2022KO MARTXOAREN 31N EGINDAKO
OHIKO UDALBATZAREN BILKURAKO AKTA
BERTARATUAK
Alkate-Lehendakaria
Agurtzane Solaberrieta Mesa
Zinegotziak
Beñat Larrañaga Urdanpilleta
Lur Etxeberria Gurrutxaga
Joxe Mari Iribar Zapirain
Ainhoa Arrozpide Landa
Oskar Santamaria Pikabea
Itziar Basterrika Unanue
Josune Urkola Larrarte
Mirari Azurmendi Sorazu
Carlos Pérez Fraisoli
Francisco José (Patxi) Suárez Pérez
Idazkaria: Garazi Etxeberria San Miguel
Kontuhartzailea: Xabier Olano Jauregi
Ez dira bertaratu: Luken Arkarazo Silva eta Andoni Atxega San Sebastian.
Arratsaldeko 18:00etan batzarrari hasiera eman zaio.
Usurbilen, 2022ko martxoaren 31n arratsaldeko 18:00etan, Udaletxeko Pleno Aretoan,
Usurbilgo Udaleko ohiko Udalbatza Plenoa egiteko goian adierazten direnak lehen deialdian
bildu dira.
Bertaratuak bezala goian agertzen diren zinegotziak batzarkide direlarik, Agurtzane
Solaberrieta Mesa izan da Batzarburua.
1.- AURREKO BILKURETAKO AKTEN ONESPENA:
1.1.- 2021/11/25EKO OHIKO BILKURA.
Batzarkideek 2021eko azaroaren 25eko ohiko bilkurako akta aho batez onartu dute.
1.2.- 2021/12/23KO EZOHIKO BILKURA.
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2021eko abenduaren 23ko ezohiko bilkurako akta aho batez onartu dute.
1.3.- 2022/01/27KO OHIKO BILKURA.
2022ko urtarrilaren 27ko ohiko bilkurako akta aho batez onartu dute.
1.4.- 2022/02/24KO OHIKO BILKURA.
2022ko otsailaren 24ko ohiko bilkurako akta aho batez onartu dute.
2.- ALKATETZAKO DEKRETU HAUEN BERRI EMATEA: 2022KO OTSAILAREN 21ETIK
MARTXOAREN 25ERA (2022/0158-2022/353).
Alkatetzak 2022ko otsailaren 21etik martxoaren 25era bitartean (2022/0158-2022/0353)
egindako dekretuen berri eman zaie bertaratutakoei.
Zinegotziak jakinaren gainean geratu dira.
3.- 2022/332 DEKRETUAREN BERRI EMATEA (IRUZURRAREN AURKAKO PLANAREN
ONARPENA).
Batzarkideei Iruzurraren Aurkako Plana onartzen duen 2022ko martxoaren 25eko 2022/332
zenbakia duen dekretuaren berri eman zaie eta hauek jakinaren gainean geratu dira.
4.- KIROL ZERBITZUEN PREZIO BATZUK ITZULTZEA.
Beñat Larrañagak azalpenak eman ditu. Adierazi du ordenantza fiskaletan kobratzen dituzten
tasa eta prezio publikoetan itzulketak egiteko kasuistika batzuk jasota daudela, baina kasu
honetan ezohiko egoera bati lotutako ezohiko itzulketa batzuk direnez plenora ekarri direla.
Ezohikoak direla dio ordenantza fiskaletan jaso gabe zegoelako covid ziurtagiria ezartzean
hau itzulketarako arrazoi bat izan zitekeela.
Itzulketa guzti hauetan lau kasuistika aurkitzen direla esan du.
Lehen eta bigarren kasuistikak direla dio hainbat herritarrek egindako eskaeren haritik abonu
eta ikastaroen zati proportzionalak itzultzea covid ziurtagiria jartzearen ondorioz. Nahiz eta
itzulketa kasu hau jasota ez egon, ulertzen dutela dio hasieran udalarekin sinatutako
kontratuan aldaketa esanguratsu bat egon dela, beraien esku ez dagoen aldaketa bat, hain
zuzen ere.
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Hirugarren kasuistika dela dio saunako bonoaren zati proportzionala itzultzea zerbitzuaren
aldaketagatik. Lehen sauna zaharra zegoenean zerbitzua erabiltzeko bonoa ordaindu egin
behar zela dio, baina obra egin eta sauna berria jarri zenean doakoa izatera pasa zela.
Beraz, disfrutatu gabe zuten bonoaren zatia itzultzen dela zehaztu du.
Azken eta laugarren kasuistika dela dio familia batek baja eskaera tramitatu zuela 2020an,
gaizki ulertu bat tarteko 2021eko kuota kobratu egin zitzaiela eta erreklamazioa aurkeztu
zutela, baina 2021ean ez zen tramitatu hainbat gorabehera tarteko. Kasu honetan ere
itzulketa epez kanpo egiten denez eta iazko aurrekontuaren kontra doanez, plenotik pasa
beharra dagoela zehaztu du.
Josune Urkolak adierazi du itzuli nahi diren diru-kopuru batzuk covidaren ondorioz direla eta
beraiei iruditzen zaiena da zerbitzuaz disfrutatzeko aukerarik izan ez badu norberak erabaki
bat hartu duelako dela eta uste dute erabaki horiek ondorio guztiekin hartzen direla. Beraien
iritzia hori izanda, abstenitu egingo direla esan du.
Beñat Larrañagak gaineratu du batzordean aipatu zutela txosten hau bideratu ondoren,
eskaera pare bat gehiago jaso zirela, bat saunaren eta bestea covid ziurtagiriaren harira.
Kirol teknikaririk ez dagoenez txostena ezin izan dela bideratu adierazi du, baina behin
oraingoak bideratu ondoren, batzordearen iritzia kontuan hartuta hemendik aurrerakoak
alkate dekretuz bideratuko direla azaldu du.
Batzarkideek Ogasun batzordearen irizpena aztertu dute eta gehiengoz onartu dute, honela
dio:
“Oiardo Kiroldegian eskaintzen diren kirol zerbitzuek gora-behera dezente izan dituzte azken
bi urtetan Covid 19 pandemiaren eraginez. Denboraldi batean kiroldegia itxi egin behar izan
zen eta inolako zerbitzurik ez zen eskaini. Gero, zerbitzuak berriro eskaintzen hasi zen, poliki
poliki. Eta azkenik, zerbitzu batzuk jaso ahal izateko, Covid ziurtagiria eskatu behar izan da
2021ko urte amaieran.
Pandemiak sortutako egoera berrietara egokitu beharrak, zerbitzua jasotzen duten
herritarrengan ere eragina izan du eta batzuk ezin izan dute espero zuten zerbitzurik jaso.
Pandemiak ezarritako muga eta baldintzen ondorioz zerbitzurik jaso ez duten herritarrak ezin
dira behartuak izan jaso ez duten zerbitzua ordaintzera. Horretxegatik, kirol teknikariak
proposamena luzatu du aurrez kobratutako prezio publiko batzuk herritarrei itzultzeko,
zerbitzua jasotzeko aukerarik izan ez dutelako.
Kirol Teknikariaren proposamen zehatza honakoa izan zen:
1- Abonuaren zati proportzionalaren itzulketa, 6 herritarrek osatutako multzoari 33,23
€ itzuliz.
2- Ikastaroen kuoten zati proportzionala itzultzea, 5 herritarrek osatutako multzoari
35,01 € itzuliz.
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3- Saunako bonoaren zati proportzionalaren itzulketa, herritar bati 24,96 € itzuliz.
4- Osasun arazoak direla eta, herritar bati abonuaren itzulketa, 252,00 € itzuliz.
Geroztik ordea, abonuaren zati proportzionala itzultzeko eskatu zuen herritar bati berak
ordaindu zuen abonuaren % 90ko hobaria onartu zaio, aurrez ordaindutakoaren % 90a
itzuliz. Beraz, berak benetan ordaindutako kuotak % 90ean gutxitu direnez, abonuaren zati
proportzionalaren itzulketa ere % 90ean gutxitu behar da.
Proposamena egokiturik, onartzearen aldeko iritzia eman du Ogasun batzordeak, aldeko 3
bozka eta abstentzio bat jasoz.
Horrexegatik, Udal Batza Osoari hurrengo proposamena luzatu zaio, ondo baderitzo onar
dezan:
1- Abonuaren zati proportzionalaren itzulketa, 6 herritarrek osatutako multzoari 27,33
€ itzuliz.
2- Ikastaroen kuoten zati proportzionala itzultzea, 5 herritarrek osatutako multzoari
35,01 € itzuliz.
3- Saunako bonoaren zati proportzionalaren itzulketa, herritar bati 24,96 € itzuliz.
4- Osasun arazoak direla eta, herritar bati abonuaren itzulketa, 252,00 € itzuliz.
5.- Antzeko egoerak eta eskaerak errepikatuko balira etorkizunean, erizpide berberak
aplikatzea automatikoki, Udalbatza Osoaren bilkurara ekarri beharrik gabe.”
Honela izan da bozketa:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Ainhoa Arrozpide Landa, Oskar Santamaria Pikabea,
Itziar Basterrika Unanue eta Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Abstentzioa: Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu eta Carlos Pérez Fraisoli.
Beraz, erabakia gehiengoz hartu da.
5.- 2022KO ORDENANTZA FISKALEN ALDAKETAREN HASIERAKO ONARPENA.
Alkateak azaldu du 2022ko ordenantza fiskalak aldatzea proposatzen dela, batez ere, hiru
egoerek eraginda. Batetik, gainbalio-zergaren inguruan Espainiako Epaitegi Konstituzionalak
emandako epaia, bestetik, Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren eguneratzea eta, azkenik,
hobarien sistema berria.
Jarraian, Lur Etxeberriak hitza hartu du eta proposatzen diren hiru aldaketen berri eman du
irizpenean jasota dauden moduan.
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Josune Urkolak esan du abstenitu egingo direla, ordenantza fiskalen onarpenean ere
abstenitu egin baitziren.
Batzarkideek Ogasun batzordearen irizpena aztertu dute eta gehiengoz onartu dute, honela
dio:
“Azken hilabetetan indarrean sartu diren legedi eta sententziek sortu duten egoera berrira
egokitzeko, Usurbilen egun indarrean dauden ordenantza fiskalak aldatzea edo egokitzea
proposatu dute udal teknikariek.
Lehenik, Espainiako Epaitegi Konstituzionalak udazkenean emandako sententziak, Gainbalio
zergaren oinarria kalkulatzeko erabiltzen zen modua edo metodoa Konstituzioaren aurkako
zela adierazi ondoren, kalkulurako metodo berriak txertatu ditu Estatuan onartutako Lege
Dekretuak.
Jarraian, kalkulurako metodo berberak jaso ditu Gipuzkoan indarrean dagoen Foru Arau
Dekretuak ere. Eta azkenik, martxoaren 9an Gipuzkoako Batzar Nagusiek onartutako Foru
Arauak, Gainbalio zergaren karga tasa ezartzeko gehieneko muga igo berri du % 15tik
%30ra pasatuz.
Gainbalio zerga kalkulatzeko metodo berria erabiltzeak Udalaren diru bilketan galera
dakarrela ikusirik eta orain arteko zerga bilketaren antzeko zenbatekoak jasotzeko
helburuarekin, Usurbilgo karga tasa % 12tik %18ra igotzea proposatu dute Kontuhartzailetzako teknikariek.
Bigarrenik, Lanbide arteko Gutxieneko Soldata eguneratu eta zertxobait eguneratzeak,
Usurbilgo Udalean indarrean dagoen Udal zerbitzuen tasa eta prezio publikoetako hobari
Arautegia zentzu berean eguneratu eta egokitzea bidezkoa denez, hobariak jasotzeko dirusarreren muga berriak proposatu ditu Errenta teknikariak, orain arteko hobari aukera
zertxobait gehiago zabalduz.
Eta hirugarrenik, beste bi ordenantza fiskaletan aldaketa teknikoak sartu nahi dira, herritarrek
eska ditzaketen hobarien tramiteak erraztu asmoz. Norabide horretan, Ondasun higiezinen
zergan eta Ibilgailuen gaineko zergan aurre ikusten diren hobariak eskatu nahi dituzten
herritarrek ez dute agiri gehiago aurkeztu beharrik izango, baldin eta zergabilketako langileek
aipaturiko agiri eta datuak egiaztatzeko baimena jasotzen badute.
Proposamena onartzearen aldeko iritzia eman du Ogasun batzordeak, aldeko 2 bozka eta
beste 2 abstentzio jasoz.
Ordenantza fiskalen aldaketak jarraitu beharreko prozedura betez, Udal Batza Osoak eman
beharko die haserako onarpena aldaketei, jarraian 30 eguneko epealdian jendaurreko
informazioan jarriz.”
Honela izan da bozketa:
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Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Ainhoa Arrozpide Landa, Oskar Santamaria Pikabea
eta Itziar Basterrika Unanue.
Abstentzioa: Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli eta
Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Beraz, erabakia gehiengoz hartu da.
6.- HIRI ANTOLAMENDUKO ARAU SUBSIDIARIOETAKO S-5 (OLARRIONDO)
SEKTOREA ANTOLATU ETA KUDEATZEKO SEKTOREKO JABEEN ETA USURBILGO
UDALAREN ARTEAN IZENPETU BEHARREKO HIRIGINTZA HITZARMENAREN
HASIERAKO ONARPENA.
Alkateak hirigintza hitzarmenari buruzko azalpenak eman ditu.
Aurreko batean azaldu zuen bezala, HAPOaren idazketaren dokumentua idazten ari dira eta
dena ondo bidean beraien asmoa dela dio udaran bertan hasierako onarpena ematea.
Azpimarratu du dokumentu honen ernamuinean herritarren parte hartzea dagoela eta baita
hirigintza eremu askotako lurjabeekin egiten ari diren lanketa zehatza ere. Lanketa horrek
eraman dituela dio ia eremu guztietako lurjabeekin komunikazio kanal irekiak izatera eta
haiekin batera adostea HAPOak eremu horri begira jaso beharreko antolamendua zein izan
beharko lukeen.
Aurrez aipatutakoaren islada dela dio gaur plenora dakarten hirigintza hitzarmena. Hizketaldi
luze eta lan-harreman iraunkor batek ahalbidetu duela adostasun hau gaineratu du.
Olarriondoko sektorea ez dela edozein sektore dio, oso eremu eta sektore garrantzitsua dela
dio Usurbilgo herriaren garapenarentzat, are gehiago kontuan hartuta sektore honek dituen
aurrekari, egoera, ibilbide historiko, konplexutasun eta baldintzatzaile guztiak. Guzti horiek
kontuan hartuta, esan dezakeela dio Usurbilentzat lor zezaketen akordio onena lortu dutela.
Hitzarmenean ikusten den bezala, ez ziren orri zuri batekin hasten, ezin zuten zegoen guztia
deseraiki, bai ordea egungo testuingurura egokitu eta batez ere egungo HAPOaren bidez
lantzen ari diren hirigintza eredura ekarri.
Adostasuna lortu dutela esan du hasiera-hasieratik alde guztien aldetik jarrera eraikitzailea
egon delako adostasunetarako eta akordioa da horren lekuko.
Askotan esan duela dio udal honen gobernantza ereduaren oinarrian dagoela herritarren
parte-hartzea, horren lekuko une honetan dituzten hamaika parte-hartze prozesuak.
Udal gobernu honetan ezberdinen arteko adostasuna lortzeko helburua ere badagoela esan
du eta hori erakusten duten hiru akordio esanguratsu lortu dituztela eta pleno honetara ekarri
dituztela azpimarratu du. Batetik, Zumarteko obrak bideratzeko akordioa, Zapategin proiektu
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industrialari eusteko akordioa eta Olarriondoko garapenari begira lurjabeekin lortutako
akordioa.
Nabarmendu du hitzarmen hau sektoreko lurjabe guztiekin lortu dela.
Lehen esan duen bezala, ez dira orri txuri batekin hasi, baldintzatzaileak ugariak ziren, izan
ere sektore hau baldintzatzen zuen lehen hitzarmena 2003koa delako.
Sektore honek ia 20 urte iraun duen ibilbide goraberatsu bat izan duela esan du. Hori
kontuan hartuta baloratu behar dela dio hitzarmen hau. 2003ko hitzarmen hori lankidetzahitzarmen bat zela esan du eta garai hartako Udalak konpromiso bat hartu zuela, hau da,
une hartan berrikuspen egoeran zeuden Arau Subsidiarioetan lurjabeekin onartutako
antolamendua sartzea. Hitzarmen horri jarraituz, gaur egungo Arauetan zehazten dela dio
eremu horrek duen eraikigarritasuna 80.000 m2 baino gehiago direla edo beste modu
batetan esanda 409 etxebizitza egiteko aukera ematen dela eremu horretan, alegia, 146
etxebizitza libre, 120 babes ofizialeko, 120 tasatu, 23 etxebizitza sozial, eta horietatik 4
etxebitza bideratu behar ziren ordenaziotik kanpo geratu zen Gure Etxea eraikinaren jabeak
realojatzeko. Araua behin betikoz onartu ondoren sektorea garatzeko beharrezkoak ziren
urrats eta txosten urbanistiko guztiak onartu ziren 2006-2009 urte artean, alegia, plan
partziala, jarduketa programa, birpartzelazio proiektua eta urbanizazio proiektua. Beraz,
obrak hasteko makinak sartzea besterik ez zen falta.
Proiektu honen dimentsioa ikusteko, urbanizazio honen kargak 11.400.000 euro zirela esan
du.
Txosten eta proiektu guztiak onartu eta berehala, 2009tik aurrera jabeak udaletxean idatziak
aurkezten hasi zirela esan du, karga horiei aurre egiteko zailtasunak zituztela adieraziz.
Beraz, 2008ko krisiak sektore hori garatzea ez zuela ahalbidetu esan du, antolatuta zegoen
moduan ez zelako ekonomikoki bideragarria.
Bestalde, 2015ean inflexio-puntu garrantzitsu bat ematen dela eta hori ere goraipatu nahi
duela zehaztu du, izan ere sektore horren kudeaketa modua aldatzea erabaki zuelako garai
hartako Udalak. Ordurarte lankidetza sistema zena, ordundik aurrera konpentsaziosistemara pasa zela zehaztu du eta esan du hori aldaketa esanguratsua dela, izan ere hor
zehaztu baitzen 36 hilabeteko epea ematen zela lanak hasteko. Epe hori 2018ko uztailean
amaitu zela eta denek dakitela dio lan horiek ez direla hasi.
2014ean Udalak Plan Orokorra idazteko lanari ekin zion eta berrikuspen horretan esaten zen
Olarriondoko antolamendua neurriz kanpokoa zela Usurbilentzako, kontuan hartuta azken
urteetan Usurbilek izan duen garapena. Horren erakusgarri datu hauek eman ditu: 20 urtetan
Usurbilen 495 etxe eraiki dira, kontutan hartuta orain Ugartondon eraikitzen ari diren ia 200
etxeak, eta Olarriondon aldi berean 409 etxe egitea planteatzen zela zehaztu du. Alderaketa
horrek erakusten duela dio sobredimentsionatutako eta bestelako hirigintza espekulatibo bati
erantzuten zion eremua zela Olarriondo.
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Plan Orokorraren berrikuspen horretan onartutako aurrerakinak Olarriondorentzako hiru
aukera planteatzen zituela esan du: A aukerak 250 etxe, B aukerak 300 etxe eta C aukerak
350 etxe.
Lehen aipatu duen bezala, ezin izan dute hutsetik abiatu, dena bertan behera uzteak Udalari
ekarriko ziolako lurjabe horiei kalteordain handiak ordaindu behar izatea eta, beraz, saiatu
dira lurjabe horiekin batera HAPOan planteamendu berri bat adosten.
Jarraian, hizketaldi horien bitartez adostutako antolamendu berriaren nondik norakoak
azaldu ditu. Aurrerakinaren B aukerara hurbildu dira, 316 etxe egingo liratezke Olarriondon,
hau da, %23an gutxitu dute gaur egun indarrean dagoen antolamenduak zehazten zuen etxe
kopurua, eraikigarritasuna, berriz, %35ean txikitu dute eta 28.769 m 2koa izango duela
zehaztu du.
Antolamendu berri honetan beste elementu garrantzitsu bat erabilera nahasketa dela
azpimarratu du, aurreko antolamenduak aurreikusten ez zuena. Planteatzen dena da kale
mailan kokatuko diren etxabeetan eta erdi-sotoko solairuetan hirugarren sektoreko
erabilerarako 1.140 m2 bideratzea. Herriko merkataritza eta ostalaritza sustatzeko planak
zehazten duela dio Usurbilek baduela lokal komertzial haundi baterako beharra, gaur egun
Usurbilen hutsik dauden lokal komertzial asko txikiak direlako eta ez dutelako aukerarik
ematen supermerkatu eredu baterako. Bestetik, ekipamendu komunitarioentzako 560 m 2
bideratzen dira eta aparkaleku publiko bat baita ere. Horrelako erabilera nahasketak loauzoak bihurtzea saihestea dakarrela esan du.
Lehen aipatu duela dio beste hirigintza eredu bat sustatzen ari direla eta eremu honetan
hirigintza jasangarri eta ekologikoko irizpideak nagusitu direla azpimarratu du, beraz,
Olarriondon eko-auzo bat sortuko dela esan du. Auzoa oinezkoentzat izango dela esan du,
auto pribatuentzako sarbide mugatua izango duena, artifizializatutako lurzoruaren eremua
nabarmen murrizten dela dio gaur egun indarrean dagoen antolamenduarekiko, etxebizitzen
inguruan berdeguneak eta naturarekin kontaktuan daude, eguneroko bizitzarako
elkarguneak nagusitzen dira. Urbanizazio modu honek ekarri duela dio karga urbanistikoak
%30ean gutxitzea. Horrek aukera eman diela esan du eraiki behar diren etxebizitzen
portzentai handiena babestutako etxebizitzak izateko, beraz, 316 etxebizitza horietatik 180
babes ofizialekoak izango dira, 62 tasatuak eta 74 libreak. Gaur dagoen antolamenduan
ordea libreak zirela nagusiki zehaztu du.
Sektorearen programazioari buruz adierazi du hau dena egin izan balitz 409 etxebizitza
egingo zirela aldi berean eta gaur egun lantzen ari diren HAPOan halakoak saihestu ahal
izateko beraientzat baliotsua den tresna bat baliatzera doazela esan du, hain zuzen ere,
programazioa. Alegia, HAPOan zehaztea herriaren hazkundea nolakoa izango den eta
momentuan dauden herriaren beharrei erantzuten dion hazkunde bat izatea. Hori horrela,
HAPOan zehaztuko dela dio lehen 4 urteetan herrian zenbat etxebizitza egingo diren,
bigarren lau-urtekoan zenbat etxebizitza egingo diren, etab. Horrela hazkuntza kontrolatu bat
izateko helburuarekin.
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Kasu zehatz honetan eremu honen garapena ere modu kontrolatu batean egiteko akordioan
sektorearen programazioa txertatu dutela adierazi du. Sektore bakarra dela baina lau azpieremutan banatuta dagoen sektorea izango dela esan du.
Lehenengo lau urtekoan sektorearen beheko aldean 91 etxebizitza eraikiko liratekeela
zehaztu du eta hemen egingo liratekeela realojoak, aparkaleku publikoa, etab.
Fase bakoitzean eraikigarritasunak sortzen dituen onurak eta kargak orekatzea ere lortu
dutela esan du.
Bestalde, Aranerrekako parkea espazio libreen sistema orokorrari atxikitutako eremu bat
izango dela esan du, alegia, ziurtatu dutela dio HAPOaren indarraldi honetan Aranerrekako
parke osoan ez dela ezer eraikiko.
Jarraian, alde bakoitzak hartzen dituen konpromisoak aipatu ditu, hitzarmenean jasotzen
direnak.
Alkateak gainerako alderdiei hitza eman die.
Patxi Suárezek aipatu du proiektu honek etxebizitzak suposatzen dituela eta hori oso
garrantzitsua dela. Bestetik, merkataritzaren ikuspuntutik garatuko den eremu berri hau oso
erakargarria dela iruditzen zaio. Azkenik, herritarrentzako geratuko den eremua oso polita
geratuko dela uste du, batez ere, Aranerrekaren inguruan. Alde bozkatuko duela esan du.
Josune Urkolak galdetu du zergatik hitzarmen hau orain sinatu nahi den eta ez lehenengo
HAPOa onartu.
Alkateak erantzun dio hitzarmen honetan Udalak hartzen duela konpromisoa bertan egiten
diren hirigintza zehaztapen eta helburu guzti horiek HAPOan jasotzeko. Azken batean, bi
aldeen arteko hitzarmen bat dela dio gaur egun dagoena deseraikitzen duena eta zerbait
berria eraikitzen duena. Ikusten zena zen dimentsioengatik, sektore honek izan dituen
gorabeherengatik etab. horrelako hitzarmen bat egitea eskatzen zuela, lortutako
adostasunen ondoren etorri daitekeena etorrita ere oinarri bat izango zen hitzarmen bat.
Batzarkideek Hirigintza batzordearen irizpena aztertu ondoren, honako erabakia hartu dute
gehiengoz:
“Esp. Zenbakia: HZ.02/2022-0092
“AURREKARIAK
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–

