TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2018KO ABUZTUAREN 20AN
GOIZEKO 9:00ETAN EGINDAKO EZOHIKO 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.- JAUREGUIZAR SL ENPRESARI, HIRI ANTOLAMENDUKO ARAU SUBSIDIARIOETAKO A-59
AREAN BABES OFIZIALEKO 46 ETXEBIZITZA, TRASTELEKU ETA GARAJEAK ERAIKITZEKO
UDAL BAIMENA EMATEA.
Esp. Zenbakia: HZ.10/2015-0406

JAUREGUIZAR S.L. enpresak aurkeztutako eskaera aztertu da. Bertan, Hiri
Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59 (Ugartondo) babes ofizialeko 46 etxebizitza, trasteleku
eta garajeak eraikitzeko udal baimena eskatzen du.
Udal arkitektoak, Ekhiñe Egiguren Azkune andereak, aurkeztutako dokumentazioa aztertu
ostean, ondoko txostena eman du:
BULEGO TEKNIKOA
Udal Teknikariak Alkate jaunari
OBRA HAUNDIAK
A-59 UGARTONDO EREMUAN BABES OFIZIALEKO 46 ETXEBIZITZEN OINARRIZKO PROIEKTU
ALDAKETARI DOKUMENTAZIO GEHIGARRIA TXOSTENA
KOKAPENA: A-59 Ugartondo. Usurbil.
ESKATZAILEA: Iñaki Baztarrika, JAUREGIZAR S.L.-ren izenean
ESPEDIENTE ZENBAKIA: HZ04/2015-406
ESKAERA DATA: 2017ko azaroaren 20.
OINARRIZKO PROIEKTUAREN PEM: 3.658.000EURO
HONDAKINEN KUDEAKETA AZTERLANA: 18.290e
FIDANTZA (%120): 21.948E
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1. AURREKARIAK:
-

2015eko irailaren 29an Eusko Jaurlarizaren behin behingo kalifikazioa aurkeztu da Usurbilgo udalean.

-

2015eko azaroaren 11ean Oinarrizko proiektuaren ale bat aurkeztu da.

-

2017ko maiatzaren 8an Oinarrizko proiektua berria aurkeztu da, aldaketekin.

-

2017ko irailaren 20an interesatuak Onarrizko Proiektuaren ale bat, Eusko Jaurlaritzaren behin behingo

kalifikazioa eta obra baimen eskaera aurkeztu ditu.
-

2017ko urriaren 23an udal arkitektoak txostena idatzi du honakoak eskatuz:

“Aipatu baldintzak bete beharko dira:
Eusko Jaurlaritzaren indusketarako baimena aurkeztu beharko da.
Hondakinen Gelak EKT-k ezarritakoa bete beharko du, baita ere Udal Ordenantzan ezarritako gainontzeko
baldintzak ere. Ingurumen teknikariaren eskakizunak bete beharko ditu.
Estalki beheko oinaren planu akotatua aurkeztu beharko da, terrazak akotatuak dituena.
Suteen aurkako babesari dagokionean, EKT-k ezarritako hidrante kopurua bete beharko da.
Sotoko trastelekuei dagokionean Ekt-k ezarritako aireztapen baldintzak bete beharko dira.
Sotoko aparkalekuari dagokionean, Oinarrizko Proiektuak zati bat barneratzen badu ere, sotoen guztizko
azalerak 10.000 m2 gainditzen duenez, sektorizazioari (eta orohar, suteen aurkako babesari) dagozkion
neurrien aurreikuspena aurkeztu beharko da Exekuzio Proiektuarekin batean. Aparkalekuek zatikako suteen
aurkako babesa bete beharko dute soto guztia eraiki gabe dagoen artean eta bere osotasunean, guztia
eraikitzen denean.
Ezinbestean indarrean dagoen araudia bete beharko da. Exekuzio Proiektuan aztertutako
dira zehatzago EKT, RITE eta gainontzeko araudi teknikoaren betekizunak. “

-

2017ko azaroaren 20an interesatuak dokumentazio gehigarria aurkeztu du.

Espediente erlazionatuak: (ikus espedientea).
Oharra: A-59 UGARTONDO Barne Erreformarako Plan Bereziarne Aldaketa izapidetu da (b.b.o. 2016 12 20).

2. TXOSTENA:
Aurrekarietan azaldu bezala, JAUREGUIZAR S.L. enpresaren izenean A-59 UGARTONDO
eremuan babes ofizialeko 46 etxebizitza eta trastelekuen Oinarrizko Proiektu berria aurkeztu zuen,
zuzenketekin eta hura osatzera dator orain aurkeztutako dokumentazio gehigarria. Orain aurkeztu den
dokumentazio gehigarriak, teknikari gaituak izenpetuak, honakoak jasotzen ditu : idatzia eta planuak.
Behean izenpetzen duen teknikariak aurreko txostenetan egindako eskakizunak eta aurkeztu den
dokumentazioa alderatuta honakoak esan daitezke:

-

EUSKO JAURLARITZAREN BAIMENA/LUR KUTSATUAK: Eraikuntza obrak egin ahal izateko,

Eusko Jaurlaritzaren 2016ko azaroaren 2ko ebazpenaren 2. puntua bete beharko da eta ez da baimenik
aurkeztu. Beraz, ezinbestean, eraikuntza obrak baimendu ahal izateko aurrez Eusko Jaurlaritzaren
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indusketarako baimena aurkeztu beharko da Udalean.
-

HONDAKINEN GELA: Ingurumen teknikariaren txostenera bideratzen da.

-

ESTALKI BEHEKO OIN PLANO AKOTATUA: Aurkeztu da.

-

EUSKO JAURLARITZAREN BEHIN BEHINGO KALIFIKAZIOA: Orain aurkeztu den

Proiektua Eusko Jaurlaritzaren behin behingo kalifikazio zigiluarekin aurkeztu da. Edonola, proiektuari
aldaketak egingo bazaizkio, kalifikazioa mantendu edo berritu beharko da. Behin obrak amaitutakoak behin
betiko kalifikazioa lortu beharko da lehen erabilera baimena izateko.
-

EKT-BETETZEA ETA GAINONTZEKO ARAUDI APLIKAGARRIA: Orohar aplikagarriak direnak

bete beharko dira. Orain aurkeztu den dokumentazioan hidrante kopurua bostera handitu da.
-HONDAKINEN KUDEAKETARAKO AZTERLANA ETA FIDANTZA: Orainartean eraisketa baimenik
eskatu ez bada ere, ohartarazten da, aurkeztutako Hondakinen Kudeaketarako Azterlanaren arabera,
obralan eta eraisketa hondakinen kudeaketaren balorazioa 18.290 €-koa da. 112/2012 Dekretuaren 5.
artikuluan finkatutakoaren arabera, aurrekontuaren %120-ko fidantza jarri beharko da obra baimena
ematearekin batean (21.948€). 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.
- ZERBITZUETAKO TXOSTENA: Zerbitzuetako txostenean eskatutakoak bete beharko dira.
- APARKALEKUEN JARDUERA BAIMENA: Sotoetako aparkaleku erabilerari dagokionean, dagokion
jarduera baimena/aurretiazko komunikazioa izapidetu beharko da ezinbestean, erabileran jartzeko.

3.

ONDORIOAK:

Ondorioz, aurkeztu A-59 UGARTONDO EREMUAN 46 BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZA ETA GARAJEEN
OINARRIZKO PROIEKTUA-ri ALDEKO txostena idazten zaio, honako baldintzekin.
Eusko Jaurlaritzaren indusketarako baimena aurkeztu beharko da. Baimen hori izan
gabe, Udalak ezingo du Obra Baimenik eman.
Proiektuari aldaketak egingo bazaizkio, Eusko Jaurlaritzaren behin behingo
kalifikazioa mantendu edo berritu beharko da, bere kasuan. Behin obra amaituta,
lehen erabilera baimena lortzeko behin betiko kalifikazioa izan beharko da.
Sotoko aparkalekuari dagokionean, Oinarrizko Proiektuak zati bat barneratzen badu
ere, sotoen guztizko azalerak 10.000 m2 gainditzen duenez, sektorizazioari (eta
orohar, suteen aurkako babesari) dagozkion neurrien aurreikuspena aurkeztu beharko
da Exekuzio Proiektuarekin batean. Aparkalekuek zatikako suteen aurkako babesa
bete beharko dute soto guztia eraiki gabe dagoen artean eta bere osotasunean, guztia
eraikitzen denean.

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

Ezinbestean indarrean dagoen araudia bete beharko da. Exekuzio Proiektuan
aztertutako dira zehatzago EKT, RITE eta gainontzeko araudi teknikoaren betekizunak.
Sotoetako aparakelku jarduerari dagokionean berau ezartzeko dagokion jarduera
baimena/aurretiazko komunikazioa izapidetu beharko da ezinbestean.
Guzti hau, beste udal teknikariek beren txostenenta egindako eskakizunen kalterik
gabe.
Jakinarazten da obra lanak egiteko baimenak ez duela Administrazioa lotesten eta, beraz,
jardueraren inguruko neurri zuzentzaileak ezartzeko obra lanen exekuzioaren ondorioz, sor edo sortaraz
litezkeen kalte eta galerak ez direla izango indemnizazio gai izango.
Hauxe da izenpetzen duen teknikariaren iritzia, hobeto oinarritutako beste iritzien kalterik gabe.
Usurbilen, 2017eko azaroaren 21ean.
UDAL ARKITEKTOA/HIRIGINTZA, OBRAK ETA INGURUMENA SAILEKO BURUA
Izta.: Ekhiñe Egiguren Azkune

2018ko abuztuaren 02an Udal honetan sarrera eman zaio Eusko Jaurlaritzako Ingurumen
Administrazioaren Zuzendariak emandako ebazpenaren kopiari. Ebazpen horrek, Usurbilen garai
batean TALLERES ZUBIZARRETA enpresak bere jarduera burutu zuen Ugarte industriaguneko 8.
lokalaren lurzoruari 2016ko azaroaren 2an emandako ebazpenari baliozkotasuna ematen dio. Era
berean, JAUREGUIZAR, SL enpresari eraikitze arrazoiengatik eremu horretan materialak
industeko baimena ematen zaio.
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Eskaera aztertu ostean, udal aparejadoreak, Felix Aizpurua Arzallusek, ondoko txostenak
eman ditu:
MANTENU ETA ZERBITZUAK SAILAREN TXOSTENA
ESKATZAILEA: Hirigintza saila
PROIEKTUA: Ugartondo urbanizazioa
SUSTATZAILEA: Jaureguizar S.L.
KOKAPENA: A-59 Ugartondo (Kalezar)
ESP. ZENB: HZ.01/2013-0030
AURREKARIAK:
2013ko ekainaren 24an Mantenu eta Zerbitzuak saileko txostena idatzi zen, Ugartondon eraiki behar
zen urbanizazioak jaso behar zituenak proposatuz.
TXOSTENA:
Orain proiektu berria aurkeztu dute eta Mantenua eta Zerbitzuak sailari dagozkienak aztertu
ondoren, hurrengoak jasotzea proposatzen da:
ARGIKUNTZA:
-

Urbanizazioan instalatuko diren luminariak eta zutabeen ezaugarriak hauek izango dira:

Errepideak
Ibilbideak

LUMINARIAK
VIALIA EVO LED
80w
CLAR LED 40w

ZUTABEAK
10 mtkoak, arrabotatu edo “zepilatutako”
aluminiozkoak SERMETO etxekoak
4.00mtkoak arrabotatu edo “zepilatutako”
aluminiozkoak SERMETO etxekoak.

