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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 
 
1.- Dosierraren aldeko txostena egitea, Oiartzungo udalerriko “Arau subsidiarioak aldatzea, LIN-

3-A Eremuan” 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.- LIN-3-A Eremu osoan Lintzirin errekastoaren ibilgua berreskuratzea bermatu beharko luke 

dosierrak. Orobat, zehaztu egin beharko luke lurzati bakoitzean eraikuntzak mugekin nola 
lerrokatzen diren, industriarako etxe-uharte osoan okupazio trinkoa sortu e dadin, eta horrela 
eraikuntzaren azken emaitzan gutxieneko hirigintza-kalitatea bermatzeko. 

 
2.- Uraren arloan 
 

“[...] […] Hortaz, eta arestian azaldutako oharrak aintzat hartuta, Uraren Euskal Agentzia 
honek bere eskumenen esparruan txostenerako egiten duen proposamena aldekoa da, 
dosier honen kasuan: “Oiartzungo arau subsidiarioak aldatzea, LIN-3-A Eremuan”. 
Baldintza lotesle hauek ezartzen dira: 
 
1) Gune horrek duen uholde-arriskuaren informaziorik ezean, azterketa hidrauliko bat egin 
beharko da, egungo uholde-arriskua eta errekastoari estaldura kentzeko proposatu diren 
ekintzen ondorioz sortuko den uholde-arriskua aztertzeko. Hobetu egin behako da, halaber, 
aurkeztutako justifikazio hidraulikoa. 
 
2) Azterketa Hidraulikoan, 10, 100 eta 500 urteko birgertatze-aldietako uhaldiak identifikatu 
beharko dira. Azterketaren emaitzak lortuta, eta eremuko hirigintza-garapenari begira, 
Uraren Euskal Agentzia honek erabiltzen dituen Lurzorua uholde-arrisku mailaren arabera 
erabiltzeko irizpideak aplikatu beharko dira, ezartzekoa den araudia betetzeari utzi gabe. 
 
3) Lintzirin errekastoaren ibilgu berriari emango zaion tratamendua ahalik eta naturalena 
izan beharko da: ezponda mailakatuekin, ingeniaritza naturalistikoa aplikatuz eta ertzetan 
ibaiertzeko bertako espezieak landatuz. 
 
4) Erakunde kudeatzailearen aldeko txostena aurkeztu beharko da, kasu honetan AGUAS 
DEL AÑARBE SA-rena, ura hornitzeko eta ur zikinak tratatzeko baliabiderik dagoen azalduz. 
 
5) Lintziringo esparruan Oiartzungo arau subsidiarioen zati bat berrikustearen ondorioz 
egingo diren ekintzetarako, aldez aurretik baimena eskuratu beharko dute, eta Uraren 
Euskal Agentziaren Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoan bideratu beharko da”. 

 
 



 

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. 
 

 
 

 
ORDEZKO IDAZKARIA 

 
Sin.: Javier Ibarzabal Pérez 

 