2003ko abenduaren 17an, Usurbilgo Udalak Hiri Antolamenduko Arau
Subsidiarioetako S-5 Sektorean (Olarriondo) barne hartutako lur jabe guztiguztiekin Hirigintza Hitzarmena izenpetu zuen.

–

2004ko Irailaren 14an, Gipuzkoako Foru Aldundiak Usurbilgo Hiri Antolaketako
Arau Subsidiarioen Berrikuspena behin betiko onartu zuen, hainbat
salbuespenekin (2005ko otsailak 28ko GAO, 39 zk). Salbuespen horrek,
dokumentuaren bi ordenantza eta hainbat eremuren onarpena eten zituen eta
udalak horiek zuzentzeaz gain Foru Aldundiaren behin betiko onarpen akordioan
adierazitako baldintzak bete beharko zituen. Hala, tramitazio luze baten ondoren,
2013ko uztailaren 22an Foru Aldundiak Usurbilgo Plangintzako Hiri Antolaketako
Arau Subsidiarioen Berrikuspenaren Testu Bategina onartu zuen eta 2013ko
Irailaren 10ean, GAOn -172zk- argitaratua zuen.

–

2004an onartutako Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioek, S-5 (Olarriondo)
sektorea, lurzoru urbanizagarri bezala sailkatu zuten.

–

Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako Departamentuko Foru Diputatuak 2006ko
azaroaren 21ean emandako Foru Aginduaren bitartez, Hiri Antolamenduko Arau
Subsidiarioetako S-5 (Olarriondo) Sektoreko Plan Partziala behin betikoz
onartzea erabaki zuen. Foru Agindua 2006ko abenduaren 7ko Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialeko 232. zenbakian argitaratu zen.

–

2008ko uztailaren 30ean, Alkateak, 2008/0918 zenbakidun dekretuaren bidez,
besteak beste, ondoko erabakia hartu zuen: Hiri Antolamenduko Arau
Subsidiarioetako S-5 (Olarriondo) Sektoreari dagokion Birpartzelazio Proiektua
behin betikoz onartzea.

–

2008ko uztailaren 30an, Alkateak 2008/0916 zenbakidun dekretuaren bidez zera
erabaki zuen: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako S-5 (Olarriondo)
Sektoreko Urbanizatzeko Jarduketa-Programa BEHIN BETIKOZ onartzea.
Urbanizatzeko Programa-Jarduketaren funtsezko elementuak ondokoak dira:

1. Eremuaren identifikazioa: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako S-5
(Olarriondo) Sektorea.
2. Sailkapena: lurzoru urbanizagarria.
3. Kalifikazioa: Egoitzazkoa.
4. Hirigintza-eraikigarritasuna: 44.394 m2(t)
5. Jarduketa sistema: Kooperazioa
6. Urbanizatzeko aurrekontua: 5.652.768,69 €
7. Urbanizatzeko obren exekuzioa: 48 hilabete
2015eko uztailaren 9an, Alkateak 2015/0628 zenbakidun dekretuaren bidez, Hiri
Antolamenduko Arau Subsidiarioetako S-5 (Olarriondo) Sektoreko Urbanizatzeko
Jarduketa-Programaren ALDAKETA behin betikoz onartu zuen, .jarduketa-sistema
lankidetza-sistematik hitzarmen-sistemara aldatuz.
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–

2008ko abenduaren 30ean, Tokiko Gobernu Batzarrak, Hiri Antolamenduko Arau
Subsidiarioetako S-5 (Olarriondo) Sektoreari dagokion Urbanizazio Proiektua
BEHIN BETIKOZ onartzea erabaki zuen.

–

Segidan sektorearen garapenerako beharrezko hirigintza-tresnak onartu arren,
sektorea ez da garatu eta ez da urbanizatu ere, bideragarria ez delako.

–

2014 urtean Usurbilgo Udalak Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren (HAPO)
idazketa prozesua hasi zuen Usurbil, Oraina da Geroa parte-hartzearekin; hala,
2015 urtean onartu zituen HAPOaren “AURRERAKINA” eta plan orokorra
idazteko oinarrizko “IRIZPIDE ETA HELBURUAK”. Era berean, idazketa prozesu
horren baitan, 2016 urtean mugikortasuna eta espazio publikoa aztertzeko
“Usurbil Kale Irekiak” parte hartze prozesua egin zuen eta lan horretan oinarrituta
2017 urtean “Genero perspektiba eta eguneroko bizimodua Usurbilgo espazio
publikoan: espazio publikoaren eta Mugikortasun Iraunkorraren plana” idatzi
zuen. 2020-2021 urteetan, “Usurbilgo HAPOaren genero inpaktuari buruzko
txostena” eta “Usurbilgo HAPO-Hizkuntza inpaktuko azterlana” idatzi zituen.

–

Usurbilgo Hiri Antolamenduko Plan Orokor berriaren hausnarketa eta idazketa
prozesu horretan, Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako S-5 (Olarriondo)
sektorearen dimentsioak eta bertan antolatutako etxebizitza eraikigarritasuna
(409 etxebizitza, 44.394m2(t)) Usurbilgo udalerriaren hazkunde-erritmoarekin
neurriz kanpokoa dela eta haren harrera-ahalmena nabarmen gainditzen duela
ondorioztatzen da. Horren erakusle da, azken bi hamarkadetan Usurbilen
eraikitako etxebizitzen eta Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako S-5
(Olarriondo) Sektorerako antolatutako etxebizitzen arteko alderaketa. 2000 eta
2020 urtetik bitartean 300 etxebizitza berri inguru eraiki ziren Usurbilen, eta
amaitzear den Ugartondoko etxebizitzak gehituta, guztira 500 etxebizitza inguru
dira. Azken urteetan eraikitako 500 etxebizitza berri horiek 2004 urtean Hiri
Antolamenduko Arau Subsidiarioetako S-5 (Olarriondo) Sektorerako antolatutako
409 etxebizitzekin alderatuta, sektorearen magnitude-ordena ematen du Usurbil
bezalako udalerri bati dagokionez, eta sektorea eskalatikk kanpo dagoela
ondoriozta daiteke.

–

Aipatu den moduan, Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako S-5 (Olarriondo)
sektorean hirigintza plangintza eta gestio dokumentu guztiak eginda daude eta
birpartzelazio proiektua inskribatu zen. Egoera horretan, garapena bertan behera
uzteak udala kalte-ordainak ordaintzera eramango luke, eta hortaz, sektorerako
helburu nagusia, HAPOaren helburu eta irizpideekin bat egiten duen antolamendu
berria egitea da, eta antolamendu horrren egikaritzea denboran luzatzea,
Usurbilgo herriaren behar eta harrera ahalmenari egokituz. Bestetik, kontutan
hartu behar da ere Olarriondo inguruan 2004ko AASSek proposatutako hirigintza
garapenak exekutatu direla (Ugartondo eta Agerreazpi).

–

Hala, Usurbilgo udalbatzak onartutako AURRERAKINAK Hiri Antolamenduko
Arau Subsidiarioetako S-5 (Olarriondo) sektorerako honakoa jasotzen du:
Indarrean dagoen plangintzak proposatzen duen eraikigarritasuna eta etxebizitza
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kopurua gutxitu egiten dira eremu honetan. Era berean, HAPO berriak, Hasierako
Onespenerako dokumentua idazterakoan, eremuaren azalera txikitu behar den
erabaki beharko du, alde batetik, eta ordenazioa ere berraztertu egin beharko du,
bestetik. Hala, eremuaren bideragarritasuna bermatzeko, besteak beste, kargak
ere gutxituz.
A aukera 22.500m2(t) 250 etxe
B aukera 27.000m2(t) 300 etxe
C aukera 31.500m2(t) 350 etxe
–

Aurrerakinean jasotakoaz gain, Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako S-5
(Olarriondo) sektorearen etorkizuneko antolamenduak HAPOa idazteko
zehaztutako IRIZPIDE ETA HELBURUAK (helburu nagusi eta zehatzak), jaso
beharko ditu ere. Helburu nagusiak honakoak dira:
Hirigintza jasangarriaren eta ekologikoaren irizpideak barneratzea
Herritarren parte-hartzearen beharra
Genero ikuspegia aintzat hartzea
Hirigintzak euskararengan duen eragina neurtzea

–

Esan ere, 2019 urtean Usurbilgo udalak Hiri Antolamenduko Arau
Subsidiarioetako S-6 (Agerreazpi) eta S-5 (Olarriondo) Sektoreek hartzen dituen
Aranerreka inguruko berdegunea bere osotasunean landuko zuen proiektua
lantzen hasi zela Lur Paisajistasekin, inguru hori etorkizunean garatzeko
irizpideak ezarriz.

–

Bestalde, Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako S-5 (Olarriondo) sektoreko
antolamendua berrantolatzeak, Lurzoruaren 2/2006 Legea betetzea ekarri behar
du, besteak beste, etxebizitza babestuen erreserbei, hirigintza-estandarrei eta
komunitateak hirigintza-gainbalioan parte hartzeari dagokienez.

HIRIGINTZA HITZARMENA
Testuinguru honetan, Usurbilgo Udalak eta Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako S-5
(Olarriondo) Sektoreko jabeek, izandako elkarrizketen ondorioz, ondoko HIRIGINTZA
HITZARMENA adostu dute:
USURBILGO PLANGINTZAKO ARAU SUBSIDIARIOETAKO S-5
OLARRIONDO SEKTOREA ANTOLATZEKO ETA KUDEATZEKO
HIRIGINTZAKO HITZARMENA
ELKARTUAK
ALDE BATETIK,
Agurtzane SOLABERRIETA MESA anderea,
Usurbilgo Udaleko Alkate-Lehendakaria,

adinez

nagusia,
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ETA BESTETIK,
Josefa Ignacia IBARGOYEN ESNAOLA and., adinez nagusia, ondorio
hauetarako Usurbilen, Olarriondo Baserrian 5 helbidea eta
15.925.665M zk.ko NANa duena.
María Dolores IBARGOYEN ESNAOLA and., adinez nagusia, ondorio
hauetarako Usurbilen, Zubiaurrenea Kalea 10,2.ezk. 3.atea
helbideaeta 15.925.666Y zk.ko NANa duena.
María Milagros IBARGOYEN ESNAOLA and., adinez nagusia, ondorio
hauetarako Idiazabal, Bere Naia Etxea helbidea eta 15.944.819T
zk.ko NANa duena.
Antonio OCHOA LARRINGAN jn, adinez nagusia, ondorio hauetarako
Bilbon, Ercilla Kalea, 24,2.solairua helbidea eta 15.397.085-B zk.ko
NANa duena.
Lander INCHAUSTI LARRECHEA jn, adinez nagusia, ondorio
hauetarako Donostia, Andoain kalea 46, 1B lokala helbidea eta
34.097.432-R zk.ko NANa duena.
ESKU HARTZEN DUTE
Agurtzane
SOLABERRIETA
MESA
andreak
USURBILGO
UDALAREN izenean eta ordezkari gisa (IFK: P2007800B; ondorio
hauetarako helbidea, Joxe Martin Sagardia Plaza, z/g, 20170 Usurbil),
bertako alkate-udalburua den aldetik, hitzarmen hau sinatzeko
ahalmena
eman
baitzion,
berariaz,
2022ko
………………………………..ko osoko bilkuraren erabakiak; laguntzaile
du Udalbatzako idazkari Garazi Etxeberria San Miguel and. Aipatu
erabakia 1. ERANSKIN gisa doa.
IBARGOYEN ESNAOLA ahizpak beren izenean eta eskubidez.
Lander INCHAUSTI LARRECHEA jauna, “VIVIENDAS LANIN S.L”
merkataritzako sozietatearen izenean eta haren ordezkari gisa (IFK:B20876165; egoitza soziala: Donostian, Andoain kalea 46, 1B lokala,
Merkataritzako sozietatea denbora mugagabez eratu zen, “Viviendas
Arlan S.L" izenarekin, 2005 eko maiatzaren 16an, Donostiako notario
Pedro Antonio Baraibar Askobereta jaunaren aurrean eta haren
protokoloko 1050 zenbakiarekin emandako eskrituraren bitartez. Izena
aldaketa 2006ko irailaren 21ean notario beraren aurrean egindako
eskrituraren arabera egin zen, 986 protokolo-zenbakiarekin.
Administratzaile bakar gisa jarduten du, adierazitako eratze-eskrituran
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izendatuta. Gipuzkoako Merkataritzako Erregistroan inskribatua (2166
liburua, 57 folioa, SS-25628 orria).
Antonio OCHOA LARRINGAN
jauna, “HARRI IPARRA S.A,
Sociedad Unipersonal” merkataritzako sozietatearen izenean eta
haren ordezkari gisa (IFK: A95707444; egoitza soziala: Bilbon, Agirre
Lehendakariaren etorbidea 9, 6. eskuina). Merkataritzako sozietatea
denbora mugagabez eratu zen, 2012ko abenduaren 26an, Bilboko
notario Vicente María del Arenal Otero jaunaren aurrean eta haren
protokoloko 1.808 zenbakiarekin emandako eskrituraren bitartez.
Bizkaiko Merkataritzako Erregistroan inskribatua (5624. liburua, 85.
folioa, 8. sekzioa, BI 61397 orria inskripzioa). Haren izenean dihardu,
Madrilgo notario Pablo de la Esperanza Rodriguez jaunaren aurrean
eta haren protokoloko 446 zenbakiarekin 2016ko ekainaren 21ean
emandako ahalorde-eskrituraren indarrez.
Denek elkarri aitortzen diote hitzarmen hau emateko beharrezko
gaitasuna, eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak,
ekainaren 30ekoak, 7. Xedapen Gehigarrian ezartzen duenarekin bat,
honako HIRIGINTZAKO HITZARMEN hau sinatzen dute. Horretarako,
alderdiek honakoa
ADIERAZTEN DUTE
I.- 2003ko maiatzetik 2006ko otsailera bitartean, eta S-5 Sektorea
(Olarriondo) antolatu eta kudeatzeko asmoz, Usurbilgo Udalak eta
sektore horretako lursailen orduko jabeek zenbait hirigintza-hitzarmen
sinatu zituzten.
II.- Hirigintza-hitzarmen horietan, alderdiek bere gain hartu zituzten
konpromiso batzuk, zehazki honakoak:
•

Usurbilgo Udalaren konpromisoak: alde batetik, bultzatzen
ari zen hirigintza-plangintzaren (Arau Subsidiarioak)
berrikuspen prozesuan lurzoruaren jabeekin adostutako
hirigintza-zehaztapenak txertatzeko konpromisoa hartu
zuen, eta, bestetik, kontuan hartuta kudeaketa-sistema
lankidetzakoa zela, plangintza- eta kudeaketa-tresnak epe
jakin batean idatzi eta onartzeko konpromisoa.

•

Lurzoruaren jabeen konpromisoak oro har:
─ Usurbilgo Udalari 23 etxebizitzako eraikin bat altxatzeko
lurzati bat esleitzea, sestra gaineko 1.820 m2(t)-ko eta
sestra azpiko 931,50 m2(t)-ko eraikigarritasunarekin.
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─ 23 bizitzako eraikina altxatzea eta Usurbilgo Udalari
ematea, erabiltzeko prest.
─ Sektorearen
aprobetxamenduaren
hirigintzalagapenaren kontzeptuan, 23 bizitzako eraikinaz gain,
Usurbilgo Udalari honako ekarpen ekonomiko hauek
egin behar zitzaizkion:
✗

1.600.000 euro. 400.000 euro ordaindu behar ziren,
Birpartzelazio Proiektua behin betiko onartu eta 15
eguneko epean (2008-7-30); eta gainerako
1.200.000 euroak, eraikitzeko lehen lizentzia
ematen zenetik aurrera.

✗

200 m2 erabilgarri lokal komertzialetan,
gorabehera 230 m2 eraikiren baliokideak.

gutxi

─ Lau bizitza ematea, garaje eta trastelekuekin, Gure
Etxea eraikinaren jabeei, horiei ordezko bizitokia
ematearren.
Ordezko bizitokirako eskubidea zehazteko, eskritura
publikoa egin zen Lasarteko notario Miguel Ángel
Martínez Urroz jaunaren aurrean, 2008ko otsailaren
27an (31 protokolo-zenbakia).
─ Hitzarmenean hartutako konpromiso guztiak bermatzea,
1.800.000 euroko fidantza jarriz, hogeita hamar
eguneko epean, urbanizazio proiektua behin betiko
onartzen denetik aurrera (2008-12-30).
•

Gainera, 23 etxebizitzen eraikuntza bete ez eta/edo
eskatutako urbanizazio gastuak ordaintzen ez ziren
kasurako, hitzarmenaren hamargarren estipulazioan kalteordaineko eskubide batzuk ezarri ziren Udalaren alde, baita
gordailutu ez zen abala gauzatzeko eskubidea ere.