2016ko azaroaren 16an aurkeztutako errekurtsoan eskatutako luminarien aldaketaren arabera
jarriko dira:

Errepideak

Ibilbideak

LUMINARIAK
BENITO
LIGHT
NEBRASKA
96w ADVANCE
BENITO LIGHT DECO
HORIZON
48w ADVANCE

ZUTABEAK
10 mtkoak, arrabotatu edo “zepilatutako”
aluminiozkoak SERMETO etxekoak
4.00mtkoak arrabotatu edo “zepilatutako”
aluminiozkoak SERMETO etxekoak.

-Luminaria guztiak erregistroko arketa eta lur-konexioko pika eramango dute.
-Instalazio guztian, 35 mmko lur konexioko kablea jarriko da eta kutxeta guztietan lur konexioko pikarekin
lotuko da.
-Zutabeetako lotuneko kaxak, SERTEM CF-101 motakoak izango dira.
-Aginteko koadro elektrikoa SERVITEC DOMO CUADRO izango da. Instalazioak behar duena baino %
30eko erreserba izango du.
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-Argiteriako linea bakoitza berrarmatze automatikoko diferentzialekin babestuko dira.
-Urbanizazioari dagokion argi-azterketa egin beharko da instalazioa jarri aurretik eta udalaren oniritzia jaso
beharko du.
-Obra amaitutakoan, instalazio elektrikoaren dokumentazioa emango zaio udalari.
- Kutxeta tapak: Fundibide etxekoak eta Usurbilgo armarria eramango dute.
- Kutxeta tapen testua: herriko argiak - Usurbilgo Udala

LORAZAINTZA:
- Zuhaitzak mintegitik kimatu gabe ekarriko dira.
- Belar sastrakak kentzen diren lur sailetan, lurra berdindu egingo da eta harriak jaso egingo dira.
- Zabaldu behar den belar haziaren ezaugarriak ondorengoak izango dira:
% 75 festuca arundinacea arid 3
% 15 ray gras ingeles chaparral
% 10 poa pratense blakstone
- Zuhaitzen lerrokadurako landaketak egiteko, Askatasuna plazan erabilitako eredua eraikiko da, hodi
iragazle eta drainatzeko legarra zabalduaz.

-Ingurugimen eta Nekazaritza teknikariak idatzitako txostenean adierazitakoak kontutan edukiko dira, hots:

1. Aranerreka alboko lorazaintza lanek, erreka alboaren naturalizazioa izan behar dute helburu,
altzaz gain, urritz, lizar etab.. landatzea proposatzen da, altza soilik ez.

2. Etxeen kontra proposatu diren soropil eremuak, etxeen kontra daude. Horrek eraikinekiko
hezetasun arazoak suposa ditzake eta teilatupean egon ohi diren eremuak izanda, oso zaila
izaten da, eremu horiek behar bezala zaintzea. Beraz, etxe arteko soropil eremuak etxeetatik
aldentzea proposatzen da, erdian lorategia eta alboetan pasabidea eginez.

3. Zuhaitz alineazioei dagokionez, kokapenaren araberako alineazioak egitea proposatzen da.
Etxeetatik 2 m-tara dauden zuhaitz alineazioak, hazkuntza mugatuko zuhaitz edo zuhaixkak
izan behar dute (epe ertainera, etxebizitzekin arazoak sortzen dira eta). Aldiz, Aranerreka
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aldera edo lur ez hirigarriarekin kontaktuan dauden alineazioek, hazkuntza aske eta haundi
bat izatea bilatu behar da. Horrelabada, hazkuntza haundiko zuhaitz moduan, Quercus
cerris, Tilia sp. bezalako alineazioak proposatzen dira.
Zuhaitzen alkorkeei dagokionez, eta alkorkeen tamainu urria kontutan hartuta, hurrengo 2
irizpideak jarraitzea proposatzen da: Batetik, alkorke guztiak dreinatze sistema izango dute,
eta bestetik alkorke korrituak izatea proposatzen da, zuhaitzen garapenaren mesedetan.

4. Egindako proposamenean, plazaren erdigunean zuhaitz bakar bat kokatzea proposatzen da.
Ideia moduan interesgarria da, eta sarritan ikusi izan da espazioa publikoa antolatzen duen
zuhaitz bakan baten adibidea. Hala ere, proposatzen den alkorke urria kontutan hartuta,
zalantzan jartzen da espazio eta lur nahikoa izango ote duen zuhaitzak beharrezko garapena
izan dezan. Ondorioz, plazaren erdian beharrean, bankuaren inguruan itzala egingo duen 4-5
zuhaitzen landaketa egokiago ikusten da.

5. Aurkezturiko proposamenean, bi alineazioko zuhaitz landaketak proposatzen dira. Eta beste
proposamenen irizpide bera jarraituz, kasu honetan ere zuhaitz asko landatu beharrean,
hobe litzateke gutxi eta hazkuntzarako nahikoa espazio izatea. Beraz, aparkaleku eta
etxearen artean kokatuko litzatekeen 5 zuhaitzetako alineazio bakarra nahikoa litzateke, bere
garapenerako nahikoa alkorke duelarik (gutxienez 2 m). Egoki ikusten da Liriodendron
tulipifera bezalako zuhaitzen landaketa.

6. 6, 7 eta 8. puntuetako alineazioak etxeetatik oso hurbil daude, eta etorkizunean kudeaketa
arazoak baino ez dituzte suposatuko horren hurbil kokatzen diren zuhaitz alineazioek.
Gainera, hautatu diren zuhaitzen garapena (Albizia julibrisim eta Prunus pissardi etab...)
kopa nahikoa zabaleko zuhaitzak dira eta espazio falta
nabarmena izango dute
etorkizunean.
Horregatik alineazio hauen tratamendua aldatzea proposatzen da, zuhaitz
l
andaketak etxeen arteko tarteetara mugatuz eta lekua dagoen tokietan (azera
errebueltak etab...) jardinera bidezko diseinua osatuz, edo/eta hazkuntza mugatuko zuhaitz
eta zuhaixkak landatzea:
Zuhaitzak:Carpinus betulus pyramidalis,Pyrus caleryana canticleer, Callistemon sp. kopa
altuduna, Lagestroemia indica, Photinia sp. kopa altuduna, Magnolia soulangeana kopa
altuduna etab...
Zuhaixkak: Acer palmatum atropurpureum, egitura bati itxatxitako igokariak,
Etxe kontrako alineazioetan kolore eta altura ezberdinak uztartzen dituen zuhaitz eta
zuhaixkak nahastea proposatzen da.

7. Erdiko kalea, ordenazio proiektuko oinezko igarobide garrantzitsua izango da. Diseinuan ez
da zuhaitz edo zuhaixkarik aurreikusten eta beraz diseinu nahikoa “gogorra” aurreikusten da.
Zoruan aparkalekuak aurreikusten direla jakinda, erdiko kalean jardineren bitartez zenbait
zuhaixka landatzea hobetsiko litzateke Laurus nobilis, Callistemon citrinus edo bestelakoak
landatuz.

8. Parterreetako arbustoak landatzeko, eta beraien biziraupena bermatzeko plastiko
biodegradagarriz osatutako akoltxatua erabiltzea proposatzen da (ez malla organikoak)

9. Jardinen penditzei dagokionez, mantenu lanak errazteko asmoz, penditz haundiko soropilak
ekiditea proposatzen da. Penditz haundiko eremuetan, pinu azala ez bota, epe laburrean
mugitu eta bere helburua ez baitu betetzen.
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Transformadorea non eta nolakoa den ezin izan da topatu planoan, leku eta tamainuaren arabera
proposaturiko landaredia baliteke egokia ez izatea.

UR SAREA:
-Hodi guztiak burdinurtuzkoak izango dira eta 150 mm diametroa izango dute.
- Hartunetako hodiak polietilenozkoak izango dira, PN 16 kg/cm 2. Ur-ahoen hartuneak polietilenozkoak
izango dira, DN 45-koak.
-Polietilenozko hodietan, letoizko piezak erabiliko dira lotunetan eta edozein desbideratzetan.
-Jarriko diren arketa tapa guztiak Fundibide etxekoak izango dira eta Usurbilgo Udalaren armarria
eramango dute. Testua berriz ondokoa izango da: Edateko ura - Usurbilgo Udala
-Ur-ahoen arketa tapak kolore gorrikoak izango dira eta Fundibide etxekoak izango dira. Usurbilgo
Udalaren armarria eramango dute. Testua berriz ondokoa izango da: Ur hartunea – Usurbilgo Udala.
-Sute-ahoak: lurpekoak izango dira eta ez 1.6.9 atalean adierazitakoak. Barcelona eratako errakorra eta
1,5’’ -ko giltza. 2 hartune 75mmkoak izango dituzte. Arketen tapak gorriak eta Fundibide etxekoak izango
dira. Usurbilgo Udalaren armarria eramango dute. Testua berriz ondokoa izango da: Ur hartunea Usurbilgo Udala.
-Suteen kontrako lurpeko kutxetak burdinurtuzkoak izango dira, DN 70-koak , eta sute ahoak IRuA HA2.
-Iturria (edateko urarena) ezinduentzako homologatua izango da.
-Ur sarea herriko sarearekin lotuko da
-Egungo pabilioien ur hartunea ezabatu egingo da.
-Pikaolako baratzerako ur hartunea bermatzeko instalazioa prestatuko da.
-Ugarte baserrirako ur hartunea eta azpiegitura eraikiko dira, ugarte baserriaren ur kontagailuraino..
-Aranerrekako errekaraino ur sarearen azpiegitura eraikiko da, 59. eremuko ertzeraino, eta ebaketako
giltza jarriko da..

