
 

 
3HI-084/10-P05-A BEASAIN 
 
NIK, IÑAKI GURTUBAI ARTETXE, EUSKAL HERRIKO LURRALDE 
ANTOLAKETAREN BATZORDEKO GIPUZKOAKO HIRIGINTZA PLANGINTZARAKO 
ATALEKO IDAZKARIAK, 
 
 

ZIURTATZEN DU: 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:  

 
 

Dosierraren aldeko txostena egitea –Beasaingo udalerriko “udal plangintzako arau subsidiarioen 
aldaketa: landagunera iristeko oinezkoentzako sarearena (gerriko berdea)”–, ondorengo 
araudiaren arabera, lotesleak diren txosten izaerako alderdiei dagokionez: 2/2006 Legea, 
ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa; 4/1990 Legea, Maiatzaren 31koa, Euskal 
Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzkoa; 5/1993 Legea, uztailaren 16koa, Autonomia Erkidego 
Osorako Erakundeen eta Bertako Kondaira Lurraldeetako Foru Erakundeen arteko harremanei 
buruzko Legea aldatzekoa. 

 
II.- Uraren arloan 

 

“Beasaingo udalerriko udal plangintzako arau subsidiarioen aldaketa: 
landagunera iristeko oinezkoentzako sarearena (gerriko berdea)” agiriaren 
aldeko txostena egin du Uraren Euskal Agentziak, bere eskumenen esparruan, 
baldintza honen pean: ibilguen zaintzagunean egingo den edozein lan egin 
aurretik, Jabari Hidrauliko Publikoari eta haren zortasunguneei eragin 
diezaiekeenean, beharrezko baimena eduki beharko da, eta Uraren Euskal 
Agentziaren Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoan bideratu beharko da. 
 
 
III.- Kultura arloan:  

 
1.1. 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. 
Santiagoko Bidea Beasaingo udalerrian igarotzen da, eta zati batzuetan bat 
dator landagunera iristeko oinezkoentzako sarean finkatutako zati batzuekin. 
 
Aipatutako Legearen 28.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, “Zermugatutako 
ondasun higiezinekoak, babes-jaurpideari eta honi egokitu beharreko hirigintza-
egitamuketako egiterapideei atxikirik zaindu beharko dira, eta nolanahi ere, 



 

araudiz ezar daitezen balditzetan, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Turismo-
Sailaren aldeko erizpena beharko dute”. 
 
Hori dela eta, 2010eko uztailaren 29ko Ebazpenaren eranskineko Babes 
Araubidean finkatutako erabakiak kontuan izan beharko dira, landagunera 
iristeko oinezkoentzako sarean finkatuta dauden zatietan, Beasaingo udalerrian 
igarotzen den Santiagoko Bidearen Ibilbidearekin bat egiten duten puntuetan, 
eta agirian aipatu egingo da inguruabar hori.  
 
1.2.- Onartuko den agiriak estazio megalitiko gisa jaso behar du Murumendiko 
estazio megalitikoko arkeologia-gunea, eta eremu horretan egin beharreko 
edozein jarduera babes-erregimenean ezarritakora egokitu beharko da. 
 
 
III.- Dosierrari behin betiko onespena emateko eskumena duen administrazio 
publikoari bidaltzea Kultura Saileko Kultura Ondarearen Zuzendaritzak eta 
Uraren Euskal Agentziak egindako txostenak: egiaztagiri honekin batera 
doazen I. eta II. eranskinak, hurrenez hurren”. 
 
 

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