TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2018KO ABUZTUAREN 14EAN
GOIZEKO 9:00ETAN EGINDAKO OHIKO BILKURAKO AKTA

BERTARATUAK:
Alkateordea: Alaitz Aizpurua Labaka.
Zinegotziak: Josune Estella Arranz eta Irene Gartzia Palacios.
Idazkariordea: Olatz de Miguel Arnaiz.
Ezin-etorria adierazi dute: Xabier Arregi Iparragirrek eta Jone Urdanpilleta Urdanpilletak.

1.- IGEPAK, S.A. ENPRESAK, AEROSOLAK EKOIZTEKO BERE JARDUERA HANDITU AHAL
IZATEKO, ZUMARTEGI INDUSTRIALDEAKO LEGARDA 1 - AITZEZARRA 2 HELBIDEAN
EGOKITUTAKO PABILOIARI LEHEN ERABILERA BAIMENA EMATEA.
IGEPAK, S.A. enpresak, aerosolak ekoizteko bere jarduera haunditu ahal izateko
Zumartegi industrialdeko Legarda 1 – Aitzezarra 2 helbidean egokitutako pabiloiaren lehen
erabailera baimena eskatzen du.
AURREKARIAK
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2016ko martxoaren 22an, IGEPAK, S.A. enpresari Zumartegi
industrialdeko Legarda 1 – Aitzezarra 2 helbidean aerosolak ekoizteko jarduera zabaldu ahal
izateko obretarako udal ematea ematea erabaki zuen.
OBRAREN EZAUGARRIAK
Exekuzio materialeko aurrekontua:

367.707,62 €

Obra Amaiera partzialaren PEM:

400.203,36 €

Obrari dagozkion hobariak:

Indarrean diren Ordenantza Fiskalen araberako
hobariak ez dira aplikagarriak.

Hondakinen Kudeaketarako
Azterlana:

Aurrekontua: 1.486,95 €
Fidantza (%120): 1.784,34 €.

LEHEN ERABILERA
Orain berriz, IGEPAK, S.A. enpresak, obra amaierako dokumentazioa aurkeztearekin
batera, Zumartegi industrialdeko Legarda 1 – Aitzezarra 2 helbidean egokitutako pabiloiaren lehen
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erabailera baimena eskatzen du.
TXOSTEN TEKNIKOA
Eskaera eta aurkeztutako dokumentazioa aztertu ostean, udal arkitektoak, miren dorleta
erausquin alijostes andereak, 2018ko uztailaren 25ean honako txostena eman du:
BULEGO TEKNIKOA
Udal Teknikariak Alkate jaunari
OBRA HAUNDIAK
ZUMARTEGI INDUSTRIALDEKO AITZEZARRA 4 KO PABILOIA EGOKITZEKO
PROIEKTUARI OBRA AMAIERARI TXOSTENA
ESKATZAILEA: IGEPAK
ESPEDIENTE ZENBAKIA: HZ.04/2014-0171
KOKAPENA: Aitzezarra 4, Zumartegi industrialdea, Usurbil
ESKAERA DATA: 2018KO otsailaren 14
EXEKUZIO PROIEKTUAREN PEM: 367.707,62 euro
LIKIDAZIOA: 400.203,36 euro
HONDAKINEN
KUDEAKETARAKO
AZTERLANA:
FIDANTZA(%120):1.784,34

1.486,95

euro

AURREKARIAK
-

-

2014ko apirilaren 16an ASMATU S.L.P. ingenieritzak obra baimen eskaera aurkeztu zuen
Udalean, IGEPAK S.A. enpresaren izenean; “PROYECTO DE ACONDICIONAMEINTO
DE NUEVA NAVE DE IGEPAK, EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ZUMARTEGI,
USURBIL”.
2014ko ekainaren 17an udal arkitektoak eta ingurumen udal teknikariak bertaratzea.
2014ko uztailaren 16an udal arkitektoak KONTRAKO txostena.
2014ko urriaren 14an Tokiko Gobernu Batzarraren erabakia baimena ukatuz.
2014ko abenduaren 10an interesatuaren idatzia berraztertze errekurtsoa tartekatuz.
2014ko abenduaren 23an udal arkitektoaren txostena.
2015eko urtarrilaren 27an Tokiko Gobernu Batzarraren erabakia berraztertze errekurtsoa
baztertuz.
2015eko abenduaren 4an interesatuaren idatzia
jardueraren handitzeak
ingurumen-.inpaktua ebaluatzeko prozedura ez duela jarraitu beharko justifikatuz.
2016ko martxoaren 11ean interesatuaren idatzia, Proiektuari dokumentazio gehigarria
aurkeztuz.
2016ko martxoaren 17an udal arkitekoaren txostena non honako hau agertzen da:
“1. Txosten hau KONTRAKOA da legeztagarria ez den egungo eraikigarritasun soberakinari
dagokionean. Zehazki baimengarria ez den 295,6 m2-ko eraikigarritasun soberakina hauteman
da solairuartean. IGEPAK jardueraren handitzea egokitzeko obra baimenak ezingo du inolaz
ere legeztagarria ez den azalera eraikia kontsolidatu, ezta azalera horretan obrak egiteko edo
erabilera emateko ahalbidetu ere. Zentzu horretan, 2/2006 Lurzoruaren Legeak 219. artikulua
eta hurrengoetan finkatutakoak lirateke aplikagarriak.
2. Obra Proiektuari ALDEKO txostena idazten zaio gainontzeko alderdietan, beti ere honako
baldintzak betetzen diren artean:

-

1000/2010 Elkargoen Ikus-Onespen Derrigorrezkoaren Erret Dekretua bete beharko da,
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-

-

-

dokumentazio gehigarria Elkargo Ofizialak ikus-onetsia aurkeztuz HAMABOST
EGUNEKO EPEAN.
Eskuhartzeak egungo eraikinaren bolumena mantendu beharko du.
Ezinbestean bete beharko da Suteen aurkako babeserako eraikin industrialetako
Erregelamendua.
Behe solairuako administrazio guneak 68/2000 Irisgarritasun Dekretuaren III. Eranskineko
1.3. artikulua bete beharko du eta ondorioz,II. Eranskineko 3.12. artikulua.
Administrazioguneak EKT bete beharko du eta orohar, eraikinean eskuhartzeak
aplikagarria zaion gainontzeko araudia.
112/2012 Dekretuaren 5. artikuluan finkatutakoaren arabera, aurrekontuaren %120-ko
fidantza jarri beharko da obra baimena ematearekin batean (1.784,34€). 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.”

