
 

 
3HI-076/10-P05-A GABIRIA 
 
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:  

 
1.- Aldeko txostena egitea, Gabiriako udalerriko “Udal plangintzako arau subsidiarioen 

xedapen-aldaketa, Ugarana-Bekoa auzoan esparru baten zonifikazio orokorra egokitzeko 
eta hirigintza-arauetako 3.5.8 artikuluaren xedapen-aldaketa egiteko” izeneko espedientea 
behin betiko onesteko, xedapen hauetan adierazitako alderdietara egokitzeari dagokionez: 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea, Euskal Herriko Lurraldearen 
Antolamendurako maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen Lurraldearen Antolamendurako tresnak 
eta Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lurralde Historikoetako Foru Organoen 
arteko Harremanetarako uztailaren 16ko 5/1993 Legean adierazitako alderdiak. 

 
2.- Aurreko hori gorabehera, agirietan hau sartu beharko da: lur-eremu naturala aldatzen duen 

edozein esku-hartzetan, 30 metroko gutxieneko tartea errespetatuko da, Estanda ibaiaren 
ibilgu publikoaren mugaketa-lerrotik; EAEko ibai eta errekastoen ertzak antolatzeko LAPean 
dago ezarrita tarte hori. Lehendik dauden eraikuntzak handitzeko ere mantendu beharko da 
tarte hori. 

 
 

II.- Uraren arloan:  

 
Uraren Euskal Agentziak aldeko txostena egin du bere eskumenen esparruan, agiri honen 
inguruan: “Gabiriako udalerriko arau subsidiarioen xedapen-aldaketa, Ugarana-Bekoa auzoan 
esparru baten zonifikazio orokorra egokitzeko eta hirigintza-arauetako 3.5.8 artikuluaren 
xedapen-aldaketa egiteko”, betiere baldintza lotesle hauek betetzen badira −arauak aldatzeko 
memoria alderdi batzuetan zuzentzen dutelarik−: 
 
1. Arau subsidiarioen 3.5.8 artikuluaren idazkera berriaren proposamenean, eraikuntzaren 
baldintzen atalean, gehitu egin beharko da lur-eremua aldatzen duen edozein esku-hartzetan 
errespetatu egingo dela Ertzak Antolatzeko LAPean finkatuta dagoen 30 m-ko beharrezko 
tartea, Estanda ibaiaren ibilgu publikoaren mugaketa-lerrotik (eskuineko ertzeko ezpondaren 
goiko hegala). Lehendik dauden eraikuntzak handitzeko ere mantendu egin beharko da tarte 
hori. 
 
2. Arau subsidiarioen 3.5.8 artikuluaren idazkera berriaren proposamenean, hau ere aipatu 
behar da: etorkizuneko Plan Berezian ibaiertzeko landaredia berreskuratzeko ekintzak sartu 
behar direla arauen aldaketek eragiten dioten zati osoan. Aldaketa horiek Uraren Euskal 
Agentziaren onespena izan behar dute, hirugarren baldintzan aurreikusitako baimenen baitan. 
 
3. Jarduera horiek guztiek Uraren Euskal Agentziaren aurretiazko baimena beharko dute, eta 
Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoan bideratuko da. 
 
III.- Espedientea behin betiko onartzeko eskumena duen herri administrazioari bidaltzea Uraren 
Euskal Agentziak egindako txostena (I. Eranskina); ziurtagiri honi erantsita doana.” 
 



 

 
Eta horrela jasota gera dadin sinatzen dut, bilera honi dagokion akta onetsi baino lehen, 

Gasteizen, 2010eko urriaren 13an. 
 
 

IDAZKARIA 
 
 
Sinadura: Iñaki Gurtubai Artetxe 

 


