TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2020KO EKAINAREN 9AN
GOIZEKO 9:30EAN EGINDAKO OHIKO BILKURAKO AKTA

BERTARATUAK:
Alkatea: Agurtzane Solaberrieta Mesa.
Zinegotziak: Beñat Larrañaga Urdanpilleta eta Lur Etxeberria Gurrutxaga.
Idazkaria: Irantzu Arrizabalaga Gainza.
Ez dira bertaratu: Joxe Mari Iribar Zapirain eta Itziar Basterrika Unanue.

1.- AURREKO BILKURAKO AKTAREN ONESPENA: 2020/05/26KO OHIKO BILKURA.
Batzarkideek, 2020ko maiatzaren 26ko ohiko bilkurako akta onartu dute.

2.- KALEZARKO BELMONTE KALEA 3 ETXEKO BEHE SOLAIRUAN ETXEBIZITZA
EZARTZEA: OIHANE SARASOLA IRURETAK AURKEZTUTAKO BERRAZTERTZE
ESKAERA AINTZAT HARTZEA ETA AIPATUTAKO ETXEBIZITZA EZARTZEKO UDAL
BAIMENA BERRESTEA.
Esp. Zenbakia: HZ.04/2018-0274

OIHANE SARAOLA IRURETA herritarrak, Kalezarko Belmonte kalea 3 etxeko behe
solairuan etxebizitza ezartzeko Tokiko Gobernu Batzarrak 2020ko martxoaren 10ean emandako
udal baimena, berraztertzea eskatu du.
AURREKARIAK
OBRAREN EZAUGARRIAK
Exekuzio materialeko aurrekontua:

24.375,85 €

Obrari dagozkion hobariak:

Indarrean diren Ordenantza Fiskalen araberako
hobariak ez dira aplikagarriak.

Hondakinen Kudeaketarako Azterlana:

Aurrekontua: 151,60 €
Fidantza (%120): 181,92 €

Tokiko Gobernu Batzarrak 2020ko martxoaren 10ean, zera erabaki zuen hitzez hitz:
LEHENDABIZI: OIHANE SARAOLA IRURETA herritarrari, Kalezarko Belmonte kalea 3 etxeko behe solairuan
etxebizitza ezartzeko udal baimena ematea, ondorengo baldintzapean:
Obrak hasi aurretik, 15 eguneko epean:
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1.

Ezarritako hirigintza kargak, 11.585,39 euro, ordainduko dira.

2.

Hondakinen Kudeaketarako Azterlanaren arabera, obralan eta eraisketa hondakinen
kudeaketaren balorazioa 151,60 eurotakoa da. 112/2012 Dekretuaren 5. artikuluan
finkatutakoaren arabera, aurrekontuaren %120ko fidantza jarri beharko da obra baimena
ematearekin batean (181,92 €). Fidantza itzularazteko, obrak amaitutakoan, haren itzultzea
eskatu beharko da hondakinen kudeaketa amaiera txostena aurkeztuz (112/2012 Dekretua 6.
artikulua). Orohar, bete beharko dira RD105/2008 eta 112/2012 Dekretua, ezinbestean
181,92 €-ko fidantza, Kutxabankeko 2095 5069 07 1060024832 kontu korrontean sartuko da,
interesatuaren izen-abizenak eta “Fidantza: HZ.04/2018-0274” jarriaz kontzeptuan.

OIER PAGAEGI ARIZTIMUÑO arkitektoak 2020ko otsailean idatzitako Proiektuari egokiturik
egingo dira obrak, beti ere, jarraian aipatuko diren eta udal arkitektoak zein udal aparejadoreak
beraien
txostenetan
ezarritako
baldintzekin
kontraesan
batean
sartu
gabe.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Zuzendari Nagusiak emandako ebazpena kontutan izanik,
kanpo arotzeria, egurrezkoa izango da eta pertsiana bilgarriak erabili beharrean kontraleihoak
erabiliko dira.
Edonola, Usurbilgo Arau Subsidiarioen Testu Bategina, EKT, Tentsio Baxuko Elektrindarraren
Erregelamendua eta indarrean den aplikaziozko araudia bete beharko da.
Ur-hartunea: baserriko ur hatuneak hurrengoak beteko ditu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hartuneak eta instalazioa burutuko dira, ur horniketako CTE-DB-HS4 oinarrizko arauen
arabera, udal zerbitzu teknikoen adieraziko duten tokian.
Aquarius markako kontagailuak gehienez 1” batekoa eta irakurketa moduluak instalatuko
dira.
Ebaketako giltzak jarriko dira kontagailuen aurretik eta atzetik.
Itzultze aurkako balbula instalatuko da.
Kontagailua, hartunearen alboan jarriko da, Pan Inter kutxatila baten barruan, udal zerbitzu
teknikoek adieraziko duten tokian. Kutxatila babesteko hormigoizko blokezko nitxoa eraikiko
da.
Ura hartu baino lehen, instaladoreak prestatu eta Industria sailak onartu eta zigilaturiko
hartuneko buletina aurkeztuko da.

Uren isurketa indarrean dagoen arazketa Lege eta Araudiari lotetsiko zaio.
OBRA BAIMENAREN EPEAK:
-

Obra hasteko epe gehiengoa: 3 hilabete.
Obra geldituta egon daitekeen epe gehiengoa: 3 hilabete.
Obraren egikaritza epe gehiengoa: urte 1.

Behin obrak bukatu ostean, eta Lehen Erabilera baimena eskatuko da ondorengo dokumentuz
lagundurik:
Obren Zuzendari Teknikoak izenpetu eta dagokion Kolegioak bisaturiko Amaiera
Ziurtagiria edo obra lanen bukaeraren egiaztagiria, lan horiek lizentziaren funtsa den
proiektuaren arabera gauzatu direla adieraziz, ezarriko ziratekeen baldintza bereziak
ere kontutan izanda.
Obralanen Zuzendariak izenpetu eta dagokion Kolegioak oniritzitako azken likidazioa, lan
eta instalazioen egiazko kostea adieraziz.
Egiaz burututako obra lanen planoak, lizentziaren funtsa zen proiektuari galdatzen
zitzaizkion eskalez eta xehekapen mailaz.
1/200 edo 1/500 eskaladun udal kartografiaren gainean, lur zatiaren behin betiko
egoeraren planoa ere aurkeztuko da, burututako eraikuntza eta hirigintzazko obra
lanak bertan jasoaz eta ondoriozko sestra berriak aipatuz.
Eraikin edo instalazioen kanpoko aldeen argazkiak, 13 x 18 zm.takoak, atzealdean
baimenaren titularrak, obra lanaren Zuzendariak eta proiektuaren egileak izenpetuta,
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errealitatearekin bat datozela adieraziz.
Obralanen Zuzendariak izenpetu eta dagokion Kolegioak oniritzitako azken likidazioa, lan
eta instalazioen egiazko kostea adieraziz.
Lurralde kontribuzioaren alta.
Lurraldeko Industria Delegazioak izenpeturik elektraindarraren hornikuntza sareko loturako
buletinaren eta kasua balitz, gas metaketa eta banakuntzarako instalazioari dagokion
egokitasun egiaztagiriaren kopia. Era berean, ur hornikuntzaren Industria Delegazioak
izenpeturiko buletina aurkeztuko da.
Lege arau eta ordenantzen arabera, obra egiteko baimenak balioa izatekotan, baimenduak bete
beharreko baldintza orokorrak hauek dira:
➢

➢
➢
➢
➢

Eraikuntzako Ordenantza orokorrak beteaz egingo da obra.
Euskararen Udal Ordenantzaren 41. atalak dioenari jarraituta, obra garaian beharrezko
diren trafiko seinale eta iragarpenak euskaraz jarriko dira.
Obra egin bitartean inor kaltetuz gero, ezingo du baimenaz baliatu kalteen erantzukizun
zibila ekiditeko.
Indarrean dauden lege eta ordenantzen araberako segurtasun neurriak beteko dira.
Baimena hau hirugarrengoen kalterik gabe eta jabetzaren salbuespenean ematen da.

BIGARRENA: Erabaki honen berri interesatuari eta Kontuhartzaileari emango zaio.

BERRAZTERTZE ESKAERA
OIHANE SARAOLA IRURETA herritarrak, Tokiko Gobernu Batzarrak 2020ko
martxoaren 10ean emandako udal baimena berraztertzea eskatu du, obra baimenaren
baldintzen artean, hirigintza kargengatik ezarritako 11.585,39 euroko ordainketarekin ez
dagoelako ados.
Interesatuaren idatzia aztertu ostean, udal arkitektoak,
andereak, 2020ko maiatzaren 28an honako txostena eman du:

Ekhiñe Egiguren Azkune

BULEGO TEKNIKOA
Udal Teknikariak Alkateari
OBRA HAUNDIAK
KALEZARKO BELMONTE KALEA3KO BEHE SOLAIRUAN ETXEBIZITZA
EZARTZEKO HIRIGINTZA KARGEN KONPENTSAZIO EKONOMIKOA
BERRAZTERTZEKO ESKAERARI TXOSTENA
KOKAPENA: Belmonte 3, Kalezar. Usurbil.
ESKATZAILEA: Oihane Sarasola.
ESPEDIENTE ZENBAKIA: HZ04/2018-0274
ESKAERA DATA: 2020ko maiatzaren 8a.
AURREKARIAK
2020ko matxoaren 10ean Usurbilgo Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak
Kalezarko Belmonte kalea 3ko behe solairuan etxebizitza ezartzeko obra
baimena eman zuen.
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2020 maiatzaren 8an Oihane Sarasola andereak Belmonte kalea 3ko behe
solairuan etxebizitza ezartzeko obra baimenaren berraztertze eskaera egin
du.
TXOSTENA
Aurrekarietan azaldu bezala, Usurbilgo Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak
Kalezarko Belmonte kalea 3ko behe solairuan etxebizitza ezartzeko obra
baimena eman zuen martxoaren 10ean. Bertan, obra baimenaren baldintzen
artean, Hirigintza kargengatik Udalari eman beharreko konpentsazio
ekonomikoari dagokion 11.585,39 euroko ordainketa betebeharra finkatzen
zen, erabilera aldaketagatik sortutako gainbalioa dela-eta.
Ordainketa betebehar hau, lokal komertziala etxebizitza erabilerara aldatzeak
sortutako eraikigarritasun haztatuaren hazkundean oinarritzen da eta hala,
merkataritzako lokalen erabilera egoitzazko erabilerara aldatzeko jardunak
arautuko dituen udal ordenantzan jasotako irizpideak jarraituz kalkulatu zen
2020ko otsailaren 17ko udal arkitektoaren txostenean.
Gaia aztertuta, honakoak ikusi dira:
- Jabego erregistroko nota simplean eraikuntza guztia finka bakarra da,
haren erabilera nagusia etxebizitza erabilera izanik.
-

Ez da inoiz behe solairuan erabilera baimenik eman, jarduera
ekonomiko bati dagokionik. Hala, behe solairu horren erabilera
eraikuntza osoaren etxebizitza erabilerara lotua egon da.

-

Tokiko Gobernu Batzordeak 2000 apirilaren 27an emandako
Kalezarreko Kontzepzio Enea ordezkatzeko baimenean, behe
solairua eraikuntza guztiaren barne, etxebitzitza erabilera nagusiaren
barne kontsideratzen da.

-

Gipuzkoako Foru Aldundiko katastro zerbitzuan Belmonte kalea 3ko
behe solairuan etxebizitza erabilera zehazten da.

Ondorioz, Belmonte kalea 3ko behe solairuan etxebizitza unitatea ezartzeko
obra baimenaren inguruan irizten da ez dagokiola eraikigarritasun
haztatuaren hazkundeagatiko hirigintza kargen ordainketa betebeharra,
behe solairua ez delako egoitzazko eraikuntza nagusiarekiko erabilera
banatua eta ez delako bertan erabilera komertzialik edo bestelako
jarduerarik eman. Aldiz, egoitzazko erabilera duen eraikuntza osoarekiko
etxebizitza unitate independea izan dadin, ezinbestean hari dagokion
segregazio baimena jaso beharko da, jada Udalak eman duen obra
baimenarekin bateragarri dena. Segregazio baimena baldintza
ezinbestekoa izango da emandako obra baimenaren lehen erabilera
lortzeko.
Hauxe da izenpetzen duen teknikariaren iritzia, hobeto oinarritutako beste
iritzien kalterik gabe.
Usurbilen, 2020ko maiatzaren 28a
UDAL ARKITEKTOA
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Izta.: Ekhiñe Egiguren Azkune