SANEAMENDUA:
-PVC zurruna motatakoa izango da,
-Gutxieneko diametro minimoa 315 mm izango da.
-Kutxetak hormigoizkoak izango dira
-Kutxeta tapak: Fundibide etxekoak eta Usurbilgo armarria eramango dute.
-Kutxeta tapen testua: Euri urak - Usurbilgo Udala
Ur zikinak - Usurbilgo Udala
-Euri-uren hodia forjatuaren azpitik eramaten da zati batean. Mantenimenduaren arazoak ekiditeko, hodia
toki publikotik bideratzea proposatzen da..
BESTEAK:
- Espaloietako kutxeta tapak burdinurtu harikorrekoak izango dira 45x45cmkoak.
- Errepideko kutxeta tapak burdinurtu harikorrekoak izango dira, errefortzatuak eta 60cmko diametrokoak.
-Eraikitako eremuaren behin betiko planoak aurkeztuko dira, UTM-ETRS89 koordenatuei erreferitu, sestra
kurbak adierazi, gainazaleko elementu guztiak marraztu eta plano berriek emandako udal kartografian
ordezkatuko dira. Planoak digitalizatuak izango dira.
KALE IZENDEGI BERRIAREN PROPOSAMENA
-Urbanizazioa eraikitzeko beharrezkoa da kale izendegia prestatua izatea, sortzen diren guneak eta
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eraikuntzak kokapen zehatza izateko. Agerreazpi eta Ugartondo eremuetako bertako toponimia kontutan
izanik, egingo diren kaleetarako honako izendapenak proposatzen dira:
PIKAOLA KALEA
UGARTE KALEA
ARANERREKA KALEA
ARPONARI ONDO KALEA

2014ko abenduaren 2an
Zerbitzu eta Mantenua saileko burua

MANTENU ETA ZERBITZUAK SAILAREN TXOSTENA
ESKAERA: 46 babes ofizialeko etxebizitza eta garajeak eraikitzeko proiektuko Udal zerbitzuei dagozkien
lotuneen txostena
ESKATZAILEA: Hirigintza saila
SUSTATZAILEA: Jaureguizar SL
KOKAPENA: A-59 (Ugartondo)
ESP. ZENB: HZ 04/2015-0406
TXOSTENA
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Jaureguizar SL -ek sustatzen duen “A-59 Ugartondo eremuan 46 etxebizitza tasatuen eta garageen”
oinarrizko proiektuko, Udal zerbitzuetako sareen lotuneei buruzko txostena eskatzen du Hirigintza sailak.
Aurkeztutako proiektuko “I5 zerbitzu orokorrak” planoan soilik agertzen dira sare orokorretako
kokapenak, eta hurrengoak osatu behar dira:
•
•
•

Ur zikinak: Eraikuntzako ur zikinak urbanizazioko sarearekin non lotuko diren kokapen planoa
aurkeztu da.
Euri urak: Eraikuntzako euri urak urbanizazioko sarearekin non lotuko diren kokapen planoa
aurkeztu da.
Ur edangarriaren hornikuntza: Ur edangarria nondik hornituko den adierazten duen kokapen
planoa aurkeztu da.
Ur kontagailuak non jarriko diren ez da adierazten aurkeztutako dokumentazioan.

Obra eraikitzen hasi baino lehen aurkeztuko den exekuzio proiektuak hurrengoak jasoko ditu eta
Udal zerbitzu teknikoen oniritzia jaso beharko dute:
1.-Eraikuntzako ur zikinak urbanizazioko sarearekin non lotuko diren kokapen planoa aurkeztu da.
2.-Eraikuntzako euri urak urbanizazioko sarearekin non lotuko diren kokapen planoa aurkeztu da.
3.-Ur edangarria nondik hornituko den adierazten duen kokapen planoa aurkeztu da.
4.- Ur edangarrien kontagailuen kokapena adierazten duen banaketa planoa.
5.- “I5 zerbitzu orokorrak” planoan adierazten diren udal azpiegiturak, 2014ko abenduaren 2an
idatzitako txostenean zerrendatutako baldintzak bete beharko dituzte.
2018ko abuztuaren 14an
Zerbitzu eta Mantenua saileko burua

Nekazaritza eta Ingurumen Teknikariak, Ibon Goikoetxea
dokumentazioa aztertu ostean, ondoko txostena eman du:

Retegi

jaunak,

aurkeztutako

BULEGO TEKNIKOA
Udal Teknikariak Alkateari
BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZAK
A-59 (UGARTONDO)-N 46 BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZA ETA GARAJEEN OINARRIZKO
PROIEKTU BERRIARI TXOSTENA
KOKAPENA: A-59 UGARTONDO Usurbil.
ESKAERA DATA: 2017ko azaroaren 20.
ESKATZAILEA: Jauregizar S.L.
ESPEDIENTE ZENBAKIA: HZ04/2015-0406
1-AURREKARIAK
2015eko azaroaren 11an oinarrizko proiektuaren ale bat aurkeztu da.
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2017ko irailaren 20an interesatuak Oinarrizko Proiektuaren ale bat aurkeztu du.
2017ko urriaren 23an udal arkitektoak txosten idatzi du, besteak beste , hondakin gelak bete beharreko
baldintzak zehaztuz.
2017ko azaroak 20an oinarrrizko proiektuaren dokumentazio gehigarria aurkeztu du, horien artean,
hondakin gelen planoari buruzkoa. ( Plano II.3 de planta 1º Acotada y amueblada)
2-ARAUDIA
Usurbildo udalerriko hiri hondakinen bilketari dagokionez, hurrengoa hartu behar da kontutan.
2014ko abuztuaren 12an argitaratutako Usurbilgo udalerrian hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua
arautzen duen ordenantza. 20. Artikulua. Hondakin gela etxebizitza eraikinetan.
EKT eta HS2 atala. Hondakinen bilketa eta ebakuazioa.
2.1 Edukiontzien biltegia eta erreserba espazioa.

2-AZTERKETA eta PROPOSAMENA
Aurkezturiko informazioaren arabera, esan daiteke, Udal ordenantza betetzen dutela hondakin gelek,
kanpotik sarbide zuzena dutelako, eta ondorioz ALDEKO txostena igortzea proposatzen dut.
Edozien kasutan, aipatu informazio gehigarrian ez dira kode teknikoak eskatzen dituen ezaugarriak zehazten
(ulertzen da ezaugarri horiek beste planoetan adierazi beharko liratekeela), eta ohartarazten da, edozein
kasutan kode teknikoak eskatzen dituen ezaugarriak izan beharko dituela. (Ur hartunea, estolda,
aireztapena, estaldurak etab...)
Usurbilen, 2017ko azaroaren 22an.
Udal ingurumen teknikaria Izta.: Ibon Goikoetxea Retegi

Transkribatutako txostenak irakurri ondoren, Tokiko Gobernu Batzarrak honako erabakia hartu du
aho batez:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: JAUREGUIZAR S.L. enpresari, Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59
(UGARTONDO) arean babes ofizialeko 46 etxebizitza, trasteleku eta garajeak eraikitzeko udal
baimena ematea, ondorengo baldintzapean:

Manu Arruabarrena eta Santiago Peñalba arkitektoek 2016ko abenduan idatzitako
Oinarrizko Proiektuari eta 2017ko azaroaren 20an aurkeztutako dokumentazio gehigarriari
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egokiturik egingo dira obrak, beti ere, jarraian aipatuko diren eta udal arkitektoak bere
txostenean ezarritako baldintzekin kontraesan batean sartu gabe.
Obrak hasi aurretik, obrei hasiera ofiziala emateko ZUINKETA AKTA izenpetu beharko
da udal aparejadorearekin.
Obrak hasi aurretik, ezinbestean, zuinketa akta izenpetu aurretik, ondokoa
dokumentazio gehiagarria aurkeztu eta udalak ontzat eman beharko du:
Obra baimena jaso eta HIRU HILABETEKO EPEAN Exekuzio Proiektua aurkeztu
beharko da Udalean, baimendutako Oinarrizko Proiektuari eta hari ezarritako
baldintzei egokituz. Besteak beste, udal aparejadoreak 2018ko abuztuaren 14an
idatzitako txostenean eskatutakoak barneratuko ditu proiektu honek.
•

Telekomunikazio Azpiegituren proiektua aurkeztuko da.

•

Proiektuari aldaketak egingo bazaizkio, Eusko Jaurlaritzaren behin behingo
kalifikazioa mantendu edo berritu beharko da, bere kasuan. Behin obra
amaituta, lehen erabilera baimena lortzeko behin betiko kalifikazioa izan
beharko da.

•

Sotoko aparkalekuari dagokionean, Oinarrizko Proiektuak zati bat barneratzen
badu ere, sotoen guztizko azalerak 10.000 m2 gainditzen duenez,
sektorizazioari (eta orohar, suteen aurkako babesari) dagozkion neurrien
aurreikuspena aurkeztu beharko da Exekuzio Proiektuarekin batean.
Aparkalekuek zatikako suteen aurkako babesa bete beharko dute soto guztia
eraiki gabe dagoen artean eta bere osotasunean, guztia eraikitzen denean.

•

Ezinbestean indarrean dagoen araudia bete beharko da. Exekuzio Proiektuan
aztertutako dira zehatzago EKT, RITE eta gainontzeko araudi teknikoaren
betekizunak.