2016ko martxoaren 22an Tokiko Gobernu Batzarraren erabakia baimena emanez.
2018ko otsailaren 14ean obra amaierako ziurtagiria aurkezten du.
2018ko maiatzaren 24an hondakinen kudeaketa ziurtagiria aurkezten da.
2018ko ekainaren 12an behean izenpetzen duen teknikariak txostena egin zuen
dokumentazio gehigarria eskatuz.
2018ko uztailaren 11ean dokumentazio osagarria aurkeztu da.
2018ko uztailaren 18an Xabier Sarriegi ingeniariarekin bilera egin da bulegoan
aurkeztutako dokumentazioan falta diren puntuak agertzeko.
2018ko uztailaren 23an bertaratzea egin da.
2018ko uztailaren 24ean dokumentazio gehigarria aurkeztu da.

Erlazionatuak:
−

−

−
−
−

HZ.01/2015-0065- A-30 (Zumartegi) Eremuko AASSetako ezaugarri fitxaren
ALDAKETA puntuala
◦
2015eko ekainaren 12an GAOn argitaratua A-30 Zumartegi Eremuko AASSetako
ezaugarri fitxaren ALDAKETA puntualaren behin betiko onespena.
HZ.07/2014-150 – Zumartegi Industrialdeko Aitzezarra 2 pabiloian jarduera
handitzeko jarduera proiektua.
◦
2016ko martxoaren 8an Tokiko Gobernu Batzarrak A-30 Zumartegi Industrialdeko
Legarda 1 -Aitzezarra 2 pabiloian pabiloian aerosolak ekoizteko jarduera handitzeko
baimena eman zuen.
HZ.07/2007-0067 – Aerosolak ekoizteko jarduera Aitzezarra kalea, 4ko pabiloia
zabaltzeko jarduera proiektua
Zenb. 330/sig. 0199-01: Aitzezarra kalea 2an Aerosolen ekoizketarako jarduera
baimena.
Tomo 361630- 1971. urtea. Solicitud de licencia municipal para el establecimiento
de una industria destinada a la fabricación y envasado de AEROSOLES en el
Polígono Industrial 24.

TXOSTENA
2018ko uztailaren 11ean Xabier Sarriegi Mugica jaunak IGEPAK en
izenean, Zumartegi industrialdeko Aitzezarra 4 pabiloiko egokitze proiektuko obra
amaierako informazio gehigarria aurkeztu du: EKT SI aren justifikazioa bulego
gunerako, EKTaren betetzearen ziurtagiria, zuzendutako planoak.
2018ko uztailaren 18an egindako bileran, aurkeztutako dokumentazio
gehigarrian ikusitako gabeziak adierazi zaizkio Xabier Sarriegi Mugica jaunari. Alde
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batetik aurkeztutako oinplantetan bulegoetako 2.solairuan erabilera gabeko zatia
markatu gabe dagoela (azalera koadroetan agertu arren) eta bestalde, egindako
komunak irisgarritasuna betetzen ez dutela. Berak bestalde agertu du bulego horiek
ez direla erabiliko, suteen instalakuntzak bakarrik berritu direla industri sailak horrela
eskatu duelako baina ez dela beste ezer egingo eta jendearen harreragunea
Igepak-ek duen beste eraikinean jarraituko duela.
2018ko uztailaran 24 ean dokumentazio gehigarria aurkezten da. Bertan
plano zuzenduak aurkeztu dira eta txosten honen goiko puntuan agertzen dena
esaten dute: pabiloi honetan ez direla bisitak jasotzen, hauek beste pabiloian dutela
harrera puntua.
−

BERTARATZEA:

2018ko uztailaren 23an behean izenpetzen duen teknikariak
bertaratzea egin du. Bertan ikusi da biltegia erabiltzen ari direla baina
bulego gunea ez dagoela erabileran, su itzalgailuak eta emergentzi
argiak jarri dituzte, eskailera su aurka babestu dute eta baita sabaia ere,
baina ez dute beste ezer egin, ez daude erabilgarri. Pabiloiaren biltegi
gunean, egikaritu dena planoekin bat dator eta su itzalgailuak, barrerak,
e.a. planoan agertzen diren puntoetan daude.

−

DOKUMENTU OSAGARRIAK:

2018Ko uztailaren 24ean aurkeztutako dokumentazio osagarrian,
planoetan ondo agertzen da erabili ezin daitezkeen guneak. Idatzian
bulego guneak ez direla erabiliko agertzen da eta beraz publikora
irekiak ez direla egongo ziurtatzen da.

−

HONDAKINEN KUDEAKETA:

DSC ak ahalik eta azkarren bidaliko dituztela adierazten da uztailaren
11ean aurkeztutako dokumentazioan.

−

OBRA AMAIERAKO LIKIDAZIOA: Aurkeztu den likidazioaren arabera,
Exekuzio Proiektuarekiko igoera egon da obra amaieran, beraz,
Kontuhartzailetza Sailari jakinarazten zaio Obra Baimen tasaren
egokitzapena egin beharko dela, obra amaierako likidazioa
400.203,36 eurotakoa izanik.

ONDORIOAK
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Beraz, gabeziak zuzendu direla ikusirik ALDEKO txostena idazten da beti
ere kontutan izanda bulego gunea ezin dela publikora irekita egon eta iriki ezkero,
irisgarritasun dekretua bete beharko lukeela behe solairuan harrera gune eta komun
irisgarri bat jarriaz. Gainera, solairuarteen 545,27m2tik gorako azalera erabilera
gabe gelditzen da eta ez da kontsolidatzen.
Fidantza bueltatzeko DSCak aurkeztu beharko dira.
Hau da behean izenpetzen duen teknikariaren iritzia, hobe oinarritutako
besteren kalterik gabe. Udalari jakinarazten zaiona, dagokion erabakia har dezan.
Usurbilen, 2018ko uztailaren 25ean.
Izta.: Miren Dorleta Erausquin Alijostes
UDAL ARKITEKTOA

Transkribatutako txostenak irakurri ondoren, Tokiko Gobernu Batzarrak honako erabakia hartu du
aho batez:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: IGEPAK, S.A. enpresak, aerosolak ekoizteko bere jarduera haunditu ahal
izateko Zumartegi industrialdeko Legarda 1 – Aitzezarra 2 helbidean egokitutako pabiloiari lehen
erabailera baimena ematea honako baldintzarekin:
− Bulego gunea ezingo da publikora irekita egon eta irekiz gero, irisgarritasun dekretua
bete behar luke, behe solairuan harrera gune eta komun irisgarri bat jarriaz.
− Solairuarteen 545,27m2tik gorako azalera erabilera gabe gelditzen da eta ez da
kontsolidatzen.
BIGARRENA: Hondakinen Kudeaketa egokia bermatzeko 2016ko maiatzaren 2an ezarritako
1.784,34 €-tako fidantza (IE 20-2016) bueltatzeko DSCak aurkeztu beharko dira.
HIRUGARRENA: Erabakia jakinaraztea interesatuari eta Kontuhartzaileari, zergen kitapena
egin dezan.

