TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2018KO MARTXOAREN 13AN
GOIZEKO 8:30EAN EGINDAKO OHIKO BILKURAKO AKTA

BERTARATUAK:
Alkatea: Xabier Arregi Iparragirre.
Zinegotziak: Jone Urdanpilleta Urdanpilleta eta Alaitz Aizpurua Labaka.
Idazkaria: Garazi Etxeberria San Miguel.
Ezin-etorria adierazi dute: Irene Gartzia Palaciosek eta Josune Estella Arranzek.

1.- AURREKO BILKURETAKO AKTEN ONESPENA:
* 2018/02/27KO OHIKO BILKURA.
Batzarkideek, 2018ko otsailaren 27ko ohiko bilkurako akta aho batez onartu dute.

*2018/03/05EKO EZOHIKO BILKURA.
Batzarkideek, 2018ko martxoaren 5eko ezohiko bilkurako akta aho batez onartu dute.

2.- JAUREGUIZAR PROMOCIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L. ENPRESAK, HIRI
ANTOLAMENDUKO ARAU SUBSIDIARIOETAKO A-59 (UGARTONDO) EREMUKO
PABILOIAK ERAISTEKO UDAL BAIMENA EMATEA.
ESP. ZENBAKIA: HZ.04/2017-0249

JAUREGUIZAR Promoción y Gestión Inmobiliaria, S.L. enpresak, Hiri
Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59 (Ugartondo) eremuko pabiloiak eraisteko
proiektua aurkeztu eta eraisketa burutzeko udal baimena eskatu du.
TXOSTEN TEKNIKOAK
Proiektua eta aurkeztutako dokumentazio osagarria aztertu ostean, udal
arkitektoak, Ekhiñe Egiguren Azkune andereak, 2017ko urriaren 30ean honako
txostena eman du:
BULEGO TEKNIKOA
Udal Teknikariak Alkate jaunari
OBRA HAUNDIAK
A-59 UGARTONDO EREMUAN PABILOIAK ERAISTEKO
PROIEKTUAREN DOKUMENTAZIO GEHIGARRIARI TXOSTENA
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KOKAPENA: A-59 Ugartondo. Usurbil.
ESKATZAILEA: Iñaki Baztarrika, JAUREGIZAR S.L.-ren izenean
ESPEDIENTE ZENBAKIA: HZ01/2017-249
ESKAERA DATA: 2017eko urriaren 25a
PEM: 127,262,0 euro
HONDAKINEN KUDEAKETA AZTERLANA: 31.813,26e FIDANTZA
EZARTZETIK SALBUETSIA
1. AURREKARIAK:

−

−
−
−
−
−
−

2017ko maiatzaren 8an JAUREGIZAR S.L.-ren izenean A-59
UGARTONDO eremuan pabiloiak eraisteko Proiektua aurkeztu da
Udalean.
2017ko irailaren 20an eraisketa baimena eskatu da.
2017ko irailaren 20an udal arkitektoak txostena eman du.
2017ko urriaren 2an udal aparejadoreak txostena eman du.
2017ko urriaren 5ean udaltzaingoburuak txostena eman du.
2017ko urriaren 6an interesatuak jakinarazpena jaso du udal
teknikariek beren txostenetan ezarritako baldintzekin.
2017ko urriaren 25ean interesatuak dokumentazio gehigarria
aurkeztu du.

Espediente erlazionatuak: (ikus espedientea).
2. TXOSTENA:
Aurrekarietan azaldu bezala, Iñaki Baztarrika jaunak,
JAUREGIZAR S.L. –ren izenean, A- 59 UGARTONDO eremuan
pabiloiak eraisteko proiektuari dokumentazio gehigarria aurkeztu dio.
Aurkeztu dokumentazioak barneratzen dituenak dira: idatzia,
argindar instalakuntzarako aurrekontua, Aranerreka alboko eraikinaren
eraisketarako txostena, argiteria planua,EMAS ziurtagiriak eta
112/2012 Dekretuaren kopia.
Aurkeztu den dokumentazioa aztertuta, honakoak esan
daitezke, behean izenpetzen duen teknikariak aurreko txostenean
ezarritako baldintzen erantzunak aztertzera mugatuta eta gainontzeko
udal teknikariek eskatutakoan sartu gabe, honakoak ikusi dira:
−

ARANERREKA
ALBOKO
ERAIKINAREN
ERAISKETA:
Eskatu bezala, Aranerreka alboko eraikinaren eraisketarako neurri
gehigarriak aztertzen dituen txostena aurkeztu da. Edonola, URA
agentziaren baimena jaso beharko da eraikin hori eraisteko eta
baimen hori gabe, Udalak ezingo du eraisketa baimenik eman.

− FIBROZEMENTUA ERRETIRATZEA: Edonola, indarrean dagoen
araudia bete beharko da. Udalak uneoro informatua egon

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

beharko da fibrozementuaren erretiratzeko
(datak, ...e.a) eta egoeraren inguruan.

planning-a

− EUSKO

JAURLARITZAREN ONIKUSIA/BAIMENA: Eraisketa
obrak egin ahal izateko, Eusko Jaurlaritzaren 2016ko azaroaren
2ko ebazpenaren 2. puntua bete beharko da.
Ebazpenean finkatzen den moduan, eraisketa lanak egin ondoren
bukaerako txostena aurkeztu beharko da Eusko Jaurlaritzan.
Udalak eraisketa baimenaren obra amaierari onikusi emateko,
ezinbestean aipatu dokumentazioaren onikusia jaso beharko da
Eusko Jaurlaritzan.

− ATZEKO BIDEAREN ILUMINAZIOA ETA TRAFIKOA: Behin
behineko argiteriaren planua eta aurrekontua aurkeztu da.
Zerbitzuetako buruari bideratzen zaio, haren bideragarritasuna
eta egokitasuna aztertzeko.

− HONDAKINEN KUDEAKETARAKO AZTERLANA ETA FIDANTZA:
Interesatuak EMAS ziurtagiria aurkeztu du, baita Eusko
Jaurlaritzako Ingurumen Sailburuordearen ebazpena non ziurtagiria
2019ko apirilaren 18rarte balioztatzen zaion. 112/2012 Dekretuaren
5. artikuluan finkatzen denez: “5.- Quienes estén inscritos en el
Registro de organizacione sadheridas al Sistema Comunitario de
Gestión y auditoria Medioambientales, EMAS, estarán exentos de
prestar la fianza exigida conforme a este artículo”. Beraz, fidantza
jartzetik salbuetsita legoke.
Eraisketa lanak amaitutakoan, interesatuak bere idatzian esaten
duenez, D112/2012ak 6. 2. artikuluan ezarritakoaren arabera
bideratuko beharko da: “el Ayuntamiento al cual se haya solicitado la licencia
recabará del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma la emisión de un
informe en el que evalúe la suficiencia del informe final. El citado informe deberá
ser emitido en el plazo máximo de un mes, entendiéndose que el mismo es
favorable si transcurriera dicho plazo sin haberse emitido.”

Kasu honetan, Ugartondo eremuan lur kutsatuen gainean
kokatzen den eraikina, eraitsi beharreko eraikin guztien zati
bat besterik ez denez. baldin eta Eusko Jaurlaritzak bere
txostenean eremu guztiaren eraisketa aztertuko ez badu,
ezinbestean 112/2012 Dekretuak ezartzen duen ohiko
prozedura jarraitu beharko da gainontzeko eraikinentzat (6.1.
artikulua), hau da, Udalean hondakinen kudekaetarako
amaiera txostena aurkeztuz.

− ZERBITZUETAKO

TXOSTENA:
Zerbitzuetako
txostenean
finkatutako baldintzen betetzearen azterketa, Zerbitzuetako
buruaren esku uzten da.

−

UDALTZAINGOAREN TXOSTENA: Udaltzaingoaren txostenean
finkatutako baldintzen betetzearen azterketa, Udaltzaingo buruaren
esku uzten da.
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3. ONDORIOAK:
Ondorioz, aurkeztu A-59 UGARTONDO EREMUAN
PABILOIAK ERAISTEKO PROIEKTUA –ri ALDEKO txostena
idazten zaio, honako baldintzekin.
−

−

−

−

−
−

−

Udalak eraisketa baimena emateko ezinbestean aurrez URA
agentziaren baimena lortu beharko da Aranerrekatik 100 m
baino gutxiagoko distantziara kokatzen diren eraikinen
eraisketarako.
Fibrozementuaren
erretiratzeari
dagokionean,
edonola,
indarrean dagoen araudia bete beharko da. Udalak uneoro
informatua egon beharko du fibrozementuaren erretiratzeko
planning-a (datak, ...e.a) eta egoeraren inguruan.
Lur kutsatuei eta haiekin erlazionatutako eraikinen eraisketari
dagokionean, Eusko Jaurlaritzaren 2016ko azaroaren 2ko
ebazpenean finkatutakoak bete beharko dira.
Ugartondo eremuan lur kutsatuen gainean kokatzen den
eraikina, eraitsi beharreko eraikin guztien zati bat besterik ez
denez. baldin eta Eusko Jaurlaritzak bere txostenean eremu
guztiaren eraisketa aztertuko ez badu, ezinbestean 112/2012
Dekretuak ezarritako ohiko prozedura jarraitu beharko da
gainontzeko eraikinentzat (6.1. artikulua), hau da, Udalean
hondakinen kudeaketarako amaiera txostena aurkeztu beharko
da.
Hondakinen Kudeaketarako Fidantza jartzetik salbuetsia
legoke eraisketa baimen hau 112/2012 Dekretuaren 5.
artikuluan finkatutakoari jarraituz.
Atzeko bidearen behin behineko argiteriaren eta trafikoaren
inguruan,
aurkeztutako
dokumentazioak
Zerbitzuetako
buruaren eta Udaltzaingoaren onespena jaso beharko du.
Guzti hau, gainontzeko udal teknikariek finkatutako baldintzen
betetzearen kalterik gabe. Badlintza horiei dagokion
dokumentazioaren azterketa haien txostenetara bideratzen da.

Hauxe da izenpetzen duen teknikariaren iritzia, hobeto
oinarritutako beste iritzien kalterik gabe.
Usurbilen, 2017ko urriaren 30a
UDAL ARKITEKTOA
HIRIGINTZA, OBRAK ETA INGURUMENA SAILEKO BURUA
Izta.: Ekhiñe Egiguren Azkune

Aurkeztutako dokumentazioa aztertu ostean, Zerbitzu eta Mantenua saileko
buruak, Felix Aizpurua Arzallus jaunak, 2017ko azaroaren 8an honako txostena eman
du:

MANTENU ETA ZERBITZUAK SAILAREN TXOSTENA 2
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ESKATZAILEA: Hirigintza saila
PROIEKTUA: "Proyecto de derribo-Unidad de ejecucion 59
Ugartondo"
SUSTATZAILEA: Jaureguizar S.L.
KOKAPENA: A-59 Ugartondo (Kalezar)
ESP. ZENB: HZ.01/2017-0249

"Proyecto de derribo - Unidad de ejecucion 59 Ugartondo"
proiektuko, zerbitzu eta mantenua sailari dagozkien azpiegituren
txostena eskatu zuen, Usurbilgo Udaleko Hirigintza sailak.
2017ko urriaren 6an Alkateak jakinarazpena bidaltzen du,
besteen artean hurrengoak bete behar dituela adieraziz:
−

Eraitsi behar den 1 zenbakiko eraikuntzaren alboan,
saneamendu orokorra kokatzen denez, behar diren
neurriak hartuko dira kalterik izan ez dezan.