III.- Gaur egun, Viviendas Lanin S.L eta Harri Iparra SAU merkataritzasozietateak, Ibargoyen ahizpekin eta Usurbilgo Udalarekin batera, S-5
Olarriondo sektorearen jabetzaren %100 dute. Inskribatutako
birpartzelazio-proiektuaren ondorioz, honako finka hauen jabeak dira:
–
–
–

Ibargoyen Ahizpak, zati berdinetan (bakoitzaren 1/3): PR 3, PR
8 eta PR11.
Viviendas Lanin S.L:PR 7, PR 10 eta PR14.
Harri Iparra SAU: PR1, PR2, PR 4, PR5, PR6, PR9, PR12 eta
PR13 .
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IV.- Diputatuen Kontseiluak 2004ko irailaren 14an hartutako
erabakiaren bitartez, behin betiko onartu zen Usurbilgo Plangintzako
Arau Subsidiarioen berrikuspena (“Usurbilgo Hiri Antolaketako Arauen
berrikuspena”, Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 39 zk., 2005eko
otsailaren 28a).
V.- Usurbilgo Arau Subsidiarioetan, hitzarmen honen xede den
hirigintza-eremuari S-5 (C/SE) OLARRIONDO esaten zaio; lurzoru
urbanizagarri gisa sailkatua da eta bizitegi lurzoru gisa kalifikatua.
Horren antolamenduak 409 etxebizitza egiteko aukera ematen du: 146
etxebizitza libre, 120 BOE, 120 etxebizitza tasatu eta 23 etxebizitza
sozial. Guztirako 409 etxebizitza horietatik, lau etxebizitza, bere
garaje eta trastetegiekin, antolamenduz kanpoko deklaratzen zen Gure
Etxea eraikinaren jabeei ordezko etxea emateko izango dira. Laburtuz,
Jabetzaren Erregistroan inskribatutako hirigintzako eraikigarritasuna
honakoa da:
Eraikigarritasuna guztira:
Sestra gainean:
Sestra azpian:

80.122 m2(t)
46.694 m2(t)
33.428 m2(t)

% 40 17.978 m2(t)
123 m2(t)/etx.
Etxebizitza tasatua % 28 12.298 m2(t)
102 m2(t)/etx.
Babes ofizialeko etxebizitza
% 28
etxebizitza
102 m2(t)/etx.
Etxebizitza soziala % 4
1.820 m2(t)
m2(t)/etx.
Erabilera komertziala
Etxebizitza librea

146

etxebizitza

120

etxebizitza

12.298 m2(t)
23 etxebizitza

120
79

2.300 m2(t)

VI.- Plangintzako Arau Subsidiarioen Berrikuspena behin betiko onartu
ondoren, honako plangintza- eta kudeaketa-tresnak izapidetu eta
behin betiko onartu ziren:
•

Lurralde Antolaketa eta Sustapenerako Departamentuko
foru diputatuaren 2006ko azaroaren 21eko erabakiaren
bitartez behin betiko onartu zen Olarriondo S-5 Sektoreko
Alorreko Plana (GAOn 2006ko abenduaren 7an argitaratua,
232 zenbakiarekin).

•

S-5 Sektoreko (Olarriondo) hirigintzako jarduketa-programa
Alkatetzako 2008/0916 dekretuaren bitartez onartu zen,
behin betiko, 2008ko uztailaren 30ean (GAOn 2008ko
abuztuaren 8an argitaratua, 151 zenbakiarekin).
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•

Birpartzelazio
Proiektua
Alkatetzako
2008/0918
Dekretuaren bitartez onartu zen behin betiko 2008ko
uztailaren 30ean (GAOn 2008ko abuztuaren 13an
argitaratua, 154 zenbakiarekin); 2008ko abenduaren 23an
inskribatu zen Jabetzaren Erregistroan.

•

Urbanizazio Proiektua Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak
2008ko abenduaren 30eko saioan hartutako erabakiaren
bitartez onartu zen behin betiko (GAOn 2009ko urtarrilaren
15ean argitaratua, 9 zenbakiarekin).

VII.- Josefa Ignacia, María Dolores eta María Milagros Ibargoyen
Esnaolak administrazioarekiko auzi-errekurtsoak aurkeztu zituzten,
Plan Partziala (167/07 prozedura arrunta), Birpartzelazio Proiektua
(639/2009 prozedura arrunta) eta HJP (815/2009 prozedura arrunta)
behin betiko onartzeko erabakien aurka. Euskal Autonomia Erkidegoko
Auzitegi Nagusiaren otsailaren 16ko 22/2009 epaiak (Plan Partziala),
apelazioan emandako 165/2013 epaiak (Birpartzelazio Proiektua) eta
Donostiako Administrazioarekiko Auzien 1. Epaitegiaren urriaren 29ko
234/2012 epaiak (HJP) ezetsi zituzten auzi errekurtso guztiak.
VIII.- Behin betiko onetsitako eta Jabetza Erregistroan inskribatutako
Birpartzelazio
Proiektuan,
behin-behineko
likidazio
kontuan,
ondoriozko lurzatiak kargatzen dituzten urbanizazio kargak
kuantifikatzen dira, guztira 11.410.294,89 eurokoak, kontzeptu hauetan
banakatuta:
Urbanizazio kargak
Urbanizazioa (kontrata)

6.734.083
€

Eraikuntza eta sailengatiko kalte-ordaina

189.667 €

Ordezko bizitokia (bizitzak, garajeak eta trastetegiak
eraikitzea)

421.680 €

Jasotze topografiko eta partzelarioa

5.500 €

Azterlan geoteknikoa

6.000 €

Plan Partziala

67.485 €

Birpartzelazio proiektua

61.706 €

Urbanizazio proiektua
Ordezko
bizitokirako
tramitazioak

231.844 €
erabaki

gastuak

URBANIZAZIOAREN KOSTUA GUZTIRA

eta

64.338 €
7.782.303
€
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%
68

2003ko abenduaren 17ko hitzarmeneko kargak
23 bizitza sozialen eraikin amaitua (74.310 €/etx.) (% 1.709.150 €
Lokal komertzialak (230 m2) (350 €/m2) (% 2)
Dagozkien lurzoruak (etx. + lokala) (% 3)

80.500 €
103.941 €

1.600.000 euroko kopurua 2007ra eguneratua (% 1.734.400 €
48)
HITZARMENA GUZTIRA
KARGAK GUZTIRA

3.672.992 €% 32
11.410.295
€

IX.- Plangintzako eta kudeaketako tresna guztiak onartu ondoren,
2009ko urtarrilaren 29an Carlos Sanzek, Baltz Ederra, SL, Viviendas
Lanin, SL, Orbela, SA eta Jaureguizahar Promoción y Gestión
Inmobiliarias SL enpresen izenean eta haien ordezkari gisa, Usurbilgo
Udalean idazki bat aurkeztu zuen, finantza-zailtasunak adieraziz eta
luzapenak eskatuz bertan, bai Udalak igorritako gastuak ordaintzeko,
bai sektorea bultzatzeko.
X.- 2009ko otsailaren 27an, eta Usurbilgo Udalaren sarrerako 1113.
zenbakiarekin, Felix Elarre Troyasek, Josefa Ignacia, María Dolores
eta María Milagros Ibargoyen Esnaolaren izenean eta ordezkari gisa,
idazki bat aurkeztu zuen, Udalean sinatutako hirigintza-hitzarmena
baliogabetzeko eskatuz bertan, ondorio juridikorik ez zuelako
Usurbilgo Plangintzako Arau Subsidiarioetako S-5 “Olarriondo”
Sektorea garatzeko plangintzan.
XI.- 2009ko martxoaren 11n, Usurbilgo Udalak hirigintzako hitzarmen
proposamen bat bidali zion (posta elektroniko bidez) Carlos Sanzi,
Baltz Ederra SL, Viviendas Lanin SL, Orbela SA eta Jaureguizahar
Promoción y Gestión Inmobiliarias SL enpresen ordezkariari.
Hitzarmen horretan, Usurbilgo Udalak sektorea bultzatzea proposatu
zuen, eta lurzoruaren jabeek Udalean egiten ziren bileretan egindako
eskaera batzuk jaso zituen. Hitzarmen zirriborro horretatik alderdi
hauek azpimarra daitezke:
•

Usurbilgo Udalak konpromisoa hartzen zuen Plan Partzialaren
Etapa Planean eta 2003an formalizatutako Hitzarmenean
ezarritako epeak aldatzeko, lehentasuna emanez etxebizitza
babestuak eraikitzeari eta 23 etxebizitzen eraikinari.
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•

Eskatutako
zenbatekoak,
hirigintza-aprobetxamenduaren
lagapenaren lehen zatiari (400.000 €) eta plangintza eta
proiektuak idazteagatik aurreratutako gastuei (205.259,50 €)
zegozkienak, ordaindu ez zirenez, beste epe bat ezarri zen
zenbateko horiek ordaintzeko.

•

Epeen aldaketak ez zituen jabeak salbuesten Gure Etxea
eraikineko legezko okupatzaileekin 2008ko otsailaren 27an
sinatutako hitzarmenean hartutako konpromiso guztietatik.

•

44 “Munalurra” areako urbanizazio osagarriko obrei dagokien
kopurua eskatzea.

XII.- 2009ko martxoaren 13an, jabetzaren legezko ordezkariak mezu
elektroniko bat bidali zuen, eta bertan adierazi zuen ezen, Udalaren
proposamena aztertu ondoren, eta hura finantzatzea ezinezkoa zela
ikusita, gaiaren azterketa ekonomiko globala egitea erabaki zutela,
sektorea hasteko aukerak ikusteko (BOEak eta tasatuak eginez); eta,
aztertu ondoren, proposamen bat aurkeztuko zutela Udalean.
Proposamen hori sekula ez zen aurkeztu Usurbilgo Udalean.
XIII.Usurbilgo
Udalak,
sektorea bultzatzen
segitzearren,
Birpartzelazio Proiektua inskribatu ondoren jarduketa hauek egin
zituen:
1.- Udalbatzaren 2009ko apirilaren 23ko erabakiaren bidez, Arau
Subsidiarioetako A-44 “Munalurra” arearen aldameneko Olarriondo
sektorearen zati bat urbanizatzeko obrak esleitu zituen. Obra
horien zenbatekoa 476.0676,43 eurokoa zen.
2.- Alkatetzaren 2009ko uztailaren 28ko 2009/0739 Dekretuaren
bidez, Arkilan-i esleitu zitzaion PUR5 lurzatiaren xehetasun
azterlana idaztea, PUR5 lurzatian aurreikusitako lerrokadurak
handitzeko, esleitutako eraikigarritasuna hartu ahal izatea
bermatzeko. Xehetasun azterketa 2010eko apirilaren 27ko osoko
bilkuraren erabakiaren bidez onartu zen behin betiko.
3.- 23 etxebizitza sozialak kalifikatzeko eta eraikitzeko azterlan
geoteknikoa eta oinarrizko proiektua eta egikaritze proiektua
esleitu zituen Usurbilgo Udalak.
4.- Honako urbanizazio lan hauek egitea:
–
–

Ugartondo garatzeko nahitaezko lanak, Olarriondori eragiten
ziotenak.
Aranerreka parkeko eskailerak egiteko lanak.
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5.- REPSOLen andela kentzea.
XIV.- Sinatutako hitzarmenetan eta onartutako kudeaketa-tresnetan
jabeek hartutako konpromisoetatik, honako hauek bete ziren:
1.- Usurbilgo Udalaren alde inskribatzea ondoriozko lurzatia, 23
etxebizitza sozialen eraikina altxatzekoa.
2.- Sortutako gainbalioaren lagapen kontzeptuan ordaindu beharreko
1.600.000 euroetatik, 400.000 euroko kopuru eguneratua ordaindu
zen, hau da, 454.544,98 euro.
3.- Urbanizazio lan guztietatik, guztira 7.782.303,25 euro hartzen
zituzten, 476.076,42 euro ordaindu ziren, hau da, 44 “Munalurra”
arearekiko koordinazioan egindako urbanizazio lanei zegokien
kopurua.
4.- S-5 Olarriondo Sektoreko plangintza- eta kudeaketa-tresnak
idaztea ordaintzea.
5.- Gure Etxea eraikineko 4 bizitzen ordezkoei dagokienez,
Birpartzelazio Proiektuko ondoriozko PR-13 partzelan inskribatu
zen karga, bertan proposatzen baitzen ordezko bizitokia
gauzatzea.
XV.- 2008ko krisitik aurrera, lurzoruaren jabeek behin eta berriz eskatu
zioten
Usurbilgo
Udalari
sektorearen
hirigintza-garapeneko
gastuengatiko derramen ordainketa eteteko, higiezinen sektorea
ekonomikoki bideragarria ez zela egiaztatuz
Zehazki, 2012ko urriaren 24an (sarrera-erregistroaren zenbakia:
3230), Baltz Ederra, SL, Viviendas Lanin, SL, Orbela, SA eta
Jaureguizahar Promoción y Gestión Inmobiliarias SL enpresen
ordezkariak idazki bat aurkeztu zuen Usurbilgo Udalean, sektorearen
hirigintza-garapeneko gastuengatiko derramen ordainketa eteteko
eskatuz, ezin izan baitzitzaien aurre egin, une horretako egoera
ekonomikoa guztiz bideraezina zelako bere garaian itundu ziren
parametroekin, sektorearen egoera ekonomikoa nabarmen aldatua
baitzen ordurako. Eta kaltetuen arteko elkarrizketa-aldi bat hasteko
eskatzen zuen, sektorea benetako bideragarritasun ekonomikoaren
arabera birdiseinatzeko.
XVI.- Usurbilgo Udalak, Olarriondo sektorea lankidetza sistemaren
bidez kudeatzea ezinezkoa zenez, HJParen aldaketa bultzatu zuen,
kudeaketa-sistema konpentsazio sistemara aldatzeko. Aldaketa hori
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Alkatetzaren 2015/0628 Dekretuaren bitartez onartu zen (GAO, 133
zk., 2015-3-15). Sistema aldatzeko arrazoiak honakoak izan ziren:
1.- Usurbilgo Udalak ez zuen Olarriondo sektorea sustatzeko
ekonomia- eta finantza-ahalmenik, jabeen laguntzarik gabe, ezin
baitzituen urbanizazio lanak esleitu jabeek derramak ordainduko
zirela bermatu gabe.
2.- Onartutako plangintza- eta kudeaketa-tresnak errespetatuz, 3 urte
baino gehiago igaroak ziren jada HJPan sektorea kudeatzeko
ezarritako epeak amaitu zirenetik.
XVII.- HJParen aldaketan, kudeaketa-sistema aldatzeaz gain, 36
hilabeteko epea zehaztu zen urbanizazio obrak gauzatzeko,
dagoeneko onartuta zeuden plangintza- eta kudeaketa-tresnetan
oinarrituta. Epea 2018ko uztailean amaitu zen, eta sektorea ez da
kudeatu.
XVIII.- Ekonomia orokorrean eta, bereziki, higiezinen merkatuan
eragina izan zuen ezohiko krisiak bideraezin bihurtu zituen 2003 eta
2006 urteen artean sinatutako hirigintza-hitzarmenak. 2014an
Usurbilgo Udalak Hiri Antolaketako Plan Orokor berriaren inguruko
gogoetari eta idazte lanari eman zion hasiera. S-5 Olarriondo
sektoreari
dagokionez,
sektorearen
neurriak
eta
bizitegi
eraikigarritasun
ordenatua
(44.394
m2
(t),
guztira
409
etxebizitzatarako) neurriz kanpokotzat jotzen dira udalerriaren
hazkunde erritmoa kontuan harturik, eta nabarmen gainditzen dute
haren harrera-ahalmena.
Azken bi hamarkadetan zehar eraikitako etxebizitzen (Usurbilgo
biztanleriak gora egin du urte horietan) eta sektorean ordenatuen
arteko konparazioak sostengua ematen dio esanari. 2000tik 2020ra
arte 300 etxebizitza berri inguru eraiki dira Usurbilen, eta une honetan
Ugartondon eraikitzen ari diren 192 etxebizitzak gehituz gero, 20
urtetik gorako epean 495 etxebizitza izan dira guztira. Etxebizitza
berrietan eraikitako 495eko kopuru horrek, 2004ko Arau
Subsidiarioetan
Olarriondo
sektorerako
ordenatutako
409ko
kopuruarekin alderatuta, argi erakusten du zenbateko pisua duen
sektoreak Usurbilgo udalerriarekiko.
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XIX.- Plangintza Orokorra Berrikusteko 2015eko Dokumentuaren
Aurrerakinak Olarriondo sektorearen eraikigarritasuna murrizten du
ematen dituen hiru aukeretan: A aukera-> 22.500 m2(t) 250
etxebizitzatarako, B aukera-> 27.000 m2(t) 300 etxebizitzatarako eta C
aukera-> 31.500 m2(t) 350 etxebizitzatarako.
Aurrerakinean jasotako eraikigarritasun datuez gain, Udalak HAPOa
idazteko egin zuen hausnarketa eta parte-hartze publikoko prozesuan,
udalerriko etorkizuneko hiri antolamendurako irizpide eta helburu
nagusiak zehaztu ziren, Olarriondo sektorearen etorkizuneko
antolamendua ere nahitaez jaso beharko dutenak, honakoak:
–
–
–
–

Hirigintza jasangarri eta ekologikoko irizpideak sartzea
Genero ikuspegia sartzea
Hirigintzak euskararen gainean duen eraginaren ebaluazioa
Herritarren parte hartzea

Bestalde, antolamendua berrantolatzeak berekin ekarri behar du
Lurzoruari buruzko 2/2006 Legea betetzea, besteak beste, etxebizitza
babestuen erreserbei, hirigintza-estandarrei eta komunitateak
hirigintza-gainbalioan parte hartzeari dagokienez.
XX.- 2/2006 Legeak, ekainaren 30ekoak, Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzkoak, 4. eta 5. artikuluetan ezartzen duena betez, bakar-bakarrik
interes publikoak bihurtzen du zilegi hirigintza-plangintzaren bitartez
lurzorua antolatzea eta erabiltzea. Ondorio horietarako, hirigintzaantolamendurako ahala honako arau hauen arabera gauzatuko da:
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a) Informazio nahikoa, dagoen errealitateari buruzkoa zein
errealitate horren bilakaera aurreikusgarriaren gaineko
arrazoizko balorazio bati buruzkoa.
b) Modu zentzuzkoan haztatzea hiru elementu, hala nola interes
eta behar publiko eta pribatu guztiak, hirigintzako funtzio
publikoaren helburuak eta 2/2006 Legearen arabera jarraitu
behar diren printzipioak.
c) Aukerak eta erabakiak behar bezala arrazoituta eta lortu nahi
diren helburuekiko behar bezala proportzionatuta adieraztea.
XXI. – Hirigintzako legeriaren aipatutako 4. eta 5. artikuluetan
ezarritakoa aplikatuz, hitzarmen hau idaztea justifikatzen duten interes
eta behar publiko eta pribatuak arrazoiz haztatzen dira; eta lortu behar
diren helburuak honakoak dira:
1. S-5 Olarriondo sektorerako antolamendu alternatiboa
formulatzeko egokitasun eta komenigarritasuna, bizitegi
programa murrizteko eta Usurbilgo HAPO berrirako
planteatutako helburuak jasotzeko. Bizitegi programa
murrizteko, urbanizazio kargak ere murriztu egin behar dira,
horrela sektorearen oreka ekonomikoari eutsi ahal izatearren.
2. Sektoreari atxikitako espazio libreen sistema orokor bat
sortzea, Aranerreka errekan zehar, gutxi gorabehera 23.230
m2-ko azalerarekin (azalera osoaren % 41). Espazio hori hiri
lurzoruaren eta landa eremuaren arteko trantsizio elementutzat
hartzen da, eta ibaiertzeko eremuak eta Aranerrekako
ekosistema lehengoratzea du helburu nagusi, egungo parkea
handiagotuz horretarako.
3. Sektorearen gainerako zatian, Arau Subsidiarioetako bizitegi
erabilerari eustea, HAPOko Aurrerakin dokumentuko B
aukerara hurbiltzen den antolamendu batez, bizitegi programa
316 etxebizitza berritara murrizten baitu, 28.769 m2(t)-ko
eraikigarritasunarekin,
sektorean
daudekeen
ordezko
bizitokirako eskubideak barne.
4. Erabilera nahasketa bultzatzea, kale mailan kokatutako
etxabeetan eta erdisotoko solairuetan 1.140 m2(t) antolatuz
hirugarren sektoreko erabileretarako, eta 560 m2(t)
komunitatearen ekipamendurako, hain zuzen ere:
─ Hurbiltasun inguruak sortzeko,
nagusiei erantzutearren.

eguneroko

behar
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─ Funtzio anitzeko eremu bizi eta zenbait ordu-tartetan
zehar mantenduak sortzeko.
─ Hirigunearen
barnean
jarduera
ekonomikoa
sorrarazteko.
─ Lo auzoak sortzea saihesteko.
5. Puntapax kalearen gainean merkataritza-plaza txiki bat
sortzea, auzo berriari eta inguruko bizitegi garapenei zerbitzua
emateko, eta plaza horren azpian sestra azpiko aparkaleku
publiko bat antolatzea. Era berean, erreferentziako bigarren
espazio publiko bat sortzea sektorearen goialdean, plaza berde
izaera nabarmenarekin.
6. Hiru lurzati antolatzea komunitatearen ekipamenduetarako.
Lurzati nagusia, 1.200 m2 ingurukoa, bizitegi auzo berriaren
ondoan egongo da, Aranerreka parkearen ondoan, sektorean
sortzen diren oinezko bi ardatz berrik bat egiten duten lekuan.
Ekipamenduko beste bi lurzatiak 2006an onartutako
antolamendutik datoz, eta parkearen hego partean daude,
Kalezar auzoaren ondoan.
7. Hirigintza jasangarri eta ekologikoko irizpideak ezartzea,
urbanizazio kargak murriztea ere ahalbidetzen baitute. Auzo
bat
diseinatzea,
oinezkoentzat
nabarmen,
auto
pribatuarentzako
sarbide
murriztuarekin.
Bertan,
artifizializatutako lurzoruaren ehunekoa nabarmen murrizten da
indarrean dagoen antolamenduarekiko, eta etxebizitzen
inguruan berdeguneak eta naturarekin kontaktuan dauden
eguneroko
bizitzarako
elkarguneak
nagusitzen
dira.
Urbanizazio mota birdefinitze horrek (eko-auzo baten
antzekoagoa da) urbanizazio obren kostuak nabarmen
murriztea dakar; obra horien kostua, gutxi gorabehera,
4.735.931,38 eurokoa (gehi BEZa) dela jotzen da, hau da,
2008ko birpartzelazio proiektuan aurreikusitako urbanizazio
obrena baino % 30 gutxiago.
8. Era berean, hirigintza bioklimatikoko irizpideak hartzea,
sektorearen baldintza onak aprobetxatuz, zenbait alderditan
aplika baitaitezke, hala nola espazio publikoen eta eraikinen
orientabideetan eta eguzkitzean, landarediaren erabileran,
energia-eraginkortasunari eta energia sortzeari begira hartzen
diren neurri pasibo eta aktiboetan, etab.
9. Sektorearen bitartez, hala bizitegi zonan nola Aranerreka
parketik zehar, oinezkoentzako lotura zuzen, irisgarri eta
funtzional berriak sortzea (eta baita txirrindularientzat ere hala
dagokionean) eguneroko joan-etorrietarako, inguruko auzoak
24/88

elkarrekin eta zerbitzuak eta ekipamenduak dauden herri
erdiagoko zonekin konektatzeko.
10. Indarrean dagoen hirigintza-legeria betetzea, babestutako
etxebizitzen
erreserbari,
hirigintza-estandarrei
eta
komunitateak
hirigintza-gainbalioan
duen
partaidetzari
dagokienez.
11. Sektorearen hirigintza-garapena faseka zertzea ahalbidetuko
duen antolamendua diseinatzea, etxebizitzak eraikitzen joan
daitezen, udalerriaren benetako eskaerari erantzuteko.
12. Gauzatu beharreko faseak programatzea, fase bakoitzari
lotutako urbanizazioak aukera eman dezan hiria bere
ekipamendu, azpiegitura eta espazio libreekin sortzeko.
13. Antolamenduz kanpokotzat jotako Gure Etxea eraikineko 4
etxebizitzak birkokatzeko eskubidea bermatzea, egikaritu
beharreko lehen fasean sartzen den antolamendu berriaren
ondoriozko lurzatietako batean, betiere sektorea kudeatu
aurretik eskubide hori kontraprestazio ekonomiko batekin
ordaindu ez bada. Orain arte bezala, sektoreko jabe guztiei
dagokie ordezko bizitegia eman behar hori. Sektorea berriro
partzelatuko denez, etxebizitzak, garajeak eta trastelekuak PR13 partzelatik antolamendu berriaren ondoriozko partzelara
aldatuko dira.
14. Etorkizuneko antolamendua
onartutako hirigintza-tresnak
konpromisoak
kontuan
berrikuspenean zehaztutako
errazteko.

kudeatzeko irizpideak zehaztea,
eta alderdiek orain arte hartutako
hartuta,
Plan
Orokorraren
antolamendu berriaren kudeaketa

15. Antolamenduan generoaren eta
sartzea, eta espazio publikoa
ikuspegitik diseinatzea.

hizkuntzaren ikuspegia
hirigintza inklusiboaren

XXII.- Usurbilgo Udalak, 2021ean, Aranerreka parke osoaren
aurreproiektu bat eskatu zien Lur Paisajistak SL eta Endara Ingenieros
SL enpresei, Espazio Libreen Sistema Orokor osoa antolatzeko
irizpideak ezartzeko, alde batera utzirik sistema horren kudeaketa
egungo Arau Subsidiarioetako antolamendu-eremu zenbaiti lotuta
dagoela.
Laburbilduz, azaldutakoak egiturazko hirigintza-antolamenduko
zehaztapenei eragiten die, eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 53. artikuluan ezarritakoa betez,
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Usurbilgo Hiri Antolamenduko
Dokumentuan jaso beharko da.

