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lngurumeneko eta obra Hldraul¡koetako Departamentuko foru diputatuak, gaurko datarekin,honako foru agindu hau eman du:

"Europako Kontseiluaren 92l43lEE Direktibak, 1992ko maiaEaren blekoak, habitat naturalak etabasoko fauna éta Ílora zainveari buruzkoar, rraoitai ¡.r¡n O"trrr zaindu beharra ezartzen du.Horretiarako, neurriak hartzera behar2en du, haiei A!ü" onuragarri batean mantendu edoleheneraEeko,

Era berean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000/60/EB Direktibak, 2000ko urriaren23koak, uren politika.arloan Batasuneko jarduera esparru uáiázartzen duenak, ekosistema urtarrenegoera hobeEeko helburua definitzen du.

Bestalde, Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza Nagusiak abian jarri du Oztopoak lragazkortzeko plan
Gidaria, zeinak konpiomiso irmoa baitakar. guré ur ibitguen ¡¡ainneneiaüe#ñir, ibai habitataberreskuraEea bul2atuz, hainbat elementu kánduta, aiia'd 

"rpe.ieen 
milrazto mufimenauetarakooztopo baitira.

Plan horretan jasotako jarduketen artean dago oiartzun ibaia iragazkortzea, non aurreikusten dengoialdeko tiarüean dauden bi presa ilikiren gaiñean esku nartzea.

Honetarako, eta Foru Aldundiko obra Hidraulikoetako zuzenda¡i*aNagusiak enkargatutia, GIRDERINGENIEROS SL enpresak proíektu hau idatriou 2o2orco ábándu"n'onÉTzuN tBÁiÁñ (otARTzuN)rxABoLA ErA AIENDoLA PRESA rxlKlAK ERAlsrEño pñóierrÜA. Á;;;;i;;iua rro.3ge,egeurokoa da (BEZa barne), etra egikariEeko epea 6 hilabetekóa da.

2021eko abuztüaren 26ko txosten teknikoaren arabera, Aiendola presa txikiaren funEioa hau zen:presa txikiazeha.rkatzen zuen hornidura-hodizaharra ¡aoesteq-baiha hodi hJiá; dá'árabiltzen, eta,b€/']az, proiektuak oztopo.a erabat eraistea proposatzen du. Txabola presa txikiaren kasuistika antzekoada, baina hornidura-hodia marhan dago,:eta norregatii, ptCsa áiáitr¡ anái iiateto, lliuiueratu eginbehar da' Hau da, obrek bi presa üikiák kentzea etá eódno¡áá iátt" ¡"ni bat eraikitzea aurreikustendute.

ldatzitako proiektua ondo ego-kitzen zaio 912017 
!-egeak.233. artikutuan ezarritakoar i:9t2o17legea,azaroaten 8koa, sektore publikoko Kontratuena, 235. artikulua.

Jarduerek Aiako Hania Kontserbazio Bereziko Eremuari (Es2120016) eragiten diote, eta, beraz,proiektuari ingurumen ebaluazioa egin behar zaio. tzapidácL-rrorinas¡t"'oádi.lüñ; organoarenbidez.

ldaEitako proiektua 
"|!.?! 

ha{uta, .el| Proie,ktjr a gauza*ea komeni deta ikusita, proposatzen dafzapldeak hastea, eta. lnformazio publiko'ko aldi ba[ irekEd, ábra noriet< katte egiten dioteta usteduenak erreklamazioak aurkez ditzan, hogei egun bal¡oduneko 
"-ie.n, 

iragarkia ó¡p-riió"ro Aldizkariofizialean argitaratu eta hurrengo egunetiÉ aurrera. ¡\rs v'Pq.ñv

ondorioz, lngurumeneko eta obra Hidraulikoetako foru diputatuak
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EBAZTEN DU

!3-!"-n-"ngo_.:lnformazio publikoko eta entzunaldiko izapideak hastea OTARTZUN tBAIAN (O|ARTZUN)
TXABOLA ETA AIENDOLA PRESA TXIKIAK ERAISTEKO PROIEKTUA

Bigarren.'lnformazio publikoan jarkeaaipatutako proiektua eta erasandako ondasun eta eskubideen
zerenda, holei egun baliodunean, dagokion iragarkiá Gipuzkoako Aldizka¡:i Ofizialean argitaratu eta
biharamunetik auffera .kontatutia, lege honetan aurieikusitiako ondorioetarako eti bgearen
Enegelamenduan horrekin bat datozenetarako: 1954ko abenduaren 16ko Nahitaezko Desjabétzeari
buruzko Legea.

Hirugarren.- Aurreko ondorioetarako, proiektua agerian lar*ea lngurumeneko eta Obra
Hidraulikoetako Departamentuaren bulegoetan, zeintzul baitaúde Foru Áldundiaren Jauregian -Gipuzkoa plaza z. 9., Donostia-.