OIHANE SARAOLA IRURETA herritarrak, 2020ko maiatzaren 29an, Tokiko Gobernu
Batzarrak 2020ko martxoaren 10ean EIOZ eta TASA D.L kontzeptuengatik, Usurbilgo Udalari
1.265,79 € ordaindu dizkio.
Gauzak horrela, udal arkitektoaren txostena irakurri ondoren, Tokiko Gobernu
Batzarrak honako erabakia hartu du aho batez:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: OIHANE SARAOLA IRURETA herritarrak aurkeztutako berraztertze
eskaera aintzat hartzea, Tokiko Gobernu Batzarrak 2020ko martxoaren 10ean emandako udal
baimenean, hirigintza kargengatik 11.585,39 euro ordaintzeko baldintza bertan behera utziz.
BIGARRENA: OIHANE SARAOLA IRURETA herritarrari, Kalezarko Belmonte kalea 3
etxeko behe solairuan etxebizitza ezartzeko udal baimena berrestea, ondorengo baldintzak
ezarriz:
Obrak hasi aurretik, 15 eguneko epean, Hondakinen Kudeaketarako
Azterlanaren arabera, obralan eta eraisketa hondakinen kudeaketaren balorazioa
151,60 eurotakoa da. 112/2012 Dekretuaren 5. artikuluan finkatutakoaren arabera,
aurrekontuaren %120ko fidantza jarri beharko da obra baimena ematearekin batean
(181,92 €). Fidantza itzularazteko, obrak amaitutakoan, haren itzultzea eskatu
beharko da hondakinen kudeaketa amaiera txostena aurkeztuz (112/2012 Dekretua
6. artikulua). Orohar, bete beharko dira RD105/2008 eta 112/2012 Dekretua,
ezinbestean.
181,92 €-ko fidantza, Kutxabankeko 2095 5069 07 1060024832 kontu korrontean
sartuko da, interesatuaren izen-abizenak eta “Fidantza: HZ.04/2018-0274” jarriaz
kontzeptuan.
OIER PAGAEGI ARIZTIMUÑO arkitektoak 2020ko otsailean idatzitako Proiektuari
egokiturik egingo dira obrak, beti ere, jarraian aipatuko diren eta udal arkitektoak
zein udal aparejadoreak beraien txostenetan ezarritako baldintzekin kontraesan
batean sartu gabe.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Zuzendari Nagusiak emandako ebazpena
kontutan izanik, kanpo arotzeria, egurrezkoa izango da eta pertsiana bilgarriak
erabili beharrean kontraleihoak erabiliko dira.
Edonola, Usurbilgo Arau Subsidiarioen Testu Bategina, EKT, Tentsio Baxuko
Elektrindarraren Erregelamendua eta indarrean den aplikaziozko araudia bete
beharko da.
Ur-hartunea: baserriko ur hatuneak hurrengoak beteko ditu:
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1. Hartuneak eta instalazioa burutuko dira, ur horniketako CTE-DB-HS4
oinarrizko arauen arabera, udal zerbitzu teknikoen adieraziko duten tokian.
2. Aquarius markako kontagailuak gehienez 1” batekoa eta irakurketa moduluak
instalatuko dira.
3. Ebaketako giltzak jarriko dira kontagailuen aurretik eta atzetik.
4. Itzultze aurkako balbula instalatuko da.
5. Kontagailua, hartunearen alboan jarriko da, Pan Inter kutxatila baten barruan,
udal zerbitzu teknikoek adieraziko duten tokian. Kutxatila babesteko
hormigoizko blokezko nitxoa eraikiko da.
6. Ura hartu baino lehen, instaladoreak prestatu eta Industria sailak onartu eta
zigilaturiko hartuneko buletina aurkeztuko da.
Uren isurketa indarrean dagoen arazketa Lege eta Araudiari lotetsiko zaio.
OBRA BAIMENAREN EPEAK:
-

Obra hasteko epe gehiengoa: 3 hilabete.
Obra geldituta egon daitekeen epe gehiengoa: 3 hilabete.
Obraren egikaritza epe gehiengoa: urte 1.

Behin obrak bukatu ostean, eta Lehen Erabilera baimena eskatuko da ondorengo
dokumentuz lagundurik:
Kalezarko Belmonte kalea 3 etxeko behe solairuan moldatuko etxebizitza unitate
independea izan dadin, ezinbestean segregazio baimena jaso beharko da.
Segregazio baimena baldintza ezinbestekoa izango da emandako obra
baimenaren lehen erabilera lortzeko.
Hau da eraikuntza bi etxebizitzetan bereizteko baimena jaso beharko da,
esku-hartzeak exiji ditzakeen jabetza horizontaleko tituluaren aldaketen edo
deklarazio berriaren kalterik gabe.
Behin obrak bukatu ostean, eta Lehen Erabilera baimena eskatuko da ondorengo
dokumentuz lagundurik:
a) Obren Zuzendari Teknikoak izenpetu eta dagokion Kolegioak bisaturiko
Amaiera Ziurtagiria edo obra lanen bukaeraren egiaztagiria, lan horiek
lizentziaren funtsa den proiektuaren arabera gauzatu direla adieraziz, ezarriko
ziratekeen baldintza bereziak ere kontutan izanda.
Obralanen Zuzendariak izenpetu eta dagokion Kolegioak oniritzitako azken
likidazioa, lan eta instalazioen egiazko kostea adieraziz.
b) Egiaz burututako obra lanen planoak, lizentziaren funtsa zen proiektuari
galdatzen zitzaizkion eskalez eta xehekapen mailaz.
1/200 edo 1/500 eskaladun udal kartografiaren gainean, lur zatiaren behin
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betiko egoeraren planoa ere aurkeztuko da, burututako eraikuntza eta
hirigintzazko obra lanak bertan jasoaz eta ondoriozko sestra berriak aipatuz.
c) Eraikin edo instalazioen kanpoko aldeen argazkiak, 13 x 18 zm.takoak,
atzealdean baimenaren titularrak, obra lanaren Zuzendariak eta proiektuaren
egileak izenpetuta, errealitatearekin bat datozela adieraziz.
d) Obralanen Zuzendariak izenpetu eta dagokion Kolegioak oniritzitako azken
likidazioa, lan eta instalazioen egiazko kostea adieraziz.
e) Lurralde kontribuzioaren alta.
f)

Lurraldeko Industria Delegazioak izenpeturik elektraindarraren hornikuntza
sareko loturako buletinaren eta kasua balitz, gas metaketa eta banakuntzarako
instalazioari dagokion egokitasun egiaztagiriaren kopia. Era berean, ur
hornikuntzaren Industria Delegazioak izenpeturiko buletina aurkeztuko da.

Lege arau eta ordenantzen arabera, obra egiteko baimenak balioa izatekotan,
baimenduak bete beharreko baldintza orokorrak hauek dira:
Eraikuntzako Ordenantza orokorrak beteaz egingo da obra.
Euskararen Udal Ordenantzaren 41. atalak dioenari jarraituta, obra garaian
beharrezko diren trafiko seinale eta iragarpenak euskaraz jarriko dira.
Obra egin bitartean inor kaltetuz gero, ezingo du baimenaz baliatu kalteen
erantzukizun zibila ekiditeko.
Indarrean dauden lege eta ordenantzen araberako segurtasun neurriak
beteko dira.
Baimena hau hirugarrengoen kalterik gabe eta jabetzaren salbuespenean
ematen da.
BIGARRENA: Erabaki honen berri interesatuari eta Kontuhartzaileari emango zaio.