Plan

Orokorra

Berrikusteko

Azaldutakoarekin bat etorriz, aldeak akordio batera iritsi dira, eta
horixe da hirigintza hitzarmen honen xedea. Hona hemen
hitzarmenaren
XEDAPENAK
LEHENA. XEDEA
Hirigintza-hitzarmen honen xedea da:
1. Usurbilgo Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren dokumentuak
S 5 “Olarriondo” sektorerako (“HE.19-Olarriondo” sektorea
HAPO berrian) jaso beharko dituen hirigintza-zehaztapen
berriak definitzea.
2. Hitzarmen hau sinatzen duen alderdi bakoitzari dagozkion
hirigintza-betebeharrak zehaztea.
BIGARRENA. IZAERA JURIDIKOA
Hitzarmen honek izaera juridiko-administratiboa du ondorio
guztietarako, eta hirigintza-plangintzari eta S-5 “Olarriondo”
sektorearen kudeaketari buruzko alderdiak arautzen direnez bertan,
Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen zazpigarren xedapen gehigarrian
hirigintza-hitzarmenei buruz jasotako araudia aplikatuko da.
HIRUGARRENA. S-5 OLARRIONDO SEKTORERAKO HIRIGINTZAZEHAZTAPENAK, HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN
DOKUMENTUAN ZEHAZTUKO DIRENAK
Usurbilgo HAPOren dokumentuak, hasieran onartzen den
dokumenturako, S-5 Olarriondo sektorerako hirigintzako zehaztapen
hauek jasoko ditu:
1. Eremuaren mugaketari dagokionez. Gaur egun indarrean dauden
Arau Subsidiarioetako S-4 “Olarriondo” sektoreko mugaketari eutsiko
zaio.
2. Eremuaren sailkapen eta kalifikazioari dagokionez. Sektorearen
sailkapena lurzoru urbanizagarria izango da, bizitegi kalifikazioarekin,
baina Aranerreka errekaren inguruko eremua Espazio Libreen Sistema
Orokor gisa kalifikatuko da.
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3. Sektorearen antolamendu eta eraikigarritasun berria.
Antolamendu berria hitzarmen honetako azalpen zatiko XXI.
apartatuan ezarritako helburuei egokituko zaie.
Etxebizitza berrien bizitegi programa (sektorean egon daitezkeen
ordezko bizitokirako eskubideak barne) 316 etxebizitza berritara
murriztuko da, 28.769 m2(t)-ko bizitegi eraikigarritasunarekin, honela
banatuta: babes sozialeko 180 etxebizitza babestu (15.920 m 2(t), 62
udal etxebizitza tasatu (5.652 m2(t) eta 74 etxebizitza libre (7.191
m2(t)).
Zifra horien barruan, eraikinetako beheko solairuan kokatzeko
elementu komunitarioetarako (hala nola atari, hondakin gela,
bizikleten/haur-kotxeen geletarako) gehienez ere 2.100 m2(t)-ko
eraikigarritasuna aurreikusten da; eta HAPOn konputagarriak ez izatea
aurreikusten da. Alabaina, ez du jasotzen etxebizitza bakoitzeko
gehienez 18 m2-ko eraikigarritasuna balkoi eta terraza irekietarako;
hori ere HAPOn konputagarria ez izatea aurreikusten da.
Bizitegi eraikietako beheko solairuetan 900 m2(t) antolatzen dira
hirugarren sektoreko erabileretarako, eta 160 m2(t) (eraikigarritasun
fisikoa) ekipamendu komunitarioaren erabilerarako.
Sestra azpian 19.670 m2(t) antolatu dira aparkaleku erabilerarako,
trastelekuetarako edo bizitegi erabilerako erabilera osagarrietarako
(gutxi gorabehera 1.650 m2(t) Puntapax kaleko plaza publikoaren
azpian lagatako aparkaleku publikorako), gehi 240 m2(t) hirugarren
sektoreko erabilerarako eta 400 m2 (eraikigarritasun fisikoa)
komunitatearen ekipamendurako, kalearen mailan dauden erdi-sotoko
solairuetan kokatuta.
2. eta 3. eranskinean antolamendu berriaren planoa eta sektoreko
bizitegi partzela bakoitzari esleitutako eraikigarritasunen taula doaz,
eta 4. eranskinean antolamenduaren ebakidurak.
4. Sektoreko programazioa
Antolamenduak lau bizitegi azpieremutan banatutako sektore bakarra
aurreikusten du, eta Aranerreka parkeko Espazio Libreen Sistema
Orokorra horiei atxikita geratuko da. Sistema horretarako egikaritze
proiektua Usurbilgo Udalak idatzi du.
HAPOren Jarduketa Programak, lehenengo laurtekoan, sektorearen
beheko aldea hartuko du, Gure Etxea birkokatzea barne (1., 2. eta 3.
partzelak, 91 etxebizitzako garapenaren herenari dagozkionak),
betiere beste bizileku bat emateko eskubidea aldez aurretik
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kontraprestazio ekonomiko batez ordaindu ez bada. Sektorearen
gainerako zatia bigarren laurtekoan eta ondoko faseetan garatuko da.
Faseetako bakoitzari lotutako egikaritze eta urbanizazio faseak honela
definitzen dira:
•

Fase bakoitzari lotutako urbanizazioak hiri bat sortzea
ahalbidetuko du, bere ekipamendu, azpiegitura eta espazio
libreekin, eta haren funtzionamendu egokia bermatuko du,
etorkizuneko faseen mende egon gabe.

•

Azpieremu bakoitzari dagozkion kargak, sektorearen karga
orokorrei gehituta (sistema orokorra barne), azpieremu
bakoitzari esleitutako hirigintza-eraikigarritasun haztatuaren
araberakoak izango dira eta, horrela, fase bakoitzeko onuren
eta kargen banaketa orekatua bermatuko da.

5. eranskinean
proposamena.

doa

azpieremu

edo

egikaritze

faseetarako

5. Antolamendu xehatua
S-5 Olarriondo sektorearen antolamendu xehatua plan partzial bat
idatziz eta izapidetuz zertuko da. Plan partzial horrek errespetatu egin
beharko ditu hitzarmen honen XVII. azalpen zatian definitutako
antolamendu irizpide eta helburuak.
6. Kudeaketari dagokionez
Eremuaren kudeaketa itun sistemaren bitartez egingo da, eta sektore
osoa jarduketa integratu bakartzat hartuko da, 2/2006 Legearen 138.
artikulua aplikatuta.
LAUGARRENA. JABEEN BETEBEHARREI DAGOKIENEZ
Sektoreko jabeek betebehar hauek hartzen dituzte bere gain:
1.- S-5 Olarriondo sektorearen kudeaketa ituntze sistemaren bidez
bultzatzea; beraz, Itun Batzarra eratuko dute, Usurbilgo Hiri
Antolamenduko Plan Orokorra behin betiko onartzen denetik HIRU
HILABETEKO epean.
2.- S-5 Sektoreko Plan Partziala aurkeztea HAMAR hilabeteko epean,
Itun Batzarra eratzen denetik zenbatzen hasita, plangintza orokorreko
tresnan zehazten diren zehaztapenekin.
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3.- Sektorea garatzeko hirigintzako beharrezko gainontzeko
dokumentuak idaztea eta Usurbilgo Udalean aurkeztea: Hirigintzako
Jarduketa Programa (HJP), Itun Hitzarmena, Birpartzelazio Proiektua
eta Urbanizazio Proiektua.
4.- Itun Batzarrak idazten duen HJPan, hitzarmen honetan
planteatutako 4 egikaritze faseak definitu beharko dira, eta HAPOn eta
onartzen den Plan Partzialean onartzen den antolamenduaren arabera
dagozkien urbanizazio kargak lotuko zaizkio fase bakoitzean.
HJPk aldatu ahal izango ditu hitzarmen honetan definitutako jarduketa
faseak eta horiei lotutako urbanizazio kargak, betiere behar bezala
justifikatuta eta Usurbilgo Udalak interes publikorako egoki irizten
badio.
5.- Idazten den birpartzelazio proiektuan honako alderdi hauek arautu
beharko dira:
•

Sektoreko jabe guztiek parte hartuko dute, dagokien
ehunekoarekin, HJPan zehazten den eraikuntza eta
urbanizazio fase bakoitzean; hau da, Birpartzelazio
Proiektuaren ondoriozko partzelek irizpide hori errespetatu
beharko dute.

•

Gure Etxea eraikineko jabeek beste bizitoki bat jasotzeko duten
eskubidea HJPan zehazten den lehenengo fasean gauzatu
behar da, eta Birpartzelazio Proiektuan hirigintza-karga gisa
ezarriko da hori, betiere ordezko bizitokirako eskubidea aldez
aurretik kontraprestazio ekonomiko batez ordaindu ez bada.

Birpartzelazio Proiektuak aldatu ahal izango ditu esleipen irizpide
aipatuak, baldin eta jabe ukituen artean akordioa badago.
6.- Usurbilgo Udalari baimena ematea Aranerreka parkeko sistema
orokorreko lanak jabeen kargura egiteko, hori lotuta doan fasea
egikaritu aurretik. Jabeek ordainduko dute karga hori, kontrata bidezko
473.066 euroko (BEZ gabe) gehienezko egikaritze aurrekontuarekin;
kopuru horretatik gorakoa Usurbilgo Udalak ordainduko du. Zenbateko
hori KPIren arabera eguneratuko da, eta 9., 10. eta 11. partzelak (4.
azpieremua) edo urbanizazio karga hori lotuta duten partzelak
eraikitzeko lizentzia ematean jasanaraziko da, Plan Partziala eta HJPa
onartzearen ondorioz.
BOSGARRENA. USURBILGO UDALAREN BETEBEHARRAK
Usurbilgo Udalak honako obligazioak hartuko ditu bere gain:
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1.- Izapidetzen ari den Plan Orokorraren berrikuspen dokumentuan
sartzea hitzarmen honetan ezarritako hirigintza-zehaztapenak eta
antolamendu eta urbanizazio helburuak .
2.- Itun Batzarrak S-5 Olarriondo sektorea antolatzeko eta kudeatzeko
aurkezten dituen plangintza- eta kudeaketa-tresnak bultzatzea eta
onartzea.
3.- Hirigintza-eraikigarritasuna gauzatu ez denez, 2003. eta 2006.
urteen artean sinatutako hitzarmenen arabera ordaindutako
454.544,98 euroko kopurua konpentsatzea, antolamendu berriak
sortutako gainbalioetako partaidetzagatik Udalari dagokion % 15eko
lagapenarekin.
4.- Antolamendu berrian oinarrituta idazten den birpartzelazio
proiektuari gehitzea 23 etxebizitza sozial eraikitzeko esleitutako
lurzatia, eraikitzeko eskubiderik gabe.
5.- Usurbilgo Udalak parte hartuko du onura eta zamen banaketan,
Birpartzelazio Proiektuari gehitu zizkion lurzatien arabera.
SEIGARRENA. JABEAK BERE GAIN HARTUTAKO ESKUBIDE ETA
BETEBEHARREN ESTATUTU IZAERA.
Hitzarmen honetan ezarritako betebehar eta konpromisoak berezkoak
zaizkio haren eraginpeko sailen jabetzari, titularra dena dela. Horrela,
hitzarmen honetan esku hartzen duen lurzoruaren egungo titularrak
hitzarmen honen xede den hirigintza-eremuan sartutako finken
titulartasuna hirugarrenei eskualdatzen badie, konpromisoa hartzen du
eskuratzaile berriei dokumentu honetan ezarritako eskubide eta
betebeharrak beren gain harrarazteko, aldez aurretik Usurbilgo Udalari
modu frogagarrian jakinarazita.
ZAZPIGARRENA.
ANTOLAMENDUA
BEHIN
ONARTZEAREN ERAGINA ETA ONDORIOAK.
Hitzarmen honen eta hitzarmenean
eraginkortasuna, oro har, Usurbilgo
Orokorraren berrikuspena behin betiko
definitutako hirigintza-terminoetan eta
baldintzapean dago.

BETIKO

EZ

ezarritako aurreikuspenen
Hiri Antolamenduko Plan
eta aurreko estipulazioetan
-parametroetan onartzearen

Onarpen horren ondorioz, aipatutako hirigintza-aurreikuspenak
aldatzen badira, sinatzen dutenek berriro negoziatuko dute edukia,
baldintza berrietara egokituz, horren bidez elkarri onartutako
prestazioen oreka berrezartzeko.
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Baldin eta, udalaz gaindiko administrazio instantzien ebazpenen
ondorioz, Usurbilgo Plan Orokorrean sartutako S-4 Olarriondo
Sektoreko egiturazko antolamenduko oinarrizko zehaztapenak behin
betiko onespenera iristen ez badira, hitzarmen honen arabera beren
gain hartutako edozein betebeharretatik aske geratuko dira alderdiak.
ZORTZIGARRENA. ERAGINAK, IRAUPENA ETA AZKENTZEA.
Hitzarmenak lau (4) urteko indarraldia izango du hasieran, baina luzatu
ahal izango da aldeek hala nahi izanez gero, baldin eta hitzartutako
konpromisoak jada erabat bete ez badira.
Hitzarmena azkendu egingo da indarraldia igaro delako, helburuak
erabat bete direlako, edo aldeetako batek hitzarmenaren indarrez
hartutako konpromisoak bete ez dituela-eta hitzarmena suntsiarazi
delako.
BEDERATZIGARRENA. FORMALIZAZIOA ETA JURISDIKZIOA.
Hitzarmen honek izaera juridiko-administratiboa du. Bertatik sortzen
diren auzigai guztiak, hitzarmena bete edo ez betetzeagatikoak,
aldatzeagatikoak edo suntsiarazteagatikoak, UDALAK ebatziko ditu,
eta haren ebazpenek amaiera emango diote administrazio bideari, eta
haien aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango da,
horretarako legerian ezarritakoaren arabera.
HAMARGARRENA. HITZARMENAREN BALIOZKOTASUNA ETA
AURREKOA INDARGABETZEA.
Hitzarmen hau hirigintza-hitzarmena da, eta, beraz, Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen Zazpigarren
Xedapen Gehigarriaren hirugarren paragrafoan ezarritakoa betez,
burutu egingo da, alderdien baimenarekin, gutxienez hogei (20)
eguneko jendaurreko informazio aldia ireki ondoren.
Indargabetuta eta ondoriorik gabe geratzen dira Usurbilgo
Plangintzako Arau Subsidiarioetako S-5 “OLARRIONDO” sektorerako
izenpetutako hirigintza-hitzarmenak, 2003ko ekainaren 12an, 2003ko
abenduaren 17an eta 2006ko otsailaren 20an UDALAK eta jabe
sinatzaileek sinatuak, oraingo hitzarmen honek ordezkatuko baititu.
Eta adierazitako guztiarekin ados daudela adierazteko, alderdiek
hitzarmen hau sinatu dute, hiru aletan eta ondorio bakarrerako,
USURBILen, 2022ko xxxxxxxaren xx (e)an.
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2. eranskina
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3. eranskina

4. eranskina
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5. eranskina
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TXOSTEN TEKNIKOA
HAPOko arduraduna den udal arkitektoak, Nora Erdozia Ibañez andereak, 2022ko martxoaren
16an emandako txostenean, honako ondorioak jaso ditu hitzez hitz:
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ONDORIOA
Aurreko ataletan jaso dena kontutan harturik, honakoa esan daiteke:
–

Adostutako hitzarmenak S-5 Olarriondo sektoreko hirigintzaantolamendu berria zehaztea du helburu eta jaso duen hirigintzaantolamendu proposamena bat dator HAPOa idazteko prozesuan
onartutako AURRERAKINAREKIN eta ezarritako HELBURU ETA
IRIZPIDEEKIN. Horren hainbat adibide aipatzearren:
•

Antolamenduak Aranerreka inguruko lur eremu zabala
(eremuaren %41) espazio libreen sistema orokor bezala
izendatzen du, modu horretan, Aranerreka ingurua hiritartutako
eremuetatik aldenduz eta Usurbilgo herriguneko natura eremu
nagusia handituz.

•

Aurrerakinean
finkatutako
helburuak
kontuan
hartuta,
antolamenduak gaur egun inguruan dagoen errepide sarea
baliatzen du, eta horrela, oinezko izaera duen auzoa
proposatzen da, non motordun ibilgailuek sarbide mugatua
izango duten partekatutako kale bat erabiliz. Bestetik, sektoreak,
herriko hainbat eremuren arteko oinezko loturak indartzen ditu,
eguneroko joan etorritarako bide eroso, zuzen eta irisgarriak
indartuz eta mugikortasun aktiboa erraztuz.

•

Lurzoruaren gehiegizko artifizializazio ereduaren aurrean,
naturarekin harremanetan estuagoa duen hirigintza proposatu
da. Hala, etxebizitzen inguruan berdeguneak (lurzoru
iragazkorrak)
eta naturarekin kontaktuan diren eguneroko
bizitzarako elkarguneak nagusitzen dira. Nabarmentzekoa da
“ekoauzo” urbanizazio mota honek urbanizazio lanen kostua
%30 murriztea dakarrela (AASSetako urbanizazioarekiko).