Horretarako, proiektu hori eskuragarri dago, bai httos://www,giouzkoa.e-us/e$/web/obrahidraulikoak,
weborrian,baiobraHidraulikoetakoZuzendaritzat.tagusiáW

Laugarren.- Banan-banan jakinaraztea beren eskumeneijanaikiz trarteko diren administrazio hauei:

. Oiartzungo Udala

. GFA - EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
DEPARTAMENTUA - Basa Animalien eta Landareen Zerbitzua

Foru agindu hau ez da behin betiko egintza bat administrazio bidean; beraz, beronen aurka elin da
inolako errekurtsorik au rkeztu.'

Jakin dezazun ota ondorioetarako adlerazten dlzudane.

Donostia, 2021eko 9a

Alberto

OIARTZUNGO UDALA.- (P2006800C) ota4¿un@orartzún.eu,g (euskaraz)

(iJ¡xrrJieirüro I¡rrr¡ Aldrurdii
ála0tto
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ERANSKINA:

ANEXO:

Lgrzati 4k./Parcela: 0l TIT
Jabea/Titu|aT: URA UR AGENTZIA, URA AGENGIA VAscA DEL AGUA
Desjabetzapena/Expropiación: 0,00 m2
Zortasuna/Servidu mbre: 0,00 m2
Aldi baterako lur-hartzea/Ocupación temporal: gg7,75 m2
MugaULinderos:
. lparraldean/Norte: Oiartzungo udala / Ayuntamiento de Oiartzun

Hegoaldean/Sur: finkaren gainerakoa / resto de finca
Ekialdean/Este: erreka / rlo
Mendebaldean/Oeste: erreka / rlo

Katastroko izaera/Naturaleza Catastral:
Eref./Ref.:

ffiuNco ,DALA / A',NTAMTENT. oe ornnrzuru
Des.jabeEapena/Expropiacióri: 0,00 m2
Zortasuna/Servidumbre: 0,00 m2
Aldi baterako lur-harEea/Ocupación temporal: 37,21 m2
MugaULinderos:

lparraldean/Norte: finkaren gainerakoa / resto de finca
Hegoaldean/Sur: erreka I rfo
Ekialdeal/Este. finkaren gainerakoa / resto de finca
Mendebaldean/Oeste: bidea/camino

Katastroko izaeralNaturaleza Catastral: Landaluna / Rústica
Poligonoa/Polfgono: 1 F' LurzatialParcela:026

Lurzati zk./Parcela: 03 TIT
Jabea/Titul a¡: AZPTROZ LECUONA, |NOCENC|O
Deéjabetzapena/Expropiación : 0,00 m2
Zortasuna/Servidúmbre: 0,00 m2
Aldi baterako lur-hartzea/óiupación temporal: 255,t5 m2
MugaULinderos:

lparraldean/Norte: erreka / rfo
Hegoaldean/Sur: erreka / r[o
Ekialdean/Este: finkaren gainerakoa / resto de finca
Mcndcbaldean/Oeste: finkaren gainerakoa eta bidea / resto de finca y camino

Katastroko izaeralNaturaleza Catastral: Landalurra / Rústica
Poligonoa/Pollgono: 1 S

LunatialParcela:100

Dipnüción Foral
de Gipuzkoa
Deparl¡n¿nlo de üoyúd¿d
y O¡denacd¡ det Tef ¡lorb

OIARTZUN IBAIAN TXABOLA ETA AIENDOLA PRESA TXIKIAK ERAISTEKO Proiektuak
erasandako ondasun eta eskubideen zerrenda

Bqlgq¡9n de bienes y derechos afectados por el Proyecto de DEMOLTCION DE LOS MUDES DE
TXABOLA Y AIENDOLA EN EL RIO OIARTZUN

oTARTZUN.GO UDALERU
TERIIJIINO IIIIUNICIPAL DE O¡ARTZUN
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Lurzati zk./Parcela: 06 TIT
Jaboa/Titular: olARTzuNGo UDALA / AyuNTAtilENTo DE otARTzuN
Desjabetsapena/Expropiación: B,l6 m2
Zortasu ndServidumbre: 228,86 m2
Aldi baterako lur-harEealOcupac¡ón temporal: t01,53 m2
MugaULinderos:: lparraldean/Norte: Oiartzungo udala / Ayuntamiento de Oiartzun

Hegoaldean/Sur: finkaren gáinerakoa / resto de finca
Ekialdean/Este: Oiartzungo udala / Ayuntamiento de Oiartzun
Mendebaldean/Oeste: Oiartzungo udala / Ayuntamiento de Oiartzun

Katastroko izaeralNaturaleza Gatastral:
Eref./Ref.:


