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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: 
 

1.- Dosierrari eragozpenik ez jartzea, Oiartzungo arau subsidiarioen 
berrikuspen partzialeko “Trapada sektorearen Plan Berezia” izeneko 
dosierraren kasuan, ondorengo araudira egokitzeari dagokionez: Lurzoruari 
eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legea, Euskal Herriko Lurraldearen 
Antolamendurako maiatzaren 31ko 4/1990 Legeko lurralde antolamenduko 
tresnak eta Autonomia Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lurralde 
Historikoetako Foru Organoen arteko Harremanetarako uztailaren 16ko 
5/1993 Legean adierazitako alderdiak. 
 
2.- Udalari ohartaraztea dosierraren esparruari Donostiako eremu 
funtzionalaren LPPko zehaztapenek eragiten diotela (Donostialdea – 
Bidasoa Behea); Lezoko Korridorea – Gaintxurizketa izeneko Eremu 
Estrategikoan eman zitzaion hasierako onespena. 

 
II.- Uraren arloan: 
 

2011ko uztailaren 11n, Uraren Euskal Agentziak dosierraren aldeko txostena 
egin zuen, baina ondorengo baldintza lotesleak betetzekotan:  

 
1. 60/2011 EDan transposizioa egin zitzaion Lurrazaleko Ur Kontinentalen 
2008/105 Zuzentaraua bete beharko da, erreferentziako balioen 
adierazgarri; eta emaitzak Uraren Euskal Agentziaren Ekialdeko 
Kantauriar Arroen Bulegoko Ingurumena Zaintzeko Programara bidali. 
 
2. Txosten honetan zehaztutako demanio-ondasunen baten kalitatean 
eraginen bat atzemanez gero, GEF Gipuzkoako Ehiza Federakuntza izan 
daiteke arduraduna; eta, horregatik, eragina jasan dezaketen emariak 
birjartzea aurreikusi beharko du, eta, beharrezkoa bada, ibilgu horiek 
bermatuko dituzten neurriak hartu, foku kutsatzailea eta horren ondorio 
onartezinak desegin arte. 
 
3. Hurbilen dagoen saneamendu sistema publikoko kolektore nagusira 
lotzeko ahalegina egin beharko da: kasu honetan eta hasiera batean, 
Lanbarrengo poligonoan. Kolektore nagusira lotzea teknikoki eta 



 

ekonomikoki bideragarria ez bada soilik, eta behar bezala justifikatuta, 
arazketa-sistema autonomo baten aukera hartu ahal izango da aintzat, 
Plan Berezi horretarako; kasu horretan, isuriak egiteko beharrezko 
baimena bideratu beharko da Uraren Euskal Agentziaren Ekialdeko 
Kantauriar Arroen Bulegoan. 

 
 

 
 
III. Eskumena duen herri-administrazioari, dosierrari behin betiko onespena 
eman diezaion, ondokoak bidaltzea: Uraren Euskal Agentziak egindako 
txostena (I. Eranskina) eta “Trapadako Plan Berezia”ren aurretiazko txostena 
ematen duen Ingurumen sailburuordearen 2011ko ekainaren 23ko Ebazpena 
(II. Eranskina). Ziurtagiri hori erantsita doaz. 
 

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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