−

Industrialdeko ur sarea, goiko kaletik datorren hodi batek
hornitzen du. Hartuneak ebaketako giltzarik ez duenez,
beharrezkoa da krokisean agertzen den gunean ebaketako
giltza instalatzea, eraispena gauztu baino lehen.

TXOSTENA
"Proyecto de derribo - Unidad de ejecucion 59 Ugartondo" -ri
buruzko Jauregizar S.L.-ek bidalitako idatziaren zerbitzu eta
mantenua sailari dagozkien azpiegituren txostena eskatu du,
Usurbilgo Udaleko Hirigintza sailak.
Aurkeztutako idatzian, besteen artean hurrengoa adierazten du
sustatzaileak:

Jaureguizar
S.L.-ek
aurkeztutako
idatzia
azterturik,
adierazitako ontzat ematea proposatzen da, esandakoa betetzekotan.
2017ko azaroaren 8an
Zerbitzu eta Mantenua saileko burua
Felix Aizpurua Arzallus
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Aurkeztutako dokumentazioa aztertu ostean, udaltzainburuak, Pello Zubeldia
Maiz jaunak, 2017ko urriaren 5ean honako txostena eman du:
ESPEDIENTEA: HZ,04/2017-0249
A-59 (Ugartondo) eremuko pabiloiak eraisteko proiektua
Interesatua: Jaureguizar S.L.
Trafiko eta seinaleztapenaren txostena
Jaureguizar S.L. enpresak aurkeztutako proiektua aztertzen aritu
naiz eta bertan ez da agertzen eraisketa irauten duen artean
trafikoa edo seinaleztapena nola bideratuko denaren atalik.
Proiektuko segurtasun neurriak ezartzen diren zatian hau
adierazten da: "La parcela será vallada al exterior en su totalidad con un
muro , verja o valla de altura mínima de 2 M. Y distancia no menor de 3
m. con respecto a los edificios. "
Bestalde, obraren iraupena 40 bat egunetakoa aurrikusten dela
adierazten da.
KONTUTAN IZAN:
Bideetako seinaleei buruzko erantzukizuna:
−

−

Trafikoari, ibilgailu motor dun zirkulazioari eta bide-segurtasunari
buruzko legediak hartzen dituen bideetan egiten diren lanetako
seinaleen erantzukizuna, lanok burutzen dituzten erakundeak edo
esleipena duen enpresena da. Halako lanetan zirkulazioa
antolatzen duten langileen adierazpenak derrigorrez bete behar
dituzte bide-erabiltzaileek, araudi honen 60. artikuluaren 5.
zenbakian xedatutakoaren arabera. (1428/03 R.D. 139. Art. 3.
puntua)
Bideko zirkulazioa oztopatzen duten lanetan seinaleak ezarri behar
dira beti, egunez eta gauez; gainera gaueko orduetan eta
eguraldiak edo ingurugiroak eragindako kasuetan, argiekin balizatu
behar dira. Hori guztia lanak egiten dituenaren kontura izango da.
Herrian eta Garraio Ministerioak horretarako ezarritako oinarrizko
araudiaren arabera (1428/03 R.D. 140. Art.)

ESKATZEN DA:

− Obrako kanpoaldea erabat itxita egongo da, gutxienez 2 mko

−

−

bailakin eta gutxienez eraistu behar diren eraikuntzatik 3 metrora.
Baila hauei, obran dabiltzanetik at, oinezkoei sarrera debekatzen
dien seinaleak jarri beharko dira.
Pikaolatik Puntapax aldera bideratzen duen bide tramua irekia
matenduko da eraisketa irauten duen artean. Tramo honetan
kontuz obrak eta 20ra mugatzen duen seinalea jarriko da.(P-18 eta
R-301)
Puntapax kaletik ezkerrera Pikaolarantzko norabidean obrako
ibilgailuak ezik ezartzen (baimendutakoak ezik) duen seinale jarriko
da bide sarreran. (R-101)
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−
−

Puntapax kaletik Haur eskolara eta Pikaola doan pasabidea gaur
egun dagoen bezala mantenduko da.
Obragatik errepide hauetan edozein mozketa egin behar bada
udaltzaingoekin adostuta egin beharko da.

Eta jakinaren gainean egotearren eta dagozkion ondorioetarako
adierazten da, Usurbilen 2017ko urriaren 5ean.
Udaltzainburua
Pello Zubeldia Maiz

JAUREGUIZAR Promoción y Gestión Inmobiliaria, S.L. enpresak, 2017ko
urriaren 25ean aurkeztutako dokumentazio osagarrian honela dio hitzez hitz:

INFORME DE LA POLICIA MUNICIPAL
Se cumplirá con lo solicitado en el informe de la policía municipal:
−
−
−
−

El tramo del vial Puntapax y Pikaola se mantendrá abierto.
Se pondrá señalización de prohibido excepto autorizados en el
cruce hacia laizquierda en la calle Puntapax.
El vial de la guardería se mantendrá en el estado actual.
Cualquier corte de tráfico será previamente acordado con la policía
municipal.

UR KOMISALDEGIAREN BAIMENA
2018ko otsailaren 27an CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
CANTÁBRICO erakundeak, Aranerrekatik 100 m baino gutxiagoko distantziara
kokatzen diren eraikinak eraisteko baimena eman du. Hitzez hitz honela dio:

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
AUMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL
CANTÁBRICO, O.A.
COMISARÍA DE AGUAS

A/20/02594
AO-G-2017-0187
NL/ap
RESOLUCIÓN
Expediente de autorización de obras para el derribo de los
edificios industriales del polígono Ugartondo en zona de policía
de la margen izquierda de la regata Puntapax, en el término
municipal de Usurbil (Gipuzkoa)
PETICIONARIO: Jaureguizar, S.L.
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En relación con lo arriba indicado, esta Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, a propuesta de la Agencia Vasca del
Agua, dicta la siguiente resolución:
I.- ANTECEDENTES DE HECHO
1°.- Con fecha 08/11/2017 Jaureguizar, S.L. presentó en la citada
Agencia Vasca del Agua solicitud de autorización de obras para
el derribo de los edificios industriales del polígono Ugartondo en
zona de policía de la margen izquierda de la regata Puntapax, en
el término municipal de Usurbil (Gipuzkoa), acompañando
documentación descriptiva de las mismas.
2°.- Se sometió la petición al trámite de información pública
mediante anuncio en el Boletín Oficial de Gipuzkoa n° 246, de
fecha 28/12/2017, por un plazo de veintitrés días hábiles, sin que
se presentaran reclamaciones.
3°.- La Oficina de las cuencas cantábricas orientales (Gipuzkoa)
de la Agencia Vasca del Agua, en fecha 30/01/2018, emite
informe técnico, previa visita de confrontación al terreno, siendo
favorable a la autorización solicitada.
4°.- Con fecha 08/02/2018 tiene entrada en esta Confederación
Hidrográfica del Cantábrico la propuesta de resolución formulada por
la Agencia Vasca del Agua.
5°.- Consta en el expediente informe favorable de esta
Confederación Hidrográfica en el que se indica que las obras
consisten fundamentalmente en el derribo de 12 edificaciones
industriales con una ocupación en planta total de 4200 m2,
ubicadas en zona de policía de la margen izquierda de la regata
Puntapax y de un edificio referido como el "antiguo vivero de
angulas" con 205 m2 de ocupación en planta, ubicado en zona
de servidumbre de la misma margen, en el barrio ligarte de Usurbil.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
A).- DE ORDEN JURÍDICO-FORMAL
1°.- Por Convenio de 23 de diciem bre de 2015 (B.O.E. de 4
de febrero de 2016) el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente encomienda al Departamento de Medio
Ambiente y Política Territorial de la Comunidad Autónom a
del País Vasco la tramitación de autorizaciones referentes al
dominio público hidráulico y a las zonas de servidumbre y policía de
cauces en las cuencas no comprendidas íntegramente en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, de conformidad con la facultad
que se recoge en el artículo 17 d) de la Ley de Aguas (Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio; B.O.E. de
24 de julio), y en el artículo 53 y concordantes del Real Decreto
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849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico y sus posteriores modificaciones.
En virtud de lo dispuesto en el citado convenio, y de acuerdo con el
artículo 7.6) de la Ley del Parlamento Vasco 1/2006, de 23 de junio, de
Aguas, le corresponde a la Agencia Vasca del Agua el ejercicio de las
funciones encomendadas.
2°.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley
de Aguas, en relación con el artículo 33 del Real Decreto 927/1988, de
29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, le corresponde al
Presidente del Organismo de Cuenca Confederación Hidrográfica del
Cantábrico otorgar la autorización.
B).- DE ORDEN JURÍDICO-MATERIAL
1°.- La autorización de obras solicitada comporta la utilización de la
zona de policía de cauces de la regata Puntapax, vertiente a la cuenca
interautonómica del río Oria en la forma prevenida en el artículo 6.b) de
la Ley de Aguas, y en los artículos 9, 52 a 54, 78 y concordantes del
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico y sus posteriores
modificaciones, y por el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que
se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones
hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla,
Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones
hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y
Ebro, (B.O.E de 19 de enero).
2°.- En la presente petición concurren los presupuestos y requisitos
contenidos en los preceptos normativos citados, por lo que teniendo en
cuenta el interés público y los criterios contenidos en la propuesta
emitida, procede otorgar la autorización solicitada.
De acuerdo con los fundamentos de hecho y de derecho
precedentes y vistas las disposiciones normativas citadas, y las
demás de general y especial aplicación, se resuelve lo siguiente:
Autorizar exclusivamente dentro del ámbito competencial del
Organismo de cuenca a Jaureguizar, S.L. con N.I.F./C.I.F. n°. B
48472500, la ejecución de las obras de derribo de los edificios
industriales del polígono Ugartondo en zona de policía de la margen
izquierda de la regata Puntapax, en el término municipal de Usurbil
(Gipuzkoa), que se corresponden con los siguientes datos de situación:

−
−
−

DEMARCACIÓN: Cantábrico Oriental

−
−

NOMBRE DE LA CORRIENTE AFECTADA: Regata Puntapax

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN: Oria
CÓDIGO Y NOMBRE DE LA MASA SUPERFICIAL: ES028MAR002662 - Río
Oria VI

MARGEN EN CAUCE REAL: izquierda
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−

NOMBRE Y CODIGO DEL RIO DE CONFLUENCIA: USURBIL-1/0400/020 HOJA 1:50.000 n°: 24-5

−
−
−
−
−
−
−

TÉRMINO MUNICIPAL Y PROVINCIA: Usurbil (Gipuzkoa)
Z01-Derribo edificaciones industriales
COORDENADAS U.T.M: X = 577529 Y = 4791604 Z = 36
Z02-Derribo anexos
COORDENADAS U.T.M: X = 577478 Y = 4791563 Z = 32
Z03-Derribo edificio vivero de Angulas
COORDENADAS U.T.M: X = 577450 Y = 4791610 Z = 30

