
 

 
3HI-095/11-P03-A IRUN 
 
NIK, TOMÁS ORALLO QUIROGAK, EUSKAL HERRIKO LURRALDEAREN 
ANTOLAMENDURAKO BATZORDEKO GIPUZKOAKO HIRIGINTZA-PLANGINTZAREN 
ATALEKO IDAZKARIAK 
 
 

ZIURTATZEN DUT:  Gipuzkoako Hirigintza Plangintzarako Atalak martxoaren 14an 
egindako 1/2012 Bilkuran, kideen gehiengo absolutua eratzen zuten bertaratutakoek, aho 
batez, besteak beste, hurrengo erabakia hartu zutela: 
 
 
“I.- Lurralde Antolaketaren arloan: 
 
4.2.02 Santiago Zubia eta 4.2.03 Iparralde Gal eremuei dagokienez, Irungo Hiri 
Antolamendurako Plan Nagusia aldatzeko espedientearen gaineko txostena egitea, ondorengo 
araudiari jarraituz, txosten izaera duten eta lotesleak diren alderdiei dagokionez: Lurzorua eta 
Hirigintzako 2/2006 Legea; maiatzaren 31ko 4/1990 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lurraldearen Antolamenduari buruzkoa eta uztailaren 16ko 5/1993 Legea, Autonomia 
Erkidegoko Erakunde Erkideen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko 
Harremanen gainekoa. 
 

a) Kontuan izanda bizitegi erabileraren garapen berria hiri-bilbe herri-egituraren baitako 
eremua zaharberritzeko estrategian integratzen dela, eta horri esker, egungo zuzkidura 
publikoak handitu eta hobetu eta eremua osoki birsortuko da, ingurumariko bilbean 
integratzea hobetuz: eta kontuan izaki eraikuntza kopurua handitzea bat datorrela 
udalerriari dagokion edukierarekin, espedientearen alde egiten da, etxebizitzen 
kuantifikazioari dagokionez.  

 
b) Espedientearen alde egiten da, Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 

2/2006 Legean ezarritako babes publikoko araudiren baten menpeko etxebizitzen 
erreserbak betetzeari dagokionez.  

 
c) Espedientearen alde egiten da, EAEko (Kantauriko isurialdea) ibaietako eta erreketako 

ertzak antolatzeko Lurralde Plan Sektorialean ezarritakoari betetzeari dagokionez.  
 

 
II. Uren arloan:  
 
2012ko martxoaren 5ean, URA-Uraren Euskal Agentziak dosierraren aldeko txostena egin 
zuen, baina ondorengo baldintza loteslea betetzekotan: 

  
1. 500 urteko uholde arriskuaren emaria saihesteko, betelanetarako kota, beste kota 

bat justifikatzen duen beste azterketa hidraulikorik ez badago, 4,10 metrokoa izango 
da.  

2. Sustatzaileak, lanak hasi baino lehen, saneamendu eta hornidura erakunde 
kudeatzailearen (Txingudiko Zerbitzu Mankomunitatea) onarpen idazkia lortu behar 
du, non justifikatzen baita tokiko saneamendu sareak nahikoa direla aurreikusitako 
garapenen ondoriozko zama berriak batu eta tratatzeko eta eskari berriei aurre 
egiteko.   

 
III. - Garraio azpiegituren arloan: 

 
Garraio Azpiegituren Zuzendaritzak, 2012ko otsailaren 8ko txostenean, ondoko ondorioak 
ateratzen ditu:  
 1ª. Trenbide geltokia “trenbide erabilerako sistema orokorra" da ondore guztietarako.  



 

 2.- “Gizarte eta kultura ekipamendu” sailkatutako eraikina artatu eta mantentzeko edota 
erabilera aldatzeko, beharrezkoa da gorago aipatutako erregelamenduaren 34., 35. eta 36, 
artikuluetan deskribatutako prozedurak betetzea eraikuntza lerroaren definizioari 
dagokionez, baita 39. eta 40. artikuluetan ezarritakoa ere, itxiturari eta sarbideei 
dagokienez.  

 
IV. Espedientea behin betiko onartze aldera, administrazio publiko eskudunari bidaltzea 
URA-Uraren Euskal Agentziaren txostena (I. eranskina), Lurzoru eta Hirigintza 
Zuzendaritzarena (II. eranskina), Garraio Azpiegiturako Zuzendaritzarena (III. eranskina), 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza 
Nagusiarena (IV. eranskina) eta Euskadiko Sustapeneko Zuzendaritza Nagusiarena (V. 
eranskina). Txostenok honekin batera doaz.”  

 
 

Eta horrela jasota gera dadin, bilkura honi dagokion akta onetsi baino lehen, Gasteizen, 
2012ko martxoaren 14an agiri hau egin eta sinatu dut.  
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