•

Sotoetako aparakeleku jarduerari dagokionean berau ezartzeko dagokion
jarduera baimena/aurretiazko komunikazioa izapidetu beharko da ezinbestean.

68/2000 sar-irten erraztasunari buruzko dekretuak ezarritakoak bete beharko dira.
Urriaren 21eko 250/2003 dekretuaren arabera, eraikinaren liburua osatu beharko
da, berau jasotzeko dagokion armairua prestatuz. armairuaren gutxieneko
neurriak honako hauek izango dira: 0,50m2ko planta-azalera, eta metro bateko
altuera. suaren eta hezetasunaren aurkako materialez egina beharko da,
sarrailadun ate eta guzti. eramateko modukoa bada, eraikineko elementu finkoei
behar bezala lotuta egon beharko du, mugitu ez dadin. armairu edo gune hori
eraikinaren alde edo toki komunean jarriko da, erraz eskuratzeko moduan, baina
ez da gela hezeetan edo instalazioetarako baino ez direnetan ipini beharko da.
AASS-etako Egoitzazko Eraikuntzen Ordenantzak bete beharko dira.
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Obra burutzeko zoru publikoan aldamioak edo kontainerra jarri behar izanez gero, udal
baimena eskatuko da horretarako prestatuta dagoen inprimakia erabiliz. Hartuko den
azalera eta, hasierako eta bukaerako egunak zehaztuko dira.
Indusketari dagokionez, Ingurumen Administrazioaren Zuzendariak 2018ko uztailaren
28an emandako ebazpenean jasotakoak bete beharko dira.
Zerbitzu instalakuntzei dagokionez, udal aparejadoreak bere txostenean aipatutakoak
bete beharko dira.
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.
Obraren egikaritza epe gehiengoa: 2 urte .

Behin obrak bukatu ostean, eta lehen erabilera baimena eskatuko da ondorengo
dokumentuz lagundurik:
Obra lanen lizentziaren edo lizentzien kopia.
Obren Zuzendari Teknikoak izenpetu eta dagokion Kolegioak bisaturiko Amaiera
Ziurtagiria edo obra lanen bukaeraren egiaztagiria, lan horiek lizentziaren funtsa
den proiektuaren arabera gauzatu direla adieraziz, ezarriko ziratekeen baldintza
bereziak ere kontutan izanda.
Horrekin batera CTE betetzen duela ziurtatuko duen agiria aurkeztuko da,
Zuzendari Teknikoak zigilaturik eta Kolegioan bisaturik.
Egiaz burututako obra lanen planoak, lizentziaren funtsa zen proiektuari galdatzen
zitzaizkion eskalez eta xehekapen mailaz.
1/200 edo 1/500 eskaladun udal kartografiaren gainean, lur zatiaren behin betiko
egoeraren planoa ere aurkeztuko da, burututako eraikuntza eta hirigintzazko obra
lanak bertan jasoaz eta ondoriozko sestra berriak aipatuz.
Eraikin edo instalazioen kanpoko aldeen argazkiak, 13 x 18 zm.takoak, atzealdean
baimenaren titularrak, obra lanaren Zuzendariak eta proiektuaren egileak izenpetuta,
errealitatearekin bat datozela adieraziz.
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Obralanen Zuzendariak izenpetu eta dagokion Kolegioak oniritzitako azken likidazioa,
lan eta instalazioen egiazko kostea adieraziz.
Lurralde kontribuzioaren alta.
Lurraldeko Industria Delegazioak izenpeturik elektraindarraren hornikuntza sareko
loturako buletinaren
eta kasua balitz, gas metaketa eta banakuntzarako
instalazioari dagokion egokitasun egiaztagiriaren kopia. Era berean, ur
hornikuntzaren Industria Delegazioak izenpeturiko buletina aurkeztuko da.
Lege arau eta ordenantzen arabera, obra egiteko baimenak balioa izatekotan,
baimenduak bete beharreko baldintza orokorrak hauek dira:
Eraikuntzako Ordenantza orokorrak beteaz egingo da obra.
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: Hondakinen Kudeaketarako Azterlanaren arabera, obralan eta eraisketa hondakinen
kudeaketaren balorazioa 18.290,00 eurotakoa da. 112/2012 Dekretuaren 5. artikuluan finkatutakoaren
arabera, aurrekontuaren %120ko fidantza jarri beharko da obra baimena ematearekin batean
(21.948,00 euro). 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.
21.948,00 €-ko fidantza, Kutxabankeko 2095 5069 07 1060024832 kontu korrontean sartuko
da, interesatuaren izen-abizenak eta “Fidantza: HZ.04/2015-0406” jarriaz kontzeptuan.
HIRUGARRENA: Erabaki honen berri interesatuari eta Kontuhartzaileari emango zaio.

2.- JAUREGUIZAR SL ENPRESARI, HIRI ANTOLAMENDUKO ARAU SUBSIDIARIOETAKO A-59
AREAN 46 ETXEBIZITZA TASATU, TRASTELEKU ETA GARAJEAK ERAIKITZEKO UDAL
BAIMENA EMATEA.
Esp. Zenbakia: HZ.10/2015-0256

JAUREGUIZAR S.L. enpresak aurkeztutako eskaera aztertu da. Bertan, Hiri
Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59 (Ugartondo) 46 etxebizitza, trasteleku eta garaje
tasatuak eraikitzeko udal baimena eskatzen du.
Udal arkitektoak, Ekhiñe Egiguren Azkune andereak, aurkeztutako dokumentazioa aztertu
ostean, ondoko txostena eman du:
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BULEGO TEKNIKOA
Udal Teknikariak Alkate jaunari
OBRA HAUNDIAK
A-59 UGARTONDO EREMUAN 46 ETXEBIZITZA TASATUEN OINARRIZKO PROIEKTU BERRIAREN
DOKUMENTAZIO GEHIGARRIARI TXOSTENA
KOKAPENA: A-59 Ugartondo. Usurbil.
ESKATZAILEA: Iñaki Baztarrika, JAUREGIZAR S.L.-ren izenean
ESPEDIENTE ZENBAKIA: HZ01/2015-256
ESKAERA DATA: 2017ko azaroaren 20.
OINARRIZKO PROIEKTUAREN PEM: 3.658.000EURO
HONDAKINEN KUDEAKETA AZTERLANA: 18.290e
FIDANTZA (%120): 21.948E

3. AURREKARIAK:
-

2015eko ekainaren 16an Iñaki Baztarrika jaunak, JAUREGUIZAR S.L. enpresaren izenean,

A-59 UGARTONDO eremuan 46 etxebizitza eta garaje tasatuen Oinarrizko Proiektua aurkeztu du, behin
behineko kalifikazioa eskatuz.
-

Interesatuak Proiektua aurkeztuta jakinarazi zaio interesatuak bera aurkeztu Xehetasun

Azterlana behin betiko onartu eta indarrean sartu aurrean, ezin litekeela eskaera onartu, hain zuzen,
dirudienez ari egokitutako proiektua baimentzea baita interesatuaren asmoa.
-

2015eko irailaren 29an Udal Plenoak A-59 Ugartondo eremuko Xehetasun Azterlana behin

betiko onartu zuen.
-

2015eko

urriaren

28an

behean

izenpetzen

duen

teknikariak

Santaigo

Peñalba

arkitektoarekin, aurkeztu Proiektuaren egilearekin, bilera egin du. Bertan egon da Jone Miner udal arkitektoa
ere. Interesatuari bileran bertan jakinarazi zaio aurkeztu duen Proiektuak ez duela planeamendu
dokumentuetan onartutako profila betetzen.
-

2015eko azaroaren 10ean interesatuarekin eta haren teknikariekin bilera egin da. Bertan

egon dira baita ere alkatea, udal idazkaria eta behean izenpetzen duen teknikaria.
-

2015eko abenduaren 9an interesatuarekin eta haren teknikariarekin bilera egin da. Bertan

egon dira baita ere alkatea, udal idazkaria, udal aholkulari juridikoa eta behean izenpetzen duen teknikaria.
-

2015eko abenduaren 18an udal arkitektoak AURKAKO txostena idatzi zuen (2016ko

martxoaren 7an jakinarazi zena). Interesatuak itzulpena eskatu zuen.
-

2016ko martxoaren 14an udal aparejadoreak Zerbitzuetako txostena eman zuen. (2016ko

apirilaren 6an jakinarazi zena)
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-

2016ko martxoaren 17an ingurumen teknikariak txostena eman zuen. (2016ko apirilaren 6an

jakinarazi zena).2017ko maiatzaren 8an interesatuak Oinarrizko proiketuaren ale berria aurkeztu du,
aldaketekin.
-

2017ko irailaren 20an interesatuak Onarrizko Poriketuaren ale bat obra baimen eskaera.

-

2017ko urriaren 23an udal arkitektoak txostena eman zuen, honakoa esanaz:

“Aipatu baldintzak bete beharko dira:
-

Eusko Jaurlaritzaren indusketarako baimena aurkeztu beharko da.

-

Hondakinen Gelak EKT-k ezarritakoa bete beharko du, baita ere Udal Ordenantzan
ezarritako gainontzeko baldintzak ere. Ingurumen teknikariaren eskakizunak bete
beharko ditu.

-

Estalki beheko oinaren planu akotatua aurkeztu beharko da, terrazak akotatuak
dituena.

-

Suteen aurkako babesari dagokionean, EKT-k ezarritako hidrante kopurua bete
beharko da.

-

Sotoko trastelekuei dagokionean Ekt-k ezarritako aireztapen baldintzak bete beharko
dira.

-

Sotoko aparkalekuari dagokionean, Oinarrizko Proiektuak zati bat barneratzen badu
ere, sotoen guztizko azalerak 10.000 m2 gainditzen duenez, sektorizazioari (eta
orohar, suteen aurkako babesari) dagozkion neurrien aurreikuspena aurkeztu beharko
da Exekuzio Proiektuarekin batean. Aparkalekuek zatikako suteen aurkako babesa
bete beharko dute soto guztia eraiki gabe dagoen artean eta bere osotasunean, guztia
eraikitzen denean.