La autorización queda condicionada al cumplimiento de las
condiciones exigidas para las de su naturaleza por la Ley de
Aguas, las disposiciones que la desarrollan y demás de general
aplicación y, en particular de las siguientes:
DE CARÁCTER GENERAL
1 a.- La autorización habilita exclusivamente para la construcción
de la obra de referencia en la zona de policía del cauce
expresamente señalada y con cumplimiento de las condiciones de
la autorización. La zona mantendrá en todo caso su carácter y
no podrá destinarse a usos distintos de los autorizados.
2 a .- La presente autorización no conlleva habilitación para la
ocupación ni para el uso o aprovechamiento especial ni privativo del
dominio público hidráulico.
3a . - La autorización se otorga exclusivamente a los efectos
previstos en la legislación de aguas, siendo por ello
independiente de cualquier otro permiso, autorización o acto
de intervención administrativa a conferir por otros órganos.
4 a.- La autorización se confiere sin perjuicio de tercero y salvo el
derecho de propiedad, con la obligación de ejecutar las obras
necesarias para conservar o sustituir las servidumbres
existentes. La servidumbre de uso público por las márgenes deberá
quedar expedita en todo caso. Si fuera necesaria la imposición de
una servidumbre de paso, deberá solicitarse ante la Agencia Vasca
del Agua, justificándose su necesidad.
5a.- Debe evitarse todo enturbiamiento o contaminación de las
aguas durante la construcción de las obras, quedando prohibido
arrojar al dominio público hidráulico materiales de desecho o
depositarlos en las márgenes de los cauces.
6a .- La Agencia Vasca del Agua, en ejecución de las actuaciones
que tiene encomendadas, podrá realizar las inspecciones que
estime procedentes, tanto durante el período de construcción
como de explotación de las obras que se autorizan, sin
perjuicio de las funciones generales de control y supervisión
que le corresponden a la Confederación Hidrográfic a del
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Cantábric o en el ámbito de sus com petenc ias. Deberá
ponerse en c o n o c i m i e n t o d e d i c h a A g e n c i a l a t e r m i n a c i ó n
d e l a s o b r a s p a r a p r o c e d e r a s u reconocim iento final, del
que se levantará acta en la que se dejará constancia del
cumplimiento de estas condiciones y de las disposiciones en vigor que
le sean aplicables.
7a .- Queda sujeta la autorización a las disposiciones vigentes o que
en lo sucesivo se dicten relativas a la industria, accidentes de
trabajo y demás de carácter social así como, en general, al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de pesca
fluvial y a las prescripciones específicas que le señale la
Administración competente en materia piscícola ante la que
responderá de su cumplimiento.
8a .- Toda modificación de la presente autorización requerirá la
previa aprobación de la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico, y habrá de tramitarse ante la Agencia Vasca del Agua.
9a.- En caso de incumplimiento por el titular de cualesquiera de las
condiciones establecidas en la autorización, y en los supuestos
legalmente previstos, la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico podrá revocar la presente autorización mediante resolución
motivada.
10a.- El titular de la autorización queda obligado, incluso en caso de
revocación de la misma, a mantener las condiciones originales de
desagüe del tramo del rio, pudiendo el Organismo de cuenca
exigir del titular de la autorización las medidas necesarias para
asegurar el cumplimiento de esta obligación.
DE CARÁCTER PARTICULAR
1 a.- Las obras se ajustarán a la documentación presentada, en
tanto no sean modificadas por las condiciones de la autorización.
2a.- El peticionario queda obligado a mantener expedita la zona de
servidumbre de 5 metros de anchura medidos desde el borde
del cauce ocupado por las aguas en las máximas crecidas
ordinarias, que prescribe la vigente Ley de Aguas.
3 a.- Con motivo de las obras no se permite ningún tipo de vertido,
escombros, restos de la obra, etc. al río o zona de ribera, debiendo
trasladar los materiales sobrantes a un vertedero autorizado. Se
tendrá especial cuidado con el vertido de hormigón en las
cercanías del cauce, dado su poder biocida, y el derrame de
aceite y combustible a las aguas desde el parque de la maquinaria
y su mantenimiento.
4 a.- Se desmantelarán todas las estructuras artificiales
existentes relacionadas con los edificios como los cimientos de
los edificios, sistemas de saneamiento, abastecimiento,
electricidad, etc. existentes.
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5 a.- Se evitará en la medida de lo posible que la maquinaria
utilizada' el lecho de la regata Puntapax.
6a.- Toda maquinaria y elementos auxiliares que se empleen dentro
del cauce deben cumplir los protocolos de desinfección referidos al
mejillón cebra Dreissena polymorpha.
7a - La margen afectada por el derribo de la edificación
denominada "vivero de angulas" se restaurará mediante el uso de
técnicas de bioingeniería, primando las soluciones blandas y
evitando en lo posible el uso de escolleras y se revegetará
mediante la plantación de vegetación autóctona de ribera.
8a .- Las obras deberán estar finalizadas en el plazo de 1 AÑO,
contado a partir de la notificación de la resolución. Si las obras no
se llevaran a cabo dentro de dicho periodo se podrá solicitar una
única prórroga antes de la finalización del plazo otorgado,
indicando los motivos por los que no se han podido realizar las
obras, las actuaciones que restan y el plazo estimado de
finalización de las mismas.
9 a .- Una vez finalizada la obra se dará cuenta a la Oficina de
las cuencas cantábricas orientales (Gipuzkoa) de la Agencia
Vasca del Agua de su terminación, a fin de que se realice, si se
estima conveniente, una visita de reconocimiento final a la misma.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el
Presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico o
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias. Los plazos de interposición de ambos
recursos serán, respectivamente, de UN MES Y DOS MESES a
contar desde el día siguiente de la notificación de la resolución.
Oviedo, 27 de Febrero de 2018
EL PRESIDENTE
P.D. EL COMISARIO DE AGUAS
(Resolución de 13/09/2017, BO.E. de 09/10/2017)
Juan Miguel Llanos Lavigne

Gauzak horrela, udal teknikarien txostenak eta CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO erakundearen baimena irakurri ondoren, Tokiko
Gobernu Batzarrak honako erabakia hartu du aho batez:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: JAUREGUIZAR Promoción y Gestión Inmobiliaria, S.L.
enpresak, Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59 (Ugartondo) eremuko
pabiloiak eraisteko udal baimena ematea, ondorengo baldintzapean:
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•

Matías Varona Peña eta José Aguilar García arkitektoek 2016ko apirilean (EHAEO
2016-05-06) idatzitako Proiektuari eta aurkeztutako dokumentazio osagarriari
egokiturik egingo dira obrak, beti ere, jarraian aipatuko diren eta udal arkitektoak
bere txostenean ezarritako baldintzekin kontraesan batean sartu gabe.

•

Eraispen lanak indarrean dagokion araudiak ezarritako baldintzak eta
segurtasunari dagozkion edonolako neurriak beteaz egin beharko dira ezinbestean.

•

Aranerrekatik 100 m baino gutxiagoko distantziara kokatzen diren eraikinak
eraisteko CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO erakundeak
2018ko otsailaren 27an emandako baimenean jasotako baldintzak beteko dira.

•

Fibrozementuaren erretiratzeari dagokionean, edonola, indarrean dagoen araudia
bete beharko da. Udalak uneoro informatua egon beharko du fibrozementuaren
erretiratzeko planning-a (datak, ...e.a) eta egoeraren inguruan.

•

Lur kutsatuei eta haiekin erlazionatutako eraikinen eraisketari dagokionean, Eusko
Jaurlaritzaren 2016ko azaroaren 2ko ebazpenean finkatutakoak bete beharko dira.
“RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2016 de la Directora de Administración Ambiental, por la
que se declara la calidad del suelo correspondiente al emplazamiento donde desarrolló su
actividad TALLERES ZUBIZARRETA, ubicado en el Local nº 8 del Polígono Industrial Ugarte,
en el término municipal de Usurbil (Gipuzkoa), de acuerdo con el procedimiento regulado en la
Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo:
(...)
Primero.- Declarar como suelo no alterado para el uso urbano, en los términos señalados en la Ley
4/2015, de 25 de junio, el correspondiente al emplazamiento donde desarrollo su actividad TALLERES
ZUBIZARRETA, ubicado en el local n° 8 del Polígono Industrial Ugarte, en el término municipal de
Usurbil (Gipuzkoa), y ello de conformidad con los resultados dé la investigación de la calidad del
suelo realizada en dicho emplazamiento atendiendo al uso en él previsto.
La presente declaración de la calidad del suelo se formula en relación con el emplazamiento
señalado en el párrafo anterior y que afecta a la finca que se identifica a continuación:
- Finca 11420, de Usurbit, inscrita en el Registro de la Propiedad 4 de Donostia/San Sebastián, Tomo
1823, Libro 230, Folio 92.
En el Anexo de esta Resolución se incorporan planos de ubicación del emplazamiento objeto de
declaración de la calidad del suelo.
De conformidad con la presente declaración, dicho emplazamiento es compatible con el uso urbano a
efectos de la Ley 4/2015, de 25 de junio.
Segundo.- Previamente a la demolición de los edificios, se deberá presentar información que
demuestre que se ha llevado a cabo la gestión de la ruina industrial presente en el mismo: gestión de
todos los residuos identificados, saneamiento de las paredes y soleras que se indica que están
afectadas en las edificaciones existentes y gestión de los residuos resultantes de dichas labores de
saneamiento.
En dicha documentación se incluirá información sobre la ubicación del depósito subterráneo de
fuelóleo que se cita, a pesar de que este no se encuentre en el emplazamiento objeto de la presente
resolución.
Respecto a la gestión del fibrocemento identificado, se deberán cumplir los requisitos recogidos en el
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
El material deberá ser retirado por una empresa autorizada, previa aprobación por parte del
organismo laboral competente del correspondiente Plan de trabajo específico para la manipulación y
eliminación de residuos con amianto.

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

Adicionalmente, cabe recordar que es de obligado cumplimiento todo lo establecido en el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción, en lo que se refiere a la gestión / reutilización de residuos de construcción y demolición.
La posibilidad de reutilización de esta tipología de residuos en el propio emplazamiento o fuera de
éste, pasa por el cumplimiento de todo lo establecido en el citado Real Decreto. En esta misma línea
se atenderá a lo recogido en la Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y
Política Territorial, por la que se establecen los requisitos para la reutilización de los áridos reciclados
procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición.
Asimismo, la gestión de los residuos en la obra deberá efectuarse en atención a lo dispuesto en el
Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición. Dicho Decreto tiene como objeto fundamental prevenir la generación de
tales residuos, así como favorecer su reutilización, reciclado y otras formas de valorización. En
consecuencia, únicamente podrán eliminarse en vertedero los residuos de hormigón que se puedan
generar, si se acredita que dichos residuos no son valorizables en alguna de las plantas autorizadas
para la obtención de árido secundario a partir de dichos residuos.
(...)”

•

Ugartondo eremuan lur kutsatuen gainean kokatzen den eraikina, eraitsi beharreko
eraikin guztien zati bat besterik ez denez. baldin eta Eusko Jaurlaritzak bere
txostenean eremu guztiaren eraisketa aztertuko ez badu, ezinbestean 112/2012
Dekretuak ezarritako ohiko prozedura jarraitu beharko da gainontzeko eraikinentzat
(6.1. artikulua), hau da, Udalean hondakinen kudeaketarako amaiera txostena
aurkeztu beharko da.

•

Hondakinen Kudeaketarako Fidantza jartzetik salbuetsia legoke eraisketa baimen
hau 112/2012 Dekretuaren 5. artikuluan finkatutakoari jarraituz.

•

Atzeko bidearen behin behineko argiteria eta trafikoa. Gaur egun Ugartondo
eremuan dauden eraikinen atzealdetik doan bide publikoak erabileran dirauen
bitartean argiztapena izan beharko du eta beraz, eraisketa proiektuak instalakuntza
horien ordezko egikaritza barneratu beharko ditu.

•

Udal aparejadoreak ezarritzako baldintzak beteko dira:
➢ Eraitsi behar den 1 zenbakiko eraikuntzaren alboan, saneamendu
orokorra kokatzen denez, behar diren neurriak hartuko dira kalterik izan
ez dezan.
➢ Industrialdeko ur sarea, goiko kaletik datorren hodi batek hornitzen du.
Hartuneak ebaketako giltzarik ez duenez, beharrezkoa da krokisean
agertzen den gunean ebaketako giltza instalatzea, eraispena gauztu
baino lehen.