•

Sektorean etxebizitza erabilera nabarmentzen bada ere,
Aurrerakinean finkatutako hainbat helburu bilatu dira, tartean
erabilera nahasketa:
✔ Etxebizitza kopurua eta eraikigarritasuna murriztu dia,
Aurrerakinaren B aukerara goitik gerturatuz: etxebizitza
eraikigarritasun berria 44.394 m2(t) da (%35 txikitu da) eta
etxebizitza kopurua 316koa da (%23 txikitu da), bataz
besteko etxebizitza txikiagoak antolatu direlako.
Etxebizitza kopurua murriztu bada ere, babes ofizialeko
etxebizitza kopurua nabarmen igo da eta etxebizitza libreen
kopurua nabarmen murriztu:
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–
–
–

Babes ofizialeko etxebizitzak 120 izatetikk, 180 izatera
pasa dira (+%50, eraikigarritasunean +%30)
Etxebizitza tasatuak 120 izatetik, 62 izatera pasa dira (%48, eraikigarritasunean -%54)
Etxebizitza libreak 146 izatetik 74 izatera pasa dira (%49, eraikigarritasunean -%60)

✔ Etxebizitzez gain eraikinen beheko oinetan erabilera
komertzialak (1.140 m2(t)) eta ekipamendu komunitarioko
lokalak (560 m2(t)) antolatu dira, eta ekipamendu
komunitarioko hiru partzela. Partzela nagusia 1.200m2
ingurukoa da eta parkea eta etxebizitzen artean kokatu da.
Azkenik, Puntapax kale ondoan, aparkaleku publikorako
zesioko 1.650 m2(t) antolatu dira.
✔ Hirugarren sektoreko eraikigarritasun nagusia Puntapax
kaleko eraikinetan biltzen da, Puntapax kalea den
komunikazio-ardatzean merkataritza-izaerako plaza txiki bat
sortzeko
helburuarekin,
Munalurrako
etxebizitzei,
etorkizuneko Olarriondo auzoari eta Ugartondori zerbitzu
emateko eta baita azken auzo hau Usurbilgo erdigunearekin
lotzeko balioko duena. Modu honetan antolamenduak,
Usurbilgo Tokiko Merkatairtza, Ostalaritza eta Zerbitzuak
Indarberritzeko Planak HAPO plangintzarako jasotako
ekintza txertatu du. Plaza honen azpian, aipatutako sestra
azpiko lagapeneko aparkaleku publikoa antolatu da.
✔ Etxebizitza kopurua murriztu bada ere, Usurbilgo herrirako
dimentsio handiko eremua izaten jarraitzen duenez eta
bertan antolatutako etxebizitza kopurua altua denez,
eremuaren exekuzioa lau azpi-eremutan zatitu da.
HAPOaren lehenengo lau urtekoan soilik lehenengo azpieremua programatuko da, gainontzekoak ondorengo
epeetarako exekuzio mailakatuan utzita. Udalak programazio
hau beharren arabera berraztertu ahalko du.
TXOSTEN JURIDIKOA
Bestalde, hirigintzako aholkulari juridikoak, Araudi SLPko Nekane Azarola Martínezek 2022ko
martxoaren 17an emandako txosten juridikoan jasotzen da azterketa juridikoa; zehazki interes
publikoari buruzko justifikazioa, Udalak bere gain hartutako betebeharrei dagokien atala, jabeek
hartutakoei dagokiena, eta Sektore publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legearen baitan
hitzarmenaren eduki buruzko gogoeta aztertu dira. Txostenak honela dio hitzez hitz:

USURBILGO ARAU SUBSIDIARIOETAKO S-5 SEKTOREA ANTOLATU
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ETA KUDEATZEKO HIRIGINTZA HITZARMENA ONARTU ETA
IZAPIDETZEKO TXOSTEN JURIDIKOA
I.- AURREKARIAK
2003ko maiatzaren eta 2006ko otsailaren artean, S-5 sektorea
(Olarriondo) antolatu eta kudeatzeko, Usurbilgo Udalak eta garai hartan
sektore horretako lurren jabe zirenek hainbat hirigintza-hitzarmen sinatu
zituzten.
Hitzarmen horietan, alderdiek hainbat konpromiso eta betebehar
hartu zituzten beren gain.
Usurbilgo Udalak konpromisoa hartu zuen, batetik, bultzatzen ari
zen hirigintza-plangintzaren berrikuspen-prozesuan lurzoruaren jabeekin
adostutako hirigintza-zehaztapenak sartzeko, eta, bestetik, kontuan hartuta
kudeaketa-sistema lankidetzakoa zela, plangintza- eta kudeaketa-tresnak
epe jakin batean idazteko eta onartzeko.
Jabeek honako konpromiso hauek hartu zituzten:
–
–
–
–

Usurbilgo Udalari lurzati bat laga eta bertan 23 etxebizitza sozial
eraikitzea.
1.600.000 euro dirutan ordaintzea.
Merkataritzako 200 m2 erabilgarriko lokal bat lagatzea.
Lau etxebizitza garajeekin eta trastelekuekin, Gure-etxearen
jabeei ematea, beste bizileku bat izateko eskubidea bermatzeko.

Usurbilgo Udalak, hitzarmena betez, Arau Subsidiarioen
berrikuspenean, S-5 (C/SE) OLARRIONDO izeneko sektorea sortu zuen,
lurzoru urbanizagarri gisa sailkatua eta bizitegi gisa kalifikatua. Horri esker,
409 etxebizitza eraikitzeko aukera emanez: 146 etxebizitza libre, babes
ofizialeko 120 etxebizitza, 120 etxebizitza tasatu eta 23 etxebizitza sozial.
Diputatuen Kontseiluak 2004ko irailaren 14an hartutako erabakiaren
bidez behin betiko onartu zen Usurbilgo Plangintzako Arau Subsidiarioen
Berrikuspena (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 39 zk., 2005eko otsailaren
28koa).
Jabeek, ordea, hartutako konpromisoetatik, honako hauek baino ez
zituzten bete:
1.- Usurbilgo Udalaren alde ondoriozko lursaila inskribatzea, 23
etxebizitza sozialak eraikitzeko.
2.- Sortutako gainbalioa lagatzeagatik ordaindu beharreko
1.600.000 euroetatik, 400.000 €ordaindu ziren eguneratuta, hau
da, 454.544,98 €.
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3.- Urbanizazio-obra guztietatik (7.782.303,25 €) 476.076,42€
ordaindu ziren, 44. “Munalurra” eremuaren koordinazioan
egindako urbanizazio-obrei dagozkienak.
4.- Olarriondo S-5 sektorearen plangintza- eta kudeaketa-tresnen
idazketa ordaintzea.
5.- Gure Etxeko 4 etxebizitzak birkokatzeari dagokionez,
birpartzelatze-proiektuaren
PR-13
ondoriozko
lurzatian
inskribatu zen karga.
Gaur egun, plangintza- eta kudeaketa-tresnak behin betiko onartu
baziren ere, Olarriondo S-5 sektorea ez da ez urbanizatu ez eraiki, batez
ere, lurzoruaren jabe ziren enpresa batzuen porrota eragin zuen etxegintza
sektorearen krisiagatik.
2014. urtean, Usurbilgo Udalak Arau Subsidiarioak berrikusteko
lanak hasi zituen.
Plan Orokorra idazteko prozeduran, Olarriondo S-5 sektorearen
antolamendu alternatiboa egitea planteatu da, bizitegi-programa murrizteko
eta Plan Orokor berrian planteatutako helburuak barne hartzeko, betiere
sektorearen oreka ekonomikoari eutsiz.
Testuinguru horretan, Usurbilgo Udalak eta jabeek egokitzat jo dute
hitzarmen bat adostea, bai “Olarriondo” S-5 sektorerako Plan Orokorrean
sartu beharreko hirigintza-zehaztapenak arautzeko eta eremuaren
kudeaketa egokirako alderdiak arautzeko.
Honen bidez, hirigintza hitzarmenari txosten juridikoa idazten da.
II.- HITZARMENAREN IZAERA JURIDIKOA
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen zazpigarren
xedapen gehigarrian hirigintza-hitzarmenak arautzen dira, eta xedearen
arabera, hitzarmenak honelakoak izan daitezke:


Hirigintza-antolamenduari buruzko hitzarmenak: indarrean dagoen
plangintzan egin daitezkeen aldaketen edukia zehazteko.



Hirigintza egikaritzeko hitzarmenak: indarrean dagoen plangintza
kudeatzeko eta egikaritzeko baldintzak ezartzeko hitzarmena sinatzen
den unean.

Proposatzen den hitzarmenak antolamenduko nahiz hirigintzaegikaritzako alderdiak arautzen ditu.
Beraz, hitzarmen honetan aplikagarriak dira honako arau hauek:
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–
–
–

Lurzoruaren 2/2006 Legearen zazpigarren xedapen gehigarria.
Urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 9.8
artikulua.
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko
40/2015 Legearen 48. artikulua eta hurrengoak.

III.- HITZARMENAREN AZTERKETA JURIDIKOA
III.1.- Interes publikoaren justifikazioa.
Zazpigarren xedapen gehigarriaren 5. atala aplikatuz, hirigintzaantolamenduari buruzko hitzarmenei dagokienez, plangintza egiteko
ahalmen osoa gordeko du beti udalak, interes publikoko arrazoiengatik.
Dagokigun kasu honetan, hirigintza-hitzarmenaren XX. eta XXI.
azalpenetan, 2/2006 Legearen 4. eta 5. artikuluetan ezarritakoaren arabera,
alderdien interesak haztatzen dira, eta interes publikoa justifikatzen da.
Antolamendu berriak, lortu behar dituen 15 helburutan zehaztuta, eta
lehentasuna emanez hirigintza jasangarri eta ekologikoari,
generoikuspegiari, euskarari, eta herritarrek Olarriondo sektorea berrantolatzeko
prozesuan parte hartzeari.
Beraz, proposatzen den hitzarmena interes publikoko arrazoigatik
gauzatzen da.
III.2.- Usurbilgo Udalak bere gain hartutako betebeharrei dagokienez
Bosgarren xedapenean Usurbilgo Udalak zenbait betebehar hartzen
ditu bere gain, eta, beraz, horien legezkotasuna aztertzen da:
1.- Izapidetzen ari den Plan Orokorra berrikusteko dokumentuan
hitzarmen honetan ezarritako hirigintza-zehaztapenak eta
antolamendu- eta urbanizazio-helburuak sartzea.
Hirugarren estipulazioan Plan Orokorrak barne hartu behar
dituen hirigintza-zehaztapenak finkatzen dira. Zehaztapen horien
aldeko txostena egin du plana idatzi duen arkitektoak.
2.- Hitzarmen Batzordeak Olarriondo S-5 sektorea antolatzeko eta
kudeatzeko aurkezten dituen plangintza- eta kudeaketa-tresnak
bultzatu eta onartzea.
2/2006 Legearen 4.3.f) artikulua aplikatuz, “herri-administrazio
eskudunek hirigintza-planetan kalitateaz, kopuruez eta
egikaritze-epeez ezarrita dauden aurreikuspenak betetzen direla
ikuskatzeko duten eginbeharra eta erantzukizuna”
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3.- Antolamendu berriak sortutako gainbalioen partaidetza dela-eta
Udalari dagokion % 15eko lagapenarekin konpentsatzea 2003
eta 2006 urteen artean sinatutako hitzarmenen ondorioz
ordaindutako
454.544,98
€-ko
zenbatekoa,
hirigintzaeraikigarritasuna ez delako gauzatu.
Azaroaren 28ko 11/2008 Legeak, ekainaren 30eko 2/2006
Legearen 27. artikulua aldatzen duenak, hiri-lurzoru
finkatugabearen eta lurzoru urbanizagarriaren jabeek doan laga
behar diotela Udalari eraikigarritasun haztatuaren % 15,
urbanizazio-kargarik gabe, ezartzen du.
Gauzatutako hitzarmenei jarraikiz, jabeek lagapen gisa
1.600.000€ ordaintzeko konpromisoa hartu zuten. Zenbateko
horretatik 454.544,98€ baino ez ziren ordaindu, baina emandako
eraikigarritasuna ez zen gauzatu.
Gaur egun, Plan Orokorra onartzen denean, antolamendu
berriarekin, jabeek %15eko lagapena, Olarriondo sektoreko
eraikigarritasunagatik, laga beharko dute.
Ondorioz, plangintzak azkenean emandako eraikigarritasunaren
%15 lagatzeko, bere garaian gauzatu gabeko eraikigarritasun
batengatik ordaindutako lagapena konpentsatzea proposatzen
da, jabeek kontzeptu beragatik Olarriondo sektorean bi aldiz ez
ordaintzeko.
4.- Idatziko den Birpartzelazio Proiektuan, antolamendu berrian
oinarrituta, 23 etxebizitza sozial eraikitzeko udalak jaso zuen
lursaila lagatzea, eraikuntza-eskubiderik gabe.
2003 eta 2006 urteen artean sinatutako hitzarmenei jarraikiz,
jabeek 23 etxebizitza sozial eraikitzeko eta Udalari lagatzeko
konpromisoa hartu zuten. Etxebizitzak ez ziren eraiki, baina
Birpartzelazio Proiektua onartzean lurra Usurbilgo Udalaren
izenean inskribatu zen.
Hitzarmenak, Lurzoruari buruzko 2/2006 Legea indarrean jarri
aurretik idatzi ziren, baina gaur egun jabeei eskatu behar
zaizkien hirigintza-betebeharrak indarrean dagoen legeriak
eskatutakoak dira.
Ildo horretan, urriaren 30eko 7/2015 Legegintzako Errege
Dekretuaren 9.8 artikuluak honako hau ezartzen du:
“Los convenios o negocios jurídicos que el promotor de la
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actuación celebre con la Administración correspondiente, no
podrán
establecerse
obligaciones
o
prestaciones
adicionales ni más gravosas que las que procedan
legalmente, en perjuicio de los propietarios afectados. La
cláusula que contravenga estas reglas será nula de pleno
derecho.”
Ondorioz, kontuan hartuta, batetik, lursail hori Udalaren
jabetzakoa dela lagapen bidez, eta, bestetik, lagapen hori
Olarriondo Sektorearen antolamendu berriari aplikatu beharreko
hirigintza-legeriara egokitu gabeko hitzarmen batzuen esparruan
egin zela, lursail horrek birpartzelatze-proiektu berriari egin
beharreko
ekarpena
Udalaren
aldeko
hirigintzaaprobetxamendurik sortu gabe egin beharko da, jabeei baldintza
astunagorik ez ezartzeko.
III.3.- JABEEK
DAGOKIENEZ

BEREN

GAIN

HARTUTAKO

BETEBEHARREI

Laugarren xedapenean, jabeek beren gain hartzen dituzten
betebeharrak ezartzen dira.
Betebehar horiek eremu bat hitzarmen-sistemaren bidez kudeatzen
duten jabeei ezarritakoak dira, 2/2006 Legearen 160. artikuluaren arabera.
Gure Etxearen jabeei birkokatzeari dagokionez, hitzarmenean
eskubide hori bermatzen da, eta sektorean eraikiko den lehen fasean
gauzatuz.
Azkenik, Aranerrekako parkearen finantzaketari dagokionez,
kontuan hartuta parkearen eremua Olarriondo sektorea gainditzen duela
eta Administrazioak obrak aurreratu ditzakeela, sektorea eraiki aurretik, Lur
Paisajistas S.L.k eta Endara lngenieriak idatzitako proiektuaren arabera
legokiekeen zenbateko ekonomikoa egoztea planteatzen da. Hala ere,
zenbateko hori eraikuntza-lizentzia eskatzen den egunera arte eguneratuko
da.
Zehaztapen horrek aukera ematen dio Udalari udalerriarentzat
interes handikoa den parke bat egikaritzea, sektorean dagokion fasea
gauzatu arte itxaron behar izan gabe.
III.4.- Hitzarmenen edukiari dagokionez
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015
Legearen 48. artikuluak hitzarmenen eduki orokorra arautzen du.
Hitzarmenaren proposamena aztertu da, eta honako zehaztapen
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hauek betetzen ditu:
a) Hitzarmena sinatzen duten subjektuak eta zein gaitasun juridikorekin
jarduten duten ezartzen da.
b) Udalaren eskumena adierazten da, eta onartzeko organo eskuduna
osoko bilkura da.
c) Lehenengo xedapenean xedea zehazten da. Hirugarren eta laugarren
ataletan, alderdien betebeharrak.
d) Hartutako betebehar ekonomikoari dagokionez, egin beharreko
ordainketei dagokienez. Udalak ez du diru-kopururik ordaintzeko
konpromisorik hartzen. Jabeek konpromisoa hartu dute Aranerreka
parkeko obrengatik 473.066€ (gehi BEZa) ordaintzeko. Laugarren
estipulazioko 6. puntuan zehazten dira Udalari ordaintzeko unea eta
modua.
e) Plan Orokorraren onarpenik ezaren eraginkortasuna eta ondorioak
zazpigarren estipulazioan araututa daude.
f) Horiek betetzeko zaintza- eta kontrol-mekanismoei dagokienez,
plangintza- eta kudeaketa-hitzarmena denez, Usurbilgo Udalak zaindu
beharko du betetzen dela, hirigintza-legerian ezarritakoaren arabera.
g) Iraupenari dagokionez, zortzigarren estipulazioan 4 urteko indarraldia
ezartzen da, eta alderdiek hala nahi izanez gero luzatu ahal izango dute.
Ondorioz,
betetzen du.

hitzarmenak

aipatutako

48.

artikuluan

ezarritakoa

IV.- ONARTZEKO PROZEDURA
Hirigintza Hitzarmena onartzeko jarraitu beharreko prozedurari
dagokionez, 2/2006 Legearen Zazpigarren Xedapen Gehigarriaren 8. atala
aplikatuz, gutxienez hogei egunez jendaurrean jarriko da eta horren
eduki osoa Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean jarriko da.
Azaldutako guztiagatik, ALDEKO TXOSTENA ematen zaio
Olarriondo S-5 sektorea antolatu eta kudeatzeko hirigintza-hitzarmenaren
testuari, osoko bilkurak onartzeko eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratzeko.
Usurbilen, 2022ko martxoaren 17a
Nekane Azarola Martínez. Abokatua.
Araudi SLP
LEGE TXOSTENA
Udal idazkariak dagokion txostena egin du eta, hirigintzako aholkulari juridikoak emandako
txostenari adostasun oharra emateaz gain, ez du eragozpenik ikusi Hirigintza Hitzarmenari
hasierako onespena emateko. Izapidetzeari dagokionez, honako urrats nagusiak aipatu ditu:
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Aurkeztutako hirigintza-hitzarmena eta txosten teknikoak ikusita, udalak baiezkoa edo
ezezkoa eman diezaioke hasierako onespenari. Hirigintza-hitzarmena onartzeko
eskumena, apirilaren 2ko 7/1985 legearen 22.2.c) artikuluaren arabera, plenoari
dagokio.



Hasierako onespenari buruzko erabakia hartzen denean, hirigintza-hitzarmena bere
osotasunean argitaratuko da GAOean, eta 20 eguneko epea irekiko da, gutxienez,
jendaurrean jartzeko eta alegazioak jasotzeko.



Alegazioren bat baldin badago, horiek jaso, ikusi eta aztertu ondoren, plenoak behin
betiko onespena emango dio hirigintza-hitzarmenari eta Alkatea ahalmenduko du
hitzarmena sinatzeko udalaren izenean.



Hirigintza-hitzarmenaren behin betiko onespenari buruzko erabakia GAOean
argitaratuko da.

Guzti hau ikusirik, Hirigintza Batzordeak, 2022ko martxoaren 24an egindako bilkuran,
Agurtzane Solaberrieta eta Lur Etxeberriaren aldeko botoekin, eta Mirari Azurmendi eta Patxi
Suarezen abstentzioarekin, egindako irizpena kontutan hartuta, Udalbatzarrak honako
erabakia hartu du gehiengoz:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako S-5 (Olarriondo) Sektorea antolatu
eta kudeatzeko sektoreko jabeen eta Usurbilgo Udalaren artean izenpetu beharreko Hirigintza
Hitzarmena hasierako izaeraz ontzat ematea.
BIGARRENA: Lurzoruaren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legeko zazpigarren
xedapen gehigarriko 8. puntuan ezarritakoa betetze aldera, espedientea jendaurrean jartzea 20
egunez, dagokion iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuz, interesatuek berau
aztertu, eta hala badagokio, bidezko alegazioak aurkeztu ditzaten.”

Honela izan da bozketa:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Ainhoa Arrozpide Landa, Oskar Santamaria Pikabea,
Itziar Basterrika Unanue eta Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Abstentzioa: Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu eta Carlos Pérez Fraisoli.
Beraz, erabakia gehiengoz hartu da.
7.- KALEZARKO ESKRIBAENEA ETA KASTORENEA ERABERRITU AHAL IZATEKO
XEHETASUN-AZTERKETAREN BEHIN BETIKO ONARPENA.
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Alkateak irizpenari buruzko azalpenak eman ditu. Hirigintza batzordetik diktaminatuta
datorrela esan du. Eskribaenea eta Kastorenea eraberritzeko asmoa aspaldidanik datorrela
esan du. Horretarako hirigintza sailetik beharrezkoa ikusten zutela dio aurrez XehetasunAzterketa bat egitea, batez ere, ikusiz bi etxe horien babesa nolako den eta baita ikusiz
babestutako eremu batean kokatuta daudela.
Jarraian, aurrekariak aipatu ditu diktamenean jasota dauden moduan.
Orain, arkitektoak planteatzen duena dela dio Xehetasun Azterlana behin betikoz onartzea
baina hainbat baldintzekin, eta hauek aipatu ditu.
Batzarkideek Hirigintza batzordearen irizpena aztertu ondoren, honako erabakia hartu dute
gehiengoz:
“Esp. Zenbakia: HZ.01/2020-0232

AURREKARIAK
MIKEL ERRASTI LOPETEGI jaunak, Kalezarko Eskribaenea eta Kastorenea eraberritu ahal
izateko Xehetasun-Azterketa aurkeztu du dagokion izapidetzea izan dezan.
Alkatetzak 2020ko irailaren 9an, udal teknikarien aldeko txostenak kontutan izanik, 2020/698
zenbakidun dekretuaren bidez, zera erabaki zuen:
LEHENDABIZI: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarieotako A-60 (Kalezar)
eremuan kokatutako Kalezarko Eskribaenea eta Kastorenea eraberritu ahal izateko
Xehetasun-Azterketa hasieraz onartzea.
BIGARRENA: Sustatzaileari, MIKEL ERRASTI LOPETEGI jaunari, erabaki honen
jakinarazpena jasotzen den biharamunetik kontatzen hasita, hilabeteko epe ematea,
udal arkitektoak bere txostenean aipatutako dokumentazioa aurkezteko.
HIRUGARRENA: Sustatzaileak eskatutako dokumentazioa aurkeztu eta udalaren
onespena jaso ostean, espedientea jendaurrean jartzea 20 lanegunez, dagokion
iragarkia iragarki taulan, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta ohizko egunkarietan
argitaratuz, interesatuek azterlana aztertu, eta hala badagokio, bidezko alegazioak
aurkeztu ditzaten.
Xehetasun-Azterketa behin betikoz onartu aurretik Eusko Jaurlaritzaren onespena
jaso beharko da.
LAUGARRENA: Erabaki honen berri interesatuari ematea.