2.- MUNALURRA KALEA 14 ETXEAN JARRITAKO IGOGAILUARI LEHEN ERABILERA
BAIMENA EMATEA.
MUNALURRA KALEA 14 ETXEKO JABEKIDEEN ELKARTEAREN (IFK: H-20910436)
ordezkaritzan diharduen B & A INMOGEST, S.L. administraileak, Munalurra kalea 14 etxean
jarritako igogailuaren lehen erabilera baimena eskatu dute.
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AURREKARIAK – ERAIKITZEKO BAIMENA
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2016ko urriaren 25ean, MUNALURRA KALEA 14 ETXEKO
JABEKIDEEN ELKARTEAREN (IFK: H-20910436) ordezkaritzan diharduen B & A INMOGEST, S.L.
administraileari, Munalurra kalea 14 etxean igogailua jartzeko udal baimena eman zion.
OBRAREN EZAUGARRIAK
Exekuzio materialeko aurrekontua:

Guztira: 153.117,08 €

Obra amaierako ziurtagiria:

Guztira: 149.104,36 €

Obrari dagozkion hobariak:

% 90 hobaria (Ordenantza Fiskalak, VII. Hobariak, 11.b
artikulua)

Hondakinen Kudeaketarako
Azterlana:

Aurrekontua: 553,85 €
Fidantza (%120): 644,62 €

LEHEN ERABILERA BAIMENA
2018ko urtarrilaren 4an MUNALURRA KALEA 14 ETXEKO JABEKIDEEN ELKARTEAREN
(IFK: H-20910436) ordezkaritzan diharduen B & A INMOGEST, S.L. administraileak obra amaierako
dokumentazioa aurkeztearekin batera, jarritako igogailuaren lehen erabilera baimena eskatu du.
2018ko uztailaren 12an berriz eskatutako dokumentazio osagarria aurkeztu du, tartean hondakinen
kudeaketa amaiera txostena .

TXOSTEN TEKNIKOA
Udal arkitektoak, Miren Dorleta Erausquin Alijostes andereak, aurkeztutako dokumentazioa
aztertu eta dagokion ikuskapen-bisitaldia burutu ostean, 2018ko ekainaren 25ean lehen erabilera
baimen eskaerari ALDEKO txostena eman dio.
Transkribatutako txostenak irakurri ondoren, Tokiko Gobernu Batzarrak honako erabakia
hartu du aho batez:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: AMUNALURRA KALEA 14 ETXEKO JABEKIDEEN ELKARTEAREN (IFK: H20910436) ordezkaritzan diharduen B & A INMOGEST, S.L. administraileak, Munalurra kalea 14
etxean jarritako igogailuari lehen erabilera baimena ematea.
BIGARRENA: Hondakinen Kudeaketa egokia bermatzeko 2016ko azaroaren 17an ezarritako
644,62 €-tako fidantza (IE 47-2016) itzultzeko agintzea kontuhartzailetzari honako kontu zenbakian:
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ES84-2095-5069-0810-6583-3054.
HIRUGARRENA: Erabakia jakinaraztea interesatuari eta Kontuhartzaileari, zergen kitapena
egin dezan.

3.- W. DIAMANT, S.A. ENPRESAK OSINALDE INDUSTRIALDEKO ERROTABERRI KALEA 3KO
PABILOIAN ENPRESAREN BULEGOEN SOLAIRUARTEA HAUNDITZEKO EGINDAKO OBRARI
LEHEN ERABILERA BAIMENA EMATEA.
W. DIAMANT, S.A. enpresak egindako eskaera aztertu dut. Bertan, Osinalde industrialdeko
Errotaberri kalea 3ko pabiloian enpresaren bulegoen solairuartea haunditzeko egindako obraren
lehen erabilera udal baimena eskatzen du.
AURREKARIAK
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2016ko irailaren 13an, zera erabaki zuen: W. DIAMANT, S.A.
enpresari, Osinalde industrialdeko Errotaberri kalea 3ko pabiloian enpresaren bulegoen
solairuartea haunditzeko udal baimena ematea.
LEHEN ERABILERA BAIMENA
Orain berriz, obra amaierako ziurtagiria aurkeztearekin batera burututako obraren lehen
erabilera baimena eskatu du interesatuak.
TXOSTEN TEKNIKOA
Eskaera eta aurkeztutako dokumentazioa aztertu ostean, udal arkitektoak, miren dorleta
erausquin alijostes andereak, 2018ko uztailaren 24an honako txostena eman du:
BULEGO TEKNIKOA
Udal Teknikariak Alkate jaunari
OBRA AMAIERA
OSINALDE INDUSTRIALDEKO ERROTABERRI KALEA 3KO PABILOIAN BULEGOEN
SOLAIRUA HAUNDITZEKO OBRA BAIMENA
KOKAPENA: Osinalde industrialdeko Errotaberri kalea 3. Usurbil
ESKAERA DATA: 2017ko uztailaren 20
ESKATZAILEA: W. DIAMANT S.A.
ESPEDIENTE ZENBAKIA: HZ.04/2016-0259
OBRA PROIEKTUAREN PEM: 16.589,99 euro
HONDAKINEN KUDEAKETARAKO AZTERLANA: 100euro Fidantza (%120): 120 euro
AURREKARIAK
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− 2016ko maiatzaren 30ean Ander Beristain Bernedo jaunak Errotaberri kalea 3an W.
−

Diamant enpresak duen pabiloian bulegoen solairuartea handitzeko obra baimen
eskaera egin du Usurbilgo udalean.
2016ko irailaren 6ean bertaratzea egin zuen Ekhiñe Egiguren udal arkitektoak.

− 2016ko irailaren 7an baldintzak zituen aldeko txostena idatzi zuen udal arkitektoak.
−
−
−
−

−
−

2016ko irailaren 13an Tokiko Gobernu Batzarraren baimena.
2017ko urriaren 13an lehen erabileraren baimen eskaera.
2017ko urriaren 16ean ur agentziaren baimena.
2018ko ekainaren 21ean behean izenpetzen duen teknikariaren txostena dokumentazio
osagarria eskatuz. EKT-a betetzen duenaren ziurtagiria eta Hondakinen amaiera
txosten. Bestalde hondakinen kudeaketaren fidantza ordaintzea ere eskatu da.
2018ko uztailaren 20ean emailez dokumentazio gehigarria aurkeztu dute.
2018ko uztailaren 24ean behean izenpetzen duen teknikariak bertaratzea egin du.