•

Udaltzaingoak ezarritzako baldintzak beteko dira:
➢ Obrako kanpoaldea erabat itxita egongo da, gutxienez 2 mko bailakin eta
gutxienez eraistu behar diren eraikuntzatik 3 metrora. Baila hauei, obran
dabiltzanetik at, oinezkoei sarrera debekatzen dien seinaleak jarri
beharko dira.
➢ Pikaolatik Puntapax aldera bideratzen duen bide tramua irekia
matenduko da eraisketa irauten duen artean. Tramo honetan kontuz
obrak eta 20ra mugatzen duen seinalea jarriko da.(P-18 eta R-301)
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➢ Puntapax kaletik ezkerrera Pikaolarantzko norabidean obrako ibilgailuak
ezik ezartzen (baimendutakoak ezik) duen seinale jarriko da bide
sarreran. (R-101)
➢ Puntapax kaletik Haur eskolara eta Pikaola doan pasabidea gaur egun
dagoen bezala mantenduko da.
➢ Obragatik errepide hauetan edozein mozketa egin behar bada
udaltzaingoekin adostuta egin beharko da.
•

Obra baimenaren epeak:
➢ Obra hasteko epe gehiengoa: 6 hilabete.
➢ Obra geldituta egon daitekeen epe gehiengoa: 3 hilabete.
➢ Obraren egikaritza epe gehiengoa: urte 1.

•

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.- 2017/01/31KO TGB-EAN “ACOMETIDA A LA PLANTA DE R.S.U. DE
ARTZABALETA,
CENTRO
PENITENCIARIO Y POLÍGONO INDUSTRIAL
ESKUZAITZETA (P20DON160058)” PROIEKTUA EXEKUTATZEKO OBRETARAKO
UDAL
BAIMENA
UKATUZ
HARTUTAKO
ERABAKIAREN
KONTRAKO
BERRAZTERTZE ERREKURTSOA AINTZAT HARTZEA ETA AIPATUTAKO
PROIEKTUA EXEKUTATZEKO OBRETARAKO UDAL BAIMENA EMATEA.
Esp. Zenbakia: HZ.04/2016-0578

NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION, S.A.U.
enpresak ordezkaritzan
diharduen JAVIER BERMEJILLO EGUIA jaunak, erraustegira, espetxera eta
Eskuzaitzetako industrigunera gasa eramateko helburuarekin, “Acometida a la planta
de R.S.U. de Artzabaleta, Centro Penitenciario y polígono industrial Eskuzaitzeta
(P20DON160058)” proiektua exekutatzeko obretarako udal baimena eskatu zuen.
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Ura ur agentziak berriz, 2016ko abenduaren 1ean, Confederación Hidrográfica
del Cantábrico erakundeak NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION, S.A.U. enpresari
aipatutako obrak burutzeko emandako baimena helarazi zigun.

BAIMENA UKATU
Udal tekinariek emandako txostenak kontutan izanik, Tokiko Gobernu
Batzarrak, 2017ko urtarrilaren 31ean, zera erabaki zuen: NATURGAS ENERGIA
DISTRIBUCION, S.A.U. enpresak ordezkaritzan diharduen JAVIER BERMEJILLO
EGUIA jaunari, “Acometida a la planta de R.S.U. de Artzabaleta, Centro Penitenciario y
polígono industrial Eskuzaitzeta (P20DON160058)” proiektua exekutatzeko obretarako
udal baimena UKATZEA.

BERRAZTERTZE ERREKURTSOA
2017ko martxoaren 10ean, NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION, S.A.U.
enpresak ordezkaritzan diharduen JAVIER BERMEJILLO EGUIA jaunak, erraustegira,
espetxera eta Eskuzaitzetako industrigunera gasa eramateko obretarako udal baimena
ukatuz Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko urtarrilaren 31ean hartutako erabakiaren
kontra BERRAZTERTZE ERREKURTSOA aurkeztu zuen.
Honez gain, hainbat aldiz dokumentazio osagarria aurkeztu du obretarako
baimena lortzeko.

UDAL ZERBITZUEN TXOSTENAK
Berraztertze errekurtsoa eta dokumentazio osagarria aztertu ostean, udal
arkitektoak, Ekhiñe Egiguren Azkune andereak, 2017ko martxoaren 16an honako
txostena eman du hitzez hitz:
UA2017_OHAN_10
BULEGO TEKNIKOA
Udal Teknikariak Alkate jaunari
OBRA HAUNDIAK
ERRAUSTEGIRA, ESPETXERA ETA ESKUZAITZETAKO
INDUSTRIGUNERA GASA ERAMATEKO PROIEKTUA
EXEKUTATZEKO ESKAERARI TXOSTENA
KOKAPENA: Usurbil.
ESKAERA DATA: 2017ko martxoaren 10
ESKATZAILEA: Javier Bermejillo Eguia jauna, NATURGAS ENERGIA
DISTRIBUCIÓN, S.A.U.-ren izenean.
ESPEDIENTE ZENBAKIA: HZ.04/2016-0578
AURREKONTUA: 354.872,60 euro
HONDAKINEN KUDEAKETARAKO AZTERLANA: 27.335,00 EURO
FIDANTZA(%120): 32.802,00 EURO
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AURREKARIAK
−

−
−

2016eko azaroaren 25ean Javier Bermejillo Eguia jaunak,
NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCIÓN, S.A.U.-ren izenean,
Erraustegira, espetxera eta Eskuzaitzetako Industrigunera gasa
eramateko eskaera egin du.
2016ko abenduaren 1ean URA Ur Agentziaren baimena jaso da.
2016ko abenduaren 23an behean izenpetzen duen teknikariak
txostena idatzi zuen, honakoak ondorioztatuz:
-

-

-

−
−
−
−
−

“Proiektuak ez ditu bete Udalak 2016ko abuztuaren 31ean egindako
eskakizunak.
Erredaktatzailearen konpetentzia eta teknikari gaituaren aitorpena aurkeztu
beharko da.
Hondakinen Kudeaketarako Azterlana, Baldintza Plegua eta Kalitatearen
Kontrolerako Egitasmoa aurkeztu beharko dira.
Udalak egindako eskakizunen kalterik gabe, gas hodiaren trazatuaren zanga
gaina obrak egin ostean leheneratu egin beharko da, bai egungo bidean
kokatzen denean, baita landa lurrean kokatzen denean ere, beti ere
ingurunearekiko eragina murriztuz. Orohar, eskuhartzeak ezingo ditu egungo
baldintzak urritu.
Zangaren betetzean bertako lurrak berrerabiltzea lehenetsi beharko dira.

Instalakuntzak eta obren egikaritzak indarrean den araudia bete beharko du.”
2017ko urtarrilaren 10ean Zerbitzu eta Mantenu Saileko buruaren
txostena.
2017ko urtarrilaren 16an Ingurumen eta Nekazaritza udal
teknikariaren txostena.
2017ko urtarrilaren 16an Nekane Azarola udal aholkulari
juridikoaren txostena.
2017ko urtarrilaren 31ean Tokiko Gobernu Batzarrak baimena
ukatu zuen.
2017ko martxoaren 10ean NATURGAS ENERGIA DISTRIUBCIÓN,
S.A.U.-ren
izenean
dokumentazio
gehigarriarekin
batera
berraztertze errekurtsoa jarri da.

Erlazionatuak:

HZ.04/2012-0004,

HZ.06/2012-0182,

HZ.06/2016-0069,

HZ.06/2016-0381

TXOSTENA
Javier Bermejilla Eguia jaunak, NATURGAS ENERGÍA
DISTRIBUCIÓN, S.A.U.ren izenean, Erraustegira, espetxera eta
Eskuzaitzetako Industrigunera gasa eramateko baimen ukatzeari
berraztertze errekurtsoa jarri dio, horrekin batera dokumentazio
gehigarria aurkeztuz. Aurkeztu den dokumentazioa da: berraztertze
errekurtsoaren idatzia eta Proiektu teknikoa (lehengo bera, baina
osatua), ingeniari teknikoak izenpetua eta dagokion Elkargo Ofizialak
ikus onetsia (COITIM 2016-06-30).
Aurkeztu den Proiektuak (osatuak) barneratzen dituenak dira:
memoria, planuak, aurrekontua, Osasun eta Segurtasun Azterlana,
Baldintza Plegua eta Hondakinen Kudeaketarako Azterlana.
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Aurkeztu
daitezke:

den

dokumentazioa

aztertuta,

honakoak

esan

− DOKUMENTAZIOA OSATZEA: Teknikari gaituak izenpetu
eta dagokion Elkargo Ofizialak ikus-onetsitako Proiektua,
Segurtasun
eta
Osasun
Azterlana,
Hondakinen
Kudeaketarako Azterlana aurkeztu dira eta horrekin batera,
Proiektu teknikoak konpainiaren berariazko baldintza plegu
eta zehaztapen teknikoekin betetzen duela gaineratu da.
Ez dago eragozpenik. Edonola, indarrean den araudia bete
beharko da.

− UDALAREN ESKAKIZUNAK: 2016ko abuztuaren 31ean
Usurbilgo Udaletik Eusko Jaurlaritzara alegazioa aurkeztu
zen Erraustegirako, espetxerako eta Eskuzaitzeta
industrialderako gas hartunea egiteko Proiektuaren
inguruan. Horren harira, behean izenpetzen duen
teknikaria 2016ko abenduaren 13an emandako txostenean
aurkeztutako proiektuak aipatutako Udalaren eskakizunak
betetzen zituen ala ez informatzera mugatzen zen.
Ondorioz, berraztertze errekurtsoan gaiaren inguruan
esaten direnak dagozkion txosten juridikoak aztertu
beharko ditu.

− HONDAKINEN KUDEAKETARAKO AZTERLANA ETA
FIDANTZA: Azterlana aurkeztu da eta 112/2012
Dekretuaren 5. artikuluan finkatutakoaren arabera,
aurrekontuaren %120-ko fidantza jarri beharko da obra
baimena ematearekin batean (32.802€). 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.

− ZERBITZUAK ETA INGURUMENA: Guzti hau, Ingurumen
teknikariak eta Zerbitzuetako buruak dagozkien gaien
inguruan esan dezaketenaren kalterik gabe.
ONDORIOAK
Goian aipatutakoari jarraituz, Erraustegira, espetxera eta
Eskuzaitzetako industrialdera gas hartunea egiteko Proiektua haren
dokumentazio gehigarriari ALDEKO txostena idazten zaio, honako
baldintzekin:

− Ur Agentziak ezarritako baldintzak bete beharko dira.
− Gas hodiaren trazatuaren zanga gaina obrak egin ostean
leheneratu egin beharko da, bai egungo bidean kokatzen
denean, baita landa lurrean kokatzen denean ere, beti ere
ingurunearekiko eragina murriztuz. Orohar, eskuhartzeak
ezingo ditu egungo baldintzak urritu.
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− Zangaren betetzean bertako lurrak berrerabiltzea lehenetsi
beharko dira.