Interesatuak 2020ko urriaren 13an aurkeztu zuen eskatutako dokumentazio osagarria. Udal
arkitektoak, Amaia Illarreta Izeta andereak, 2020ko azaroaren 26an, aurkeztutako
dokumentazioa ontzat eman eta Xehetasun-Azterketa jendaurrean jartzea proposatu zuen.
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Hala, espedientea jendaurrean jarri zen 20 lanegunez ondoko iragarkia argitaratuz:





Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala (229. zenbakia): 2020-11-30
BERRIA: 2020-11-27
GARA: 2020-11-29
EL DIARIO VASCO: 2020-11-27

Espedientea jendaurreko epealdian egon den bitartean ez da alegaziorik tartekatu.

ABIAZIO ZIBILEKO ZUZENDARITZA NAGUSIAREN TXOSTENA
Espainiko Gobernuko Sustapen Ministerioko Abiazio Zibileko Zuzendari Nagusiak, Raúl
Medina Caballero jaunak, 2021eko martxoaren 5ean helarazi zuen beraien txostena. Hitzez
hitz honela dio:
INFORME SOBRE EL ESTUDIO DE DETALLE PARA ELEVAR LAS CUBIERTAS DE LOS
EDIFICIOS ESKRIBAENEA Y KASTORENEA EN KALEZAR, EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE USURBIL (GIPUZKOA) (Exp. 210007)
(AEROPUERTO SAN SEBASTIAN)
1.- Antecedentes
Por Orden FOM/2617/2006 del Ministerio de Fomento de 13 de julio de 2006 (B.O.E. n° 189, de
9 de agosto) es aprobado el Plan Director del Aeropuerto de San Sebastian.
Con fecha de 22 de enero de 2021 tiene entrada en el Departamento Ia solicitud por parte del
Ayuntamiento de Usurbil (Gipuzkoa), para que esta Dirección General emita informe preceptivo
sobre el "Estudio de Detalle para elevar las cubiertas de los edificios Eskribaenea y Kastorenea
en Kalezar", conforme a lo establecido en Ia Disposición Adicional Segunda del Real Decreto
2591/1998 en su actual redacción.
Por todo lo anterior y en relación con los tramites que sigue el Ayuntamiento de Usurbil (Gipuzkoa) respecto al "Estudio de Detalle para elevar las cubiertas de los edificios Eskribaenea y
Kastorenea en Kalezar", y a los efectos previstos en Ia Disposición Adicional Segunda del Real
Decreto 2591 /1998 en su actual redacción, en lo que a las servidumbres aeronáuticas se refiere, se informa de lo siguiente:
2.- Remisión de los instrumentos de ordenación urbanística o territorial y carácter del informe
Conforme a lo que establece Ia Disposición Adicional Segunda del referido Real Decreto, Ia remisión al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de los instrumentos de ordenación que incluyan dentro de su ámbito Ia zona de servicio aeroportuario o espacios sujetos a
servidumbres aeronáuticas o acústicas establecidas o a establecer en virtud de Ia Ley de Navegación Aérea, debe realizarse antes de Ia Aprobación lnicial, estableciéndose un plazo de
seis meses a contar desde Ia recepción de Ia documentación requerida para su emisión. Transcurrido el plazo previsto sin que se haya emitido informe de Ia Dirección General de Aviación
Civil, se entenderá que reviste carácter de disconforme.
A tal efecto, Ia administración competente para Ia tramitación del planeamiento podrá solicitar
el informe indicado en el párrafo anterior mediante los cauces establecidos para ello, entre los
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que se encuentra Ia sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de acceso a través del siguiente enlace:
https://sede.mitma.qob.es/sede electronicallang castellano/OFICINAS SECTORIALES/AC/INFO
PLAURBATERRI/
En cuanto al carácter del presente informe, no se trata de alegaciones emitidas durante Ia fase
de información publica, sino que posee carácter preceptivo y vinculante, estableciéndose en el
articulo anteriormente mencionado que, a falta de solicitud del informe preceptivo, así como en
el supuesto de disconformidad, no podrán aprobarse definitivamente los planes que no acepten
las observaciones formuladas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en
lo que afecte a las competencias exclusivas del Estado.
La obligación de que sean informados los planes territoriales y urbanísticos que afecten a Ia
Zona de Servicio Aeroportuario o a sus espacios circundantes sujetos a servidumbres aeronáuticas o acústicas establecidas o a establecer para preservar las competencias estatales en materia aeroportuaria, así como su carácter vinculante, se hallan amparados plenamente en Ia
Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2007, de 1 de marzo de 2007.
3.- Servidumbres Aeronáuticas
3.1.- Normativa Aplicable y Criterios de Referencia
Servidumbres aeronáuticas establecidas conforme a Ia Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E. n°
176, de 23 de julio) sabre Navegación Aérea, y Decreta 584/72, de 24 de febrero (B.O.E. n° 69;
de 21 de marzo) de servidumbres aeronáuticas, en su actual redacción. Propuesta de servidumbres aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto de San Sebastian aprobado por Orden FOM/2617/2006 del Ministerio de Fomento de 13 de julio de 2006 (B.O.E. n° 189,
de 9 de agosto), definidas en base al Decreta de servidumbres aeronáuticas y los criterios vigentes de Ia Organización de Aviación Civil lnternacional (O.A.C.I.).
3.2- Afecciones sobre el Territorio
Consideraciones generales
La totalidad del ámbito del "Estudio de Detalle para elevar las cubiertas de los edificios Eskribaenea y Kastorenea en Kalezar", se encuentra incluida en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de San Sebastian. En el plano que se adjunta como
Anexo I a este informe, se representan las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las
Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de San Sebastian que afectan a dicho ámbito, determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción
(incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos. chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles. remates decorativos, etc.). modificaciones del terreno u
objeto fijo (pastes, antenas. aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.). así como el
galibo de viario o vía férrea.
El planeamiento urbanístico debe incorporar entre sus planos normativos, el plano de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de San Sebastian, debiendo dejar constancia expresa
del párrafo anterior en su documentación.
En particular, el ámbito de estudio se encuentra afectado por las Superficies Limitadoras de las
Servidumbres Aeronáuticas de Operación de las Aeronaves incluidas en el Plan Director del
Aeropuerto de San Sebastian.
Teniendo en cuenta las cotas del terreno, según Ia cartografía disponible, y las cotas de las servidumbres aeronáuticas, se considera que hay cota, en principia, suficiente para que las servidumbres aeronáuticas no sean sobrepasadas por las construcciones o instalaciones que pudieran permitirse a través del "Estudio de Detalle para elevar las cubiertas de los edificios Eskri49/88

baenea y Kastorenea en Kalezar", las cuales, en cualquier caso, deberán quedar por debajo de
dichas servidumbres, incluidos todos sus elementos (como: antenas, pararrayos, chimeneas,
equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), incluidas las grúas de construcción y similares.
Conclusion
En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, este Centro Directivo informa favorablemente el "Estudio de Detalle para elevar las cubiertas de los edificios Eskribaenea y Kastorenea en Kalezar", en el termino municipal de Usurbil (Gipuzkoa), en lo que a servidumbres aeronáuticas se refiere, siempre y cuando las construcciones propuestas u objetos fijos (pastes, antenas, carteles, etc.) no vulneren las servidumbres aeronáuticas.
4.- Normativa sobre Autorizaciones en materia de Servidumbres Aeronáuticas
Con independencia de lo indicado en el presente informe respecto al planeamiento urbanístico,
se recuerda que, conforme al articulo 8 del Decreta 584/1972, en su actual redacción, Ia ejecución de cualquier construcción, instalación (pastes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, medios necesarios para Ia construcción (incluidas las grúas de construcción y similares)) o
plantación, que se eleve a una altura superior a los 100 metros sobre el terreno o sobre el nivel
del mar dentro de aguas jurisdiccionales, requerirá pronunciamiento previo de Ia Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en relación con su incidencia en Ia seguridad de las operaciones aéreas.
5.- lndicación de recursos y emplazamiento
La Administración competente para Ia aprobación definitiva del planeamiento podrá interponer
contra el presente informe recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a Ia notificación, sal vo que opte por plantear previamente el requerimiento regulado en el artículo 44 de Ia LJCA.
Para el caso de que, por razón del contenido del presente informe, sea recurrido el acto de
aprobación definitiva del planeamiento se le comunica que, conforme al articulo 21.1.a) de Ia
Ley 29/1998, de 13 de julio, debería ser emplazada al correspondiente recurso Ia Administración General del Estado.
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE AEROPUERTOS Y NAVEGACIÓN AÉREA
Jesús Pérez Blanco
CONFORME: EL DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
Raúl Medina Caballero
------------------------------------ANEXO I
SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
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XEHETASUN-AZTERKETAREN TESTU BATERATUA
Udal arkitektoak hala eskatuta, MIKEL ERRASTI LOPETEGI jaunak, 2022ko martxoaren
8an, 1017 sarrera zenbakiarekin, Kalezarko Eskribaenea eta Kastorenea eraberritu ahal
izateko Xehetasun-Azterketaren testu bateratua dagokion izapidetzea izan dezan.
TXOSTEN TEKNIKOA
Xehetasun-Azterketaren testu bateratua aztertu ostean, udal arkitektoak, Carlos Arroita
Martinez jaunak, 2022ko martxoaren 24an, aldeko txostena eman du baina zenbait baldintza
bete beharra ezarri du.
Guzti hau ikusirik, Hirigintza Batzordeak, 2022ko martxoaren 24an egindako bilkuran,
Agurtzane Solaberrieta, Lur Etxeberria eta Patxi Suarezen aldeko botoekin, eta Mirari
Azurmendiren abstentzioarekin, egindako irizpena kontutan hartuta, Udalbatzarrak honako
erabakia hartu du gehiengoz:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarieotako A-60 (Kalezar)
eremuan
kokatutako Kalezarko Eskribaenea eta Kastorenea eraberritu ahal izateko XehetasunAzterketa (2022ko martxoa) behin betikoz onartzea honako baldintzekin:
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─ Proposaturiko fatxadak adibide gisa baino ez dira hartzen eta ez dira kontuan
hartuko xehetasun azterlana onesteko orduan. Xehetasun-Azterlanaren xedea
ez da, fatxadak banatzeko eta kanpoaldetik osatzeko proposamenak aztertzea.
Proposaturiko aldaketaren lerrokadurak eta sestrak zehazteko orduan bakarrik
hartzen da kontuan aurkeztutako proposamena. Beraz, kasu bakoitzean
beharrezkoak diren exekuzio-proiektuak aurkeztean, proposamena balioesterakoan
aplikatu beharreko araudi guztia betetzen duen proposamena aurkeztu beharko da.
─ Xehetasun-Azterlan honen xedea ez da proposamenak ukitzen dituen elementuen
balio historiko/arkitektonikoa balioztatzea. Balorazio hori egiteko, kontuan hartu
beharko da aplikatu beharreko araudian ezarritakoa (Euskal Kultura Ondareari
buruzko 6/2019 Legea, Usurbilgo Udalaren Plangintzako Arau Subsidiarioak eta
Hiriguneak Babesteko Plan Berezia, besteak beste).
Usurbilgo Planeamenduko Arau Subsidiarioko 70. artikuluaren arabera, 2.
kategoriako ondasun higiezinetan kanpoko inguratzailea katalogatutzat hartuko da.
Gainera, fatxadak iraunkorrak izango dira.
─ Usurbilgo Hirigune Historikoko Esparru Arkeologikoa Monumentu Multzo izendatu
zuen 1998ko otsailaren 12ko Aginduaren arabera, Foru Aldundiak baimena eman
behar du eremu arkeologiko horretan egiten diren jarduketa eta obra
guztietarako, eta, baimen hori lortzeko, beharrezkoa izango da aldez aurretik
dagokion Proiektu Arkeologikoa aurkeztea. Beraz, edozein obra egin aurretik
proiektu arkeologiko bat aurkeztu beharko da.
─ Estalkiaren altueran 95 zentimetroko gehikuntza maximoa da. Beraz, igoera hori
ezin izanen da inola ere gainditu. Hala ere, Kastorenea eta Eskribaenea etxeen
gailurra partekatua izateko ontzat ikusten da Kastorenea etxeko gailurraren
parte baxuena Eskribaenea etxeko gailurrarekin bateratzea.
─ Planeamenduko Arau Subsidiarioen 69. artikuluan, Babespen Erregimena, ezartzen
den moduan: Izaera orokorrarekin katalogatutako elementuak ezingo dira
interbentzio errausle edo degradatzaileen gai izan, hori bai katalogatutako
elementuen izaera alferrik galduko luketen baliorik gabeko eranskinak
ezabatzeko zuzenduritakoak onartuak izan daitezke.
─ Estalkiaren malda % 32koa izango da.
─ Kontuan hartuko diren altuerak udal arkitektoaren txosteneko B.17 puntuan
ezartzen direnak izango dira, bertan aipatzen ez diren altuerak planoetan
adierazitakoak izango dira. Oinarrizko Proiektua eta Exekuzio Proiektuak
aurkezterakoan kontuan hartu beharko dira zehaztutako altuerak:
➢ Ipar-mendebaldeko altxaera:
─ Planoetan adierazten den 5,85 metroko altuera gehienez 5,88 metrokoa
izango da.
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─ Planoetan adierazten den 9,74 metroko altuera gehienez 9,51 metrokoa
izango da (Inpostaren punturik altuena).
─ Planoetan adierazten den 8,22 metroko altuera gehienez 8,2 metrokoa izango
da.

➢ Hego-mendebaldeko altxaera:
─ Altxaera honetan kota falta antzematen da.
─ Planoetan adierazten den 8,22 metroko altuera gehienez 8,2 metrokoa izango
da.
─ Kastorenea eraikinaren alde baxuenean 6,28 metrokoa da (47,70 – 41,42).
Balio horri 0,95 gehitzen badiogu 7,23; ez 7,98. Hala ere, ondo ikusten da
teilatu-hegalaren trataera bateratua egitea. Altuera hurrengo puntuan ezartzen
dena izango da.
─ Kastorenea eraikinaren alde altuenean inpostaren altuera 7,89 metrokoa
izango da. (48,20 – 41,26 = 6,94 +0,95) (48,20 + 0,95 = 49,15; ez 49,86).
(Ikusi XA-B03 Planoa).
─ 51,13 eta 49,93 koten balioen arteko desberdintasuna ez da 1,2 metrokoa
marrazkian.(Ikusi XA-B03 Planoa).
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➢ Hego-ekialdeko altxaera:
─ Puntu baxueneko altuera hego-mendebaldeko altxaerarekin bat etorriko da
(7,89 metro).
─ Puntu altuenean altuera berria 8,22 metrokoa izango da (49,15 – 40,93).
─ Gailurraren altuera 9,91 metrokoa izango da (50,84 – 40,93). Gailur
partekatuaren kota 50,84 metrokoa izango da.

➢ Ipar-ekialdeko altxaera:
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─ Aurreko puntuan adierazi den bezala, gailurraren altuera 9,91 metrokoa
izango da. Gailur partekatuaren kota 50,84 metrokoa izango da.
─ Puntu altuena 8,22 metrokoa izango da.
─ Ondo ikusten da teilatu-hegalaren trataera bateratua egitea. Inpostaren kota
49,15 metro izango dira.
─ Eskribaenea etxeko puntu altuenaren kota 48,88 metro izango da. Beraz
inposta horren altuera 7,25 metrokoa izanen da. Murru baxueneko
inpostaren kota 47,53 metro izango da (Ipar-mendebaldeko altxaeran
bezala). Bi kantoien kotak 5,58 eta 5,88 metrokoak izango dira gehienez

─ XA-B03 eta XA-B04 planoak ez datoz bat XA-B05 planoan ezartzen diren
zenbait kotekin. Hala ere, XA-B05 planoa xehetasun txikiagoa duenez, beste
bi planoetan adierazten diren kotak hartu dira erreferentzia bezala.

─ Kastorenea eta Eskribaenea etxeen gailurra partekatua izango da, ez dira

baimenduko teilatuan altuera aldaketa bortitzik. Udal arkitektoaren txosteneko B.19
artikuluan esaten den moduan: Kontraesanak daude Hego-mendebaldeko eta Iparekialdeko altxaerekin, batean bi eraikinen gailurra bateratua agertzen da, bestean,
berriz, altuerek ez datoz bat.

─ Gailur partekatuaren kota 50,84 metrokoa izango da, Kastorenea Hego-Ekialdeko
altxaeran adierazten den moduan.
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BIGARRENA: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarieotako A-60 (Kalezar)
eremuan
kokatutako Kalezarko Eskribaenea eta Kastorenea eraberritu ahal izateko XehetasunAzterketa (2022ko martxoa) Foru Aldundira igortzea, bertako hirigintzako plangintzaren
erregistro administratiboan gorde dadin.
HIRUGARRENA: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarieotako A-60 (Kalezar) eremuan
kokatutako Kalezarko Eskribaenea eta Kastorenea eraberritu ahal izateko XehetasunAzterketaren behin betiko onespena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, hirigintzaplana Foru Aldundiko hirigintza plangintzaren erregistro administratiboan jaso dela aipatuz.
LAUGARRENA: Erabaki honen berri interesatuari ematea, Xehetasun-Azterketaren
izapidetze gastuak helaraziz.”
Honela izan da bozketa:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Ainhoa Arrozpide Landa, Oskar Santamaria Pikabea,
Itziar Basterrika Unanue eta Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Abstentzioa: Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu eta Carlos Pérez Fraisoli.
Beraz, erabakia gehiengoz hartu da.
8.- HIRI ANTOLAMENDUKO ARAU SUBSIDIARIOETAKO A-78 (ZAPATEGI) EREMUKO
HIRIGINTZA EZAUGARRIEN ALDAKETA PUNTUALAREN (03 ALDAKETA) HASIERAKO
ONARPENA.
Alkateak azalpenak eman ditu.
Gai hau hainbatetan ekarri dutela plenora esan du eta azken urteetan hainbat gorabehera
izan dituela, nagusiki covidaren ondorioz. Proiektua kinka larrian egon arren, proiektu
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industrial horri eusteko gai izan zirela esan du, Elkar-en ordezkoa izango den eta Gureakentzat ezinbesteko bidelaguna izango zen sozio berria topatuz. Beraz, sozio berriarekin
batera eta proiektu honen bideragarritasun ekonomikoa helburu, aurrez zegoen
antolamendua aldatzea ekarri zuela esan du, lehen zeuden eraikigarritasuna gutxituz eta
kargak gutxituz.
Gaur plenora ekartzen duten Arau aldaketarako dokumentu honen oinarrian dagoela esan du
lau alderdien artean onartutako hirigintza hitzarmena.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko Zuzendari Nagusiak emandako ingurumen
txosten estrategikoa Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zela esan du eta bertan
esaten dela dio ez dagoela ondorio esanguratsurik, beraz, proiektuarekin aurrera jarraitzeko
moduan direla.
Alkateak aipatu du Aldaketa Puntualerako Dokumentua Nora Erdozia arkitektoak idatzi duela
Nekane Azarolaren aholkularitza juridikoarekin.
Idazkariak bere txostenean aipatzen duen moduan, hemendik aurrerako prozedura zein den
zehaztu du alkateak.
Bien bitartean, Gureak-ekin lanean jarraitzen dutela esan du gerora etorri behar duten
txosten eta lan urbanistiko guzkiekin.
Patxi Suárezek hitza hartu du eta batzordean aipatu zuen bezala, eremu hau oso
garrantzitsua dela uste du herriaren ekonomia berpizteko, batez ere bizi dugun egoera arraro
honetan. Beraz, alde bozkatuko duela esan du.
Alkateak adierazi du gaur hasierako onarpena ematea dudarik gabe pauso garrantzitsua
dela proiektuaren gauzapenari begira. Era berean, azpimarratu du baliabide propioekin
horrelako lana aurrera ateratzeko gai direla eta Nora Erdozia arkitektoak egin duen lana
goraipatu du.
Batzarkideek Hirigintza batzordeko irizpena kontuan hartuta, honako erabakia hartu dute aho
batez:
“Esp. Zenbakia: HZ.01/2018-0496

