
 

3HI-086/11-P05-A ASTEASU 
 
NIK, TOMÁS ORALLO QUIROGAK, EUSKAL HERRIKO LURRALDEAREN 
ANTOLAMENDURAKO BATZORDEKO GIPUZKOAKO HIRIGINTZA-PLANGINTZAREN 
ATALEKO IDAZKARIAK 
 
 
 

ZIURTATZEN DUT: Gipuzkoako Hirigintza Plangintzarako Atalak abenduaren 15ean 
egindako 8/2011 Bilkuran, kideen gehiengo absolutua eratzen zuten bertaratutakoek, aho 
batez, besteak beste, hurrengo erabakia hartu zutela: 
 
 
"I.- Lurraldearen antolamenduaren arloan: 
 

 
“Udalerriko arau subsidiarioen (AIU A-7, AIU E-1, eta arautegiaren 111. artikulua) lehen 
aldaketa” espedientearen gaineko aldeko txostena egitea, ondorengo araudira egokitzeko: 
Lurzorua eta Hirigintzako 2/2006 Legera, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen 
Antolamenduari buruzko 4/1990 Legean ageri diren Lurraldearen Antolamendurako tresnetara, 
eta uztailaren 16ko 5/1993 Legean jasotako alderdietara; Autonomia Erkidego Osorako 
Erakundeen eta Bertako Kondaira Lurraldeetako Foru Erakundeen arteko harremanei buruzko 
Legea aldatzekora.  
 
II.- Uren arloan: 

 
URA-Uraren Euskal Agentziak, 2011ko azaroaren 28ko txostenean, aldeko irizpena eman zion 
espedienteari, baina honako xedapen lotesle hauek bete behar direla jarri zuen baldintzatzat: 
 

1. Hobekuntza hidrauliko eta ingurumen hobekuntzako jarduerak, egiteke 
daudenak, eta uholdeen arriskua murriztekoak, AIUn edozein eraikin egin baino lehen 
egin behar dira.  A-7. Esangura horretan eta, lan baimenari begira, izapidetzan, 
Asteasuko ingurumarian egingo diren esku-hartzeak behar den moduan bidezkotu 
behar dira, izan ere, esku-hartze horiek uholdeen arriskua saihestekoak dira, IKAUR 
erakundeak 2006an egindako azterlan hidraulikoan jaso bezala edo, horren ezean, 
horren eragingarria den beste proposamen baten arabera.   
 
2. Birlandatze lanak eta paisaia lehengoratzea egungo agirian daude, eta 
izapidetzan dagoen lan baimenaren ebazpeneko hobekuntza hidraulikoko eta 
ingurumen hobekuntzako neurriei egokitu beharko zaizkie.  
 
3. Saneamendu eta hornitzeari dagokionez, sustatzaileak Gipuzkoako Ur 
Partzuergoaren aldeko txostena eskatu behar du, non aurreikusitako garapenen 
ondoriozko zama berriak jaso eta tratatzeko tokiko saneamendu sareen nahikotasuna 
eta eskari berriak betetzeko baliabidearen nahikotasuna bidezkotzen diren.  

 
III. Dosierra behin betiko onartzeko eskumena duen herri-administrazioari bidaltzea Uraren 
Euskal Agentzia-URAren txostena (I. eranskina) eta Lurzoru eta Hirigintza Zuzendaritzaren 
txostena (II. eranskina); ziurtagiri hori erantsita doa. 
 

Eta horrela jasota gera dadin, agiri hau egin eta sinatzen dut, bilkura honi dagokion akta 
onetsi baino lehen, Gasteizen, 2011ko abenduaren 15ean. 
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