− Instalakuntzak eta obren egikaritzak indarrean den araudia
bete beharko du.
Hau da behean izenpetzen duen teknikariaren iritzia, hobe
oinarritutako besteren kalterik gabe. Udalari jakinarazten zaiona,
dagokion erabakia har dezan.
Usurbilen, 2017ko martxoaren 16an
UDAL ARKITEKTOA
HIRIGINTZA, OBRAK ETA INGURUMENA SAILEKO BURUA
Izta.: Ekhiñe Egiguren

Berraztertze errekurtsoa eta dokumentazio osagarria aztertu ostean, Zerbitzu
eta Mantenu saileko buruak, Felix Aizpurua Arzallus jaunak, 2017ko maiatzaren 17an
honako txostena eman du hitzez hitz:
ESKAERA: Gas Naturala instalatzeko sustatzailearen idatziari,
zerbitzuak eta mantenua sailari buruz, dagozkion zerbitzuen txostena
ESKATZAILEA: Hirigintza saila
KOKAPENA: Santuenea- Amidi bidea
ESP. ZENB: HZ.04/2016-0578
AURREKARIAK
Artzabaletako R.S.U. planta, kartzela eta Eskuaitzeta
industrialdea gas naturalez hornitzeko proiektuaren, zerbitzu eta
mantenua sailari dagozkien azpiegituren txostena eskatu du, Usurbilgo
Udaleko Hirigintza sailak.
2017ko urtarrilaren 10ean txostena idatzi zen, eta Udalak
baimena luzatu baino lehen, hurrengo DOKUMENTAZIO OSAGARRIA
aurkeztea proposatzen zen
Eragindako zerbitzu sareei buruzko planoak, eta udal zerbitzuetako
planoak eduki beharko ditu proiektuak, egungo egoeraren planoan
gainjarriz grafiatuta eta eskala berberaz. Hodien kokapen zehatza
eta ezaugarriak tokian egiaztatu behar dira.
Proiektuko CP-GO-01 “cruce con conducción de naturaleza diversa”
orria aldatu egingo da, eta instalatuko den Gas Naturalaren hodia Udal
sareen (ur edangarria, euri uren hodiak eta herriko argiak bere kasuan)
azpitik bideratuko dela adieraziko da.

Udalaren eskaerari erantzunez, eskatutako dokumentazio
osagarria aurkezten du Javie Bermejillo Egiak.
TXOSTENA
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Gaur eguneko ur sarearen instalazioa bidearen erditik
hegoaldera (mendi aldera) kokatua dagoenez, gas instalazioa,
bidearen erditik ipar aldera (Oria ibai aldera) eraikiko dute.
Profilak:

A-A : Urtegagako baserriaren sarreraraino
B-B: Urteagako baserriaren sarreratik
Amidiraino

Euri uren hodien eta herriko argien kokapena ere jasotzen da
aurkeztutako dokumentazioa.
Gaseko azpiegitura berria instalatzerakoan, lurperatzen diren
hodiak, udal jabetzeko edozein sareen azpitik bideratuko direla
adierazten duen planoa eta testoak aldatu dituzte.
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Aurkeztutako dokumentazio aztertu ondoren, eta gaseko
azpiegitura aurkeztutakoaren arabera eraikitzekotan, ez da
aurreikusten Zerbitzuak eta Mantenua sailak kudeatzen dituen
azpiegitura eta instalazioetan eraginik izango denik.
Aurkeztutakoa ontzat ematen da Zerbitzuak eta Mantenua
sailak kudeatzen dituen azpiegiturei dagokionez.
2017ko apirilaren 3an
Zerbitzu eta Mantenua saileko burua
Felix Aizpurua Arzallus

Geroztik berriz, Zerbitzu eta Mantenu saileko buruak, Felix Aizpurua Arzallus
jaunak, 2018ko urtarrilaren 25ean honako txostena eman du hitzez hitz:
ESKAERA: Gas Naturala instalatzeko obra egiten den bitartean
garraio publikoak mantentzeko azterketa egitea.
ESKATZAILEA: Hirigintza saila
KOKAPENA: Santuenea- Amidi bidea
ESP. ZENB: HZ.04/2016-0578 (Obra haundiak)
Artzabaletako R.S.U. planta, kartzela eta Eskuaitzeta
industrialdea gas naturalez hornitzeko proiektua gauzatzeko, obra
irauten duen bitartean garraio eta zerbitzu publikoen pasabidea
mantentzea aztertzea eskatu du hirigintza sailak.
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Usurbilgo Udalak egokia ikusten du, Usurbilgo garraio
publikoen eta zerbitzuen pasabidea, eta herritarren pasabidea
mantentzea, obrak dirauten bitartean.
Garraio publikoen zerbitzuak Zubietatik Usurbila goizeko
7:05etatik gaueko 21:21etara irauten du eta ordu bateko
maiztasunarekin pasatzen da.

Garraio publikoez gain, zabor bilketaren kamioia, bus-taxia eta
ikastetxeetako garraioa pasatzen dira bide horretatik.
2017ko abuztuaren 09an Alvaro Marcé Landetak bidalitako
idatzian adierazten du:
No obstante, la condición planteada por el Ayuntamiento respecto de garantizar
no sólo el acceso de residentes y de propietarios de terrenos a la zona, sino
también el acceso de cualquier ciudadano, resulta desproporcionada, teniendo
en cuenta el ancho de la carretera y el tipo de obra a realizar en la que se
manipulan tuberías de acero de 12 metros de longitud, supone imposibilitar
totalmente su ejecución, y por tanto equivale a denegar de nuevo la licencia.
Resulta preciso subrayar que el corte de carretera para la ejecución de la obra
es incompatible con el acceso continuo para todas las personas que quieran
transitar por esa vía, ya que debe implicar necesariamente restricciones de
acceso, resultando por tanto incongruente la condición planteada en este
sentido por ese Ayuntamiento.

Usurbilgo Udalaren nahietara egokitzeko, garraio publikoen
ordutegitik kanpo egin beharko lirateke lanak, eta obra ez dagoen
bitartean errepideko pasoa bermatu.
21:25etatik aurrera
eragozpenak sortu ditzake.

lana

egiteak,

soinuen

eta

zaraten

Alvaro Marcé Landetak bere idatzian esaten duena
(...garantizar..el
acceso
de
cualquier
ciudadano,
resulta
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desproporcionada... el ancho de la carretera...se manipulan tuberias de
acero de 12 metros de longitud,... ) aintzat hartzekotan, eta garraio
publikoen zerbitzuen orduz kanpo lanak egitearen zaratak ekiditeko,
obra egunez egin beharko litzateke.
Obra egunez egitekotan, eragozpen gutxien sortuko dituen
datak uztaila eta abuztua dira, ikastetxeetako garraiorik ez dagoelako.
Obra egunez egitekotan garraio publikoen, bus-taxiaren eta
zaborbilketaren ibilbideak adostu beharko lirateke.
2018ko martxoaren 25ean
Zerbitzu eta Mantenua saileko burua
Felix Aizpurua Arzallus

Geroztik berriz, Zerbitzu eta Mantenu saileko buruak, Felix Aizpurua Arzallus
jaunak, 2018ko martxoaren 5ean honako txostena eman du hitzez hitz:
ESKAERA: Gas Naturala instalatzeko sustatzailearen idatziari,
zerbitzuak eta mantenua sailari buruz, dagozkion zerbitzuen txostena
ESKATZAILEA: Hirigintza saila
KOKAPENA: Santuenea- Amidi bidea
ESP. ZENB: HZ.04/2016-0578 (Obra haundiak)
AURREKARIAK
Artzabaletako R.S.U. planta, kartzela eta Eskuaitzeta
industrialdea gas naturalez hornitzeko proiektuaren, zerbitzu eta
mantenua sailari dagozkien azpiegituren txostena eskatu zuen,
Usurbilgo Udaleko Hirigintza sailak.
2017ko urtarrilaren10ean txostena idatzi zen, eta Udalak
baimena luzatu baino lehen, dokumentazio aurkeztea proposatzen zen.
Hirigintza saileko eskaerari erantzunez, txostena idatzi zen
gaseko
azpiegitura
aurkeztutako
dokumentazioaren
arabera
eraikitzekotan, Zerbitzuak eta Mantenua sailak kudeatzen dituen
azpiegitura eta instalazioetan eraginik ez zela aurreikusten esanaz, eta
ontzat emanaz Zerbitzuak eta Mantenua sailak kudeatzen dituen
azpiegiturei dagokionez.
2017ko martxoaren 16an, dagozkien teknikarien txostenak jaso
ondoren, Udal arkitektoak proiektuaren dokumentazio gehigarriari
aldeko txostena eman zion.
ZUBIETA-SANTUENEA BIDEA ZABALTZEA
Usurbilgo herritarren bizi kalitatea hobetzeko asmoz, "Zubieta
-Santuenea bidearen zabaltzea eta egokitzea erabaki du Usurbilgo
Udalak, eta horretarako "Zubieta-Santuenea bidearen zabaltzea eta
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egokitzea egikaritza proiektua" idaztea bideratu da. Proiektua idaztea
Urak Bide taldeko Kimetz Etxeberriari esleitu da.
Zabalpenean aurreikusten da, besteen artean, Santueneatik
Amidi baserriraino bidea zabaltzea eta bide gorria eraikitzea, eta
Udalak hobesten du, zabalpen horren arabera Artzabaletako R.S.U.
planta, kartzela eta Eskuaitzeta industrialdea gas naturalez hornitzeko
azpiegitura kokatzea.
2006K0 EKAINAREN 6K0 1/2006 FORU DEKRETUA
2006ko ekainaren 6ko 1/2006 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu
bateratuaren 47. eta 61. artikuluak erregulatzen dituzte lurpeko
eroanbideak, eta besteen artean hurrengoak adierazten ditu:
47. artikulua. Lurpeko eroanbideak.
1. Ur, saneamendu, gas eta elektrizitatearen eroan-sareak eta gainerako instalazio edo
zerbitzuak ezin dira errepidearen azpitik eraman, ez eta errepidearen egituretan
ainguratu. Dena den, salbuespenez eta behar bezala zurituta dagoenean, halakoak
baimendu ahal izango dira, interes orokorreko zerbitzu publiko bat emateko komeni
bada.
2. Inola ere ezingo da jarri erregistro kutxetarik errepideko galtzadan eta bazterbidean.
3. Zirkulazioa dela-eta, lurpeko eroanbidea zulaketa horizontala eginez eta galtzadari
erasan gabe eginaraz dezake
administrazioak.

61. artikulua. Lurpeko eroanbideak.
1. Foru arau honetako 47. artikuluan aurreikusitakoa alde batera utzi gabe, lurrazpiko
eroanbideak eta elementu osagarriak jar daitezke bakarrik errepide eta bideen
babesguneetan eraiketa eta instalazioetarako izaera orokorrez agindutako distantzia
baino gutxiagora, baldin eta horretarako arrazoiak badaude eta bidearen beraren
segurtasuna, eta eroanbideena eta elementu osagarriena, bermatuta geratzen bada.
2. Kasu horietan, galtzadaren ertzetik edo kanpoko marratik egon behar duten
distantziek ezin dute ondoko hauek baino txikiagoak izan:
Metroak
Lehentasunezko Sareko errepide arruntak (SareGorria)

8

Oinarrizko Sareko errepide arruntak (Sare Laranja)

8

Eskualde Sareko errepideak (Sare Berdea)

3

Sare Lokaleko errepideak (Sare Horia eta Sare Grisa)

3

3. Errepide eta bideetan, distantziak ezingo du metro bat baino gutxiagokoa izan
laugunearen ertzetik edo kanpoko marratik.

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

4. Espaloiak daudenean, herri zerbitzuko eroanbideak jar daitezke haien azpian.

Usurbilgo Arau Subsidiarioen arabera, Santuenea-Amidi bidea
komunikabideen sistema orokorreko 2. mailako errepide daga
izendatuta.