TXOSTENA
Ander Beristain Bernedo jaunak, W. DIAMANT-EN IZENEAN 2018ko uztailaren
20ean, email bidez dokumentazio gehigarria aurkeztu du: EKTa betetzen duenaren
kolegioak ikus onetsitako ziurtagiria, eta hondakinak behar bezala kudeatu direnaren
ziurtagiria.
Dokumentazioa aztertu ostean honakoa esan daiteke:

− HONDAKINEN KUDEAKETAREN FIDANTZA: Hondakinen kudeaketaren
ziurtagiria aurkeztu da baina DSC-ak aurkeztu arte fidantza ezin da bueltatu.

− DOKUMENTAZIO GEHIGARRIA: Eskatutako dokumentazioa aurkeztu da.
− BERTARATZEA: Egikaritu diren obrak proiektuan eta obra amaieran
aurkeztutakoarekin bat datoz. Emergentzi argiak eta su itzalgailuak dagokien
tokian jarrita daude

− ERLAZIONATUTAKO ESPEDIENTEA: Udal teknikariak 2016ko irailaren 6ean
egindako bisitan ikusitako W.DIAMANT, S.L. enpresak egindako baimenik
gabeko obren gaia HZ.12/2016-0453 espedientean bideratu da.
ONDORIOA
Beraz, gabeziak zuzendu direla ikusirik ALDEKO txostena idazten da. Fidantza
bueltatzeko DSCak aurkeztu beharko dira.
Hauxe da izenpetzen duen teknikariaren iritzia, hobeto oinarritutako beste iritzien
kalterik gabe. Udalari jakinarazten zaiona dagokion erabakia har dezan.
Usurbilen, 2016ko uztailaren 24ean
UDAL ARKITEKTOA
Izta.: Miren Dorleta Erausquin Alijostes
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Transkribatutako txostenak irakurri ondoren, Tokiko Gobernu Batzarrak honako erabakia
hartu du aho batez:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: W. DIAMANT, S.A. enpresak, Osinalde industrialdeko Errotaberri kalea 3ko
pabiloian enpresaren bulegoen solairuartea haunditzeko egindako obrari lehen erabilera baimena
ematea.
BIGARRENA: Hondakinen Kudeaketa egokia bermatzeko ezarritako 120 €-tako fidantza
bueltatzeko DSCak aurkeztu beharko dira.
HIRUGARRENA: W. DIAMANT, S.A. enpresak, AASSek ezarritako lerrokadurak gaindituz
baimenik gabe egindako obrei dagokionez, gaia HZ.12/2016-0453 espedientearen baitan bideratuko
da, Alkatetzak 2017ko martxoaren 20ean emandako 2017/0265 dekretua kontutan izanik.
LAUGARRENA: Erabaki honen berri interesatuari eta Kontuhartzaileari emango zaio.

4.- LAURA AZPIROZ ARRUTI ANDREARI, AGINAGAKO IRUGARRENA ETXEA (AGINAGA 36)
BARRUTIK ERABERRITZEKO UDAL BAIMENA EMATEA..
LAURA AZPIROZ ARRUTI andereak, Aginagako Irugarrena etxea (Aginaga 36) barrutik
eraberritzeko udal baimena eskatu du.
OBRAREN EZAUGARRIAK
Exekuzio materialeko aurrekontua:

71.252,80 €

Obrari dagozkion hobariak:

Indarrean diren Ordenantza Fiskalen araberako hobariak
ez dira aplikagarriak.

Hondakinen Kudeaketarako Azterlana:
Hirigintza kargengatik Udalari eman
beharreko konpentsazio ekonomikoa

Aurrekontua: 957,08 €
Fidantza (%120): 1.148,50 €.
8.918,45 €

Eskaera eta aurkeztutako dokumentazioa aztertu ostean, udal arkitektoak, miren dorleta
erausquin alijostes andereak, 2018ko uztailaren 24an honako txostena eman du:
BULEGO TEKNIKOA
Udal Teknikariak Alkate jaunari
OBRA HAUNDIAK
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IRUGARRENA, AGINAGA AUZOA 36 KO BARRUKO ZAHARBERRITZEA
EGITEKO OBRETARAKO BAIMENA
KOKAPENA: Aginaga auzoa 36. Usurbil
ESKAERA DATA: 2018ko uztailaren 20ean
ESKATZAILEA: LAURA AZPIROZ
ESPEDIENTE ZENBAKIA: HZ.04/2018-0171
OBRA PROIEKTUAREN PEM: 71.252,80 euro
HONDAKINEN KUDEAKETARAKO AZTERLANA: 957,08euro
50euro

Fidantza (%120): 1148,

AURREKARIAK
-

-

2018ko apirilaren 9an obrak egiteko eskaera.
2018ko uztailaren 5ean behean izenpetzen duen teknikariak txostena egin du
dokumentazio osagarria eskatuz. Gaur egungo egoeraren altxaerak, EKT-aren
justifikazioa, hondakinen kudeaketa txosten zehatzagoa eta eskriturak eskatu
dira.
2018ko uztailaren 20ean dokumentazio gehigarria aurkeztu dute

ERLAZIONATURIKO ESPEDIENTEA
HZ.05/2017-0639 Aginagako Irugarrena etxearen teilatua eta aurrekaldea berritzeko
baimena
TXOSTENA
Laura Azpiroz andereak 2018ko uztailaren 20ean dokumentazio gehigarria
aurkeztu du. Eskaera orriarekin batera birgaitzeko exekuzio proiektu berria, memoria,
planoak, aurrekontua, segurtasun eta osasunaren oinarrizko azterlana, hondakinen
kudeaketa, baldintza agiria eta EKTaren justifikazio dituena eta eskriturak aurkeztu
ditu.
Dokumentazioa aztertu ostean honakoa esan daiteke:

-

ESKRITURAK ETA ARTXIBOKO ESPEDIENTEAK:
Artxiboan daueden espedienteak aztertu dira eta honako hau topatu da:
1971/82-04 Fernando Azpiroz Illarramendi jaunak biltegian berritze lanak eta
estalki berria eraiki. Aginaga auzoa 36 Irugarrena. (eskaera, memoria,
aurrekontua eta planoak). Bertan eraikita zegoen eraikuntza nagusiaren
atzekaldean zegoen biltegia berritu eta estalkia bi uretatik estalki lauera
pasatzeko baimena eskatzen da.
Bestalde aurkeztutako eskrituretan honako hau jartzen du
“10,-Casa Irugarrena, sita en el Bº de Aguinaga, jurisdicción de la villa de Usurbil. Consta de
planta baja, compuesta de cocina, comedor, sala y water, teniendo comunicación interior con
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el piso primero; piso primero, destinado a dormitorios, lavabo, baño y water, teniendo
comunicación interior con el piso desván; y desván, que consta de una sola pieza. Tiene una
superficie en planta baja de ciento veintiseis metros cincuenta decímetros cuadrados. Por el
lado meridional tiene un cobertizo que hace de garage y de trastero general, cubierto de
terraza.(...)”