3.- ZUBIAURRENEA KALEA 1, 1.A ETXEBIZITZA BITAN BEREIZTEKO OBRETARAKO
UDAL BAIMENA EMATEA.
Esp. Zenbakia: HZ.04/2020-0129

JAVIER GONZALEZ COSSIO jaunak, Zubiaurrenea kalea 1, 1.A etxebizitza bitan
bereizteko obretarako udal baimena eskatu du.
OBRAREN EZAUGARRIAK
Exekuzio materialeko aurrekontua:

50.572,06 €

Obrari dagozkion hobariak:

Indarrean diren Ordenantza Fiskalen araberako
hobariak ez dira aplikagarriak.

Hondakinen Kudeaketarako Azterlana:

Aurrekontua: 157,56 €
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Fidantza (%120): 189,07 €

TXOSTEN TEKNIKOAK
Eskaera eta aurkeztutako dokumentazioa aztertu ostean, udal arkitektoak, Amaia
Illarreta Izeta andereak, 2020ko apirilaren 30ean honako txostena eman du:
BULEGO TEKNIKOA
Udal Teknikariak Alkateari
OBRA HAUNDIAK
ZUBIAURRENEA KALEA 1, 1.A ETXEBIZITZA BITAN BEREIZTEKO
ESKAERARI TXOSTENA
KOKAPENA: Zubiaurrenea kalea 1, Usurbil
ESKAERA DATA: 2020ko apirilaren 23a.
ESPEDIENTE ZENBAKIA: HZ04/2020-129
PROIEKTUAREN AURREKONTUA: 50.572,06 euro (PEM)
HONDAKINEN KUDEAKETARAKO AZTERLANA: 157,56 € - fidantza (%120): 189,07 €

AURREKARIAK
-

2020ko apirilaren 23an interesatuak segregazio proiektua aurkeztu du

TXOSTENA
Javier Gonzalez Cossiok Zubiaurrenea kalea 1, 1.A etxebizitza bitan
beirezteko udal baimena eskatu du, horretarako segregazio proiektua
aurkeztuz. Eskaera orriarekin batera aurkeztu dira, memoria (EKT-aren
justifikazioa barne), Hondakinen kudeaketa azterketa, Kalitate Kontrolerako
plana, baldintza plegua, Segurtasun eta Osasun oinarrizko azterlana, planoak
eta aurrekontua. Guztia arkitekto teknikoak izenpetua eta dagokion Elkargoak
ikus-onetsia dago (2020-04-15).
Proiektuaren xedea da: “definir las características necesarias para poder
llevar a cabo la segregación de dicho establecimiento a una nueva
distribución para 2 nuevas viviendas.” Obrak barneratzen dituen lanak
honako hauek dira:
–

–
–
–
–
–

Tabike eta sabaien eraisketa
Tabikeria berria
Komun berriak
Sukalde berria
Elktrizitate, iturgintza, saneamendu,
instalazio berriak
Akabatu berriak zoru eta sabaian

aireztapen

eta

kalefakzio

Aurkeztutako dokumentazioa aztertu ostean honakoa esan daiteke:

-

ETXEBIZITZA KOPURUA: Zubiaurrenea 1 eraikina Usurbilgo Arau
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Subsidiarioen Testu Bateginaren arabera hiri lurzoruan kokatzen da, A-46
SAGASTINEA eremuan, hain zuzen. Dagokion hirigintza fitxak
helburutzat jasotzen du egungo eraikuntza mantentzea, eta “gutxi gora
behera” 35 etxebizitzako kopurua ezartzen du eremu honetarako. Hori
horrela izanik, onargarria da 1.A etxebizitza bitan banatzea, beti ere,
gainerako baldintzak betetzen baditu.

-

AASS-ek EZARRITAKO BALDINTZAK BETETZEA: AASSetako 37.
artikuluak honela dio etxebizitzen azpizatiketaren inguruan:
“Hiri-lurzoru Finkatuan dauden eraikuntzetan, erabateko eraberritze edo zatizko
eraberritzeak egin daitezke, dauden etxebizitzen azpizatiketa baimentzen delarik.
Etxebizitza tipologiakdibertsifikatzeko eta egungo estandarretara egokitzeko
asmoz, etxebizitza berriek, 85 m2ko batez besteko azalera eraikia edo
haundiagoa izan beharko dute.
Etxebizitza berrietarako sarbideak kokatzen diren eraikinaren barne zirkulazioko
elementu komunen bitartez gauzatu beharko dira. Sarbidea hala gauzatzerik ez
badago, sarbidea aurrean duen espazio ez eraikitik zuzenean egitea baimendu
ahal izango da salbuespen gisa.
Etxebizitza berri bakoitzaren gutxienezko azalera erabilgarria ez da 60 m2 baino
gutxiagokoa izango.”

A etxebizitzak duen azalera erabilgarria
95,46 m2 da eta B
etxebizitzarena 82,86 m2; hortaz, azalera minimoa betetzen dute.
Gainera, biek dute sarbidea eraikinaren barne zirkulazioko elementu
komunen bitartez. AASSek ezarritako baldintzak betetzen dira.

-

BIZIGARRITASUN BALDINTZEN BETETZEA: Indarrean diren Usurbilgo
Arau Subisidiarioen Testu Bateraginaren 37. artikuluan finkatzen diren
bizigarritasun baldintzak betetzen dira oro har.

-

EKT ETA BESTEAK: Ezinbestean bete beharko dira indarrean diren EKT
eta aplikaziozko diren gainontzeko araudiak, hala nola, Tentsio Bajuko
Instalazioen Erreglamendua eta Irisgarritasun Araudiak (1997ko Legea
eta 68/2000 Dekretua).

-

HONDAKINEN KUDEAKETARAKO ARAUDIA: Aurkeztutako Hondakinen
Kudeaketarako Azterlanaren arabera, obralan eta eraisketa hondakinen
kudeaketaren balorazioa 157,56 €-koa da. 112/2012 Dekretuaren 5.
artikuluan finkatutakoaren arabera, aurrekontuaren %120-ko fidantza jarri
beharko da obra baimena ematearekin batean (189,07 €). Fidantza
itzularazteko, obrak amaitutakoan, haren itzultzea eskatu beharko da
hondakinen kudeaketa amaiera txostena aurkeztuz (112/2012 Dekretua 6.
artikulua). Oro har, bete beharko dira RD105/2008 eta 112/2012
Dekretua.

