
 

 
3HI-062/12-P05-A LIZARTZA 
 
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 Udal Plangintzako Arau Subsidiarioak A.3 Soro plaza eremuari 
dagokionez aldatzeko espedienteari buruz, loteslea den gaietan, Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko 2/2006 Legean, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren 
maiatzaren 31ko 4/1990 Legean, eta Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta lurralde 
historikoetako foru-organoen arteko harremanak aldatzeari buruzko 5/1993 Legean 
ezarritakoaren arabera; honako hauek adierazi dira: 
 
1. Ikastetxe berri baten eraikuntza-proposamena ebaluatzeko, Hezkuntza, Unibertsitate eta 
Ikerketa Sailaren txostenera jotzea. 
 
2. Esparruak urpean geratzeko daukan arazoari buruzko proposamena ebaluatzeko, Uraren 
Euskal Agentziak egin beharreko txostenera jotzea. 
 
3. Ikastetxe berriaren ibaiarekiko lerrokadura zuzendu egin beharko litzateke, haren 
aurrealde osoan gutxienez egungo zabalera libre bera bermatzeko, bai eta Uren Legeak 
ezarritako bide-zorra bermatzeko ere. 
 
II. Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 105.7 artikuluan Gune Libreen 
Sistema Orokorrari buruz aipatutako baimena ematea, proposatutako zonifikazio berriak ez 
duelako gutxitzen indarreko plangintzan ezarritako zuzkiduraren zerbitzu-azalera eta -maila. 

 
II.- Uraren arloan: 

 
Uraren Euskal Agentziak, 2013ko martxoaren 7an, aldeko txostena egin zuen, zehaztapen 
lotesle hauek betetzeko baldintzarekin: 
 

1. Ikastetxe berriko behe-solairuko zolatua 500 urteko errepika-denborako uholde-
guneari dagokion kotaren gainetik jarri beharko da; hau da, 60 cm inguru igo beharko 
da. 

2. Eraikin berriak ibaiaren zortasun-eremua errespetatu beharko du, eta ibilguari 5 m utzi 
beharko dizkio hego-mendebaldeko izkinan. 

3. Obrak egiteko, baimen-espediente bat egin beharko da, Uraren Euskal Agentzia 
honetako Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoan izapidetu beharrekoa. Eraikuntza-
proiektuak eta, hala dagokionez, ikastetxearen ingurua berriz urbanizatzeko 
proiektuak neurriak jaso beharko dituzte, ura motelago sar dadin bizitegi-eraikinen eta 
ikastetxearen arteko plazan. Neurri zuzentzaileak justifikatzeko, aurkeztutako ur-
arloko azterlana zabaldu egin beharko da, eta, hartan, egindako hobekuntzak 
justifikatu beharko dira, bai eta kalteak gutxitu direla edo urrakortasuna ezeztatu dela 
ere. 

 
III. Espedientea behin betiko onartzeko eskumena duen herri-administrazioari bidaltzea Uraren 
Euskal Agentziaren txostena (I. eranskina). Ziurtagiri honi erantsita doa.” 
 



 

 
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 