Hau aztertuta eraikinaren atzekaldean dagoen bolumenaren erabilera garajea
eta trastelekua direla esan daiteke.

-

AASS_TB_AK:
Aginaga auzoko Irugarrena etxea, Usurbilgo Plangintzako Hiri Antolamendurako
Arauen Berrikuspenaren Testu Bateraginaren arabera (GAO 2013-09-10), hiri
lorzoruan kokatzen da, A-5 IRURAK BAT eremuan H.E.U 5.1 ean hain zuzen,
etxebizitza erabilera orokorra ematen da. Dagokion hirigintza fitxan:
“(...)3- ERABILERAK:
3.1 Egoitzazko erabilera. Etxebizitza kopurua: HEU bakoitzeko bat
3.2 Beste erabilerak. Garaje erantsita erabilera izango da gehienez bizitza
bakoitzeko bi plaza.(…)
5- ERAIKUNTZA BALDINTZAK: Egungoak”

Beraz etxebiziitza erabilera egokia da, baina eraikin nagusiari erantsita dagoen
bolumenaren legeztatzea beharrezkoa da, aurkeztu diren dokumentoen arabera
gaur egungo erabileta garaje eta trastelekuarena bait da.

-

ERABILERA ALDAKETA: Aurretik esan den moduan, A-5 eremuko hirigintza
fitxak etxebizitza erabilera agertzen ditu bai bolumen nagusian eta baita
atxikitutakoan ere. Erabilera aldaketa eman behar denez, proiektuak Elkargo
ofizialak ikus-onetsia egon beharko du.

-

PROIEKTUAREN AZTERKETA: Aurkeztutako proiektuan, etxearen erabileran
segurtasun aldetik arriskua ikusten da sotoko sarrera eta goiko solairuetara
dijoan eskaileraren elkarpuntuan. Nolabait bermatu beharko da sotoko sarrerako
tranpala irekia dagoenean eskaileran behera inor ezin dela jeitsi. Justifikazioa
aurkeztu beharko da.

-

HIRIGINTZA-KARGAK:
Erkidegoak
hirigintzako
ekintzan
sortutako
gainbalioetan parte-hartzearen zuzkidura-karga eta lagapenei dagozkionak
Udalak dagokion udal ordenantzan arautuko dituela jasotzen da AASSTBren
1go Arauen Aldaketan. Ordenantza hori oraindik izapidetu eta onartu ez denez,
udalak 2010eko martxoaren 16an behin betiko onartu zuen (GAO 2018-03-25)
hiri lurzoruan, bizitegi eremu finkatuetan merkataritzako lokalen erabilera
egoitzazko erabilerara aldatzeko jardunak arautuko dituen udal
ordenantzan jasotako irizpideak jarraitzea proposatzen da (ordenantzako
18. artikuluan, zehazki):
1. Espazio Libreen Sistema Orokorra osatzeko xedea duten lursailen balioa:
80euro/m2(s) (2010 urtean) + 11,40%(KPI) = 89,12 euro/ m2(s)
Eraikitako azalera: 62,64 m2(t)
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Eman beharreko lurzoru azalera m2 bakoitzeko:
62,64 m2(t) x 1 m2(s)/5 m2(t)= 12,528 m2(s)
Eman beharreko lurzoru azaleraren balioa: 12,528 m2(s) x 89,12
euro/m2(s)= 1.116,49 euro
2. Eraikigarritasun haztatuak izandako gehikuntzarekiko indarrean dagoen
kuota ordaintzea, hirigintza-kargetatik libre:
11/2008 Legearen arabera Hirigintza-jarduerez sortutako gainbalioetan
erkidegoak izan behar duen parte-hartzea %15eko da.
Egungo balioa (trasteleku erabilera):
TRASTELEKU ERABILERA
Helbidea

udalerria

Azalera

Prezioa

Prezioa/m2

(m2)

(euro)

(euro/m2)

Ugartondo

usurbil

7,02

6.200

883,19

Ugartondo

usurbil

7,63

6.200

812,58

Ugartondo

usurbil

6,90

6.200

898,55

Vv trastelekua

869,89

Cc= 350euro/m2(t)
Vrc= Vv/1,4 - Cc= 869,89/1,4 – 350= 271,35euro/m2(t)
Erabilera aldaketarekin:
Etxebizitza tasatuen Udal ordenantzaren 10. eta 12. aritkulua aplikatuz eta
2010-11-18ko EHAAn Erregimen orokorreko BOEn salmentarako
gehienezko modulua 1.576,4euro/m2u.
EBUET gehienezko salmenta prezioa: 1,7x 1.576,4euro/m2u=
2.680euro/m2u
Azalera eraikigarria egokituta: 2.680euro/m2u x 0,8 m2u/m2(t)=
2.144euro/m2(t)=Vv
Cc= 900 euro/m2(t)
Vrc= Vv/1,4 – Cc = 2.144/1,4 -900 = 631,43 euro/m2(t)
Balio gehikuntza: Vrc (etxebizitza)- Vrc (trastelekua) = 631,43 – 271,35 =
360,08 euro/ m2(t)
Guztirako gehikuntza (gainbalioa) : 360,08 euro( m2(t) x 62,64 m2(t) =
22.555,41 euro
Lagapen honen balioa (%15) = 3.383,31 euro
3. Hirigintza eta ekipamendu-gastuen kanon osagarria ordaintzea:
Erregimen orokorreko BOEn salmentarako gehienezko modulua:
1.576,4e/m2u (2010-11-18 EHAA)
Azalera erabilgarria (proiektuaren arabera): 56,06 m2(u)
Ordaindu beharrekoa
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%5x 56,06 m2(u) x 1.576,4e/m2(u)= 4.418,65 euro
KONTZEPTUA
1. Espazio Libreen Sistema Orokorra osatzeko xedea duten
lursailen balioa

KARGA
1.116,49 €

2. Eraikigarritasun haztatuak izandako gehikuntzarekiko
indarrean dagoen kuota ordaintzea, hirigintza-kargetatik libre:

3.383,31 €

3. Hirigintza eta ekipamendu-gastuen kanon osagarria
ordaintzea:

4.418,65 €

GUZTIRA HIRIGINTZA KARGAK

8.918,45 €

-

HONDAKINEN
KUDEAKETARAKO
AZTERLANA
ETA
FIDANTZA:
Aurkeztutako Hondakinen Kudeaketarako Azterlanaren arabera, obra-lan eta
eraisketa hondakinen kudeaketaren balorazioa 957,08€-koa da. 112/2012
Dekretuaren 5. artikuluan finkatutakoaren arabera, aurrekontuaren %120-ko
fidantza jarri beharko da obra baimena ematearekin batean (1.148,50€).
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.