Santueneatik Amidira, bidea zabaltzea eta bide gorria eraikitzea
aurreikusten denez, Artzabaletako R.S.U. planta, kartzela eta
Eskuaitzeta industrialdea gas naturalez hornitzeko azpiegitura, 2006ko
ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Arau Emaileen arabera eta Kimetz
Etxeberriak idatzi behar duen proiektuak adieraziko duen zabalpenetik
bideratzea aztertzea proposatzen da.
2018ko martxoaren 5ean
Zerbitzu eta Mantenua saileko burua
Felix Aizpurua Arzallus

Berraztertze errekurtsoa eta dokumentazio osagarria aztertu ostean,
Nekazaritza eta Ingurumen Teknikariak, Ibon Goikoetxea Retegi jaunak, 2017ko
apirilaren 3an honako txostena eman du hitzez hitz:

BULEGO TEKNIKOA
Udal Teknikariak Alkate jaunari
OBRA HAUNDIAK
ERRAUSTEGIRA, ESPETXERA ETA ESKUZAITZETAKO
INDUSTRIGUNERA GASA ERAMATEKO PROIEKTUA
EXEKUTATZEKO ESKAERARI TXOSTENA
KOKAPENA: Usurbil.
ESKAERA DATA: 2017ko martxoaren 10a
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ESKATZAILEA: Javier Bermejillo Eguia jauna, NATURGAS ENERGIA
DISTRIBUCIÓN, S.A.U.-ren izenean.
ESPEDIENTE ZENBAKIA: HZ.04/2016-0578
AURREKONTUA: 354.872,6 euro
HONDAKINEN KUDEAKETARAKO AZTERLANA: 27.335 EURO
FIDANTZA(%120): 32.802 EURO
AURREKARIAK
−

−
−
−

2016eko azaroaren 25ean Javier Bermejillo Eguia jaunak,
NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCIÓN, S.A.U.-ren izenean,
Erraustegira, espetxera eta Eskuzaitzetako Industrigunera gasa
eramateko eskaera egin du.
2016ko abenduaren 1ean URA Ur Agentziaren baimena jaso da.
2017ko urtarrilaren 31an Tokiko Gobernu Batzarrak baimena ukatu
zuen.
2017ko martxoaren 10ean NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCIÓN,
S.A.U.-ren
izenean
dokumentazio
gehigarriarekin
batera
berraztertze errekurtsoa jarri da.

Erlazionatuak:

HZ.04/2012-0004,

HZ.06/2012-0182,

HZ.06/2016-0069,

HZ.06/2016-0381

TXOSTENA eta ONDORIOA
Javier Bermejilla Eguia jaunak, NATURGAS ENERGÍA
DISTRIBUCIÓN, S.A.U.ren izenean, Erraustegira, espetxera eta
Eskuzaitzetako Industrigunera gasa eramateko baimen ukatzeari
berraztertze errekurtsoa jarri dio eta horrekin batera dokumentazio
gehigarria aurkeztu du.
Aurkezturiko dokumentazioa aztertuta, 2017ko urtarrilaren
16an ondorioztatutako neurriak betearaztea eskatzen da.
−

−
−
−

Udal mugikortasunaren ikuspegitik gas azpiegiturak ezingo
du oinezko, motordun eta bestelako ibilgailuen erabilera
partekaturako oztopo izan.
Uraren babesari dagokionez, arloko araudia bete beharko
da beti ere.
Udal araudiaren arabera, gaz azpiegiturak ezingo du tokiko
babes bereziko basoengan inolak eraginik sortu.
Nekazaritzari dagokionez, nekazal lurren gaitasun
agrologikoa ezingo da murriztu.

Hau da behean izenpetzen duen teknikariaren iritzia, hobe
oinarritutako besteren kalterik gabe. Udalari jakinarazten zaiona,
dagokion erabakia har dezan.
Usurbilen, 2017ko apirilaren 3an
UDAL NEKAZARITZA eta INGURUMEN teknikaria
Izta.: Ibon Goikoetxea Retegi
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Eskaera aztertu ostean, udaltzaingoak 2017ko apirilaren 7an honako txostena
eman du hitzez hitz:
ESPEDIENTE ZKIA: HZ.02/2017-0130
GAIA : Naturgas Energia Distribución, S.A.U. enpresak hodiak
Santuenea – Zubieta bidetik eramateko egiten duen eskaera dela
eta, trafiko eta oinezkoengan hartu beharreko neurriak.
Erraustegira,espetxera eta Eskuzaitzetako industriagunera
gasa eramateko Naturgas Energia (edp) enpresak Santuenea-Zubieta
errepidetik bi hodi mota pasa behar dituela eta hartu beharreko
neurriak aztertzen aritu naiz.
2017ko
maiatzaren
25ean,
Naturgaseko
eraikuntzen
arduradunarekin bildu naiz eta obra berak eskatzen duen segurtasun
neurriak kontutan hartuta, trafiko, txirrindulari, oinezko eta beste
zerbitzuengan hartu behar diren neurriaz hitz egin dugu.
Santuenean hasi eta Artzabaleta artean hodiak errepidetik
joango dira eta uztaila-abuztua erabiliko dira tramu hori egiteko.
Usurbilgo udalari Santuenea-Ameri tramua dagokio afekzioz.
Ibili behar duten makinaria dela eta, segurtasuna bermatzearen
arrazoia medio, obra egiten ari diren tramuan ezingo dira oinezkoak eta
ibilgailuak pasa. Salbuespena, asteburuetan obra geratua baldin
badago oinezkoei eta txirrindulariei pasabidea irekiko zaie.
Honez gain, ondoren aipatzen diren zerbitzu publiko hauekin
harremanetan jarri eta neurri hauen berri eman beharko die obra hasi
baino lehen:
−
−
−

T-6 bus linea . Hernani – Lasarte-Oria – Zubieta – Usurbil
Herriko Bus Taxiaren zerbitzua.
Atezateko bilketarako ibiltzen den kamioiaren zerbitzua.

Santuenea eta Zubieta (eskola txiki) errepide artean dauden
etxebizitzetako bizilagunei obrak sortuko dizkien eragozpenen berri
eman beharko die .
SEINALEZTAPENA:
Ondoren aipatzen ditudan seinaleak jarri beharko dira:
Zubietako eskola txiki ondoko bidegurutzean, Artzabaletan (1,5
km-ra) bidea itxita ibilgailuentzat, txirrindularientzat eta oinezkoentzat
adierazten duen seinale informatiboa. Kartel honi bidea moztuta
adierazten duen seinalea atxikitu beharko zaio (S-15a)
Santuenean, Zubietarantz ematen duen bide sarreran seinale
informatiboa eta S-15a seinalea.
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Makinak eta obra egiten den gunea erabat itxita egongo da eta
oinezkoak pasatzea debekatzen duen seinalea (R-116), Bizikletak
pasatzea debekatua (R-114) eta motordunei pasatzen debekatzen dien
seinalea (R-102) jarri beharko dira bi aldeetako itxituretan. Ehun metro
lehenago, obrak eta bidea itxita adierazten duten seinaleak jarriko dira .
P-18 eta S-15a.
Asteburuetan, oinezkoei eta txirrindulariei irekitzen zaienean,
itxiturako seinaleak estali egin beharko dira, motordunei dagokiona
ezik.
KONTUTAN IZAN:
Bideetako seinaleei buruzko erantzukizuna:

− Trafikoari, ibilgailu motor dun zirkulazioari eta bide-segurtasunari
buruzko legediak hartzen dituen bideetan egiten diren lanetako
seinaleen erantzukizuna lanok burutzen dituzten erakundeak
edo esleipendun enpresena da. Halako lanetan zirkulazioa
antolatzen duten langileen adierazpenak derrigorrez bete behar
dituzte bide-erabiltzaileek, araudi honen 60.artikuluren 5.zebakian
xedatutakoaren arabera. (1428/03 R.D. 139.Art. 3. puntua)

− Bideko zirkulazioa oztopatzen duten lanetan seinaleak ezarri behar
dira beti, egunez eta gauez ; gainera, gaueko orduetan eta
eguraldiak edo ingurugiroak eragindako kasuetan , argiekin
balizatu behar dira. Hori guztia lanak egiten dituenaren kontura
izango da. Herrian eta Garraio Ministerioak horretarako ezarritako
oinarrizko araudiaren arabera. (1428/03 R.D. 140.Art.) .
Eta
jakinaren
gainean
ondorioetarako adierazten dizuet,

egotearren

eta

dagozkion

Usurbilen 2017ko maiatzaren 25ean
Udaltzainburua

Berraztertze errekurtsoa eta dokumentazio osagarria aztertu ostean, udal
aholkulari juridikoak, ARAUDI S.L.P. taldeko Nekane Azarola Martínez andereak,
2017ko apirilaren 4ean honako txostena eman du hitzez hitz:
NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCIÓN SAU ENPRESAK GASINSTALAZIOAREN OBRA EGITEKO EGIN DUEN HIRIGINTZABAIMENAREN INGURUKO TXOSTEN JURIDIKOA.
I.- AURREKARIAK
1.- Naturgas Energia Distribución SAU enpresak obra
gauzatzeko hirigintza-lizentzia eskatu zuen, 2016ko azaroaren 25ean,
“Acometida a la planta de RSU de Artzabaleta, Centro Penitenciario y
Polígono Industrial Eskuzaitzeta (P20DON160058)” proiektua
gauzatzeko, hain zuzen ere.
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2.- Hirigintzako baimen-eskaera horren kontra 4 txosten tekniko
idatzi ziren: Udal-arkitektoak 2016ko abenduren 23an egindakoa,
Zerbitzu eta Mantenua saileko buruak 2017ko urtarrilaren 10ean
egindakoa, Nekazaritza eta Ingurumen teknikariak 2017ko urtarrilaren
16an egindakoa; eta aholkulari juridiko honek urtarrilaren 16an
egindakoa.

3.- Aipatu txosten horiek oinarri hartuta, Tokiko Gobernu
Batzarrak, 2017ko urtarrilaren 31n egindako ohiko bilkuran, ebatzi zuen
hirigintza-baimena ukatzea.
4.- 2017ko martxoaren 10ean, Naturgas Energia Distribución
SAU enpresak, berraztertze errekurtsoa aurkeztu du.