-

OBRA BAIMENAREN EPEAK:
Obrak hasteko gehiengo epea: 6 hilabete
Obrak geldirik egon daitezkeen gehiengo epea: 6 hilabete.
Obrak amaitzeko gehiengo epea: 1 urte.
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ONDORIOAK
Goian aipatutakoari jarraiki, Zubiaurrenea kalea 1eko, 1.A etxebizitza bitan
beirezteko baimen eskaerari ALDEKO txostena idazten zaio, horretarako
egin behar diren obrak baimenduz.
Hauxe da izenpetzen duen teknikariaren iritzia, hobeto oinarritutako beste
iritzien kalterik gabe.
Usurbilen, 2020ko apirilaren 30a
UDAL ARKITEKTOA
Izta.: Amaia Illarreta Izeta

ETXEBIZITZAREN BEREIZKETA
Bitan bereiztu nahi den etxebizitzaren erreferentzi katastrala 7791176 da eta finka
zenbakia 3220997 T. Katastroaren arabera onibarraren datuak honakoak dira:
–
–
–
–
–

Finka: 3220997 T
Erreferentzi katastrala: 7791176
Erabilera: Etxebizitza
Azalera eraikia: 201 m2
Helbidea.
• Kalea: Zubiaurrenea kalea
• Ataria: 01
• Eskailera: 01
• Pisua: 01
• Eskua: A1

Etxebizitzaren egungo egoera honakoa litzateke:
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Etxebizitza bitan bereiztu ondoren berriz, egoera honakoa izango litzateke:

Joxe Martin Sagardia plaza, z.g. 20170 Usurbil • Tel. 943 371 951 • Faxa 943 371 493 • www.usurbil.eus •
idazkaritza@usurbil.eus

Jatorrizko onibarra

Bereiztutako zatia

A etxebizitza
Azalera erabilgarria: 105,80 m2
Helbidea: Zubiaurrenea kalea 1, 1. A1

B etxebizitza
Azalera erabilgarria: 88,86 m2
Helbidea: Zubiaurrenea kalea 1, 1. A1

Alkatetzak, 2020ko ekainaren 3an, 406/2020 dekretuaren bidez, Zubiaurrenea kalea
1, 1.A etxebizitza bitan bereizteko udal baimena ematea erabaki zuen.
Gauzak horrela, udal arkitektoaren txostena irakurri ondoren, Tokiko Gobernu
Batzarrak honako erabakia hartu du aho batez:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: JAVIER GONZALEZ COSSIO jaunak, Zubiaurrenea kalea 1, 1.A
etxebizitza bitan bereizteko obretarako udal baimena ematea, ondorengo baldintzapean:
Obrak hasi aurretik, 15 eguneko epean, Hondakinen Kudeaketarako
Azterlanaren arabera, obralan eta eraisketa hondakinen kudeaketaren balorazioa
157,56 eurotakoa da. 112/2012 Dekretuaren 5. artikuluan finkatutakoaren arabera,
aurrekontuaren %120ko fidantza jarri beharko da obra baimena ematearekin batean
(189,07 €). Fidantza itzularazteko, obrak amaitutakoan, haren itzultzea eskatu
beharko da hondakinen kudeaketa amaiera txostena aurkeztuz (112/2012 Dekretua
6. artikulua). Orohar, bete beharko dira RD105/2008 eta 112/2012 Dekretua,
ezinbestean
189,07 €-ko fidantza, Kutxabankeko 2095 5069 07 1060024832 kontu korrontean
sartuko da, interesatuaren izen-abizenak eta “Fidantza: HZ.04/2020-0129” jarriaz
kontzeptuan.
MARTA OLLOQUEIGI ARÍSTEGI arkitekto teknikoak 2020ko martxoan idatzitako
Proiektuari (E-2020/00360) egokiturik egingo dira obrak, beti ere, jarraian aipatuko
diren eta udal arkitektoak zein udal aparejadoreak beraien txostenetan ezarritako
baldintzekin kontraesan batean sartu gabe.
Edonola, Usurbilgo Arau Subsidiarioen Testu Bategina, indarrean diren EKT eta
aplikaziozko diren gainontzeko araudiak, hala nola, Tentsio Bajuko Instalazioen
Erreglamendua eta Irisgarritasun Araudiak (1997ko Legea eta 68/2000 Dekretua).
Uren isurketa indarrean dagoen arazketa Lege eta Araudiari lotetsiko zaio.
OBRA BAIMENAREN EPEAK:
-

Obra hasteko epe gehiengoa: 3 hilabete.
Obra geldituta egon daitekeen epe gehiengoa: 3 hilabete.
Obraren egikaritza epe gehiengoa: urte 1.
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Behin obrak bukatu ostean, eta Lehen Erabilera baimena eskatuko da ondorengo
dokumentuz lagundurik:
Obren Zuzendari Teknikoak izenpetu eta dagokion Kolegioak bisaturiko
Amaiera Ziurtagiria edo obra lanen bukaeraren egiaztagiria, lan horiek
lizentziaren funtsa den proiektuaren arabera gauzatu direla adieraziz, ezarriko
ziratekeen baldintza bereziak ere kontutan izanda.
Obralanen Zuzendariak izenpetu eta dagokion Kolegioak oniritzitako azken
likidazioa, lan eta instalazioen egiazko kostea adieraziz.
Egiaz burututako obra lanen planoak, lizentziaren funtsa zen proiektuari
galdatzen zitzaizkion eskalez eta xehekapen mailaz.
1/200 edo 1/500 eskaladun udal kartografiaren gainean, lur zatiaren behin
betiko egoeraren planoa ere aurkeztuko da, burututako eraikuntza eta
hirigintzazko obra lanak bertan jasoaz eta ondoriozko sestra berriak aipatuz.
Eraikin edo instalazioen kanpoko aldeen argazkiak, 13 x 18 zm.takoak,
atzealdean baimenaren titularrak, obra lanaren Zuzendariak eta proiektuaren
egileak izenpetuta, errealitatearekin bat datozela adieraziz.
Obralanen Zuzendariak izenpetu eta dagokion Kolegioak oniritzitako azken
likidazioa, lan eta instalazioen egiazko kostea adieraziz.
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga. Lurralde kontribuzioaren alta.
Lurraldeko Industria Delegazioak izenpeturik elektraindarraren hornikuntza
sareko loturako buletinaren eta kasua balitz, gas metaketa eta banakuntzarako
instalazioari dagokion egokitasun egiaztagiriaren kopia. Era berean, ur
hornikuntzaren Industria Delegazioak izenpeturiko buletina aurkeztuko da.
Lege arau eta ordenantzen arabera, obra egiteko baimenak balioa izatekotan,
baimenduak bete beharreko baldintza orokorrak hauek dira:
Eraikuntzako Ordenantza orokorrak beteaz egingo da obra.
Euskararen Udal Ordenantzaren 41. atalak dioenari jarraituta, obra garaian
beharrezko diren trafiko seinale eta iragarpenak euskaraz jarriko dira.
Obra egin bitartean inor kaltetuz gero, ezingo du baimenaz baliatu kalteen
erantzukizun zibila ekiditeko.
Indarrean dauden lege eta ordenantzen araberako segurtasun neurriak
beteko dira.
Baimena hau hirugarrengoen kalterik gabe eta jabetzaren salbuespenean
ematen da.
BIGARRENA: Erabaki honen berri interesatuari eta Kontuhartzaileari emango zaio.
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4.- HIRI ANTOLAMENDUKO ARAU SUBSIDIARIOETAKO A-81 (ZUBIETAKO KASKOA)
EREMUKO HEU 81.4 EXEKUZIO UNITATEAN ETXE BIFAMILIARRA ERAIKITZEKO
UDAL BAIMENA EMATEA.
Esp. Zenbakia: HZ.04/2018-0330