-

OBRA BAIMENAREN EPEAK:
Obrak hasteko gehiengo epea: 3 hilabete
Obrak geldirik egon daitezkeen gehiengo epea: 3 hilabete.
Obrak amaitzeko gehiengo epea: 1 urte.

-

LURZORU PUBLIKOAREN OKUPAZIOA: Gogorarazten da, obren egikaritzan
zehar lurzoru publikoa okupatzerik behar bada, dagokion baimena lortu beharko
dela.

ONDORIOAK
Goian aipatutakoari jarraiki, Irugarrena etxearen barruko zaharberritzea
egiteko baimen eskaerari ALDEKO txostena idazten zaio, aipatutako baldintzak
betetzekotan. Dena den, honakoak bete beharko dira, ezinbestean:

− Elkargo ofizialak ikus onetsitako proiektua aurkeztu beharko da 15
eguneko epean eta beti ere obrak hasi baino lehen. Proiektuaren
barruan sotoko sarrera eta eskailera nagusiaren arteko elkarpuntuan
hartzen diren segurtasun neurriak agertu beharko dira.

− Ordaindu beharreko Hirigintza kargak 8.918,45 eurokoak izango dira.
−

Kanpo arotzeriari dagokionez, aldatuko diren arotzeriak eraikinaren
gainontzeko leihoetan egun dauden arotzeriaren antzekoak izango
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dira.

− Obrak hasi aurretik, Hondakinen Kudeaketari dagokion fidantza ezarri
beharko da (1.148,50 euro). Fidantza itzuli arazteko, 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.

− Oro har, EKT eta aplikagarria zaion gainontzeko araudia bete beharko
ditu esku-hartzeak.
Hau da behean izenpetzen duen teknikariaren iritzia, hobe oinarritutako
besteren kalterik gabe. Udalari jakinarazten zaiona, dagokion erabakia har
dezan.
Usurbilen, 2018ko uztailaren 24an
UDAL ARKITEKTOA
Izta.: Miren Dorleta Erausquin Alijostes

Transkribatutako txostenak irakurri ondoren, Tokiko Gobernu Batzarrak honako erabakia
hartu du aho batez:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: LAURA AZPIROZ ARRUTI andereari, Aginagako Irugarrena etxea (Aginaga
36) barrutik eraberritzeko udal baimena ematea, ondorengo baldintzapean:
Obrak hasi aurretik. 15 eguneko epean:

1. Elkargo ofizialak ikus onetsitako proiektua aurkeztu beharko da.Proiektuaren
barruan sotoko sarrera eta eskailera nagusiaren arteko elkarpuntuan hartzen diren
segurtasun neurriak agertu beharko dira.

2. Hondakinen Kudeaketarako Azterlanaren arabera, obralan eta eraisketa hondakinen
kudeaketaren balorazioa 957,08 eurotakoa da. 112/2012 Dekretuaren 5. artikuluan
finkatutakoaren arabera, aurrekontuaren %120ko fidantza jarri beharko da obra
baimena ematearekin batean (1.148,50 €). 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.
1.148,50 €-ko fidantza, Kutxabankeko 2095 5069 07 1060024832 kontu korrontean
sartuko da, interesatuaren izen-abizenak eta “Fidantza: HZ.04/2018-0171” jarriaz
kontzeptuan.
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3. Hirigintza kargen konpentsazio ekonomiko bezala, interesatuak Udalari 8.918,45 €
ordainduko dizkio.
ION GARMENDIA DE LAS MUÑECAS arkitektoak 2018ko apirilean
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.
Kanpo arotzeriari dagokionez, aldatuko diren arotzeriak eraikinaren gainontzeko
leihoetan egun dauden arotzeriaren antzekoak izango dira.
Obra burutzeko zoru publikoa erabili behar bada dagokion udal baimena eskuratu
beharko da.
Oro har, EKT eta aplikagarria zaion gainontzeko araudia bete beharko ditu eskuhartzeak.
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:
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 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.
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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.

5.- 2018KO KULTURAKO HAINBAT DIRU-LAGUNTZEN 2. ZATIA ORDAINTZEA.
ESPEDIENTEARI BURUZKO DATUAK
Espedienteak: Jexux Artze Kultur Elkartea (KE.01/2018-0053)
Orbeldi Dantza Taldea (KE.01/2018-0068)
Alex Tello (KE.01/2018-0067)
Bihurri txiki Ludoteka (KE.01/2018-0054)
IKUSIRIK
2018ko otsailaren 12an, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, kultur egitasmoak burutzeko dirulaguntza oinarriak argitaratu ziren.
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2018ko maiatzaren 8an egindako bilkuran, 2018eko kultur egitasmoak
burutzeko diru-laguntza kopuruak behin betikoz onartu zituen.
Orain, elkarte honek hainbat ekintza antolatzeko emandako diru-laguntza modu honetara
justifikatu du:

Jexux Artze Kultur Elkartea
Ekintzak
6. “Errementari”
pelikula

Onartutako
gastua
660,00€

Izendatua
260,00 €

1.zatia
%75a
Justifikatutakoa
(bideratua
dagoena)
195,00 € Gastua: 650,64 €
7. ekintzako gastu
soberakina 1,06

2. zatia
Bideratu
beharrekoa
61,73 €
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7. “Ez dok hiru”
antzezlana

4.978,00 €

4.158,00 €

Guztira gastua: 651,70
Sarrerak: 350,00 €
2. zatia proportzioa
660 gastuari dagokiona
65,00€.
3.118.50 € Gastua: 4.979.06 €
Gastu soberakina: 1,06 €
Sarrerak: 1.186.00 €
Guztira gastua: 3.793,06
2.zatia ordaindu
beharrekoa: 3.793,06 € 3.118.50€
Guztira

