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TOMÁS ORALLO QUIROGAK, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LURRALDE 
ANTOLAMENDURAKO BATZORDEAREN GIPUZKOAKO HIRIGINTZA PLANGINTZAREN 
ATALEKO IDAZKARIAK, 
 
 
 

 
ZIURTATZEN DUT: Gipuzkoako Hirigintza Plangintzaren Atalak uztailaren 12an egin 

zuen 3/2012 bilkuran besteak beste erabaki hau hartu zutela, aho batez, kideen gehiengo osoa 
eratzen zuten bertaratutakoek: 
 
 
 
“I.- Lurralde-antolamenduaren arloan: 
 
1. Espedientearen aldeko txostena egitea –“Udal-plangintzako arau subsidiarioen xedapen-
aldaketa, A-38 Goiegi-Gora HJEan” izeneko espedientearen kasuan–, bete egiten dituelako 
xedapen hauek: 2/2006 Legea, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa; Euskal Herriko Lurralde 
Antolakuntzari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legeko lurralde-antolamenduko tresnak; eta 
uztailaren 16ko 5/1993 Legea, Autonomi Elkarte Osorako Erakundeen eta Bertako Kondaira 
Lurraldeetako Foruzko Ihardutze Erakundeen arteko harremanei buruzko Legea aldatzekoa. 
 
2. Sanitateko ekipamendu komunitarioko sistema orokorraren eta Otaola hiribidearen artean 
geratzen den lursail-zerrendaren kalifikazio orokorra egitea gomendatzen da, eta “ekipamendu 
komunitarioko sistema orokor” kalifikazioa ematea. 

 
 

II.- Uraren arloan: 
 
 
Uraren Euskal Agentziak, 2012ko uztailaren 3an, aldeko txostena egin zuen, erabaki lotesle 
hau betetzeko baldintzarekin: 
 
1. Sanitateko ekipamendu komunitarioa, Otaola hiribideko 6-8an, 500 urteko birgertatze-

aldiko kotaren gainetik eraiki beharko da (kota: 127 metro itsasoaren mailaren gainetik), 
eta sarrerak kale nagusian zehar gaituko dira. 

 
2. Aldaketaren behin-behineko onespena emateko agiriarekin batera, txosten bat aurkeztu 

beharko du sustatzaileak, eremu horretan hornidura eta saneamendua kudeatzen duen 
entearen adostasunarekin (Gipuzkoako Urak). Gaur egungo sareek zama berriak jasan 
ahal izango dituztela ziurtatuko du agiriak, eta badagoela aski baliabide eskaera berriak 
asetzeko. 

 
3. Ospitalea eraikitzeko, ibilguen zaintza-eremuan egoteagatik eta deskribatu den bezala 

urak hartzeko egoeran egoteagatik, Uraren Euskal Agentziaren administrazio-baimena 
eduki beharko da aldez aurretik, eta Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoan eskatu 
beharko da.  

 
III. Espedientea behin betiko onartzeko eskumena duen herri-administrazioari txosten 
hauek bidaltzea: Uraren Euskal Agentziaren txostena (I. eranskina) eta Lurzoru eta 
Hirigintza Zuzendaritzaren txostena (II. eranskina). Ziurtagiri honi erantsita doaz.” 

 



 

Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau egin eta sinatu dut, bilkuraren akta onetsi baino 
lehen, Gasteizen, 2012ko uztailaren 12an. 
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