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TOMÁS ORALLO QUIROGAK, EUSKAL HERRIKO LURRALDEAREN 
ANTOLAMENDURAKO BATZORDEKO GIPUZKOAKO HIRIGINTZA-
PLANGINTZAREN ATALEKO IDAZKARIAK 
 
 

ONDOKOA ZIURTATZEN DUT: Gipuzkoako Hirigintza Plangintzarako Atalak 
uztailaren 14an egindako 5/2011 Bilkuran, kideen gehiengo absolutua eratzen zuten 
bertaratutakoek, aho batez, besteak beste, hurrengo erabakia hartu zuten: 
 
 
“I.- Lurralde Antolamenduaren arloan: 
 
Dosierraren aldeok txostena egitea, “Udal-plangintzako arau subsidiarioen 
xedapen-aldaketa, Apattako industrialdearen 2. fasea garatzeko” izeneko 
dosierraren kasuan, xedapen hauen arabera lotesleak diren alderdien inguruan: 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea, Euskal Herriko Lurralde 
Antolakuntzari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legea eta Autonomia 
Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lurralde Historikoetako Foru Organoen 
arteko Harremanetarako uztailaren 16ko 5/1993 Legea. 
 
II.- Uraren arloan: 
 
Uraren Euskal Agentziak, 2011ko uztailaren 12an, dosierraren aldeko txostena 
egin zuen, eta adierazi zuen ingurumenaren arloko izapideen ondorioz KKHk 
onartutako proiektua aldatu behar bada eta Agentzia honetan bideratu 
beharreko baimen berri bat eskatu behar bada, baliozkoak izango dira 2009ko 
apirileko URAren aurretiazko txostenean adierazi ziren baldintza lotesleak. 
Bereziki, hauek: 
 
− Hirigintzaren alorrean, “Apattaerrekako eskualde industrialdearen” eremua 
urbanizatzeko aurreko faseetako perimetroa osatu beharko da, eta gainera, 
handitze horretan, ibarbidearen hondorako aurreikusten den ur-emariarentzako 
adinako drainatzea egingo da, ibilgu naturalaren antzeko trazadurarekin, baina 
betiere ondo erregularizatuta. Trazadura berri horren proiekzio bertikala dela 
eta, jabari publiko izaerari eutsiko dio, eta ezingo da eraikuntzarik egin. Horren 
guztiaren proiektua egingo da, eta baimenaren izapideetan sartuko da. 
 
Beste baldintza lotesle hau ere gehitu da:  
 
− Fase horretan gauzatu beharreko ekintzen artean, aurretik diseinatu zen 
ibilguak dituen funtzionaltasun-arazoak konpontzekoak sartu behar dira. Ibilgu 
berria natura-ingeniaritzako teknikekin gauzatu beharko da, ur-bazterretan eta 
ertzetan guneko bertako landaredia den haltzadi kantauriarreko berezko 
espezieak landatuz. 
 



 

 
III. Eskumena duen herri-administrazioari bidaltzea, dosierrari behin betiko 
onespena eman diezaion: Uraren Euskal Agentziak egindako txostena (I. 
eranskina). Ziurtagiri honi erantsita doa txostena.” 
 

Eta horrela jasota gera dadin, agiri hau egin eta sinatzen dut, Bilkura honi 
dagokion akta onartu aurretik, Gasteizen, 2011ko uztailaren 14an. 
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