1.039,50 €

1.101,23€

Orbeldi Dantza Taldea
Ekintzak
62. Inauterietan
dantza
emanaldia

Onartutako
gastua
300,00 €

Izendatua
285,00 €

1.zatia
%75a (bideratua
dagoena)

Justifikatutakoa

213,75 € Gastua: 314,60 €
Gastuaren soberakina: 14,60
€
Soberakina: 14,60 €
Guztira

2. zatia
Bideratu
beharrek
oa
71,25 €

71,25 €

Alex Tello
Ekintzak
61. Afalosteko
kontzertua Xabi
San Sebastian

Onartutako
gastua
2.015,00 €

Izendatua
1.775,00 €

1.zatia
%75a (bideratua
dagoena)

Justifikatutakoa

1.331,25 € Gastua: 2.119 €
Sarrera: 114,00 €
Guztira gastua: 2.005,00 €
Guztira

2. zatia
Bideratu
beharrek
oa
443,75 €

443,75 €

Bihurri Txiki Ludoteka

8. Txan Magoa

300,00 €

285,00 €

213,75 € Gastua: 303,00 €

2. zatia
Bideratu
beharreko
a
71,25 €

9. Eskulan
tailerra
10. Olatz Korta
kantu emanaldia
11. Kurtso

105,00 €

99,75 €

74,81 € Gastua: 105,00 €

24,94 €

250,00 €

237,50 €

178,13 € Gastua: 250,00 €

59,38 €

70,00 €

66,50 €

49,80 € Gastua: 90,43 €

16,63 €

Ekintzak

Onartutako
Izendatua
gastua

1.zatia
%75a (bideratua
dagoena)

Justifikatutakoa
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amaierako festa
14. Ludoteka

750,00 €

400,00 €

300,00 € Gastua: 785,18 €
Guztira

100,00 €
272,20 €

ETA KONTUAN HARTURIK
-

Azaroaren 17ko 38/2003 Legea, diru-laguntzak arautzen dituena.
Diru-laguntzak arautzeko udal ordenantza (GAO, 2008/07/01).
2018kultur egitasmoak garatzeko diru-laguntza oinarriak (GAO, 2018/02/12).
Usurbilgo Udalaren diru-laguntzen plan estrategikoa (2017/07/18).
Kontu hartzailearen ziurtagiria
Kultura Teknikariaren txostena

Hau guztia kontutan hartuta, Tokiko Gobernu Batzarra honako erabakia hartu du aho batez:
ERABAKIA
Lehenengoa: Honako eskatzaileari kultura arloko diru-laguntzaren bigarren zatia ordaintzea:
Eskatzailea
Jexux Artze Kultur Elkartea
Orbeldi dantza taldea
Alex Tello
Bihurri Txiki Ludoteka

Ekintzak
6,7
62
61
8,9,10,11 eta 14

Ordainketa
1.101,23 €
71,25 €
443,75 €
272,20 €

Bigarrena: Kultura Alorreko diru-laguntzak aurrekontu-partida honen kargura joango dira:
1.4000.481.334.00.03 (A 2/2018)
Hirugarrena: Interesatuari akordioren berri emango zaio.
Laugarrena: Kontu-hartzailetzari akordioaren berri emango zaio.

6.- KOMENTZANEA-TXIKI BASERRIAREN ESTALKIKO EGITURA ETA HONEN ESTALDURA
ORDEZKATZEKO UDAL BAIMENA EMATEA.
Xabier Murua Arruti jaunak, Antonio Murua Arruti, Inaxio Murua Arruti eta bere izenean obra
baimena eskatu du, Usurbilgo Aginaga auzoko Komentzaenea-txiki baserriaren estalkiko egitura
eta honen estaldura ordezkatzeko.

OBRAREN EZAUGARRIAK
Exekuzio materialeko aurrekontua:

42.369,70 €
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Obrari dagozkion hobariak:

Hondakinen Kudeaketarako Azterlana:

% 95 hobaria (Ordenantza Fiskalak, VII. Hobariak, 11.1.a
artikulua) dira aplikagarriak.
Aurrekontua: 411,72 €
Fidantza (%120): 494,06 €
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GIPUZKOAK FORU ALDUNDIKO BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUKO
BAIMENA
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2018ko abuztuaren 1ean GFAko Bide Azpiegituretako Departamentuak ebazpena bat
eman du, Xabier Murua Arruti jaunari Usurbilgo Aginaga auzoko Komentzaenea-txiki baserriaren
estalkiko egitura eta honen estaldura ordezkatzeko baimena emanez. Hitzez hitz honela dio:
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TXOSTEN TEKNIKOA
Udal arkitektoak, Jone Miner Aginaga andereak, eskaera eta proiektua aztertu ostean,
honako txostena eman du:
BULEGO TEKNIKOA
Udal Teknikariak Alkate jaunari
OBRA HANDIAK
KOMENTZAENEA-TXIKI BASERRIKO ESTALKIAREN EGITURA ETA BERE ESTALDURA
ORDEZKATZEKO PROIEKTUARI TXOSTENA

KOKAPENA: Komentzaenea-txiki baserria, Aginaga, Usurbil
ESKAERA DATA; 2018ko apirilak 23a.
ESKATZAILEA; Antonio Murua Arruti, Inaxio Murua Arruti eta Xabier Murua Arruti
ESPEDIENTE ZENBAKIA: HZ04/2018-202
PROIEKTUAREN AURREKONTUA; 42.369,70 euro (PEM)
HONDAKINEN KUDEAKETARAKO AZTERLANA: 411,72 euro FIDANTZA(%120): 494,06 EURO

1.