BIZKORTZEN S.L. enpresak, Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-81
(Zubietako kaskoa) Eremuko HEU 81.4 Exekuzio Unitatean etxe bifamiliarra eraikitzeko
udal baimena eskatu du.
OBRAREN EZAUGARRIAK
Exekuzio materialeko aurrekontua:

302.750,37 €

Obrari dagozkion hobariak:

Indarrean diren Ordenantza Fiskalen araberako
hobariak ez dira aplikagarriak.
Aurrekontua: 1.230,76 €

Hondakinen Kudeaketarako
Azterlana:

Fidantza (%120): 1.476,91 €

TXOSTEN TEKNIKOAK
Aurkeztutako Oinarrizko Proiektua aztertu ostean, udal arkitektoak, Ekhiñe Egiguren
Azkune andereak, 2020ko ekainaren 2an honako txostena eman du:
BULEGO TEKNIKOA
Udal Teknikariak Alkateari
OBRA HAUNDIAK
ZUBIETAKO HEU 81.4. EXEKUZIO UNITATEAN ETXE BIFAMILIARRA
ERAIKITZEKO OINARRIZKO PROIEKTUARI TXOSTENA
KOKAPENA: Zubieta auzoa 10, HEU 81.4. EXEKUZIO UNITATEA, Zubieta,
Usurbil.
ESKATZAILEA: Bizkortzen S.L.-ren izenean, Beñat Barrio Pascual.
ESPEDIENTE ZENBAKIA: HZ04/2018-0330
ESKAERA DATA: 2019ko otsailaren 18.
OINARRIZKO PROIEKTUAREN PEM: 302.750,37EURO
HONDAKINEN KUDEAKETA AZTERLANA: 1.230,76 € FIDANTZA (%120): 1.476,91 €

1. AURREKARIAK:
−

−
−

2018ko ekainaren 26an Beñat Barrio Pascual-ek, Bizkortzen S.L.-ren
izenean HEU 81.4. Exekuzio Unitatean Etxe Bifamiliarra egiteko
Oinarrizko Proiektua aurkeztu du.
2018ko abenduaren 20an udal arkitektoak KONTRAKO txostena idatzi
zion.
2019ko otsailaren 18an interesatuak Oinarrizko Proiektu aldatua aurkeztu
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−
−
−
−

du.
2019ko apirilaren 25ean udal arkitektoaren txostena, Xehetasun
Azterlana behin betiko onartu beharko dela argudiatuz.
2019ko abuztuaren 22an eta azaroaren 13an dokumentazio gehigarria
aurkeztu da.
Erlazionatuak: HZ.01/2019-0121: ZUBIETAKO Araundi kalea 10-12 HEU
81.4. Unitatearen Xehetasun Azterlana
2020ko maiatzaren 28ean HEU 81.4. unitatearen Xehetasun Azterlana
behin betiko onartu da.

2. TXOSTENA:
BIZKORTZEN S.L. enpresaren izenean HEU 81.4. Exekuzio
Unitatean etxe bifamiliarra eraikitzeko Oinarrizko Proiektu aldatua aurkeztu da
eta hari dagokion dokumentazio gehigarria, Udalak obra baimena eman
dezan. Aurkeztu den proiektua teknikari gaituak izenpetua eta Elkargo
Ofizialak ikus-onetsi gabe dago. Berau osatzen dutenak dira: memoria,
planuak, hondakinen kudeaketa azterlana eta aurrekontua. Estadistikarako
imprimakia ere aurkeztu da. Dokumentuaren ale bat paperean eta beste bat
CD-an aurkeztu da.
Oinarrizko Proiektua aztertuta, honakoa ikusi da:
−

HIRIGINTZA PARAMETROAK:Indarrean diren AASSTB-az gain,
aplikagarria zaio Udalbatzak onartutako HEU 81.4. Unitatearen
Xehetasun Azterlana. Hala:
Araudia
(AASSTB/X.A.)

Oinarrizko
Proiektua

Betetzen du/ez

Eraikigarritasuna

572,44 m2

572,28 m2

bai

Profila / altuera

II/S 7 m

II/S 7,2 m

Bai / altuera
egokitu behar

Lerrokadurak, sestrak

X.A.-ean

--

bai

Gehienez 3

2

bai

AASSTB-ean

--

bai

Hirigintza parametroa

Etxebizitza kopurua
Bizigarritasun baldintzak

Planoetan 7,2mko altuera dator akotatua altxaeretan datorren
gorputz/elementu ilunean. Ezinbestean 7mko altuera
gehienekoa bete beharko da eraikuntza guztian. Zuzenketa
hau Exekuzio Proiektuak barneratu beharko du.
Horrekin
batera,
ingurunean
inpaktua
gutxitu
eta
integratzearren, altxaeretan kokatzen den eremuarekiko
bateragarriak diren akaberak erabiltzea eskatzen da; bereziki
altuera handiena hartzen duen gorputz horri dagokionean.
Exekuzio proiektuan zehaztu eta aintza hartu beharko da.