II.- AZTERKETA JURIDIKOA
Lehenik aipatu beharra dago, txosten honen xedea dela
juridikoki aztertzea hirigintza-baimena ematerik dagoen edo ez, eta ez
direla aztertzen beste udal-teknikariek (hots, Udal-arkitektoak, Zerbitzu
eta Mantenua saileko buruak edota Nekazaritza eta Ingurumen
teknikariak) abendu eta urtarrila bitarteko txostenetan adierazitakoak.
2017ko urtarrilaren 16an egindako txosten juridikoan
adierazten nuen bezala, proiektu hau gauzatzeko, hirigintza-baimenaz
gain, udalak jabari publikoa erabiltzeko baimena edo kontzesioa eman
behar du. Bigarren baimen hori hirigintza-baimenaren aurretik eman
behar da.
2017ko martxoaren 10ean, Naturgas Energia Distribución SAU
enpresak hirigintza-baimenaren ukapenari berraztertze-errekurtsoa
aurkezteaz gain, jabari publikoa okupatzeko baimena eskatu du. Hain
zuzen, “Acometida a la planta de RSU de Artzabaleta, Centro
Penitenciario y Polígono Industrial Eskuzaitzeta (P20DON160058)”
proiektua gauzatzeko jabari publikoa okupatzeko baimena.
Eskaera horren espedientea izapidetzen ari da gaur egun
udala, eta txosten juridikoa 2017ko martxoaren 23an egin zen. Beraz,
jabari-erabileraren inguruan txosten horretan jasotakoa berresten dut.
Bestalde, kontuan eduki behar dugu, hirigintza-baimenak
egintza arautuak direla, ondorioz, eskaera onartu egin beharko da
hirigintza legedia eta planeamenduaren kontra ez badoa.. Horrela
jasotzen baitu jurisprudentziak, esaterako, epaia hauetan:
Auzitegi Goreneko 1990ko urtarrilaren 29ko epaia, non hitzez
hitz honako hau jasotzen den: “La licencia urbanística es un acto
administrativo de autorización por cuya virtud se lleva a cabo un
control previo de la actuación proyectada por el administrado
verificando si se ajusta o no a las exigencias del interés público
urbanístico tal como han quedado plasmadas en la ordenación vigente:
si es ésta la que determina el contenido del derecho de propiedad
-artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Suelo- es claro que este
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derecho ha de ejercitarse «dentro de los límites y con cumplimiento de
los deberes» establecidos por el ordenamiento urbanístico. Licencia la
examinada de naturaleza rigurosamente reglada -sentencias de 8 de
julio, 22 de septiembre, 16 de octubre y 13 de noviembre de 1989-,
constituye un acto debido en cuanto que necesariamente «debe»
otorgarse o denegarse según que la actuación pretendida se adapte o
no a la ordenación aplicable -artículo 178.2 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo.”
Auzitegi Goreneko 1999ko ekainaren 8ko epaia, non
adierazten den: “CUARTO: En relación con lo acabado de exponer,
conviene puntualizar que toda licencia urbanística es un acto
administrativo de autorización, cuyo objeto y finalidad es comprobar si
la actuación proyectada por el interesado se ajusta a las exigencias del
interés público urbanístico, previstas y reguladas en la ordenación
vigente. Es pues, la licencia urbanística un acto reglado, por el que se
debe conceder o denegar la licencia, necesariamente, según que la
acción o actividad pretendida se ajuste o no a la ordenación aplicable,
que en todo caso es la vigente al tiempo de dictarse la resolución
procedente, si ésta se dicta dentro del plazo legal previsto en el art. 9
del RSCL, o a la fecha de la solicitud en caso contrario.”
Zentzu berdinean, Auzitegi Goreneko 1996ko urtarrilaren 23ko
eta urriaren 4ko epaiak
Beraz, eskaera ez baldin baditu hirigintza arloko legedia eta
tresnak urratzen, udalak ematea behartuta dago.
Kasu zehatz honetan, Usurbilgo Plangintzako Hiri Antolaketako
Arauen Berrikuspenaren Testu Bateginak ez ditu azpiegitura hauek
arautzen, hau da, gas-sareak ez dira aurreikusten.
Bestalde, udalak bere alegazioetan beti defendatu du
azpiegitura honek Donostiako Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan
Partzialean (PTPan) ez dela jaso. Hau da, PTPan agertzen den gas
sarea, gasa banatzeko eta garraiatzeko sare nagusia da (agiri horren
memoriaren II.38 orrialdean jasotzen den moduan), eta Orain,
aztertzen ari den aukera, Urnieta-Hernani adarretik Lasarte-Oria
hegoalderaino eta Zubietako goialdeetaraino goipresioko linea berri bat
jartzea da
Baita ere Donostiako Plan Orokorreko ZU.08 ESKUZAITZETA
Exekuzio Unitateko Plan Partzialean, eta NU 06 ARZABALETA Plan
Berezia gas hartunea ekialdetik egitea aurreikusten da.
Geroztik, Eusko Jaurlaritzatik emandako erantzuna jaso da eta
2017ko urtarrilaren 26ko ebazpenaren arabera, Energiaren, Meategien
eta Industria Administrazioaren Zuzendariak instalazioa onura
publikokoa deklaratu da.
Ondorioz, kontuan edukita, Donostiako udalak baimena eman
duela eta PTPan agertzen den sare bakarra nagusia dela (adarrak edo
hartuneak ez ditu aurreikusten), ezin da mantendu proiektuak
planifikazio tresna horien kontra doala.
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Laburbilduz, Hirigintzari eta Lurzoruari buruzko 2/2006
Legearen 208 eta hurrengo artikuluetan araututakoari jarraiki, Udalak
baimena- baldintza guztiekin- ematea behartuta dago.
Zentzu honetan aipagarria da lege-xedapenaren 208.1
artikuluak adierazitakoa. Artikulu horren baitan, hirigintza baimenak
emateko garaian aplikatzekoak diren legeriaren eta plangintzaren
arabera ezarri beharreko baldintza guztiak ezarri ahalko baitira, legeria
eta plangintza horiek betetzen direla bermatzeko.
Donostian, 2017ko apirilaren 4an
Nekane Azarola Martínez
ARAUDI S.L.P

Gauzak horrela, udal teknikarien txostenak irakurri ondoren, Tokiko Gobernu
Batzarrak honako erabakia hartu du aho batez:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: Tokiko Gobernu Batzarrak, 2017ko urtarrilaren 31ean,
“Acometida a la planta de R.S.U. de Artzabaleta, Centro Penitenciario y polígono
industrial Eskuzaitzeta (P20DON160058)” proiektua exekutatzeko obretarako udal
baimena UKATUZ hartutako erabakiaren kontra NATURGAS ENERGIA
DISTRIBUCION, S.A.U. enpresak ordezkaritzan diharduen JAVIER BERMEJILLO
EGUIA jaunari aurkeztutako berraztertze errekurtsoa aintzat hartzea.
BIGARRENA: NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION, S.A.U.
enpresak
ordezkaritzan diharduen JAVIER BERMEJILLO EGUIA jaunari, “Acometida a la planta
de R.S.U. de Artzabaleta, Centro Penitenciario y polígono industrial Eskuzaitzeta
(P20DON160058)” proiektua exekutatzeko obretarako udal baimena ematea,
ondorengo baldintzapean:
•

Pablo Balairón Perez industri ingeniari teknikoak 2016ko maiatzean (000757 – 2405-2016) idatzitako Proiektuari eta 2017ko martxoaren 12an aurkeztutako
dokumentazio osagarriari, egokiturik egingo dira obrak, beti ere, jarraian aipatuko
diren eta udal teknikariak bere txostenetan ezarritako baldintzekin kontraesan
batean sartu gabe.

•

ZUINKETA AKTA. Obra baimena jaso ostean, obrak hasteko ezinbestean zuinketa
akta izenpetu beharko da udal aparejadorearekin.

•

Obrak hasi aurretik jabari publikoko lurrak okupatzeko udal baimena eskuratu
beharko da.

•

Santueneatik Amidira, bidea zabaltzea eta bide gorria eraikitzea aurreikusten denez,
obrak hasi aurretik, Artzabaletako R.S.U. planta, kartzela eta Eskuaitzeta
industrialdea gas naturalez hornitzeko azpiegitura, 2006ko ekainaren 6ko 1/2006
Foru Dekretu Arau Emaileen arabera eta Kimetz Etxeberriak idatzi behar duen
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proiektuak adieraziko duen zabalpenetik bideratzea aztertuko da eta azterketaren
berri udalari emango zaio.
•

Obren eragin gutxiena izan dezaten, ikastetxeetako garraiorik ez dagoenez uztaila
eta abuztuan burutuko dira.

•

Obrak hasi aurretik, garraio publikoen, bus-taxiaren eta zabor-bilketaren ibilbideak
adostu beharko ditu eskatzaileak zerbitzu emaleekin eta Udalarekin.

•

Egoiliar eta lurjabeei pasoa bermatuko zaie, baita oinezko eta bizikletadunei ere.

•

Obrak hasi aurretik. 15 eguneko epean:
-

Hondakinen Kudeaketarako Azterlanaren arabera, obralan eta eraisketa
hondakinen kudeaketaren balorazioa 27.335,00 eurotakoa da. 112/2012
Dekretuaren 5. artikuluan finkatutakoaren arabera, aurrekontuaren
%120ko fidantza jarri beharko da obra baimena ematearekin batean
(32.802,00 € euro). 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, ezinbestean.
32.802,00 €-ko fidantza, Kutxabankeko 2095 5069 07 1060024832 kontu
korrontean sartuko da, interesatuaren izen-abizenak eta “Fidantza:
HZ.04/2016-0578” jarriaz kontzeptuan.

•

Obrak hasi aurretik, udaltzaingoarekin adostuko dira hartu beharreko
neurriak eta ezinbestean, obrak hasiko diren data zehatza jakinarazi beharko
da aurrez 15 eguneko gutxieneko epea, eta baita, sor litezkeen intzidentziak
ere.

•

SEINALEZTAPENA. Ondoren aipatzen ditudan seinaleak jarri beharko dira:
✗

Zubietako eskola txiki ondoko bidegurutzean, Artzabaletan (1,5 km-ra)
bidea itxita ibilgailuentzat, txirrindularientzat eta oinezkoentzat
adierazten duen seinale informatiboa. Kartel honi bidea moztuta
adierazten duen seinalea atxikitu beharko zaio (S-15a)

✗

Santuenean, Zubietarantz ematen
informatiboa eta S-15a seinalea.

✗

Makinak eta obra egiten den gunea erabat itxita egongo da eta
oinezkoak pasatzea debekatzen duen seinalea (R-116), Bizikletak
pasatzea debekatua (R-114) eta motordunei pasatzen debekatzen dien
seinalea (R-102) jarri beharko dira bi aldeetako itxituretan. Ehun metro
lehenago, obrak eta bidea itxita adierazten duten seinaleak jarriko dira.
P-18 eta S-15a.

duen

bide

sarreran

seinale
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✗

Asteburuetan, oinezkoei eta txirrindulariei irekitzen zaienean, itxiturako
seinaleak estali egin beharko dira, motordunei dagokiona ezik.

•

Ur Agentziak ezarritako baldintzak bete beharko dira.

•

Gas hodiaren trazatuaren zanga gaina obrak egin ostean leheneratu egin beharko
da, bai egungo bidean kokatzen denean, baita landa lurrean kokatzen denean ere,
beti ere ingurunearekiko eragina murriztuz. Orohar, eskuhartzeak ezingo ditu
egungo baldintzak urritu.

•

Zangaren betetzean bertako lurrak berrerabiltzea lehenetsi beharko dira.

•

Instalakuntzak eta obren egikaritzak indarrean den araudia bete beharko du.

•

Udal mugikortasunaren ikuspegitik gas azpiegiturak ezingo du oinezko, motordun
eta bestelako ibilgailuen erabilera partekaturako oztopo izan.

•

Uraren babesari dagokionez, arloko araudia bete beharko da beti ere.

•

Udal araudiaren arabera, gas azpiegiturak ezingo du tokiko babes bereziko
basoengan inolako eraginik sortu.

•

Nekazaritzari dagokionez, nekazal lurren gaitasun agrologikoa ezingo da murriztu.

•

Euskararen Udal Ordenantzaren 41. atalak dioenari jarraituta, obra garaian
beharrezko diren trafiko seinale eta iragarpenak euskaraz jarriko dira.

•

Lege arau eta ordenantzen arabera, obra egiteko baimenak balioa izatekotan,
baimenduak bete beharreko baldintza orokorrak hauek dira:
-

Eraikuntzako Ordenantza orokorrak beteaz egingo da obra.
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 LURRALDEBUS zerbitzuari (Calle Easo, 74
20006 Donostia), herriko bus taxiari eta atez ateko bilketa zerbitzuari jakinaraziko die
interesatuak, obrak irauten duten bitartean hartuko diren neurrien berri izan dezaten eta
edozein argibidetarako udaltzaingoarekin harremanetan jar daitezen.
HIRUGARRENA: Santuenea eta Zubietako herritarrei obrak egingo diren daten
eta baldintzen berri emango zaie, Udalaren hizkuntz irizpideak errespetatuz lanak hasi
aurretik.
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LAUGARRENA: Erabaki honen berri interesatuari eta Kontuhartzaileari emango
zaio.

