
 

 
3HI-008/11-P05-A 
 
 
 
NIK, JAVIER IBARZABAL PÉREZ, EUSKAL HERRIKO LURRALDEAREN 
ANTOLAMENDURAKO BATZORDEKO GIPUZKOAKO HIRIGINTZA-PLANGINTZAREN 
ATALEKO ORDEZKO IDAZKARIAK, 
 
 

ZIURTATZEN DUT: Gipuzkoako Hirigintza Plangintzarako Atalak apirilaren 18an 
egindako 3/2011 Bilkuran, kideen gehiengo absolutua eratzen zuten bertaratutakoek, aho 
batez, besteak beste, hurrengo erabakia hartu zutela: 
 

 
1.- Lurraldearen Antolamenduaren arloan 
 
Dosierraren aldeko txostena egitea, Lasarteko udalerriko “Udal-plangintzako arau subsidiarioen 
xedapen-aldaketa, Michelin 2 A-7 HJEan” izeneko dosierraren kasuan, Lurzoruari eta 
hirigintzari buruzko 2/2006 Legea betetzeaz, eta honako xedapen hauei egokitzeaz: Euskal 
Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzko 4/1990 Legeko lurralde antolamenduko tresnak eta 
Autonomi Elkarte Osorako Erakundeen eta Bertako Kondaira Lurraldeetako Foruzko Ihardutze 
Erakundeen arteko harremanei buruzko Legea aldatzeko 5/1993 Legean adierazitako alderdiak. 
 
2.- Uraren arloan 
 
“[... ] Hortaz, eta arestian azaldutako ezaugarriak aintzat hartuta, Uraren Euskal Agentzia honek 
bere eskumenen esparruan txostenerako egiten duen proposamena aldekoa da, dosier honen 
kasuan: “Lasarte-Oria udalerriko udal plangintzako arau subsidiarioen aldaketa zehatza, A.I.U. 
A-7 Michlein 2 gunean”. Erabaki lotesle hau betetzeko baldintza ezartzen da: 
 
1. 2011ko otsailaren 10eko Ebazpen proposamenaren baldintzetan adierazi bezala, hegalak 
dituzten eremuetan pasabidearen ubidea atzera eraman behar da.   
 
2. EAEko Erreken eta Ibaien Ertzen Antolamendurako Lurraldearen Arloko Planean azaldutako 
erretiratzeak errespetatu behar dira. 
 
3. Lehengo erretiratzeak aplikatuko dira, baldin eta “Lurra erabiltzeko irizpideak, lurra urpean 
gelditzeko duen arrisku mailaren arabera” (ikus I. eranskina) eranskinean azaldutakoa betetzen 
bada, eta halaxe zehazten da txosten honen 2.3. atalean eta aplikatu beharreko arautegian 
jarritakoa kontuan izanda.   
 
4. Erakunde kudeatzailearen adostasuna idatziz aurkeztu beharko da, bai hornidurari eta bai 
saneamenduari dagokionez.  
 
5. Erasandako lurzoruen ezaugarri bereziak eta espedientearen barruko jarduerak kontuan 
izanda, baldin eta Jabari Hidrauliko Publikoan eragina badute edo berorren zortasungune eta 
zaintza guneetan badaude, Uraren Euskal Agentzia-URAren administrazio baimena izango da 
beharrezkoa lehenago, eta baimen hori Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoan izapidetu behar 
da.  
 
Edonola ere, kasuan kasuko erakunde kudeatzaileak aurkeztu ditzakeen ziurtagiriak eta 
lehengo justifikazioa gorabehera, Kantauriko Ur-konfederaziora bidali du agiri hau URAk, 
beharrezkoa izanez gero txostena egin dezan berariaz azalduz sortutako eskaerak asetzeko 
nahikoa baliabide dagoen. 

 
 



 

3.- Dosierra behin betiko onartzeko eskumena duen Herri Administrazioari bidaltzea Uraren 
Euskal Agentziak egindako txostena (I. Eranskina). Ziurtagiri honi erantsita doa.” 
 
Eta horrela jasota gera dadin, agiri hau egin eta sinatu dut, bilkura honi dagokion akta onetsi 
baino lehen, Gasteizen, 2011ko apirilaren 19an. 
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Sin.: Javier Ibarzabal Pérez 
 