-

Ezinbestean indarrean dagoen araudia bete beharko da. Exekuzio Proiektuan
aztertutako dira zehatzago EKT, RITE eta gainontzeko araudi teknikoaren betekizunak.
“

-

2017ko azaroaren 20an interesatuak dokumentazio gehigarria aurkeztu du,

Espediente erlazionatuak: (ikus espedientea).
Oharra: A-59 UGARTONDO Barne Erreformarako Plan Bereziarne Aldaketa izapidetu da (b.b.o. 2016 12
20).

4. TXOSTENA:
Aurrekarietan azaldu bezala, JAUREGUIZAR S.L. enpresaren izenean A-59 UGARTONDO
eremuan 46 etxebizitza tasatuen Oinarrizko Proiektu berria aurkeztu zen, zuzenketekin eta hura osatzera
dator orain aurkeztutako dokumentazio gehigarria. Aurkeztu dena teknikari gaituak izenpetua dago eta
honakoek osatzen dute: idatzia eta planuak.
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Behean izenpetzen duen teknikariak aurreko txostenetan egindako eskakizunak eta aurkeztu den
dokumentazioa alderatuta honakoak esan daitezke:
-

EUSKO JAURLARITZAREN BAIMENA/LUR KUTSATUAK: Eraikuntza obrak egin ahal

izateko, Eusko Jaurlaritzaren 2016ko azaroaren 2ko ebazpenaren 2. puntua bete beharko da eta ez da
baimenik aurkeztu. Beraz, ezinbestean, eraikuntza obrak baimendu ahal izateko aurrez Euskoa
Jaurlaritzaren indusketarako baimena aurkeztu beharko da Udalean.
-

HONDAKINEN GELA: Ingurumen teknikariaren txostenera bideratzen da.

-

ESTALKI BEHEKO OIN PLANO AKOTATUA: Aurkeztu dira.

-

ETXEBIZITZA TASATUEN

KALIFIKAZIOA:

Tokiko

Gobernu

Batzarrak

dagokion

kalifikazio erabakia hartu beharko du eraikuntza baimena ematearekin batera. Horren inguruan esan
beharra dago, orain aurkeztutako Etxebizitza Tasatuen proiektuan adierazten den bezala, izaera
libreko lokalak barneratu direla. Kalifikazioak ezingo ditu barneratu.
-

EKT-BETETZEA ETA GAINONTZEKO ARAUDI APLIKAGARRIA: Orohar aplikagarriak direnak

bete beharko dira. Orain aurkeztu den dokumentazioa hidrante kopurua bostera handitu da.
-HONDAKINEN KUDEAKETARAKO AZTERLANA ETA FIDANTZA: Orainartean eraisketa baimenik
eskatu ez bada ere, ohartarazten da, aurkeztutako Hondakinen Kudeaketarako Azterlanaren arabera,
obralan eta eraisketa hondakinen kudeaketaren balorazioa 18.290 €-koa da. 112/2012 Dekretuaren 5.
artikuluan finkatutakoaren arabera, aurrekontuaren %120-ko fidantza jarri beharko da obra baimena
ematearekin batean (21.948€). 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.
- ZERBITZUETAKO TXOSTENA: Zerbitzuetako txostenean eskatutakoak bete beharko dira.
- APARKALEKUEN JARDUERA BAIMENA: Sotoetako aparkaleku erabilerari dagokionean, dagokion
jarduera baimena/aurretiazko komunikazioa izapidetu beharko da ezinbestean, erabileran jartzeko.

3.

ONDORIOAK:

Ondorioz, aurkeztu A-59 UGARTONDO EREMUAN 46 ETXEBIZITZA TASATUEN ETA
GARAJEEN OINARRIZKO PROIEKTUA-ri ALDEKO txostena idazten zaio, honako baldintzekin.
Aipatu baldintzak bete beharko dira:
Eusko Jaurlaritzaren indusketarako baimena aurkeztu beharko da. Baimen hori izan
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gabe, Udalak ezingo du Obra Baimenik eman.
Obra baimenarekin batean, Udalak etxebizitza tasatuen behin behingo kalifikazioa
eman beharko du. Kalifikazio tasatutik kanpo geratzen dira, interesatuak aurkeztutako
dokumentazioaren arabera, sotoko hiru lokal (trastelekuetara bideratuko direnak) eta
11 aparkaleku plaza.
Sotoko aparkalekuari dagokionean, Oinarrizko Proiektuak zati bat barneratzen badu
ere, sotoen guztizko azalerak 10.000 m2 gainditzen duenez, sektorizazioari (eta
orohar, suteen aurkako babesari) dagozkion neurrien aurreikuspena aurkeztu beharko
da Exekuzio Proiektuarekin batean. Aparkalekuek zatikako suteen aurkako babesa
bete beharko dute soto guztia eraiki gabe dagoen artean eta bere osotasunean, guztia
eraikitzen denean.
Ezinbestean indarrean dagoen araudia bete beharko da. Exekuzio Proiektuan
aztertutako dira zehatzago EKT, RITE eta gainontzeko araudi teknikoaren betekizunak.
Sotoetako aparkaleku jarduerari dagokionean berau ezartzeko dagokion
baimena/aurretiazko komunikazioa izapidetu beharko da ezinbestean.

jarduera

Guzti hau, beste udal teknikariek beren txostenetan egindako eskakizunen kalterik
gabe.
Jakinarazten da obra lanak egiteko baimenak ez duela Administrazioa lotesten eta, beraz,
jardueraren inguruko neurri zuzentzaileak ezartzeko obra lanen exekuzioaren ondorioz, sor edo sortaraz
litezkeen kalte eta galerak ez direla izango indemnizazio gai izango.
Hauxe da izenpetzen duen teknikariaren iritzia, hobeto oinarritutako beste iritzien kalterik gabe.
Usurbilen, 2017eko azaroaren 21ean.
UDAL ARKITEKTOA/HIRIGINTZA, OBRAK ETA INGURUMENA SAILEKO BURUA
Izta.: Ekhiñe Egiguren Azkune

2018ko abuztuaren 02an Udal honetan sarrera eman zaio Eusko Jaurlaritzako Ingurumen
Administrazioaren Zuzendariak emandako ebazpenaren kopiari. Ebazpen horrek, Usurbilen garai
batean TALLERES ZUBIZARRETA enpresak bere jarduera burutu zuen Ugarte industriaguneko 8.
lokalaren lurzoruari 2016ko azaroaren 2an emandako ebazpenari baliozkotasuna ematen dio. Era
berean, JAUREGUIZAR, SL enpresari eraikitze arrazoiengatik eremu horretan materialak
industeko baimena ematen zaio.
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Eskaera aztertu ostean, udal aparejadoreak, Felix Aizpurua Arzallusek, ondoko txostenak
eman ditu:

MANTENU ETA ZERBITZUAK SAILAREN TXOSTENA
ESKATZAILEA: Hirigintza saila
PROIEKTUA: Ugartondo urbanizazioa
SUSTATZAILEA: Jaureguizar S.L.
KOKAPENA: A-59 Ugartondo (Kalezar)
ESP. ZENB: HZ.01/2013-0030
AURREKARIAK:
2013ko ekainaren 24an Mantenu eta Zerbitzuak saileko txostena idatzi zen, Ugartondon eraiki behar
zen urbanizazioak jaso behar zituenak proposatuz.
TXOSTENA:
Orain proiektu berria aurkeztu dute eta Mantenua eta Zerbitzuak sailari dagozkienak aztertu
ondoren, hurrengoak jasotzea proposatzen da:
ARGIKUNTZA:
-

Urbanizazioan instalatuko diren luminariak eta zutabeen ezaugarriak hauek izango dira:

Errepideak
Ibilbideak

LUMINARIAK
VIALIA EVO LED
80w
CLAR LED 40w

ZUTABEAK
10 mtkoak, arrabotatu edo “zepilatutako”
aluminiozkoak SERMETO etxekoak
4.00mtkoak arrabotatu edo “zepilatutako”
aluminiozkoak SERMETO etxekoak.

2016ko azaroaren 16an aurkeztutako errekurtsoan eskatutako luminarien aldaketaren arabera
jarriko dira:

Errepideak

Ibilbideak

LUMINARIAK
BENITO
LIGHT
NEBRASKA
96w ADVANCE
BENITO LIGHT DECO
HORIZON
48w ADVANCE

ZUTABEAK
10 mtkoak, arrabotatu edo “zepilatutako”
aluminiozkoak SERMETO etxekoak
4.00mtkoak arrabotatu edo “zepilatutako”
aluminiozkoak SERMETO etxekoak.

-Luminaria guztiak erregistroko arketa eta lur-konexioko pika eramango dute.
-Instalazio guztian, 35 mmko lur konexioko kablea jarriko da eta kutxeta guztietan lur konexioko pikarekin
lotuko da.
-Zutabeetako lotuneko kaxak, SERTEM CF-101 motakoak izango dira.
-Aginteko koadro elektrikoa SERVITEC DOMO CUADRO izango da. Instalazioak behar duena baino %
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30eko erreserba izango du.
-Argiteriako linea bakoitza berrarmatze automatikoko diferentzialekin babestuko dira.
-Urbanizazioari dagokion argi-azterketa egin beharko da instalazioa jarri aurretik eta udalaren oniritzia jaso
beharko du.
-Obra amaitutakoan, instalazio elektrikoaren dokumentazioa emango zaio udalari.
- Kutxeta tapak: Fundibide etxekoak eta Usurbilgo armarria eramango dute.
- Kutxeta tapen testua: herriko argiak - Usurbilgo Udala

LORAZAINTZA:
- Zuhaitzak mintegitik kimatu gabe ekarriko dira.
- Belar sastrakak kentzen diren lur sailetan, lurra berdindu egingo da eta harriak jaso egingo dira.
- Zabaldu behar den belar haziaren ezaugarriak ondorengoak izango dira:
% 75 festuca arundinacea arid 3
% 15 ray gras ingeles chaparral
% 10 poa pratense blakstone
- Zuhaitzen lerrokadurako landaketak egiteko, Askatasuna plazan erabilitako eredua eraikiko da, hodi
iragazle eta drainatzeko legarra zabalduaz.

