
 

 
3HI-079/09-P05-A HERNANI 
 
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:  

 
Aldeko txostena egitea, Hernaniko udalerriko “Udal plangintzako arau subsidiarioen aldaketa, 
Galarretako 10. esparruan eta Sorgintxuloko SU-23.5 eremuaren zati batean” espedientearen 
gainean, ondorengo araudira egokitzen delako: Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen 
Antolamenduari buruzko 4/1990 Legean ageri diren Lurraldearen Antolamendurako tresnetara 
eta Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta Bertako Kondaira Lurraldeetako Foru 
Erakundeen arteko harremanei buruzko Legea aldatzeko uztailaren 16ko 5/1993 Legean 
jasotako alderdietara. 
 
 

II.- Uraren arloan:  

 
Uraren Euskal Agentziak aldeko txostena egin du, bere eskumenen esparruan, “Hernaniko 
udalerriko udal plangintzako arau subsidiarioen aldaketa, Galarretako 19. esparruan eta 
Sorgintxuloko SU-23.5 eremuaren zati batean” agiriaren gainean, ondorengo baldintza 
lotesleen pean: 
 
 
− Garapen berriak izan ditzaketen sektoreen saneamendurako osoko irtenbidea aurkeztea 
eskatzen da (gutxienez, SUE-10.05, SUE-10.06, SUE-10.07, SU-10.08 eta SU-10.09 
sektoreetan), isuri berriak eta arazteko sistema autonomoak sortzea saihesteko. Egungo 
saneamendu-sistema eta aurreikusten dena zehaztuko dira, beren azken helburua eta sarea 
eta arazketa-sistema hobetzeko dauden aurreikuspenak. Halaber, Saneamendua Kudeatzen 
duen Erakundeak aurreikusitako planteamenduaren Adostasun Txostena eduki beharko da 
(Añarbeko Uraren Mankomunitatea). 
 
− Beharrezko prebentzio neurriak hartu beharko dira, lurrazpiko ura kutsatzea ekiditeko. Era 
berean, sektoreetan dauden harguneak eta urguneak babesteko neurriak aurreikusi beharko 
dira. 
 
 
Horretarako, aldaketa honen ondoko faseetan (garatuko diren sektoreen zatiko plana), egun 
antolamendu xehatua ez duten sektoreetan ekintza zehatzak argiago daudenean (gehienak), 
Uraren Euskal Agentzia honekin kontsulatu beharko da eskuragarri dagoen informazioa 
lurrazpiko ura babesteko eta urgunean kokatzeko irizpideei loturik. 
 
 
III.- Txostenak espedientea behin betiko onartzeko eskumena duen herri administrazioari 
bidaltzea: Uraren Euskal Agentziaren txostena (1. Eranskina); Ingurumen, Lurralde Plangintza, 
Nekazaritza eta Arrantza Saileko Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako 



 

Zuzendaritzaren txostena (2. Eranskina); eta Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saileko Lurzoru 
eta Hirigintza Zuzendaritzaren txostena (3. Eranskina). Ziurtagiri honi erantsita doaz txostenak. 
 
 

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

IDAZKARIA 
 
Sinadura: Iñaki Gurtubai Artetxe 

 