AURREKARIAK
Usurbilgo udalerrian hiri antolamenduko plangintza orokorra jasotzen duen dokumentua
osatzen du Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioen Berrikuspenaren Testu Bateginak. Berau
2013ko otsailean idatzia eta urte bereko maiatzaren 28ko osoko bilkuran onartua izan zen;
2013ko uztailaren 22ko Foru Agindu bidez argitaratzea adostu zelarik (GAO 172. zbkia.
2013-ko irailaren 10ekoa).
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Bertan zehazten dira, besteak beste, Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-78
(Zapategi) eremuaren hirigintza ezaugarriak.
Plenoak, 2018ko irailaren 25ean, aho batez, Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-78
(Zapategi) eremuko hirigintza ezaugarrien Aldaketa Puntuala sustatzeko Michelin España y
Portugal, S.A., Gureak Lanean S.A., Elkarlanean Fundazioa eta Usurbilgo Udalaren artean
izenpetu beharreko Hirigintza Hitzarmena behin betiko izaeraz onartzea erabaki zuen.
Higintza Hitzarmena, 2018ko urriaren 17an izenpetu zen.
Formalizatutako hitzarmena betez, Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-78
(Zapategi) eremuko hirigintza ezaugarrien Aldaketa Puntuala bultzatu zen.
Dokumentu hori 2019ko martxoaren 28ko osoko bilkuraren erabaki bidez onartu zen
hasieran, eta jendaurrean jarri zen hilabetez. GAO, 61. zk., martxoaren 29koa.
Beharrezko txosten sektorialak eta Ingurumen Txosten Estrategikoa eskatu zitzaizkion
Gipuzkoako Foru Aldundiari, eta 2019ko abuztuaren 7an eman zuen, eragindako
administrazio eta erakundeei kontsulta egin ondoren.
Alegazioen berri eman ondoren eta hirigintzako dokumentuan txosten sektorialetan
ezarritako zehaztapenak betez, 2019ko urriaren 31ko osoko bilkuraren erabaki bidez,
dokumentua behin-behinean onartu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde
Antolamendurako Batzordeari igorri zitzaion.
Gipuzkoako Hirigintza Plangintzako Atalaren 1/2020 bilkuran, otsailaren 19an, Euskal
Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeak Arau Subsidiarioen 3.
aldaketaren espedientearen aldeko txostena eman zuen.
Usurbilgo Hiri Antolamenduko A-78 (TE) ZAPATEGI eremuko Arau Subsidiarioen 03.
Aldaketa behin betiko onartu baino lehen, Elkarlanean Fundazioak proiektuari uko egin
behar ziola jakinarazi zuen, COVID-19aren egungo pandemiak sortutako egoera berriek
egiturazko eragina izan baitzuten argitalpen- eta kultura-merkatuaren sektorean.
Hori dela eta, A-78 (TE) ZAPATEGI Eremuaren hirigintza antolamendua birplanteatu behar
izan zen, eraikinik gabeko eremuan beste garapen bat proposatuz.
Ondorioz, Elkarlanean Fundazioa irteteak, beste aukera bat sortu du antolamendu berri bat
garatzeko, zeinak 2018ko urriako 17an sinatutako hitzarmenean eta 2019ko urriaren 31n
behin-behinean onetsitako hirigintza dokumentuan jasotako irizpide orokorrak mantenduko
dituena, eta egoera ekonomiko berrira egokituz, eremuko eraikigarritasuna eta haren
urbanizazio kargak doituko dituen, haiek murriztuz eta ondorioz, plangintzaren egiturazko
nahiz xehetasunezko zehaztapenak aldatuz.
Planteamendu berri hori hirigintzako hitzarmen berri baten xede izan zen (GAO 198. zbkia.
2021-ko urriaren 15ekoa). Plenoak, 2021eko abenduaren 3an, aho batez, Hiri
Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-78 (Zapategi) eremuko hirigintza ezaugarrien
Aldaketa Puntuala sustatzeko Michelin España y Portugal, S.A., Gureak Lanean S.A.,
58/88

Balfer Norte S.L. eta Usurbilgo Udalaren artean izenpetu beharreko Hirigintza Hitzarmena
behin betiko izaeraz onartzea erabaki zuen. Segidan parte hartzaile guztiek hitzarmena
izenpetu zuten.
Ondorioz, juridikoki hirigintzako zehaztapen horiek Plangintza Orokorrean islatu behar dira,
eta hasierako onarpena eman behar zaie berriro, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 90. artikulua aplikatuz.
INGURUMEN-TXOSTEN ESTRATEGIKOA
Abenduaren 9ko 21/2013 Legearen eta planen eta programen ingurumenaren gaineko
eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duen urriaren 16ko 211/2012
Dekretuaren arabera, ingurumen ebaluazio estrategikoaren izapidea, Gipuzkoako Foru
Aldundiko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiari dagokio. Gauzak horrela, beharrezko
dokumentazioa aurkeztearekin batera, Ingurumeneko Zuzendari Nagusiari dagokion
txostena emateko eskatu zitzaion.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko Zuzendari Nagusiak emandako ingurumen
txosten estrategikoa 2022ko martxoaren 8an argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialeko
45. zenbakian. Ingurumen txosten estrategikoako honela dio hitzez hitz:
Ingurumen Txosten Estrategikoa, Usurbilgo Plangintzako Arau Subsidiarioen
Testu Bateginaren hirugarren aldaketa puntualarena, A-78 (TE) «Zapategi»
Eremuari dagokionez.
1.

Aurrekariak.

2021eko abenduaren 2an jasotako idazkiaren bidez, Usurbilgo Udalak eskatu
dio Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen Zuzendaritza Nagusiari egin
dezala ingurumen txosten estrategikoa, Arau Subsidiarioen Testu Bateginaren
hirugarren aldaketa puntualarena, A-78 Zapategi eremuari dagokionez.
Udalak eskaerarekin batera igorri ditu, alde batetik, hasierako onespeneko
Hirigintza-dokumentua, eta bestetik, haren ingurumen dokumentu
estrategikoa, biak 2021eko azarokoak.
Aplikaturik zer dioen, 6.2.a) artikuluan, 21/2013 Legeak, abenduaren 9koak,
Ingurumen Ebaluazioari buruzkoak, ingurumen ebaluazio estrategiko
sinplifikatuaren xede izan behar du Arau Subsidiarioen Testu Bateginaren
hirugarren aldaketa puntualak, A-78 Zapategi eremuari dagokionez, zeren eta
txikiagotzat jo baita, aipatutako legeak 6.1. artikuluan xedatutako aldaketak
baino. Prozedura honetan zehaztuko da, aldez aurretik kontsulta eginda
aldaketak eragiten dien administrazio, pertsona eta erakundeei, ea eragin
nabarmenak sor ditzakeen ingurumenaren gainean, eta horregatik,
ingurumen ebaluazio estrategiko arrunta behar duen, edo ez dituen sortzen,
ingurumen txosten estrategiko honek ezartzen dituen terminoetan.
2. Helburuak eta proposatutako antolamendua, Arau Subsidiarioen Testu
Bateginaren hirugarren aldaketa puntualean, A-78 Zapategi eremuari
dagokionez.
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Elkar Lanean Fundazioak eta Gureak Lanean SAk beren jarduerak garatu
nahi zituzten, Usurbilgo Arau Subsidiarioetako 78 Zapategi eremuko
eraikuntzarik gabeko lurretan. Hain zuzen, ezarpen hori ahalbidetzeko
izapidetu zen Usurbilgo udalerriko Plangintzako Arau Subsidiarioen Testu
Bateginaren Aldaketa, A78 (TE) Zapategi izeneko Hirigintza-eremuari
zegokionez. Aldaketa horrek hasierako eta behin-behineko onespena jaso
zuen, baina, Foru Aldundira behin betiko onar zezaten bidali aurretik, Elkar
Lanean Fundazioak jakinarazi zuen uko egiten ziola proiektuari, COVIDaren
pandemiak eragindako egoera berriagatik. Horren ondorioz, birplanteatu
behar izan da A78 (TE) eremuaren antolamendua eraikuntzarik gabeko
eremuan, eta hasierako onespen berri bat egin behar izan da, baita
ingurumen dokumentu estrategiko berri bat ere.
114.757,86 m²-ko eremu horrek, hiri-lurzoru industrial gisa sailkatuak, bi
eremu berri izango ditu:
–
–

78 (TE) Michelin eremua, Michelin pneumatiko fabrikaren egungo
instalazioek okupatua, 70.096,39 m²-ko azalera duena. Hiri-lurzoru
finkatu gisa sailkatuko da, industria-erabilerarakoa.
110 (TE) Zapategi eremua, eraikuntzatik askatutako lurzoruei
dagokiena, non planteatzen den haien Hirigintza-eraldaketa, han
instalatzeko Grupo Balfer Norte SL eta Gureak Lanean SA enpresen
jarduerak. Azalera 44.661,47 m²-koa du, eta horiei gehitu behar
zaizkie Oria ibaian zehar erositako 5.502,87 m²-ko lursailak, gehienak
erriberako babeseko berdeguneetarako erabiliko direnak. Hiri-lurzoru
finkatugabe gisa sailkatuko da, urbanizazio nahikorik ez egoteagatik,
eta jarduera ekonomikoetarako eraikigarritasuna handitzeagatik.

Alderdien artean sinatutako Hirigintza-hitzarmenak antolamendu irizpide
orokorrak ezartzen ditu, eta, horien artean, hauek dira nagusiak:
–

–
–

Oinezkoentzako eta bizikletarientzako lotura on bat lortzea,
biziberritze-berdegune bat sortuz eremua inguratzen duen
errekastoaren ondoan, modu irisgarri batean lotuz Urbiletik gertuen
dagoen goialdea eremuaren behealdearekin eta Oria ibaiarekin.
Oinezkoentzako eta bizikletarientzako lotura nagusitik bereizita lotu
beharko da eremuko motordunen zirkulazioa lehendik dauden bide
azpiegiturekin.
Oreka bat lortzea bi alderdi hauen artean: alde batetik, lurzati
pribatuen lurzorua, okupazio modua, eta horietarako sarbideak, eta,
bestetik, espazio publikorako lurzorua.
Kalitatezko espazio publikoa sortzea, egoteko espazio gisa, eta
lotura-espazio gisa Urbil inguruaren, eta Lasarte-Oriako erdigunearen
eta Txikierdiren artean.

Bestalde, aldaketa horrek ingurumen helburu hauei erantzuten die:
–
–

Eremu degradatu bat berroneratzea, zehazki eremu antropizatu
batzuk –non Michelin enpresak Usurbilen bere industria-jarduera
garatu duen– gaur egun erabiltzen ez direnak.
Inpaktu txikiko urbanizazio bat garatzea, lurzoruaren zigilatzea eta
iragazgaiztea ahalik eta gehiena murriztuz.
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–

–
–
–

Hirigintza-eredu jasangarriak aplikatzea, oinarritzat izango dituztenak
eraikuntza bioklimatikoko jarraibideak, energia berriztagarrien
erabilera, eta energia-efizientziako irizpideak. Horrela, hurbildu nahi
dira hiri-garapen berriak energia-autosufizientziara.
Eraikinen estalkiak eta lurpea aprobetxatzea ura hartzeko, zenbait
erabileratarako erabiltzeari begira.
Hirigintza-plangintzek eta -proiektuek kontuan hartu beharko dituzte
hondakinak kudeatzeko mekanismoak eta azpiegiturak, oinarrituta
murriztean, berrerabiltzean eta birziklatzean.
Eremuaren eta inguruko eremuen arteko ibilgailuentzako edo
oinezkoentzako konexioak optimizatzea.

Jarduketa hori jasota dago Donostiako Eremu Funtzionalaren (DonostialdeaBidasoa Beherea) Lurralde Plan Partzialean. Proposatutako Arauen
aldaketaren azken helburua, hau da, Michelin lantegiko lurzoru zaharkituak
eraldatuz hirugarren sektoreko jarduera berrien industrialde bat sustatzea,
lehentasunezko jarduketa publikotzat jotzen du LPPk Oria Beheko hirielkarketarako, zeina osatzen baitute Usurbilek, Lasarte-Oriak eta Donostiako
Zubieta eta Errekalde auzoek. Era berean, LPPk oinezkoen eta bizikletarien
sarerako proposamen berri bat jasotzen du, A-78 Zapategi eremuaren parean
doana, haren eta Oria ibaiaren artean.
Ingurumen
dokumentu
urbanistikoan
eta
ingurumen
dokumentu
estrategikoan, 5 alternatibaren analisia egiten da garapen horretarako, 0
alternatibaz edo esku ez hartzekoaz gain. Lehenengo lau alternatibak aztertu
ziren 2019an hasieraz onetsitako dokumentuan, eta, une hartan, laugarrena
hautatu zen. Hala ere, orain, antolamenduari buruz egin den
birplanteamenduarekin, bosgarren bat diseinatu da, azkenean aurrera
eramango dena.
0 alternatiban, hau da, indarrean dauden Arau Subsidiarioetan, aurreikusten
da Michelin enpresaren instalazioak handitzea, eta planteatzen da Txikierdiko
sarbidea hobetzea. Hala eta guztiz ere, arau horiek onartu zirenetik igarotako
denboran, enpresa horrek murriztu egin ditu eremu horretako lurzoru premiak;
beraz, gaur egun erabilerarik ez duten lurzoruak ez ditu okupatuko
etorkizunean. Alde batetik, Michelin España Portugal SAk enpresaestrategian izandako aldaketa horrek; bestetik, Balfer Norte SLk eta Gureak
Lanean SAk lurzoru horiengatik erakutsitako interesak, bai eta lurzoru horiek
okupatzeak berekin dakarren aukerak –ekonomiaren ikuspuntutik (udalerrian
jarduera ekonomikoa handitzea, eta zuzeneko 700 lanpostu sortzea), gizarte
ikuspuntutik (gizarte izaera nabarmeneko jarduera berriak ezartzea, eta
espazio degradatu bati balioa ematea) eta ingurumen ikuspuntutik (lurzoru
artifizializatuak berrerabiltzea, eta Oria ibaitik hurbil dauden lurzoru libreak
herritarrentzako berdegune gisa berreskuratzea)–, eta azkenik, indarrean
dagoen plangintza orokorra berrikusteko prozesu naturalari itxaron ezin dion
denbora batean proiektuari irtenbide bat eman beharrak, bada, alderdi horiek
guztiek justifikatzen dute aldaketa horren komenigarritasuna eta egokitasuna;
beraz, bermatzen dute ezestea 0 alternatiba, indarrean dagoen plangintzari
eustekoa.
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Bestalde, Arau Subsidiarioen aldaketa honen izaera dela-eta, baztertzen da
kokapen alternatibak hautatzea, analisia zentratuta soilik eremuaren barruko
antolamendu alternatiba posibleetan.
Planteatutako 5 antolamendu alternatibei dagokienez, honela laburbil
daitezke:
–

–

–

–

Lehenengoa, non soilik erantzuten zitzaien Balfer Norte SLk eta
Gureak Lanean SAk adierazitako beharrei. Baztertu zen ez zituelako
betetzen Hirigintza-hitzarmenean eremu horretarako ezarritako
ingurumen helburuak, ez eta HAPOren aurrerapeneko ingurumen
zehaztapenak ere. Gutxien baloratutako aukera da ingurumenari
dagokionez.
Bigarrena, helburu zuena HAPOren aurrerapenean ezarritako
irizpideak betetzea. Bertan ezartzen zen kalitatezko espazio publiko
bat diseinatu beharra, oinezkoentzako eta ikusizko ardatz bat sortuz,
lotuko zituena Urbil merkataritza-gunea eta Oria ibaia, eta haien
arteko kota-aldea gaindituko zuena, eta, gainera, ahalbidetuko zuena
plaza publiko bat sortzea. Ingurumen alderdi batzuk hobetzen ditu,
hala nola espazio publikoaren tratamendua –giza habitataren gaineko
eragin positiboa–, birnaturalizatu beharreko espazioen azalera –
landarediaren eta faunarentzako habitataren gaineko eragin
positiboa–, eta eremuko ur artifizialaren ibilgua birnaturalizatzeko
aukera –sare hidrologikoaren gaineko eragin positiboa–. Baztertu
zen, zeren eta eraikin pribatuen konfigurazioak barne ekoizpenaren
fluxua hainbeste zailtzeak bideraezin bihurtzen baitzuen.
Hirugarrena, non aldatzen zen berdegunearen egoera; hala, ibaiaren
ibilguari jarraituz, berdegune zabal bat sortzen zen eremuaren
mendebaldean. Abiapuntuko helburuak betetzen ditu, eta bigarren
alternatiban jada aipatutako ingurumen alderdiak hobetzen ditu; are
gehiago, handitu egiten du bernaturalizatu beharreko espazioen
azalera, haren aldean. Hala ere, bigarren alternatibarako gertatzen
den bezala, antolamenduak ez ditu betetzen eremuan azkenean
ezarriko diren industria-jardueren programa funtzionalak. Horregatik,
ezin da jo alternatiba bideragarritzat.
Laugarrenak, 2019an hasieraz onetsitakoak, oinezkoentzako/ikusizko
ardatz bat garatzen zuen, eremua zeharkatzen zuena konexio
plataforma/egitura baten bidez, hasi eremuaren goiko aldetik, eta
eremuaren erdialdean kokatutako plaza publikoraino. Oria ibaiaren
ertzeko lurrak sartzen zituen, erriberako berdegune bat sortuz,
oinezko lotura zuena Urbileko zabalgunearekin. Bigarren eta
hirugarren alternatiben eragin positibo berberak zituen, baina
antolamendua diseinatu zen erantzun bat emateko eremuan hasiera
batean ezartzekoak ziren jarduera ekonomikoen behar funtzionalei.
Horregatik, jarduera horien parte bat aldatu denez, eremua
berrantolatu behar da, egungo premietara hobeto egokitzen den
planteamendu batekin berrantolatu ere.

Lau alternatiba horiek baztertu ondoren, erabaki zen bosgarren bat
prestatzea, eusten diena, neurri handi batean, prozesuan zehar planteatutako
helburu publiko nagusiei, baina birplanteatzen duena eremuaren
eraikigarritasuna –murriztu egiten baita–, bai eta urbanizatzeko karga
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ekonomikoak ere; hartara, eremuaren bideragarritasun ekonomikoa berma
dadin. Alternatiba berri horrek berreskuratu egiten du, neurri batean,
antolamenduko hirugarren aukera, baina hartan ez bezala, eraikinak errekatik
urruntzen dira, eta Jabari Publiko Hidraulikoaren zortasun eremua
errespetatzen dute, arroko erakundeen baldintzak betez (Ura/Konfederazioa).
Horrela, errekan zehar, eremuko espazio publiko nagusia sortzen da, barne
hartzen dituena oinezkoentzako konexioa eta ikusizko ardatza ere, hasi Urbil
zabalgunetik eta Oria ibaiaren erriberako berdeguneraino. Alternatiba horrek
3. eta 4. alternatiben eragin positiboak ditu, baina, gainera, kontuan hartzen
ditu eremuan ezarriko diren industria-jardueren behar funtzionalak; beraz,
egokientzat jotzen da.
3. Kontsulta egitea eragindako administrazioei, pertsona interesdunei, eta
jendeari, oro har.
21/2013 Legeko 30. artikuluan xedatutakoari jarraiki, eta oinarritzat hartuta
plan bereziaren aldaketaren eta eragindako lurralde eremuaren ezaugarriak,
Ingurumen Zuzendaritza Nagusi honek ondorengo administrazioak eta
erakundeak identifikatu ditu interesdun gisa, eta kontsulta egin die. Hala,
organo sustatzaileak taxututako dokumentazioa igorri zitzaien:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritza (GFA).
GFAko Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendaritza.
GFAko Kudeaketa eta Plangintzako Zuzendaritza.
GFAko Nekazaritzako eta Lurralde Orekako Zuzendaritza.
GFAko Lurralde Antolaketako Zuzendaritza.
GFAko Obra Hidraulikoetako Zuzendaritza.
GFAko Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza.
GFAko Errepideetako Zuzendaritza Nagusia.
Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritza.
Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza.
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia
Zirkularraren Zuzendaritza.
Eusko Jaurlaritzako Garraio Azpiegituren Zuzendaritza.
Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren
Zuzendaritza.
Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako
Zuzendaritza.
Eusko Jaurlaritzako Energia, Meategien eta Industria Zuzendaritza.
Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Gipuzkoako Lurralde
Ordezkaritza.
IHOBE.
EEE.
Uraren Euskal Agentzia (URA).
Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa.
Añarbeko Uren Mankomunitatea.
San Marko Mankomunitatea.
Beterri-Buruntzako udalak.
Behemendi.
EHNE.
ENBA.
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–
–
–
–
–

Aranzadi Zientzia Elkartea.
Eguzki talde ekologista.
Ekologistak Martxan.
Haritzalde Naturzaleen Elkartea.
Itsas Enara Ornitologia Elkartea.

