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

 
ZIURTATZEN DUT: Gipuzkoako Hirigintza Plangintzako Atalak, urriaren 11n egindako 

4/2012 bilkuran, besteak beste honako erabaki hau hartu zuela, bertaratutakoen aho batez eta, 
beraz, kideen gehiengo osoarekin: 
 
 
“I.- Lurralde-antolamenduaren arloan: 

 
Espedientearen aldeko irizpena ematea, Bergarako “Udalerriko Hiri Antolamendurako 
Plan Orokorraren lehen aldaketa” espedientearen kasuan, ondoren aipatzen den 
araudiari jarraituz lotesleak diren alderdien gainean: Euskal Herriko Lurraldearen 
Antolamendurako maiatzaren 31ko 4/1990 Legea eta Autonomia Erkidegoko erakunde 
erkideen eta lurralde historikoetako foru-erakundeen arteko harremanen gaineko legea 
aldatzen duen uztailaren 16ko 5/1993 Legea. 
 

II.- Uraren arloan: 
 

Uraren Euskal Agentziak, 2012ko uztailaren 4an, aldeko txostena egin zuen, zehaztapen 
lotesle hauek betetzeko baldintzarekin: 
 
1.- Epeleko transferentzia-guneari eta konpostaje-plantari dagokienez, estalduraren 

gainean dagoen zabalgunean egiten diren eraikuntzek errekaren alde bakoitzetik 
gutxienez 5 m-ra egon behar dute, eta, horretarako, eroanbidea desbideratzeko 
baimena eman daiteke, betiere ez badira okertzen haren egoera hidraulikoa eta 
ingurumen-arlokoa. Egungo estali gabeko ibilgua hasieran zeukan egoeran izan behar 
da, eta eragin dakiokeen edozein afektazio zuzendu behar da, haren ingurumen-
baldintzak hobetzeko. Horretarako, beharrezkoa izango da Uraren Euskal Agentziaren 
aurretiazko baimena. 

 
2.- 59. eremu berrian proposatutako gasolindegiari dagokionez, berriz aztertu beharko da 

egindako ikerketa hidraulikoa; horretarako, agentzia honen irizpideak erabili beharko 
dira, eta egiaztatu beharko da honako hauek betetzen direla: Lurra urpean gelditzeko 
arrisku-mailaren arabera erabiltzeko irizpideak izenekoan dauden zehaztapenak, 
irizpide horiek agentzia honek aplikatzen baititu (ikus I. eranskina), eta 9/2008 Errege 
Dekretua, urtarrilaren 1ekoa, 849/1986 Errege Dekretu, apirilaren 11koak onartutako 
Jabari Publiko Hidraulikoaren erregelamendua aldatzekoa, bertan, 9. artikuluan, 
lehentasunezko fluxu-eremuaren mugaketa zehazten baita. 

 
3.- Aurreko baldintza bete ondoren azkenean gasolindegia egiten bada, erriberako 

landaredia egoera onean izan beharko da ahal den neurrian. Bidearen eta ibaiaren 
artean libre gelditzen den landaredi-zerrenda zabaltzeko aukera aztertu beharko da, 
eta, betiere, eragindako erriberako landaredia bertako espezieekin lehengoratu beharko 
da zerrenda horretan. Erriberako landaredia lehengoratzeak eta landatutakoaren 
emaitza ona ziurtatu arte hari eusteak Hirigintza Proiektuko baldintza teknikoen agirian 
agertu beharko dute. Jarduketa horietarako, beharrezkoa izango da Uraren Euskal 
Agentziaren aurretiazko baimena. 



 

III. Espediente hau behin betiko onartzeko eskumena duen herri-administrazioari bidaltzea 
Uraren Euskal Agentziak egindako txostena (I. eranskina), eta Lurzoru eta Hirigintzarako 
Zuzendaritzak egindakoa (II. eranskina). Ziurtagiri honi erantsita doaz txostenak.” 

 
 

Eta horrela jasota gera dadin, bilkura honi dagokion akta onetsi baino lehen, Gasteizen, 
2012ko urriaren 15ean agiri hau egin eta sinatu dut. 
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Sin.: Tomás Orallo Quiroga 