-Ingurugimen eta Nekazaritza teknikariak idatzitako txostenean adierazitakoak kontutan edukiko dira, hots:
1. Aranerreka alboko lorazaintza lanek, erreka alboaren naturalizazioa izan behar dute helburu, altzaz
gain, urritz, lizar etab.. landatzea proposatzen da, altza soilik ez.
2. Etxeen kontra proposatu diren soropil eremuak, etxeen kontra daude. Horrek eraikinekiko
hezetasun arazoak suposa ditzake eta teilatupean egon ohi diren eremuak izanda, oso zaila izaten
da, eremu horiek behar bezala zaintzea. Beraz, etxe arteko soropil eremuak etxeetatik aldentzea
proposatzen da, erdian lorategia eta alboetan pasabidea eginez.
3. Zuhaitz alineazioei dagokionez, kokapenaren araberako alineazioak egitea proposatzen da.
Etxeetatik 2 m-tara dauden zuhaitz alineazioak, hazkuntza mugatuko zuhaitz edo zuhaixkak izan
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behar dute (epe ertainera, etxebizitzekin arazoak sortzen dira eta). Aldiz, Aranerreka aldera edo lur
ez hirigarriarekin kontaktuan dauden alineazioek, hazkuntza aske eta haundi bat izatea bilatu behar
da. Horrelabada, hazkuntza haundiko zuhaitz moduan, Quercus cerris, Tilia sp. bezalako
alineazioak proposatzen dira.
Zuhaitzen alkorkeei dagokionez, eta alkorkeen tamainu urria kontutan hartuta, hurrengo 2 irizpideak
jarraitzea proposatzen da: Batetik, alkorke guztiak dreinatze sistema izango dute, eta bestetik
alkorke korrituak izatea proposatzen da, zuhaitzen garapenaren mesedetan.
4. Egindako proposamenean, plazaren erdigunean zuhaitz bakar bat kokatzea proposatzen da. Ideia
moduan interesgarria da, eta sarritan ikusi izan da espazioa publikoa antolatzen duen zuhaitz
bakan baten adibidea. Hala ere, proposatzen den alkorke urria kontutan hartuta, zalantzan jartzen
da espazio eta lur nahikoa izango ote duen zuhaitzak beharrezko garapena izan dezan. Ondorioz,
plazaren erdian beharrean, bankuaren inguruan itzala egingo duen 4-5 zuhaitzen landaketa
egokiago ikusten da.
5. Aurkezturiko proposamenean, bi alineazioko zuhaitz landaketak proposatzen dira. Eta beste
proposamenen irizpide bera jarraituz, kasu honetan ere zuhaitz asko landatu beharrean, hobe
litzateke gutxi eta hazkuntzarako nahikoa espazio izatea. Beraz, aparkaleku eta etxearen artean
kokatuko litzatekeen 5 zuhaitzetako alineazio bakarra nahikoa litzateke, bere garapenerako nahikoa
alkorke duelarik (gutxienez 2 m). Egoki ikusten da Liriodendron tulipifera bezalako zuhaitzen
landaketa.
6. 6, 7 eta 8. puntuetako alineazioak etxeetatik oso hurbil daude, eta etorkizunean kudeaketa arazoak
baino ez dituzte suposatuko horren hurbil kokatzen diren zuhaitz alineazioek. Gainera, hautatu diren
zuhaitzen garapena (Albizia julibrisim eta Prunus pissardi etab...) kopa nahikoa zabaleko zuhaitzak
dira eta espazio falta nabarmena izango dute etorkizunean.
Horregatik alineazio hauen tratamendua aldatzea proposatzen da, zuhaitz landaketak etxeen arteko
tarteetara mugatuz eta lekua dagoen tokietan (azera errebueltak etab...) jardinera bidezko diseinua
osatuz, edo/eta hazkuntza mugatuko zuhaitz eta zuhaixkak landatzea:
Zuhaitzak:Carpinus betulus pyramidalis,Pyrus caleryana canticleer, Callistemon sp. kopa altuduna,
Lagestroemia indica, Photinia sp. kopa altuduna, Magnolia soulangeana kopa altuduna etab...
Zuhaixkak: Acer palmatum atropurpureum, egitura bati itxatxitako igokariak,
Etxe kontrako alineazioetan kolore eta altura ezberdinak uztartzen dituen zuhaitz eta zuhaixkak
nahastea proposatzen da.
7. Erdiko kalea, ordenazio proiektuko oinezko igarobide garrantzitsua izango da. Diseinuan ez da
zuhaitz edo zuhaixkarik aurreikusten eta beraz diseinu nahikoa “gogorra” aurreikusten da. Zoruan
aparkalekuak aurreikusten direla jakinda, erdiko kalean jardineren bitartez zenbait zuhaixka
landatzea hobetsiko litzateke Laurus nobilis, Callistemon citrinus edo bestelakoak landatuz.
8. Parterreetako arbustoak landatzeko, eta beraien biziraupena bermatzeko plastiko biodegradagarriz
osatutako akoltxatua erabiltzea proposatzen da (ez malla organikoak)
9. Jardinen penditzei dagokionez, mantenu lanak errazteko asmoz, penditz haundiko soropilak
ekiditea proposatzen da. Penditz haundiko eremuetan, pinu azala ez bota, epe laburrean mugitu eta
bere helburua ez baitu betetzen.
Transformadorea non eta nolakoa den ezin izan da topatu planoan, leku eta tamainuaren arabera
proposaturiko landaredia baliteke egokia ez izatea.
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UR SAREA:
-Hodi guztiak burdinurtuzkoak izango dira eta 150 mm diametroa izango dute.
- Hartunetako hodiak polietilenozkoak izango dira, PN 16 kg/cm 2. Ur-ahoen hartuneak polietilenozkoak
izango dira, DN 45-koak.
-Polietilenozko hodietan, letoizko piezak erabiliko dira lotunetan eta edozein desbideratzetan.
-Jarriko diren arketa tapa guztiak Fundibide etxekoak izango dira eta Usurbilgo Udalaren armarria
eramango dute. Testua berriz ondokoa izango da: Edateko ura - Usurbilgo Udala
-Ur-ahoen arketa tapak kolore gorrikoak izango dira eta Fundibide etxekoak izango dira. Usurbilgo
Udalaren armarria eramango dute. Testua berriz ondokoa izango da: Ur hartunea – Usurbilgo Udala.
-Sute-ahoak: lurpekoak izango dira eta ez 1.6.9 atalean adierazitakoak. Barcelona eratako errakorra eta
1,5’’ -ko giltza. 2 hartune 75mmkoak izango dituzte. Arketen tapak gorriak eta Fundibide etxekoak izango
dira. Usurbilgo Udalaren armarria eramango dute. Testua berriz ondokoa izango da: Ur hartunea Usurbilgo Udala.
-Suteen kontrako lurpeko kutxetak burdinurtuzkoak izango dira, DN 70-koak , eta sute ahoak IRuA HA2.
-Iturria (edateko urarena) ezinduentzako homologatua izango da.
-Ur sarea herriko sarearekin lotuko da
-Egungo pabilioien ur hartunea ezabatu egingo da.
-Pikaolako baratzerako ur hartunea bermatzeko instalazioa prestatuko da.
-Ugarte baserrirako ur hartunea eta azpiegitura eraikiko dira, ugarte baserriaren ur kontagailuraino..
-Aranerrekako errekaraino ur sarearen azpiegitura eraikiko da, 59. eremuko ertzeraino, eta ebaketako
giltza jarriko da..
SANEAMENDUA:
-PVC zurruna motatakoa izango da,
-Gutxieneko diametro minimoa 315 mm izango da.
-Kutxetak hormigoizkoak izango dira
-Kutxeta tapak: Fundibide etxekoak eta Usurbilgo armarria eramango dute.
-Kutxeta tapen testua: Euri urak - Usurbilgo Udala
Ur zikinak - Usurbilgo Udala
-Euri-uren hodia forjatuaren azpitik eramaten da zati batean. Mantenimenduaren arazoak ekiditeko, hodia
toki publikotik bideratzea proposatzen da..
BESTEAK:
- Espaloietako kutxeta tapak burdinurtu harikorrekoak izango dira 45x45cmkoak.
- Errepideko kutxeta tapak burdinurtu harikorrekoak izango dira, errefortzatuak eta 60cmko diametrokoak.
-Eraikitako eremuaren behin betiko planoak aurkeztuko dira, UTM-ETRS89 koordenatuei erreferitu, sestra
kurbak adierazi, gainazaleko elementu guztiak marraztu eta plano berriek emandako udal kartografian
ordezkatuko dira. Planoak digitalizatuak izango dira.
KALE IZENDEGI BERRIAREN PROPOSAMENA
-Urbanizazioa eraikitzeko beharrezkoa da kale izendegia prestatua izatea, sortzen diren guneak eta
eraikuntzak kokapen zehatza izateko. Agerreazpi eta Ugartondo eremuetako bertako toponimia kontutan
izanik, egingo diren kaleetarako honako izendapenak proposatzen dira:
PIKAOLA KALEA
UGARTE KALEA
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ARANERREKA KALEA
ARPONARI ONDO KALEA

2014ko abenduaren 2an
Zerbitzu eta Mantenua saileko burua

MANTENU ETA ZERBITZUAK SAILAREN TXOSTENA
ESKAERA: 46 etxebizitza tasatuak eta garajeak eraikitzeko oinarrizko proiektuko Udal zerbitzuei dagozkien
lotuneen txostena
ESKATZAILEA: Hirigintza saila
SUSTATZAILEA: Jaureguizar SL
KOKAPENA: A-59 (Ugartondo)
ESP. ZENB: HZ 04/2015-0256
AURREKARIAK
Jaureguizar SL -ek sustatzen duen “A-59 Ugartondo eremuan 46 etxebizitza tasatuen eta garageen”
oinarrizko proiektuko, Udal zerbitzuetako sareen lotuneei buruzko txostena eskatzen zuen Hirigintza sailak.
2016ko martxoaren14an txostena idatzi zen hurrengoak aurkeztea eskatuz:
Ur zikinak: Eraikuntzako ur zikinak urbanizazioko sarearekin non lotuko diren

kokapen planoa
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aurkeztu da.
Euri urak: Eraikuntzako euri urak urbanizazioko sarearekin non lotuko diren kokapen planoa
aurkeztu da.
Ur edangarriaren hornikuntza: Ur edangarria nondik hornituko den adierazten duen kokapen
planoa aurkeztu da.
Besteak:
1.- Ur edangarrien kontagailuen kokapena adierazten duen banaketa planoa.
2.- “I5 zerbitzu orokorrak” planoan adierazten diren udal azpiegiturak, 2014ko abenduaren 2an
idatzitako txostenean zerrendatutako baldintzak bete beharko dituzte.
TXOSTENA
Jaureguizar SL -ek dokumentazio osagarria aurkeztu du (memoria eta hiru plano).
Aurkeztutako dokumentazio osagarrian ez da jasotzen 2016ko martxoaren14ko txostenean
eskatutakoa.
Obra eraikitzen hasi baino lehen aurkeztuko den exekuzio proiektuak hurrengoak jasoko ditu eta
Udal zerbitzu teknikoen oniritzia jaso beharko dute:
1.-Eraikuntzako ur zikinak urbanizazioko sarearekin non lotuko diren kokapen planoa aurkeztu da.
2.-Eraikuntzako euri urak urbanizazioko sarearekin non lotuko diren kokapen planoa aurkeztu da.
3.-Ur edangarria nondik hornituko den adierazten duen kokapen planoa aurkeztu da.
4.- Ur edangarrien kontagailuen kokapena adierazten duen banaketa planoa.
5.- “I5 zerbitzu orokorrak” planoan adierazten diren udal azpiegiturak, 2014ko abenduaren 2an
idatzitako txostenean zerrendatutako baldintzak bete beharko dituzte.

