
 

 
3HI-003/13-P03-A LEGAZPI 
 
TOMÁS ORALLO QUIROGAK, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LURRALDE 
ANTOLAMENDURAKO BATZORDEAREN GIPUZKOAKO HIRIGINTZA PLANGINTZAREN 
ATALEKO IDAZKARIAK, 
 
 

ZIURTATZEN DUT: martxoaren 18an egindako Gipuzkoako Hirigintza Plangintzarako 
Atalaren 1/2013 Bilkuran, besteak beste, eta kideen gehiengo absolutua eratzen zuten 
bertaratutakoen aho batez, hurrengo erabakia hartu zela: 

 
 
“I.- Lurralde-antolamenduaren arloan: 
 
 

I. Irizpena ematea Legazpiko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 2. aldaketari 
dagokion espedienteari buruz; izan ere, txostenaren alderdi horien izaera loteslea da 
honako hauetan ezarrita dagoenari jarraiki: Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 
Legea; Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako 4/1990 Legea, 
maiatzaren 31koa; eta 5/1993 Legea, Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta 
lurralde historikoetako foru-erakundeen arteko harremanak aldatzeari buruzkoa. 
Irizpena egitean, honako hauek kontuan hartuko dira: 
  
1. Mahai gainean uztea espedientearen balorazioa, Hirigintza Arau Orokorretako 75. 
artikuluaren aldaketari dagokionez. Hasieran proposatutako testu arau-emailearen 
ñabardurak helaraziko dizkio Udalak Batzorde honi, azter ditzan. 
 
2. Aldeko irizpena ematea bizitegi-kuantifikazioari buruz, hala nola etxebizitzen batez 
besteko gutxieneko neurriaz proposatutako murrizketaren ondorioz etxebizitza-
kopurua handitzeari buruz, familia-neurria txikitzeko egungo joerara egokitzen baita, 
eta ez baitakar berekin garapen gehiagorik. 
 
3. Azpikoetxea errota eta Telleriarten aurkitutako trikuharriak Katalogoan sartzeko, 
kultura-ondarearen esparruko sektore-txosten egokira jotzea. 
 
4. Eragozpenik ez jartzea gainerako aldaketei. 

 
II.- Uraren arloan: 

 
Uraren Euskal Agentziak, 2013ko martxoaren 1ean, aldeko txostena egin zuen, zehaztapen 
lotesle hauek betetzeko baldintzarekin: 

 
 “Lurra urpean gelditzeko arrisku-mailaren arabera erabiltzeko irizpideak 
betetzea, Uraren Euskal Agentziak erabiltzen baititu eta aplikatzekoak izango 
baitira urak har ditzakeen inguruetan. Txosten honetako I. eranskinean sartzen 
dira. 
 

Jabari publiko hidraulikoan edozein jarduketa egiteko, hala nola 
zortasun-inguruan edo erabilera mugatukoan jarduketak egiteko, baimen-
espediente bat egin beharko da, Uraren Euskal Agentzia honetako Ekialdeko 
Kantauriar Arroen Bulegoan izapidetu beharrekoa.” 
 

III.- Udalak behin betiko ebatziko du espedientea haren zehaztapen guztietan, ziurtagiri 
honetako 1.1 puntuari dagokionean izan ezik. 
IV. Espedientea behin betiko onartzeko eskuduna den herri-administrazioari ondoko hauek 
igortzea: Etxebizitza Sailburuordetzaren txostena (I. eranskina) eta Uraren Euskal Agentziak 
egindako txostena (II. eranskina). Txosten biak ziurtagiri honi erantsi zaizkio.” 



 

 
 

Eta horrela jasota gera dadin, ziurtagiri hau egin eta sinatu dut, bilkuraren akta onetsi baino 
lehen, Gasteizen, 2013ko martxoaren 19an. 
 
 

IDAZKARIA  
 

Sin.: Tomás Orallo Quiroga 