− HONDAKINEN KUDEAKETARAKO ARAUDIA: Aurkeztu den
Hondakinen Kudeaketarako Azterlanaren arabera, obralan eta
eraisketa hondakinen kudeaketaren balorazioa 48.687,74
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eurotakoa
da.
112/2012
Dekretuaren
5.
artikuluan
finkatutakoaren arabera, aurrekontuaren %120ko fidantza
jarri beharko da obra baimena ematearekin batean
(1.476,91E). Fidantza itzularazteko, obrak amaitutakoan,
haren itzultzea eskatu beharko da hondakinen kudeaketa
amaiera txostena aurkeztuz (112/2012 Dekretua 6. artikulua).
Orohar, bete beharko dira RD105/2008 eta 112/2012 Dekretua,
ezinbestean.

− EKT-REN BETETZEA ETA BESTE ARAUDI APLIKAGARRIA;
Ezinbestean bete beharko dira bai proiektuan eta baita obren
egikaritzan ere EKT-k ezarritako neurriak. Baita RITE, Tentsio
Altuko Erregelamendua eta indarrean den gainontzeko araudi
aplikagarria.

− AZPIEGITURA ETA ZERBITZUAK: Udal aparejadorearen
txostenera bideratzen da. Edonola, Zerbitzuen
dagozkien udal zerbitzuak seinalatuko dituzte.

hartuneak

− ZUINKETA AKTA: Obra baimena jaso ostean, obrei hasiera
ofiziala emateko
izenpetzea.

beharrezkoa

izango

da

Zuinketa

Akta

− LURZORU PUBLIKOAREN OKUPAZIOA: Obren egikaritzan
lurzoru publikoa okupatu beharko balitz berariazko baimena lortu
beharko da.

− BESTEAK: Txosten honetan zehazten ez den arren, indarrean
den
araudi
aplikagarria
betetzen
ez
duen
ezaugarri/elementu/obra-ren bat barneratzen badu proiektuak,
ezinbestean araudira egokitu beharko da, eta beraz, ez da
txosten honetan inplizituki ontzat ematen.
3. ONDORIOAK:
Goian aipatutakoari jarraiki, Oinarrizko Proiektuari ALDEKO txostena
idazten zaio, aipatu baldintzekin. Obrak egikaritzeko ezinbestean Exekuzio
Proiektua aurkeztu beharko da, esandako baldintzak beteko dituena eta
Udalak ontzat eman beharko du.
Hauxe da izenpetzen duen teknikariaren iritzia, hobeto oinarritutako
beste iritzien kalterik gabe.
Usurbilen, 2020ko ekainaren 2an.
UDAL ARKITEKTO
HIRIGINTZA, OBRAK ETA INGURUMENA SAILEKO BURUA
Izta.: Ekhiñe Egiguren Azkune

Oinarrizko Proiektua aztertu ostean, udal aparejadoreak, Felix Aizpurua Arzallus
jaunak, 2020ko ekainaren 3an txosten hau eman du:
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MANTENU ETA ZERBITZUAK SAILAREN TXOSTENA
ESKAERA: 2 etxebizitza eraikitzeko oinarrizko proiektuko Udal zerbitzuei
dagozkien lotuneen txostena
ESKATZAILEA: Hirigintza saila
SUSTATZAILEA: Bizkortzen S.L.
KOKAPENA: Araundi kalea 10 (HEU 81.4. EXEKUZIO UNITATEA)
(Zubieta)
ESP. ZENB: HZ.04/2018-0330
TXOSTENA
Bizkortzen S.L-ek Zubietako Araundi kalea 10ean sustatzen duen bi
etxebizitzen eraikuntza oinarrizko proiektukoaren, Udal zerbitzuetako sareen
lotuneei buruzko txostena eskatzen zuen Hirigintza sailak.
Aurkeztutako proiektuko ez dira agertzen sare orokorretako lotuneak.
Ur zikinak: Eraikuntzako ur zikinak urbanizazioko sarearekin non lotuko
diren kokapen planoa ez da aurkeztu.
Euri urak: Eraikuntzako euri urak urbanizazioko sarearekin non lotuko
diren kokapen planoa ez da aurkeztu.
Ur edangarriaren hornikuntza: Ur edangarria nondik hornituko den eta
kontagailua non kokatuko den adierazten duen kokapen planoa ez da aurkeztu.
Obra eraikitzen hasi baino lehen aurkeztuko den exekuzio proiektuak
hurrengoak jasoko ditu, eta Udal zerbitzu teknikoen oniritzia jaso beharko
dute:
1.
2.
3.
4.

Eraikuntzako ur zikinak urbanizazioko sarearekin non lotuko diren
kokapen planoa aurkeztu da.
Eraikuntzako euri urak urbanizazioko sarearekin non lotuko diren
kokapen planoa aurkeztu da.
Ur edangarria nondik hornituko den adierazten duen kokapen planoa
aurkeztu da.
Ur edangarrien kontagailuen kokapena adierazten duen
banaketa planoa aurkeztuko da.
2020ko ekainaren 3an
Zerbitzu eta Mantenua saileko burua
Felix Aizpurua Arzallus