TXOSTENA
Xabier Murua Arruti jaunak, Antonio Murua Arruti, Inaxio Murua Arruti eta bere izenean obra baimena

eskatu du, Usurbilgo Aginaga auzoko Komentzaenea-txiki baserriaren estalkiko egitura eta honen estaldura
ordezkatzeko. Horretarako, eskaera orriarekin batean, Exekuzio Proiektua

aurkeztu du, arkitektoak

izenpetua eta dagokion Elkargoak ikus-onetsita (2018-04-20). Proiektuak barneratzen ditu: planoak,
memoria, aurrekontua, oinarrizko segurtasun eta osasun azterlana, baldintza plegua, kalitate kontrol plana
eta eraikitze eta eraiste hondakin kudeaketa azterlana.
Komentzaenea-txiki baserria, Usurbilgo Aginaga auzoan dago, Usurbilgo Arau Subsidiarioen Testu
Bateraginaren arabera Nekazaritza eta Abeltzaintza babesteko lurzoru ez-urbanizagarrian. Komentzaeneatxiki baserria ez dago aipatu Testu Bateraginaren Hirigintzako Ondare katalogoan sartuta.
Aurkeztu den proiektuaren helburua da:
“Proiektuaren helburua Komentza-enea Txiki baserriaren estalkia erabat ordezkatzea da, Usurbilgo
Aginaga auzoa 53 (Intxaurreta) zenbakian kokatzen delarik.
(...)
Proposaturiko eskuhartzeak ez ditu gaur egungo eraikigarritasuna eta perfila aldatzen, baserriaren
jatorrizko egoeraren irudia zorrozki mantenduaz.”
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Dokumentazioa aztertu ostean, honakoa esan daiteke:

-

AASSTBa BETETZEA: Baserriei dagokienez hauen birgaitzea eta mantentzea aurreikusten da

AASSTBeko 52. artikuluan. Proiektuaren xedea Komentzaenea-txiki baserriaren teilatuaren egitura eta
estaldura ordezkatzea da, baserriak gaur egun duen eraikigarritasuna eta profila mantenduz. Beraz,
proposamenak betetzen du AASSTBean baserriei buruz jasotzen den araudia.

-

ERREPIDE SAILEKO BAIMENA: udal baimena eman aurretik baserriaren zati bat N-634

errepidearen babes-zonan dagoenez, Foru Aldundiko Bide Azpiegitura Saileko ALDEKO Txostena beharko
da.

-

EKT ETA BESTEAK: Aurkeztu dira araudiaren justifikazioak. Ezinbestean bete beharko dira

proiektuan eta obren egikaritzan ere indarrean diren EKT eta aplikaziozko diren gainontzeko araudiak, hala
nola, Tentsio Baxuko Instalazioen Erregelamendua.

-

HONDAKINEN KUDEAKETARAKO AZTERLANA ETA FIDANTZA: Aurkeztutako Hondakinen

Kudeaketarako Azterlanaren arabera, obralan eta eraisketa hondakinen kudeaketaren balorazioa 411,72 €koa da. 112/2012 Dekretuaren 5. artikuluan finkatutakoaren arabera, aurrekontuaren %120-ko fidantza jarri
beharko da obra baimena ematearekin batean (494,06€). Fidantza itzultzeko, 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.

-

2.

OBRA BAIMENAREN EPEAK; Baimenaren epeak izango dira:
-

Obrak hasteko gehiengo epea: 6 hilabete

-

Obrak geldirik egon daitezkeen gehiengo epea: 6 hilabete.

-

Obrak amaitzeko gehiengo epea: 1 urte.

ONDORIOAK
Goian esandakoari jarraiki, Komentzaenea-txiki baserriko estalkiaren egitura eta estaldura

ordezkatzeko proiektuari ALDEKO txostena ematen zaio honako baldintzak betetzekotan:
-

udal baimena eman aurretik baserriaren zati bat N-634 errepidearen babes-zonan dagoenez, Foru

Aldundiko Bide Azpiegitura Saileko ALDEKO Txostena beharko da.
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-

Hondakinen Kudeaketarako azterlanaren aurrekontuaren %120-ko fidantza jarri beharko da obra

baimena ematearekin batean (494,06 €). Oro har, bete beharko dira RD105/2008 eta 112/2012 Dekretua.
-

Uneoro aplikaziozko araudia bete beharko da (Usurbilgo Arau Subsidiarioen Testu Bategina, EKT,

Tentsio Baxuko Erregelamendua, e.a.)

Hauxe da izenpetzen duen teknikariaren iritzia, hobeto oinarritutako beste iritzien kalterik gabe.

Usurbilen, 2018ko uztailaren 18an.
UDAL ARKITEKTOA
Izta.: Jone Miner Aginaga

Transkribatutako txostenak irakurri ondoren, Tokiko Gobernu Batzarrak honako erabakia hartu du
aho batez:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: Xabier Murua Arruti jaunari Usurbilgo Aginaga auzoko Komentzaenea-txiki
baserriaren estalkiko egitura eta honen estaldura ordezkatzeko udal baimena ematea, ondorengo
baldintzapean:.
Obrak hasi aurretik, 15 eguneko epean:

✗

Hondakinen Kudeaketarako Azterlanaren arabera, obralan eta eraisketa
hondakinen kudeaketaren balorazioa 411,72 eurotakoa da. 112/2012 Dekretuaren
5. artikuluan finkatutakoaren arabera, aurrekontuaren %120ko fidantza jarri
beharko da obra baimena ematearekin batean (494,06 € 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.
494,06 €-ko fidantza, Kutxabankeko 2095 5069 07 1060024832 kontu korrontean
sartuko da, interesatuaren izen-abizenak eta “Fidantza: HZ.04/2018-0202” jarriaz
kontzeptuan.

Ibai Kerejeta eta Igor Enparan arkitektoek 2018ko apirilean (2018 A 0532) idatzitako
Proiektuari egokiturik egingo dira obrak, beti ere, jarraian aipatuko diren eta udal
teknikariak bere txostenetan ezarritako baldintzekin kontraesan batean sartu gabe.
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Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegituretako Departamentuak emandako ebazpenean
ezarritako baldintzak bete beharko dira.
Uneoro aplikaziozko araudia bete beharko da.
Euskararen Udal Ordenantzaren 41. atalak dioenari jarraituta, obra garaian beharrezko
diren trafiko seinale eta iragarpenak euskaraz jarriko dira.
OBRA BAIMENAREN EPEAK:
- Obra hasteko epe gehiengoa: 6 hilabete.
- Obra geldituta egon daitekeen epe gehiengoa: 6 hilabete.
- Obrak amaitzeko gehieneko epea: urte 1.
Behin obrak bukatu ostean, eta lehen erabilera baimena eskatuko da ondorengo
dokumentuz lagundurik:
a) Obra lanen lizentziaren edo lizentzien kopia.
b) 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.
Horrekin batera CTE betetzen duela ziurtatuko duen agiria aurkeztuko da,
Zuzendari Teknikoak zigilaturik eta Kolegioan bisaturik.
c) 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.
d) 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.
e) Obralanen Zuzendariak izenpetu eta dagokion Kolegioak oniritzitako azken likidazioa,
lan eta instalazioen egiazko kostea adieraziz.
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
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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, ordezko alkateak batzarraldia bukatutzat eman du, goizeko
9:15etan bilera agiri hau jaso da, batzordekideek izenpetuz eta nik, idazkariordeak, ziurtatuz.
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