2018ko abuztuaren 14an
Zerbitzu eta Mantenua saileko burua
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Nekazaritza eta Ingurumen Teknikariak, Ibon Goikoetxea Retegi jaunak, aurkeztutako
dokumentazioa aztertu ostean, ondoko txostena eman du:
BULEGO TEKNIKOA
Udal Teknikariak Alkateari
ETXEBIZITZA TASATUAK
A-59 (UGARTONDO)-N 46 BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZA ETA GARAJEEN OINARRIZKO
PROIEKTU BERRIARI TXOSTENA
KOKAPENA: A-59 UGARTONDO Usurbil.
ESKAERA DATA: 2017ko azaroaren 20.
ESKATZAILEA: Jauregizar S.L.
ESPEDIENTE ZENBAKIA: HZ09/2015-0256
1-AURREKARIAK
2015eko azaroaren 11an oinarrizko proiektuaren ale bat aurkeztu da.
2017ko irailaren 20an interesatuak Oinarrizko Proiektuaren ale bat aurkeztu du.
2017ko urriaren 23an udal arkitektoak txosten idatzi du, besteak beste , hondakin gelak bete beharreko
baldintzak zehaztuz.
2017ko azaroak 20an oinarrrizko proiektuaren dokumentazio gehigarria aurkeztu du, horien artean,
hondakin gelen planoari buruzkoa. ( Plano II.3 de planta 1º Acotada y amueblada)
2-ARAUDIA
Usurbildo udalerriko hiri hondakinen bilketari dagokionez, hurrengoa hartu behar da kontutan.
2014ko abuztuaren 12an argitaratutako Usurbilgo udalerrian hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua
arautzen duen ordenantza. 20. Artikulua. Hondakin gela etxebizitza eraikinetan.
EKT eta HS2 atala. Hondakinen bilketa eta ebakuazioa.
2.1 Edukiontzien biltegia eta erreserba espazioa.

2-AZTERKETA eta PROPOSAMENA
Aurkezturiko informazioaren arabera, esan daiteke, Udal ordenantza betetzen dutela hondakin gelek,
kanpotik sarbide zuzena dutelako, eta ondorioz ALDEKO txostena igortzea proposatzen dut.
Edozien kasutan, aipatu informazio gehigarrian ez dira kode teknikoak eskatzen dituen ezaugarriak zehazten
(ulertzen da ezaugarri horiek beste planoetan adierazi beharko liratekeela), eta ohartarazten da, edozein
kasutan kode teknikoak eskatzen dituen ezaugarriak izan beharko dituela. (Ur hartunea, estolda,
aireztapena, estaldurak etab...)
Usurbilen, 2017ko azaroaren 22an.
Udal ingurumen teknikaria Izta.: Ibon Goikoetxea Retegi
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Udal arkitektoak, Jone Miner Aginaga andereak, aurkeztutako dokumentazioa aztertu
ostean, etxebizitza tasatuen behin behineko kalifikazioari aldeko txostena eman dio:
BULEGO TEKNIKOA
Udal Teknikariak Alkate jaunari
OBRA HAUNDIAK
A-59 UGARTONDO EREMUAN 46 ETXEBIZITZA TASATUEN BEHIN BEHINGO KALIFIKAZIOARI
BURUZKO TXOSTENA
KOKAPENA: A-59 Ugartondo. Usurbil.
ESKATZAILEA: Iñaki Baztarrika, JAUREGIZAR S.L.-ren izenean
ESPEDIENTE ZENBAKIA: HZ01/2015-256
ESKAERA DATA: 2017ko azaroaren 20.
5. AURREKARIAK:
-

2015eko ekainaren 16an Iñaki Baztarrika jaunak, JAUREGUIZAR S.L. enpresaren izenean, A-59

UGARTONDO eremuan 46 etxebizitza eta garaje tasatuen Oinarrizko Proiektua aurkeztu du, behin behineko kalifikazioa
eskatuz.
-

Interesatuak Proiektua aurkeztuta jakinarazi zaio interesatuak bera aurkeztu Xehetasun Azterlana

behin betiko onartu eta indarrean sartu aurrean, ezin litekeela eskaera onartu, hain zuzen, dirudienez ari egokitutako
proiektua baimentzea baita interesatuaren asmoa.
-

2015eko irailaren 29an Udal Plenoak A-59 Ugartondo eremuko Xehetasun Azterlana behin betiko

onartu zuen.
-

2015eko urriaren 28an behean izenpetzen duen teknikariak Santaigo Peñalba arkitektoarekin,

aurkeztu Proiektuaren egilearekin, bilera egin du. Bertan egon da Jone Miner udal arkitektoa ere. Interesatuari bileran
bertan jakinarazi zaio aurkeztu duen Proiektuak ez duela planeamendu dokumentuetan onartutako profila betetzen.
-

2015eko azaroaren 10ean interesatuarekin eta haren teknikariekin bilera egin da. Bertan egon dira

baita ere alkatea, udal idazkaria eta behean izenpetzen duen teknikaria.
-

2015eko abenduaren 9an interesatuarekin eta haren teknikariarekin bilera egin da. Bertan egon dira

baita ere alkatea, udal idazkaria, udal aholkulari juridikoa eta behean izenpetzen duen teknikaria.
-

2015eko abenduaren 18an udal arkitektoak AURKAKO txostena idatzi zuen (2016ko martxoaren 7an

jakinarazi zena). Interesatuak itzulpena eskatu zuen.
-

2016ko martxoaren 14an udal aparejadoreak Zerbitzuetako txostena eman zuen. (2016ko apirilaren

6an jakinarazi zena)
-

2016ko martxoaren 17an ingurumen teknikariak txostena eman zuen. (2016ko apirilaren 6an jakinarazi

zena).2017ko maiatzaren 8an interesatuak Oinarrizko proiketuaren ale berria aurkeztu du, aldaketekin.
-

2017ko irailaren 20an interesatuak Onarrizko Poriketuaren ale bat obra baimen eskaera.

-

2017ko urriaren 23an udal arkitektoak txostena eman zuen.
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-

2017ko azaroaren 20an interesatuak dokumentazio osagarria aurkeztu du.

-

2017ko azaroaren 21ean udal arkitektoaren aldeko txostena, baldintzakin.

-

2017ko azaroaren 22an ingurumen teknikariaren aldeko txostena

6. TXOSTENA:
Aurrekarietan azaldu bezala, JAUREGUIZAR S.L. enpresaren izenean A-59 UGARTONDO
eremuan 46 etxebizitza tasatuen Oinarrizko Proiektu berria eta honen dokumentazio osagarria aurkeztu
ondoren, udal arkitektoak ALDEKO txostena eman zuen, baldintzekin, 2017ko azaroaren 21ean. Ondoren,
udaleko ingurumen teknikariak ere aldeko txostena egin zuen 2017ko azaroaren 22an.
Txosten honen helburua A-59 Ugartondo eremuko 46 etxebizitza tasatuei behin behingo kalifikazioa
emateko baldintzak betetzen diren aztertzea eta zehaztea da.
Aurkeztu den dokumentazioa eta Usurbilgo Udal Etxebizitza Tasatuak arautzen dituen
Ordenantza Orokorra aztertu ostean honakoa esan daiteke:
-

ORDENANTZAKO II. TITULUAN JASOTZEN DIREN UDAL ETXEBIZITZA TASATU GUZTIEN

EZAUGARRI KOMUNAK:
-

4. artikuluan zehazten den gehienezko azalera betetzen dute etxebizitza guztiek (<90m2 (t)

erabilgarri).
-

Etxebizitza guztiek aparkaleku plaza bana eta trasteleku bana dute atxikita eta ez dituzte

gehienezko azalerak gainditzek (<30m2 (t) eta <12m2 (t), hurrenez hurren). Izan ere, aparkaleku
plazei barneko gurpilbide eta sarbide-arrapaletatik dagokion zati proportzionala batuta azalera hori
gainditu arren, garaje-plaza bakoitzak ez du azalera hori gainditzen.
-

Eraikuntzaren baldintza teknikoei dagokienez betetzen dituzte Erregimen Orokorreko BOEei

eskatzen zaizkien baldintzak.

-

BEHIN BEHINGO KALIFIKAZIOAREN ZEHAZTAPENAK:

1. ESPEDIENTEAREN EZAUGARRIAK.
−

Espedientearen zenbakia: HZ.09/2015-0256

−

Sustatzailea JAUREGUIZAR Promoción Gestión Inmobiliaria S.L.-B-48472500

−

Sustatzailearen helbidea: Ondarreta pasealekua 6, 1.A / 20018 Donostia

−

Eskaera data: 2015-06-16 (Sarrera zenbakia: 1851)

2. SUSTAPENAREN EZAUGARRIAK.
−

Sustapen-mota: SUSTAPEN PRIBATUKO UET (Udal etxebizitza tasatuak)

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

−

Etxebizitza-mota: ERREGIMEN OROKORREKO UET (Udal etxebizitza tasatuak)

−

Etxebizitzak lortzeko eta hasierako erabilerako erregimena: SALMENTA

−

Edukitza erregimena: JABETZA OSOA

−

Esku-hartze mota: 46 EOUET + erregimen orokorreko eranskinak

−

Kokakelua: Usurbilgo Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59 (Ugartondo) eremuko A eta B
partzelak.