Gauzak horrela, udal teknikarien txostenak irakurri ondoren, Tokiko Gobernu
Batzarrak honako erabakia hartu du aho batez:
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ERABAKIA
LEHENDABIZI: BIZKORTZEN S.L. enpresari,
Hiri Antolamenduko Arau
Subsidiarioetako A-81 (Zubietako kaskoa) Eremuko HEU 81.4 Exekuzio Unitatean etxe
bifamiliarra eraikitzeko udal baimena ematea, ondorengo baldintzapean:
Beatriz Barea Guzman eta Eugenio Gonzalez Peñas arkitektoek 2019ko otsailean
idatzitako Oinarrizko Proiektuari egokiturik egingo dira obrak, beti ere, jarraian
aipatuko diren eta udal arkitektoak bere txostenean ezarritako baldintzekin
kontraesan batean sartu gabe.
Obrak hasi aurretik Exekuzio Proiektua aurkeztu beharko da, baimendutako
Oinarrizko Proiektuari eta hari ezarritako baldintzei egokituz, udalaren oniritzia
jaso dezan. Besteak beste, honakoak barneratuko beharko ditu proiektu honek:
➢ Planoetan 7,2 metroko altuera dator akotatua altxaeretan datorren
gorputz/elementu ilunean. Ezinbestean 7mko altuera gehienekoa bete
beharko da eraikuntza guztian. Zuzenketa hau Exekuzio Proiektuak barneratu
beharko du.
➢ Ingurunean inpaktua gutxitu eta integratzearren, altxaeretan kokatzen den
eremuarekiko bateragarriak diren akaberak erabiltzea eskatzen da; bereziki
altuera handiena hartzen duen gorputz horri dagokionean. Exekuzio
proiektuan zehaztu eta aintza hartu beharko da.
➢ Ezinbestean indarrean dagoen araudia bete beharko da.
➢ Eraikuntzako ur zikinak urbanizazioko sarearekin non lotuko diren kokapen
planoa aurkeztu da.
➢ Eraikuntzako euri urak urbanizazioko sarearekin non lotuko diren kokapen
planoa aurkeztu da.
➢ Ur edangarria nondik hornituko den adierazten duen kokapen planoa aurkeztu
da.
➢ Ur edangarrien kontagailuen kokapena adierazten duen banaketa planoa.
Obrak hasi aurretik, 15 eguneko epean:
Hondakinen Kudeaketarako Azterlanaren arabera, obralan eta eraisketa hondakinen
kudeaketaren balorazioa 1.230,76 eurotakoa da. 112/2012 Dekretuaren 5.
artikuluan finkatutakoaren arabera, aurrekontuaren %120ko fidantza jarri beharko da
obra baimena ematearekin batean (1.476,91 €). Fidantza itzularazteko, obrak
amaitutakoan, haren itzultzea eskatu beharko da hondakinen kudeaketa amaiera
txostena aurkeztuz (112/2012 Dekretua 6. artikulua). Orohar, bete beharko dira
RD105/2008 eta 112/2012 Dekretua, ezinbestean.
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1.476,91 €-ko fidantza, Kutxabankeko 2095 5069 07 1060024832 kontu korrontean
sartuko da, interesatuaren izen-abizenak eta “Fidantza: HZ.04/2018-0330” jarriaz
kontzeptuan.
Obrak hasi aurretik, obrei hasiera ofiziala emateko ZUINKETA AKTA izenpetu
beharko da udal aparejadorearekin. Horretarako beharrezko dokumentazioa
aurkeztu beharko da.
Telekomunikazio Azpiegituren proiektua aurkeztuko da.
Ezinbestean indarrean dagoen araudia bete beharko da. Exekuzio Proiektuan
aztertutako dira zehatzago EKT, RITE eta gainontzeko araudi teknikoaren
betekizunak.
68/2000 Sar-irten erraztasunari buruzko Dekretuak ezarritakoak bete beharko
dira.
Urriaren 21eko 250/2003 Dekretuaren arabera, Eraikinaren Liburua osatu
beharko da, berau jasotzeko dagokion armairua prestatuz.
Armairuaren
gutxieneko neurriak honako hauek izango dira: 0,50m2ko planta-azalera, eta
metro bateko altuera. Suaren eta hezetasunaren aurkako materialez egina
beharko da, sarrailadun ate eta guzti. Eramateko modukoa bada, eraikineko
elementu finkoei behar bezala lotuta egon beharko du, mugitu ez dadin. Armairu
edo gune hori eraikinaren alde edo toki komunean jarriko da, erraz eskuratzeko
moduan, baina ez da gela hezeetan edo instalazioetarako baino ez direnetan ipini
beharko da.
AASS-etako Egoitzazko Eraikuntzen Ordenantzak bete beharko dira.
Obra burutzeko zoru publikoan aldamioak edo kontainerra jarri behar izanez gero,
udal baimena eskatuko da horretarako prestatuta dagoen inprimakia erabiliz.
Hartuko den azalera eta, hasierako eta bukaerako egunak zehaztuko dira.
Obra baimenaren epeak:
➢ Obra hasteko epe gehiengoa: 6 hilabete.
➢ Obra geldituta egon daitekeen epe gehiengoa: 6 hilabete.
➢ Obraren egikaritza epe gehiengoa: 2 urte.
Behin obrak bukatu ostean, eta Lehen Erabilera baimena eskatuko da ondorengo
dokumentuz lagundurik:
➢ Obra lanen lizentziaren edo lizentzien kopia.
➢ Obren Zuzendari Teknikoak izenpetu eta dagokion Kolegioak bisaturiko
Amaiera Ziurtagiria edo obra lanen bukaeraren egiaztagiria, lan horiek
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lizentziaren funtsa den proiektuaren arabera gauzatu direla adieraziz, ezarriko
ziratekeen baldintza bereziak ere kontutan izanda.
Horrekin batera CTE betetzen duela ziurtatuko duen agiria aurkeztuko da,
Zuzendari Teknikoak zigilaturik eta Kolegioan bisaturik.
➢ Egiaz burututako obra lanen planoak, lizentziaren funtsa zen proiektuari
galdatzen zitzaizkion eskalez eta xehekapen mailaz.
1/200 edo 1/500 eskaladun udal kartografiaren gainean, lur zatiaren behin
betiko egoeraren planoa ere aurkeztuko da, burututako eraikuntza eta
hirigintzazko obra lanak bertan jasoaz eta ondoriozko sestra berriak aipatuz.
➢ Eraikin edo instalazioen kanpoko aldeen argazkiak, 13 x 18 zm.takoak,
atzealdean baimenaren titularrak, obra lanaren Zuzendariak eta proiektuaren
egileak izenpetuta, errealitatearekin bat datozela adieraziz.
➢ Obralanen Zuzendariak izenpetu eta dagokion Kolegioak oniritzitako azken
likidazioa, lan eta instalazioen egiazko kostea adieraziz.
➢ Lurralde kontribuzioaren alta.
➢ Lurraldeko Industria Delegazioak izenpeturik elektraindarraren hornikuntza
sareko loturako buletinaren
eta kasua balitz, gas metaketa eta
banakuntzarako instalazioari dagokion egokitasun egiaztagiriaren kopia. Era
berean, ur hornikuntzaren Industria Delegazioak izenpeturiko buletina
aurkeztuko da.
Lege arau eta ordenantzen arabera, obra egiteko baimenak balioa izatekotan,
baimenduak bete beharreko baldintza orokorrak hauek dira:
Eraikuntzako Ordenantza orokorrak beteaz egingo da obra.
Euskararen Udal Ordenantzaren 41. atalak dioenari jarraituta, obra garaian
beharrezko diren trafiko seinale eta iragarpenak euskaraz jarriko dira.
Obra egin bitartean inor kaltetuz gero, ezingo du baimenaz baliatu kalteen
erantzukizun zibila ekiditeko.
Indarrean dauden lege eta ordenantzen araberako segurtasun neurriak
beteko dira.
Baimena hau hirugarrengoen kalterik gabe eta jabetzaren salbuespenean
ematen da.
BIGARRENA: Erabaki honen berri interesatuari eta Kontuhartzaileari emango zaio.
Eta eztabaidarako gaiak amaiturik, alkateak batzarraldia bukatutzat eman du, goizeko
9:50etan bilera agiri hau jaso da, batzordekideek izenpetuz eta nik, idazkariak, ziurtatuz.
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