARAKO 
ATALEKO IDAZKARIAK, 
 
 

ZIURTATZEN DUT: Gipuzkoako Hirigintza Plangintzarako Atalak urriaren 6an 
egindako 5/2010 Bilkuran, bertaratutakoek kideen gehiengo absolutua eratzen zutela, 
aho batez, besteak beste, hurrengo erabakia hartu zutela: 
 
 
I.- Lurraldearen Antolamenduaren arloan:  

 
Beasaingo udalerriko “Udal-plangintzako arau subsidiarioen xedapen-aldaketa, 
hirigintza arauen 3 agiriko 39, 44-48, 50-51 eta 55 artikuluetan” dosierraren 
aldeko txostena egitea, ondoren aipatzen den araudiari jarraituz lotesleak diren 
alderdien gainean: lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legea, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamenduari buruzko maiatzaren 31ko 
28/1990 Legea, eta Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lurralde 
Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanen gaineko uztailaren 16ko 
5/1993 Legea. 
 
 

II.- Kultura arloan:  

 
1.1. Euskal Kultur Ondarrari Buruzko 7/90 Legearen 23. artikuluak ezartzen 
duenez, kalifikatutako eta inbentariatutako ondareei emango zaien erabileran, 
zaindu egingo direla bermatu beharko da. 
 
Horri dagokionez: 
 
Ondoko 1.2, 1.3 eta 1.4 ataletan aipatzen diren monumentu adierazpena duten 
higiezinetan etxebizitza berriak sortzea, bateragarria izan behar du higiezin 
horien kultura-balioekin −tipologiarenak, formarenak eta egiturarenak−. 
Monumentu adierazpena daukaten kultura-ondareen estalkietan txapitulak 
irekitzea −aipatutako ondoko ataletan jasotzen diren higiezinak− ondare 
horietarako ezarritako babes-araubidearen aurka doa. 
 
1.2. Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordearen 2010eko uztailaren 29ko 
Ebazpen bidez, dosierra ireki zen, informazioa jendaurrean jarri eta 
interesdunei entzunaldia eskaini, autonomia-erkidegoan Santiagoko bidea 
monumentu-multzo kategorian kalifikatutako Kultura-ondare izendatzeko. 
Euskal Kultur Ondarrari Buruzko 7/90 Legearen 28.1. artikuluak aipatzen du 
kalifikatutako ondasun higiezinak euren babes-erregimenari eta hirigintza-
plangintzari jarraituz zaindu behar direla. Hirigintza-plangintza ere babes-
erregimen horretara moldatu behar da. Beraz, Santiago bideari loturiko 



 

elementu horietarako, eraikitzeko esku-hartzeak, edonola ere, adierazpenean 
finkatutako Babes Araubidean zehatutakoetara mugatu beharko dira. 
 
1.3. 2003ko maiatzaren 20ko Agindu bidez (2003ko ekainaren 17ko EHAA, 
118. zk.) Manufacturas Olaran fabrika Euskal Kultura Ondarearen Inbentario 
Nagusian dago jasota, monumentuen kategorian.  
Inbentariatutako ondasunak zaintzeko eta balioa emateko betebeharra ezartzen 
du Euskal Kultura Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legeak; beraz, 
horietan egiten diren esku-hartzeak zaintzeko zaharberritzeak izan beharko 
dira. 
 
1.4. Letamendi baserria Euskal Kultura Ondarearen Zerrenda Nagusian 
monumentu kategorian sartzeko dosierra irekita dago, Kultura, Gazteria eta 
Kirol sailburuordearen 2005eko azaroaren 25eko Ebazpenaren bidez (EHAA, 
243. zk., 2005eko abenduaren 23koa). Hori dela eta, eta dosierra amaitu arte, 
elementu horretan egiten diren esku-hartzeak zaintzeko zaharberritzeak izan 
beharko dira, aurreko kasuan bezala. 
 
III.- Administrazio Publiko eskudunari bidaltzea, dosierra behin betiko onetsi 
dezan: Kultura Ondarearen Zuzendaritzak egindako txostena (1. eranskina) eta 
Etxebizitza, Garraio eta Herri Lan Sailaren Lurzoru eta Hirigintza Zuzendaritzak 
egindakoa (2. eranskina). Txosten horiek ziurtagiri honekin batera doaz. 
 
 

Eta horrela jasota gera dadin eman eta sinatzen dut, bilera honi dagokion akta 
onetsi baino lehen, Gasteizen, 2010eko urriaren 13an. 
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