3. SUSTAPENAREN EZAUGARRIAK.
−

Etxebizitza kopurua guztira: 46

−

Etxebizitzen azalera erabilgarria guztira: 3.709,12 m2

−

Etxebizitzei lotutako garaje-kopurua guztira: 46

−

Etxebizitzei lotutako garajeen azalera erabilgarria guztira: 2.209,15 m2

−

Etxebizitzei lotutako trasteleku-kopurua guztira: 46

−

Etxebizitzei lotutako trastelekuen azalera erabilgarria guztira: 502,63 m2

4. BABES-ERREGIMENAREN IRAUPENA
Iraunkorra

5. LUR-ZATIAREN ERREGISTRO-ERREFERENTZIA
Jabetza Erregistroa: DONOSTIA 4. zenbakia.
Lurzatia

Tomoa

Liburua

Folioa

Finka zkia.

Inskripzioa

Azalera

1 (A)

1810

226

135

11400

1.

1.144 m2

2 (B)

1810

226

156

11402

1.

1.149 m2

6. OBRAK EGITEA
Behin betiko kalifikazioaren eskabidea aurkezteko epea 30 hilabetekoa izango da.

7. SALMENTA PREZIOAK
Gehienezko salmenta prezioak ezingo du indarrean dagoen Erregimen orokorreko BOEn gehienezko
prezioa 2,2ko indizearekin biderkatuta lortzen den emaitza baino handiago izan.
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3.

ONDORIOAK:

Ondorioz, A-59 Ugartondo eremuko 46 etxebizitza tasatuen behin behingo kalifikazioari
ALDEKO txostena idazten zaio, goian adierazitako zehaztapenen arabera.

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

Usurbilen, 2018ko maiatzaren 25ean.
UDAL ARKITEKTOA
Izta.: Jone Miner Aginaga

Transkribatutako txostenak irakurri ondoren, Tokiko Gobernu Batzarrak honako erabakia hartu du
aho batez:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: A-59 Ugartondoko ETXEBIZITZA TASATUEI (eta eranskinei) behin behineko
kalifikazioa ematea, Udal arkitektoaren txostenena adierazitako zehaztapenekin.
BIGARRENA: JAUREGUIZAR S.L. enpresari, Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59
(UGARTONDO) arean 46 etxebizitza tasatu, trasteleku eta garajeak eraikitzeko udal baimena
ematea, ondorengo baldintzapean:
Manu Arruabarrena eta Santiago Peñalba arkitektoek 2016ko abenduan idatzitako
Oinarrizko Proiektuari eta 2017ko azaroaren 20an aurkeztutako dokumentazio gehigarriari
egokiturik egingo dira obrak, beti ere, jarraian aipatuko diren eta udal arkitektoak bere
txostenean ezarritako baldintzekin kontraesan batean sartu gabe.
Obrak hasi aurretik, obrei hasiera ofiziala emateko ZUINKETA AKTA izenpetu beharko
da udal aparejadorearekin.
Obrak hasi aurretik, ezinbestean, zuinketa akta izenpetu aurretik, ondokoa
dokumentazio gehiagarria aurkeztu eta udalak ontzat eman beharko du:
Obra baimena jaso eta HIRU HILABETEKO EPEAN Exekuzio Proiektua aurkeztu
beharko da Udalean, baimendutako Oinarrizko Proiektuari eta hari ezarritako
baldintzei egokituz. Besteak beste, udal aparejadoreak 2018ko abuztuaren 14an
idatzitako txostenean eskatutakoak barneratuko ditu proiektu honek.
•

Telekomunikazio Azpiegituren proiektua aurkeztuko da.

•

Proiektuari aldaketak egingo bazaizkio, Eusko Jaurlaritzaren behin behingo
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kalifikazioa mantendu edo berritu beharko da, bere kasuan. Behin obra
amaituta, lehen erabilera baimena lortzeko behin betiko kalifikazioa izan
beharko da.
•

Sotoko aparkalekuari dagokionean, Oinarrizko Proiektuak zati bat barneratzen
badu ere, sotoen guztizko azalerak 10.000 m2 gainditzen duenez,
sektorizazioari (eta orohar, suteen aurkako babesari) dagozkion neurrien
aurreikuspena aurkeztu beharko da Exekuzio Proiektuarekin batean.
Aparkalekuek zatikako suteen aurkako babesa bete beharko dute soto guztia
eraiki gabe dagoen artean eta bere osotasunean, guztia eraikitzen denean.

•

Ezinbestean indarrean dagoen araudia bete beharko da. Exekuzio Proiektuan
aztertutako dira zehatzago EKT, RITE eta gainontzeko araudi teknikoaren
betekizunak.

•

Sotoetako aparakeleku jarduerari dagokionean berau ezartzeko dagokion
jarduera baimena/aurretiazko komunikazioa izapidetu beharko da ezinbestean.

68/2000 sar-irten erraztasunari buruzko dekretuak ezarritakoak bete beharko dira.
Urriaren 21eko 250/2003 dekretuaren arabera, eraikinaren liburua osatu beharko da,
berau jasotzeko dagokion armairua prestatuz. armairuaren gutxieneko neurriak honako
hauek izango dira: 0,50m2ko planta-azalera, eta metro bateko altuera. suaren eta
hezetasunaren aurkako materialez egina beharko da, sarrailadun ate eta guzti.
eramateko modukoa bada, eraikineko elementu finkoei behar bezala lotuta egon
beharko du, mugitu ez dadin. armairu edo gune hori eraikinaren alde edo toki
komunean jarriko da, erraz eskuratzeko moduan, baina ez da gela hezeetan edo
instalazioetarako baino ez direnetan ipini beharko da.
AASS-etako Egoitzazko Eraikuntzen Ordenantzak bete beharko dira.
Obra burutzeko zoru publikoan aldamioak edo kontainerra jarri behar izanez gero, udal
baimena eskatuko da horretarako prestatuta dagoen inprimakia erabiliz. Hartuko den
azalera eta, hasierako eta bukaerako egunak zehaztuko dira.
Indusketari dagokionez, Ingurumen Administrazioaren Zuzendariak 2018ko uztailaren
28an emandako ebazpenean jasotakoak bete beharko dira.
Zerbitzu instalakuntzei dagokionez, udal aparejadoreak bere txostenean aipatutakoak
bete beharko dira.
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.
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-

Obra geldituta egon daitekeen epe gehiengoa: 6 hilabete.
Obraren egikaritza epe gehiengoa: 2 urte .

Behin obrak bukatu ostean, eta lehen erabilera baimena eskatuko da ondorengo
dokumentuz lagundurik:
Obra lanen lizentziaren edo lizentzien kopia.
Obren Zuzendari Teknikoak izenpetu eta dagokion Kolegioak bisaturiko Amaiera
Ziurtagiria edo obra lanen bukaeraren egiaztagiria, lan horiek lizentziaren funtsa
den proiektuaren arabera gauzatu direla adieraziz, ezarriko ziratekeen baldintza
bereziak ere kontutan izanda.
Horrekin batera CTE betetzen duela ziurtatuko duen agiria aurkeztuko da,
Zuzendari Teknikoak zigilaturik eta Kolegioan bisaturik.
Egiaz burututako obra lanen planoak, lizentziaren funtsa zen proiektuari galdatzen
zitzaizkion eskalez eta xehekapen mailaz.
1/200 edo 1/500 eskaladun udal kartografiaren gainean, lur zatiaren behin betiko
egoeraren planoa ere aurkeztuko da, burututako eraikuntza eta hirigintzazko obra
lanak bertan jasoaz eta ondoriozko sestra berriak aipatuz.
Eraikin edo instalazioen kanpoko aldeen argazkiak, 13 x 18 zm.takoak, atzealdean
baimenaren titularrak, obra lanaren Zuzendariak eta proiektuaren egileak izenpetuta,
errealitatearekin bat datozela adieraziz.
Obralanen Zuzendariak izenpetu eta dagokion Kolegioak oniritzitako azken likidazioa,
lan eta instalazioen egiazko kostea adieraziz.
Lurralde kontribuzioaren alta.
Lurraldeko Industria Delegazioak izenpeturik elektraindarraren hornikuntza sareko
loturako buletinaren
eta kasua balitz, gas metaketa eta banakuntzarako
instalazioari dagokion egokitasun egiaztagiriaren kopia. Era berean, ur
hornikuntzaren Industria Delegazioak izenpeturiko buletina aurkeztuko da.
Lege arau eta ordenantzen arabera, obra egiteko baimenak balioa izatekotan,
baimenduak bete beharreko baldintza orokorrak hauek dira:
Eraikuntzako Ordenantza orokorrak beteaz egingo da obra.
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
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da.
HIRUGARRENA: Hondakinen Kudeaketarako Azterlanaren arabera, obralan eta eraisketa
hondakinen kudeaketaren balorazioa 18.290,00 eurotakoa da. 112/2012 Dekretuaren 5. artikuluan
finkatutakoaren arabera, aurrekontuaren %120ko fidantza jarri beharko da obra baimena ematearekin
batean (21.948,00 euro). 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.
21.948,00 €-ko fidantza, Kutxabankeko 2095 5069 07 1060024832 kontu korrontean sartuko
da, interesatuaren izen-abizenak eta “Fidantza: HZ.04/2015-0406” jarriaz kontzeptuan.
LAUGARRENA: Erabaki honen berri interesatuari eta Kontuhartzaileari emango zaio.

Eta eztabaidarako gaiak amaiturik, ordezko alkateak batzarraldia bukatutzat eman du, goizeko
9:10etan bilera agiri hau jaso da, batzordekideek izenpetuz eta nik, idazkariordeak, ziurtatuz.
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