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NIK, JAVIER IBARZABAL PÉREZ EAE-KO LURRALDE ANTOLAMENDUKO BATZORDEKO 
HIRIGINTZA PLANGINTZARAKO ATALEKO ORDEZKO IDAZKARIAK. 
 
 

EGIAZTATZEN DUT: Gipuzkoako Hirigintza Plangintza Sailak apirilaren 18an egindako 
3/2011 Bileran, gehiengo absolutua eratzen zuten bertaratutako kideek, beste batzuen artean, 
honako erabaki hau hartu zutela aho batez: 
 

 
1.- Lurralde Antolamenduari dagokionez 
 
Aretxabaleta udalerriko “10. eremuko Arau Subsidiarioetako elementuak aldatzeko” 
espedientearen aldeko txostena egitea, Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legera, EAEko 
Lurralde Antolakuntzako 4/1990 legeko Lurralde Antolamenduko Tresnetara eta Autonomia 
Erkidegoko Instituzio Erkideen eta Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko Harremanen 
Legea Aldatzeko uztailaren 16ko 5/1993 legean aipaturiko alderdietara egokitzeari dagokienez 
lotesleak diren alderdiak kontuan hartuta.  
 
 
2.- Ur arloari dagokionez 
 

“[... ] Horregatik, aurrez azaldutako ezaugarriak kontuan hartuta, URA-Uraren Euskal 
Agentzia honek, bere eskumenen esparruan, “Aretxabaleta udaleko 4-A Eremuko Arau 
Subsidiarioen Aldaketaren" aldeko txostena egitea proposatzen du, baldin eta honako 
erabaki lotesle hauek betetzen badira: 
 
1. Agentzia honen irizpideekin bat datorren azterketa hidrauliko bat tartean duen ingurumena 
lehengoratzeko Azterlana aurkeztu beharko da. Azterlan horretan, ingurumen baldintzak 
birlandaketa egokiekin (haltzadi kantauriarraren berezko zuhaitz eta zuhaixka estratu 
guztiak) hobetzea planteatuko da, 100 urte baino gutxiagoko birgertatze-aldiko uholdeekin 
ureztatutako eremuetan betelanik egin gabe. Eremu horietan koka liteke ibai ertzeko 
pasealekua, baldin eta Deba ibaiaren Jabari Hidrauliko Publikoa (JHP) hartzen ez bada eta, 
ahal den guztietan, 5 metroko zabalerako Zortasun Eremutik kanpo baldin badago. 
 
2. Edozein kasutan, aplikatu beharreko araudia betetzearen kalterik gabe, aldaketa honen 
sustatzaileak kontuan izan beharko ditu URA-Uraren Euskal Agentzia honek finkatutako 
“Uholdegarritasun mailaren araberako lurzoruaren erabilera irizpideak” (ikus I. eranskina). 
Dagokigun kasu honetan: 10 eta 100 urte arteko birgertatze-aldiko uholdeekin ureztatutako 
eremuetan eta gaur egun eraikinek okupatuta ez dituzten lurretan, ez da onargarria 
bizitegitarako eraikuntza erabilera eta oztopo fisiko artifizialik gabe eduki behar dira. 100 eta 
500 urte arteko birgertatze-aldiko uholdeekin ureztatutako eremuetan eta gaur egun 
eraikinek okupatuta ez dituzten lurretan, hirigintzako aprobetxamendu baimengarrien 
kokapena 500 urteko birgertatze-aldirako uholde arriskutik kanpo geratuko den kotan garatu 
beharko da. Horretarako, xehetasunezko azterlan hidraulikoa eta ingurumenekoa eskatuko 
da, ingurumen ikuspegitik onargarriak diren neurri zuzentzaileak  definitu eta justifikatuko 
dituena eta ingurunean lehendik dauden uholdegarritasuna eta arriskua areagotuko ez 
dituena.  
 
3. Esparru hori beste aldeko ibai ertzean dauden betelanak egin ondoren egin beharko da. 
Horrela egin ezean, azterlan hidraulikoak ibarraren zati gisa hartu beharko ditu.  
 
4. Kolektore orokorrerako konexioa egin beharko da eta erakunde kudeatzailearen idatzizko 
adostasuna aurkeztu beharko da, hornidurari nahiz saneamenduari dagokionez. 
 



 

5. Afektatutako lurzoruen eta espediente honetan aurreikusitako jarduketen ezaugarri 
bereziak kontuan hartuta, Jabari Hidrauliko Publikoko nahiz horien zortasun eta zaintza 
eremuetako jarduketa guztiei baimen espedientea egin behar zaie, URA-Uraren Euskal 
Agentzia honetako Ekialdeko Kantauriko Arroen Bulegoaren aurrean izapidetu beharko 
dena.  

 
 
3.- Espedientea behin betiko onartzeko eskumena duen Administrazio Publikoari URA-Uraren 
Euskal Agentziak egindako txostena (I. eranskina), Lurzoru eta Hirigintza Zuzendaritzak 
egindakoa (II. eranskina) eta Bioaniztasunaren Zuzendaritzak egindakoa  (III. eranskina) 
igortzea, , ziurtagiri honekin batera doazenak.” 
 
Eta horrela jasota gera dadin, Bilera honi dagokion akta onartu baino lehen, Vitoria-Gasteizen, 
2011ko apirilaren 19an egin eta sinatu dut. 
 

 
 
 

ORDEZKO  IDAZKARIA 
 

Sin.: Javier Ibarzabal Pérez 
 