4.- HIRI ANTOLAMENDUKO ARAU SUBSIDIARIOETAKO A-34 (SEKAÑA) EREMUKO
B-1 PARTZELAN ERAIKITAKO SAN INAZIO KALEA 5, 1.D ETXEBIZITZARI LEHEN
ERABILERA EMATEA.
Esp. Zenbakia: HZ.04/2006-0451
GAILUR BERRI, S.L. enpresaren ordezkaritzan diharduen, Felipe Gómez
Arriarán jaunak, Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-34 (Sekaña) Eremuko B1 partzelan, eraikitako 20 etxebizitzen eta garajeen lehen erabilera baimena eskatzen
zuen. (Esp. Zenbakia: HZ.04/2006-0451).
Eskaera horri erantzunez, Tokiko Gobernu Batzarrak, 2009ko ekainaren 23an,
besteak beste, zera erabaki zuen:
LEHENDABIZI: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-34
(Sekaña) Eremuko B-1 partzelan, eraikitako 20 etxebizitzen eta garajeei (San
Inazio kalea, 5) LEHEN ERABILERA ematea, San Inazio kalea, 5 – 1. D
etxebizitzari izan ezik.
BIGARRENA: Egindako arau-hausteagatik ezarritako isunaren barruan,
jakinarazpen hau jasotzen den biharamunetik kontatzen hasita 15 eguneko
epean, 50.439,30 euro ordaindu beharra gogoraraztea Gailur Berri, S.L.
enpresari.
HIRUGARRENA: Erabaki hau interesatuari, Kontuhartzailetzari, Errenta
eta Ondareko Teknikariari, ur zerbitzuaren ordainketa-erroldaren arduradunari
eta udal erroldako arduradunari jakinaraztea.

SAN INAZIO KALEA, 5 – 1. D ETXEBIZITZAREN LEGEZTAPENA
2018ko martxoaren 7an, Alkatetzak, honako dekretua eman zuen:
XABIER ARREGI IPARRAGIRRE JAUNAK, USURBILGO
UDALEKO ALKATEAK, TOKI-JARDUNBIDEAREN OINARRIAK
ARAUTZEN DITUEN APIRILAREN 2KO 7/1.985KO LEGEKO 21.1.
ATALEAN XEDATUTAKOAREN ARABERA, HONAKO HAU
IKUSIRIK
ESP. ZKIA.: HZ.02/2008-0357

GAILUR BERRI, S.L. enpresak, Hiri Antolamenduko Arau
Subsidiarioetako A-34 (Sekaña) Eremuko B-1 partzelan burututako
ezkutuko jarduketak legeztatzeko bidean Hirigintza Hitzarmen bat
izenpetu zuen Usurbilgo Udalarekin. Hirigintza Hitzarmen hau, 2008ko
abuztuaren 8an argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren 151.
zenbakian.
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Hirigintza Hitzarmen honen seigarren erabakiak honela dio hitzez
hitz:
SEIGARRENA. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 221.9. artikuluari
jarraiki, eta Plangintza Arau Subsidiarioak Aldatzeko espedientea
behin betiko onartu ondoren izapidetuko den gehiegizko aprobetxamendua legeztatzeari dagokionez, Gailur Berri, S.L. enpresak
97.800,69 euro ordainduko ditu legeztatze horren ondoriozko
indemnizazio gisa. Ordainketa hau, aldaketa-espedientea behin
betiko onartzen den egunaren ondoko 15 eguneko epearen barruan
gauzatuko da.

Foru Aldundiko Diputatuen Kontseiluak, 2011ko maiatzaren 24ko
batzarraldian, besteak beste, "Usurbilgo Hirigintza Plangintzako Hiri
Antolaketako Arauetako Sekaña A-34 arearen ezaugarrien fitxaren
aldaketa" behin betiko onartu zuen. Erabakia Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialeko 106. zenbakian argitaratu zen 2011ko ekainaren 6an.
Hau ikusirik, Alkateak, 2011ko abenduaren 1ean, 2011/1088
dekretuaren bidez zera erabaki zuen:
LEHENDABIZI: GAILUR BERRI, S.L. enpresari, erabaki honen
jakinarazpena jasotzen den biharamunetik kontatzen hasita 15
laneguneko epean, B-1 partzelako gehiegizko aprobetxamendua
legeztatzearen ondoriozko indemnizazio gisa, 97.800,69 €
ordaintzeko agintzea.
BIGARRENA: Ordaindu ezean, zorra premiamendu-bidetik
ordainaraziko dela ohartaraztea.
HIRUGARRENA: GAILUR BERRI, S.L. enpresari, erabaki honen
jakinarazpena jasotzen den biharamunetik kontatzen hasita
hilabeteko epea ematea beharrezko dokumentazio grafikoa eta
hirigintza-aprobetxamenduen
kopuruen
koadroak
aurkezteko,
gehiegizko hirigintza-aprobetxamendua justifikatuz eta Foru Aldundiko
Diputatuen Kontseiluak onartutako Ezaugarrien Fitxaren Aldaketaren
espedientearen bidez legalizatu dela egiaztatuz.
LAUGARRENA: Aipatu diru kopurua ordaindu eta eskatutako
agiriak aurkeztu ostean, eta udal teknikariak dagokion ALDEKO
txostena egin ondoren, Jabetza Erregistroan aurreneurrizko albooharra ezeztatzea eskatuko da, B-1 partzelako Lehen solairuko D
ateko etxebizitzaren (San Inazio kalea, 5 – 1.D) oharra kentzeko.
BOSGARRENA: Erabaki honen berri GAILUR BERRI, S.L.
enpresari eta Kontuhartzaileari ematea.

2011eko abenduaren 30ean, udal arkitektoak, Ekhiñe Egiguren
Azkune andereak, bestalde, gehiegizko hirigintza-aprobetxamendua
justifikatuz eta Diputatuen Kontseiluak onartutako Ezaugarrien Fitxaren
arabera legalizatu dela egiaztatzeko aurkeztutako beharrezko
dokumentazio grafikoa eta hirigintza-aprobetxamenduen kopuruen
koadroen inguruan dagokion txostena egin zuen. Hitzez hitz honako
zioen:
Beraz, esan liteke, aurkeztu den eraikigarritasun hazkundearen
justifikazioak betetzen dituela A-34 Sekañako B-1, B-2 eta B-3
lursailetarako izenpetu ziren Hirigintza Hitzarmenak eta oro har
Eremurako onartu zen Arau Subsidiarioen Aldaketa puntuala ere.
Gainera, planoak bat datoz espediente bakoitzean dauden Obra
Amaierako dokumentazioarekin.
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Orain berriz, 2018ko martxoaren 2an, udal kontuhartzaileak,
Karmele Lizaso Ubera andereak, GAILUR BERRI, S.L. enpresak,
gehiegizko aprobetxamendua legeztatzearen ondoriozko indemnizazio
gisa ordaindu beharreko 97.800,69 € dagoeneko ordaindu dituela
jakinarazi du.
Beraz, B-1 partzelako Lehen solairuko D ateko etxebizitza (San
Inazio kalea, 5 – 1.D) legeztatutzat emateko eta Jabetza Erregistroan
ezarritako aurreneurrizko albo-oharra ezeztatzeko baldintza betetzen
dira.
Hau guztia kontutan izanik,
ERABAKI DUT
LEHENDABIZI: B-1 partzelako Lehen solairuko D ateko etxebizitza
(San Inazio kalea, 5 – 1.D) legeztatutzat ematea.
BIGARRENA: B-1 partzelako Lehen solairuko D ateko etxebizitzari
(San Inazio kalea, 5 – 1.D) Jabetza Erregistroan ezarritako
aurreneurrizko albo-oharra kentzea eta Jabetza Erregistrori hala egiteko
eskatzea.

SAN INAZIO KALEA, 5 – 1. D ETXEBIZITZAREN LEHEN ERABILERA
Beraz, ez dago inolako eragozpenik San Inazio kalea, 5 – 1. D etxebizitzari ere
lehen erabilera emateko.

Gauzak horrela, Tokiko Gobernu Batzarrak honako erabakia hartu du aho
batez:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-34 (Sekaña)
Eremuko B-1 partzelan, eraikitako San Inazio kalea, 5 – 1. D etxebizitzari LEHEN
ERABILERA ematea.
BIGARRENA: Erabaki hau interesatuari, Kontuhartzailetzari, Errenta eta
Ondareko Teknikariari, ur zerbitzuaren ordainketa-erroldaren arduradunari eta udal
erroldako arduradunari jakinaraztea.

Gai-zerrendatik kanpo:
Batzarkideek, aho batez puntu hau gai-zerrendan sartzea berretsi dute.
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5.- KIROL INSTALAZIOEN GARBIKETA ZERBITZU KONTRATU ERRESERBATUA.
AKATS ZUZENKETA ETA PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPE BERRIA
IREKITZEA.
Batzarkideek, 2018ko martxoaren 9an alkateak emandako 2018/0219 dekretua aho batez
berretsi dute. Honela dio berretsitako dekretuak:
“ALKATEAREN 2018/0219 DEKRETUA
Esp.zk.: ID.05/2017-0544
XABIER ARREGI IPARRAGIRRE Usurbilgo Udaleko alkateak, TokiJardunbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 21.1
atalean eta Sektore Publikoko Kontratuen Testu Bategina onartzen duen
azaroaren 14ko
3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 2. Xedapen
Gehigarriaren 1. puntuak xedatutakoaren arabera,
IKUSIRIK
Usurbilgo Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak, 2018ko urtarrilaren 30ean egindako
bilkuran, kirol instalazioen garbiketa zerbitzu kontratu erreserbatua esleitzeko
kontratazio espedienteari onespena eman zion
Lizitazio iragarki hauek argitaratu ziren:
- DOUE (Europa): DO/S S24 03/02/2018 51226-2018-ES.
- BOE (Estatua): 2018/02/08ko 35. zk., 7368 iragarkia.
- GAO (Gipuzkoa): 2018/02/09ko 29. zk.
Halaber, Euskadiko Kontratazio Plataforman lizitazioari buruzko informazioa
argitaratu zen.
Proposamenak aurkezteko epea martxoaren 12an amaitzen da.
Plegu administratiboetako II. Eranskinak gaur egun dauden langileak zeintzuk
diren ziurtatzen ditu. Ziurtagiri horrek akatsak dituenez, langile kopuruari
dagokiona, ziurtagiria zuzendu eta proposamenak aurkezteko epea luzatzea
hobesten da.
KONTUTAN HARTURIK
-Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen urriaren
1eko 39/2015 Legearen 109.2 artikulua.
-Urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren 75. artikulua.
ERABAKI DUT
LEHENA: Plegu administratiboetako II. Eranskina zuzentzea eta Euskadiko
Kontratazio Plataforman ziurtagiri berria eranstea.
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BIGARRENA: II. Eranskinaren zuzenketaren berri ematea DOUEra, BOEra eta
GAOra zuzenketa iragarkia bidaliz. Aurretik argitaratu zen iragarkiaren
gainerako baldintza guztiek aldatu gabe jarraitzen dute.
HIRUGARRENA: Proposamenak aurkezteko epea berria irekitzea, hau da,
DOUEra iragarkia bidaltzen denetik 40 egun naturaleko epea.
LAUGARRENA. Honen berri Tokiko Gobernu Batzarrari ematea, erabakiak
berretsi ditzan.”
Eta eztabaidarako gaiak amaiturik, alkateak batzarraldia bukatutzat eman du,
goizeko 9:00etan bilera agiri hau jaso da, batzordekideek izenpetuz eta nik,
idazkariak, ziurtatuz.
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