Halaber, dokumentazioa eskuragarri egon da Ingurumen Zuzendaritza
Nagusiaren Interneteko www.gipuzkoaingurumena.eus atarian; hartara,
jendeak, oro har, eta beste edozein interesdunek egokitzat jotako ingurumen
arloko ekarpenak egin zitzaten.
Epea amaituta, eta txosten hau igorri zen egunera arte, erantzun hauek jaso
dira:
–
–
–
–

–

–

URA Uraren Euskal Agentziak jakinarazten duenez, bere txostena
gorabehera, eskaera Kantauriko Konfederazio Hidrografikora bidali
du, txostena egitea komeni dela uste badu ere.
Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak
adierazi duenez, dokumentazioa aztertu ondoren, ez du
beharrezkotzat jotzen txostena egitea.
Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzak jakinarazten
duenez, dokumentazioa aztertu ondoren, proiektu horren esparruan
ez da eraginik hauteman kultura-ondarean.
GFAko Kultura Zuzendaritzak jakinarazten duenez, eskura dagoen
informazioa kontsultatuta, esku-hartzea egin nahi den lekuan, ez
dago ondare arkitektoniko edo arkeologiko gisa babestutako
elementurik. Hala ere, adierazten dute ezen, Michelinen egungo
eraikina Euskal Kultura Ondarearen Zentroak tokiko babesa eman
dakien proposatutako higiezinen zerrendan dagoela, eta,
aurkeztutako dokumentuan proposatzen da eraikin hura finkatzea.
Amaitzeko, ez dio eragozpenik jartzen proiektuari.
Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzak dagoeneko
jakinarazi zuen eremu horretako lehen aldaketa-proposamenean,
2019an. Positiboki baloratzen du, natura-ondarearen gaineko
eraginen ondorioetarako, lur zerrenda zabalago bat lagatzen dela –
Berdeguneen eta espazio publikoen tokiko sistema– Oria ibaira
isurtzen den errekaren inguruan. Beste alde batetik, ingurumen
dokumentuak proposatzen du urbanizazio proiektuak ingurumena
lehengoratzeko programa bat izan dezala, barne hartuko dituena
espezie autoktonoekin birlandaketak egitea, eta espezie exotiko
inbaditzaileak kontrolatzeko programa bat. Zehaztapen hori
aldaketaren Hirigintza-dokumentazioan sartu beharko da, Urbanizazio
Proiektua garatzeko baldintza gisa. Era berean, programa horien
definizioak, haiek proiektuarekin batera egikaritu ahal izateko adinako
zehaztasun maila izan beharko du, zeinak barne hartuko baitu
horretarako dagokion aurrekontua.
Añarbeko Urak sozietateak azaltzen duenez, hornidurari eta
saneamenduari dagokienez, orain planteatutako antolamendu berriak
ez dakar aldaketarik, beharretan eta baldintzetan, 2019an eremu
horretarako aurkeztu zen lehenengo aldaketa-proposamenekoen
aldean. Beraz, lehendik bidalitako txostena erantsi du berriro. Txosten
horretan, eskuragarri zegoen informazioa aztertu ondoren,
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ondorioztatzen zen aldaketak ez zuela eraginik Añarbeko ur
hornidurako edo saneamenduko sistema orokorretan. Nolanahi ere,
igorritako dokumentazioaren definizio maila txikia zela-eta, uste zuen
urbanizazio proiektua igorri behar zela, baliozkotzeko. Azkenik,
ezartzen zuen ezen, eremu berrietarako aurreikustekoa zen
saneamenduak sare bereizleak izan beharko lituzkeela, eta ur beltzen
isurketek bete beharko luketela «Añarbeko Uren Mankomunitatearen
saneamendu eta isurketei buruzko Erregelamenduan» ezarritakoa,
eta euri-uren isurketei dagokienez, berriz, Uraren Euskal Agentziak
zehaztuko lituzkeen eskakizunak bete beharko lituzkeela.
Erantzunak, ingurumen txosten estrategikoarekin batera, Usurbilgo Udalari
bidaliko zaizkio, eta geroago erantzunen bat jasoz gero, hori ere Udalari
bidaliko zaio lehenbailehen, kontuan har dezaten aldaketa idaztean eta
izapidetzean.
4. Azterketa, oinarritzat hartuta Ingurumen Ebaluazioari buruzko 21/2013
Legearen V. eranskinean jasotzen diren irizpideak.
Aldaketaren ezaugarriei dagokienez, hura onartzearekin batera, ahalbidetzen
da ezen, lurzoru antropizatu bat, etorkizunik ez duena Michelin enpresaren
instalazioak handitzeko erabiltze aldera –Arau Subsidiarioek arlo horretarako
ezarritako hasierako helburua–, igaro dadila ekonomia-jardueretarako
erabilerarako okupatua eta eraldatua ere izatera, baina eraikitzeko eta
urbanizatzeko irizpide askoz ere zehatzagoekin eta zorrotzagoekin ingurumen
alderdien integrazioan, eta herritarrek, oro har, horiek erabiltzeko
sustapenean. Gainera, aldaketa horrek ahalbidetuko du Donostialdeko LPPk
lehentasunezkotzat jotzen duen jarduera bat abian jartzea, eta ez du eraginik
izango beste plan edo programa batzuetan. Haren garapena egingo da, 110
Zapategi eremuaren kasuan –78 Michelin eremuan egungo egoerari eustea
baino ez da planteatzen–, dagozkion eraikuntza- eta urbanizazio-proiektuen
bidez. Industrialderako lurzorua urbanizatzeko proiektu horrek, hektarea bat
baino gehiagoko azalera bati eragiten dionez, ingurumen inpaktuaren
ebaluazio arrunta behar du, hala baitio, II.D eranskinean, 10/2021 Legeak,
abenduaren 9koak, Euskadiko Ingurumen Administrazioarenak. Izapidetze
horrek ahalbidetuko du neurri babesle eta zuzentzaileak txertatzea, zeintzuk
behar baitira aldaketa horrek izan ditzakeen inpaktuak minimizatzeko.
Eragina jasan lezakeen eremuaren balioari eta kalteberatasunari dagokienez,
eremua antropizatuta dago. Horrela, A-78 Zapategi eremuaren ekialdeko
erdia (etorkizunean, A-78 Mitxelin eremu berria) Michelineko industriainstalazioek okupatzen dute, eta ez du berezko landaredi baskularrik; aldiz,
mendebaldeko erdian (etorkizunean, A-110 Zapategi eremu berria) lursail
gehienak okupatzen dituzte bai landaredi erruderalak, zeina egokituta baitago
gizakiak eta espazio interstizialek eraldatutako lurzoruak kolonizatzera, bai
espezie inbaditzaile exotikoek (Cortaderia selloana, Phyllostachys sp. eta
Buddleja davidii). Badaude interes txikiko zuhaitz apaingarri batzuk ere, hala
nola Cedrus deodara eta Populus gr. deltoides.
A-110 Zapategi eremu berriak, ipar-mendebaldean, muga egiten du erreka
desbideratu batekin, zeina guztiz bideratuta baitago eta kutsadura
organikoaren zantzuak baititu. Erriberetan baditu landatutako zuhaixka eta
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landare igokari apaingarri batzuk, landare espontaneo batzuekin batera, hala
nola Carex pendula, Rubus sp, Salix atrocinera eta urteko espezie
erruderalak.
Bestalde, Oria ibaiak eremu horretatik gertu duen tartea, «Oria ibaia V»
lurrazaleko ur masa da, zeinaren egoera ekologikoa «eskasa» baita eta ez
baitu betetzen bere ingurumen helburua epe barruan. Egoera ezegonkorra
du, non txandakatzen dituen potentzial ekologiko oneko bere helburuaren ezbetetze arina eta larria. Erriberetan, baratzeak eta labore txikiak ditu,
zeintzuetan landaretza espontaneoa espezie arrotzetara mugatzen baita, eta
ibilgutik gertuen dagoen zerrenda zuhaixka-itxurako landarediak hartuta dago,
nagusi direla sahatsak (Salix atrocinerea, Salix alba) eta haltz gazteak (Alnus
glutinosa), baita banbu populazio batzuk ere. Oihanpea oso pobrea da, eta
sasiak ditu nagusi. Oro har, plangintzaren aldaketak eragindako eremuan
dagoen landarediaren interesa oso txikia da. Ez dago intereseko espezierik
babes edo mehatxu estatusa duelako, eta ugari dira espezie exotiko
inbaditzaileak. Eremua ez dator bat Batasunaren intereseko habitat motekin.
Proiektuaren eremuan dauden fauna-espezieak hiri eremuei lotutako faunakomunitatearen parte dira.
Paisaiari dagokionez, Usurbilgo udalerriko Oria ibaiaren Paisaiaren Ekintza
Planak (PEP) «hiri paisaia» paisaia-unitatean sartzen du aztergai den
eremua. PEPek Usurbil eta Lasarte arteko hiri- eta industria-paisaia
deskribatzen du nabarmenki antropizatutako paisaia gisa, ageriko gatazkak
daudela. PEPean okerren baloratutako paisaia-unitatea da, bai irizpide
objektiboengatik, bai balorazio sozialarengatik.
Laburbilduz, esan daiteke aldaketak eragindako eremuak ez duela ezaugarri
natural garrantzitsurik, eta ez datorrela bat Natura 2000 Sareko edo EAEko
Espazio Babestuen Sareko guneekin. Halaber, ez da ikusi, ez eta aipatu ere,
inguru horretan, katalogatutako edo mehatxatutako animalia espezierik
dagoenik Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoan sartutakorik, ezta
onetsitako Kudeaketa-plana duen animalia-espezierik ere. Azkenik, ez dago
ondare elementu katalogaturik edo katalogatzeko proposaturik, eta ez dator
bat interes geologikoko leku, ibilbide edo puntu bakar batekin ere.
Ingurumen kalitateko muga-balioak edo helburuak gainditzeari dagokionez,
ingurumen azterketa estrategikoak barne hartzen du azterketa akustiko bat,
non analizatzen den zer-nolako eragina izango duten soinu iturri hauek: N634 errepidea (Lasarte-Txikierdi zatia), GI-3831 errepidea (Txikierdi auzoaren
eta Geltoki kalearen arteko zatia), N-634 errepidera iristeko hiri bideak eta
egungo merkataritza-gunerako sarbideak, Euskotrenen trenbide sarea, eta,
azkenik, jarduketa-eremuaren barruko etorkizuneko jarduerak eta
etorkizuneko
lurzatietarako
sarbideak.
Bereizten
diren
hartzaile
esanguratsuak hauek izango dira: Txikierdi auzoko bizitegi-etxebizitzak eta
lehendik dagoen industria- eta merkataritza-eremua.
Analisi akustikoaren emaitza da ez daitezela gainditu kalitate akustikoko
helburuak egungo nahiz etorkizuneko egoeran, ez erabilera nagusia
industriakoa eta tertziarioa duten eremu akustikoetan, ez bizitegi-erabilera
dutenetan.
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Ingurumen azterketa estrategikoak, halaber, barne hartzen du azterketa
hidrauliko bat eremuan dauden uholde arriskuak saihesteko, zeren eta,
EAEko uholde arriskuko mapen arabera, baliteke azterketa-eremua, egungo
egoeran, 10, 100 eta 500 urteko errepikatze-denborako uholdeek partez
eraginda gertatzea, baina kontuan hartu behar da eremuaren Hirigintzaeraldaketak aurreikusten duela urbanizazio plataforma igotzea egungo
egoeraren aldean. Azterlan horren arabera, Zapategi eremuko urbanizazio
plataforma 500 urteko errepikatze-denborako uholde-arriskuko eremutik
kanpo dago, eta ez du gainigoerarik edo abiadura-gehitzerik eragiten
lurzatiari erantsitako eremuetan. Azkenik, proiektatutako sarbideak eta
bidegorria lehentasunezko fluxu-eremutik kanpo daude.
Aldaketaren eremuko beste arrisku bat lotuta dago lurzorua kutsa dezaketen
jarduerak edo instalazioak izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioan
sartzearekin. Horri dagokionez, eman da Ebazpena, 2017ko ekainaren 6koa,
Ingurumen Administrazioaren zuzendariarena, zeinaren bidez deklaratzen
baita lurzoruaren kalitatea 3. ZONA izenekoan, lurzati horretan garatu
baitzuen bere jarduera Michelin España Portugal SAk, Usurbilgo udal
mugartean (Gipuzkoa), bat etorrita 1/2005 Legeak, otsailaren 4koak, lurzorua
ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoak, araututako prozedurarekin.
Ebazpen horrek lurzoru hori industria-erabilerarako eraldatutzat jotzen du,
1/2005 Legeak, otsailaren 4koak, adierazitako baldintzetan, eta xedatzen du
MZ3-P-9 piezometro baten jarraipena egin beharko dela. Jarraipen hori
2017an eta 2018an egin da, eta lortutako emaitzak beti egon dira indarreko
araudiaren esku-hartze mailaren azpitik.
Ondorioei dagokienez, aldaketak inpaktu negatibo «ez-esanguratsuak» edo
«ez oso esanguratsuak» sortuko ditu goian azaldutako ingurumen
aldagaietan, dimentsio txikikoak, eta egin beharreko obren lizentzien edo
baimenen bidez kontrolatu ahal izango direnak. Azpimarratzekoa da
positiboak ere izango direla, eta horietako batzuk ez zirela gertatuko Arau
Subsidiarioen hasierako antolamenduari eutsi balitzaio, hots, gauzatu
zirenean urbanizazio bat eta industria-eraikuntza bat, kontuan hartu gabe
aldaketa honen Hirigintza-araudian ezartzen diren irisgarritasun, hiri
integrazio eta jasangarritasun irizpideak. Hala, aipa daitezke paisaiakalitatearen eta giza habitataren hobekuntza, eta inpaktu sozioekonomikoa
(gutxi gorabehera 700 lanpostu berri sortzea).
Hortaz, aurreko gogoetak kontuan hartuta, ondorioztatzen da ezen Arau
Subsidiarioen Testu Bateginaren aldaketa honek planteatzen duen
antolamenduak ez duela ingurumen ondorio esanguratsurik izango, ez bertan
planteatutako jarduketen ezaugarriengatik, ez eragindako ingurunearen
sentsibilitateagatik. Era berean, kontsideratzen da ezen, Arau Subsidiarioen
Testu Bateginaren aldaketa puntualak antolatutako eremua tamaina txikikoa
denez, eta urbanizazio proiektuari ingurumen inpaktuaren ebaluazio arrunta
egin behar zaionez, ingurumen ebaluazio estrategiko arrunta egiteak ez luke
hobekuntza esanguratsurik ekarriko ingurumen inpaktuen identifikazioan eta
balorazioan, ez eta hura zuzentzeko neurri zuzentzaileen definizioan ere.
Horren ondorioz, aurreko guztiarekin bat etorriz, eta hala ezartzen baitu, 31.
artikuluan, 21/2013 Legeak, Ingurumen Ebaluazioari buruzkoak, eta
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aurreikusten baitu 22/2016 Foru Dekretuak, uztailaren 19koak, ingurumen
txosten estrategiko hau egin du Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak, alderdi
hauek kontuan hartuz:
Lehenengo. Ez jartzea Arau Subsidiarioen Testu Bateginaren hirugarren
aldaketa puntuala, A-78 Zapategi eremuari dagokionez, ingurumen ebaluazio
estrategiko arruntaren mende, zeren eta, 21/2013 Legeak, abenduaren
9koak, V. eranskinean ezarritako irizpideekin bat etorriz egindako analisiaren
arabera, eta egindako kontsulten emaitza kontuan hartuz, ondorioztatzen
baita ez duela eragin negatibo nabarmenik izango ingurumenean.
Bigarren. 21/2013 Legeko 31.4. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz,
ingurumen txosten estrategiko honek indarraldia galduko du, eta berezkoak
zaizkion ondorioak izateari utziko dio, baldin eta, behin Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratuta, Plana onetsi ez bada hura argitaratu eta lau urteko
epean beranduenez.
Hirugarren. Agintzea ingurumen txosten estrategiko hau Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean eta zuzendaritza honen web orrian argitara dadila.
Donostia, 2022ko martxoaren 2a.—Mónica Pedreira Lanchas, Ingurumeneko
zuzendari nagusia.

URA UR AGENTZIAREN ETA KANTARURIKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA
TXOSTENAK
2022ko martxoaren 9an, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko Zuzendari
Nagusiak, ingurumen txosten estrategikoa egin eta gero, URA ur agentziak eta Kantauriko
Konfederazio Hidrografikoak helarazitako txostenak bidali dizkigu, arau aldaketaren
tramitazioan eta edukietan kontutan izan ditzagun.
URA ur agentziak 2022ko martxoaren 1ean emandako txostenak honako ondorioak
biltzen ditu hitzez hitz:
4. CONCLUSIONES
Al objeto de que el Órgano Ambiental cuente con los elementos de juicio suficientes
para elaborar el informe ambiental, una vez analizada la documentación remitida en
relación con la “Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de la 3ª modificación
puntual de las Normas Subsidiarias referida al área A-78 (TE) Zapategi de Usurbil”,
esta Agencia Vasca del Agua formula las siguientes condiciones que deberán ser in corporadas en el documento de aprobación provisional:

a) La documentación cartográfica deberá dibujar la nueva pasarela proyectada y eliminar la que se preve derribar.

b) La documentación cartográfica deberá recoger el trazado de la red de abastecimiento y saneamiento futura del área A-110 Zapategi.
En cualquier caso, se recuerda que las actuaciones que afecten al Dominio Público
Hidráulico o se sitúen en sus zonas de protección asociadas (servidumbre y policía)
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requerirán de la previa autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico que deberá tramitarse en la Agencia Vasca del Agua.

Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak 2022ko otsailaren 3an emandako txostenak berriz
honako ondorioak biltzen ditu hitzez hitz:
V. CONCLUSIONES
Al objeto de que el órgano ambiental cuente con los elementos de juicio suficientes
para formular el Informe Ambiental Estratégico (IAE), una vez analizada la documentación remitida, este Organismo de cuenca formula las siguientes observaciones:

1. En relación a las aguas pluviales, el artículo 54.7 de la Normativa del
Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, aprobada por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero (Normativa PH)
establece que las aguas de escorrentía pluvial que se recojan mediante infraestructuras de drenaje urbano o industrial y sean susceptibles de contaminar
el dominio público hidráulico, son aguas residuales que deberán someterse al
procedimiento de autorización de vertido ante la Administración hidráulica. En
dicha autorización se tendrán en cuenta las medidas preventivas de reducción
en origen del volumen de aguas recogidas y, en consecuencia, de la carga contaminante que se vierte al medio receptor.

2. Conforme se señala en el cuerpo de este informe la solución técnica del ámbito
recogida en el Estudio Hidráulico supone la recuperación de la regata Urbil eliminando la pasarela existente sobre la regata situada al suroeste, la cual no cuenta
con la capacidad para desaguar la avenida de 500 años de periodo de retorno,
según las conclusiones del propio estudio hidráulico aportado.
Esta solución técnica, con la eliminación de dicha pasarela, deberá recogerse expresamente en la Modificación de las NNSS.

3. Para las zonas del ámbito afectadas por la inundabilidad se deberá dar cumplimiento a las limitaciones a los usos establecidas en los artículos 40 y 41 Normativa PH.

4. Se deberá respetar la zona de servidumbre de 5 metros de anchura, según lo
dispuesto en el artículo 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, con el
fin de proteger el ecosistema fluvial y el dominio público hidráulico, permitir el
paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y salvamento. No pudiendo con carácter general realizar ningún tipo de
construcción en esta zona salvo que resulte conveniente o necesaria para el uso
del dominio público hidráulico o para su conservación y restauración.
En relación a lo anterior, las actuaciones no deberán suponer una disminución
de la vegetación de ribera de acuerdo a lo establecido en los artículos 92 y 92
bis Texto Refundido de la Ley de Aguas.

5. En todo caso, se recuerda que para la ejecución de cualquier obra o trabajo en
la zona de policía de cauces, y en o sobre el dominio público hidráulico se precisará autorización administrativa previa del Organismo de cuenca. Esta autoriza69/88

ción será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones Públicas (art. 9.4 del Reglamento del
Dominio PúblicoHidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
modificado por RD 9/2008, de 11 de enero).

ALDAKETA PUNTUALERAKO DOKUMENTUA
Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-78 (TE) ZAPATEGI eremuaren aldaketa
puntualaren (03. aldaketa) dokumentua udal arkitektoak, Nora Erdozia Ibañez andereak, eta
udal aholkulari juridikoak, ARAUDI S.L.P. taldeko Nekane Azarola Martinez andereak datzi dute.
ALDAKETAREN XEDEA ETA JUSTIFIKAZIOA
Udal arkitektoak, Nora Erdozia Ibañez andereak, eta udal aholkulari juridikoak, ARAUDI
S.L.P. taldeko Nekane Azarola Martinez andereak, idatzitako dokumentuan zehazten dira
aldaketaren xedea eta justifikazioa. Hitzez hitz:
1.- ALDAKETAREN XEDEA
Arauen Aldaketa dokumentu honen helburua da Usurbilgo Hiri antolamenduko Arauen
Testu Bateginak A-78 (TE) ZAPATEGI eremurako finkatutako zehaztapenak
berrantolatzea bi eremuetan banatuz.
Alde batetik, egun MICHELÍN ESPAÑA Y PORTUGAL S.A.ren jarduera
kokatuta dagoen hiri-lurzoru finkatuaren eremuari eragiten dio, egungo Arau
Subsidiarioetako A-78 (TE) ZAPATEGI eremuaren zati bat hartzen dutenak
eta Arau Aldaketa hau behin betiko onartzean A-78 (TE) MICHELIN eremua
osatuko dute. Helburua bertan kokatzen den MICHELÍN ESPAÑA Y
PORTUGAL S.A.ren eraikin eta jarduera finkatzea da.
Eta bestetik, hiri-lurzoru ez-kontsolidatuko eremu berria, egungo AASSetako A-78
(TE) ZAPATEI eremuari GI-3138 errepideko eta Oria ibaiaren erriberetako lursailak
gehitu eta Arau Aldaketa hau behin betiko onartzean A-110 (TE) ZAPATEGI eremua
osatuko dutenak.

LEGE TXOSTENA
Udal Idazkariak, Garazi Etxeberria San Miguel andereak, aurkeztutako
dokumentazioa aztertu ondoren 2022ko martxoaren 17an honako txostena eman du:

LEGE-TXOSTENA
Esp. Zenbakia: HZ.01/2018-0496
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GAIA: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-78 (Zapategi) eremuko
hirigintza ezaugarrien Aldaketa Puntuala (03 aldaketa). Hasierako
onarpena (bigarrena)
AURREKARIAK
Usurbilgo udalerrian hiri antolamenduko plangintza orokorra jasotzen duen
dokumentua osatzen du Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioen Berrikuspenaren
Testu Bateginak. Berau 2013ko otsailean idatzia eta urte bereko maiatzaren 28ko
osoko bilkuran onartua izan zen; 2013ko uztailaren 22ko Foru Agindu bidez
argitaratzea adostu zelarik (GAO 172. zbkia. 2013-ko irailaren 10ekoa).
Bertan zehazten dira, besteak beste, Hiri Antolamenduko
Subsidiarioetako A-78 (Zapategi) eremuaren hirigintza ezaugarriak.

Arau

Plenoak, 2021eko abenduaren 3an, aho batez, Hiri Antolamenduko Arau
Subsidiarioetako A-78 (Zapategi) eremuko hirigintza ezaugarrien Aldaketa
Puntuala sustatzeko Michelin España y Portugal, S.A., Gureak Lanean S.A., Balfer
Norte S.L. eta Usurbilgo Udalaren artean izenpetu beharreko Hirigintza
Hitzarmena behin betiko izaeraz onartzea erabaki zuen.
ALDAKETA PUNTUALERAKO DOKUMENTUA
Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-78 (TE) ZAPATEGI eremuaren
aldaketa puntualaren (03. aldaketa) dokumentu berria udal arkitektoak, Nora Erdozia
Ibañez andereak, eta udal aholkulari juridikoak, ARAUDI S.L.P. taldeko Nekane
Azarola Martinez andereak idatzi dute.
Gauzak horrela, txosten hau Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/85 Legearen 22.2.c) eta 47.2.ll) artikuluetan, apirilaren 18ko
781/86 Errege Dekretu Legegilearen 54.1.b) artikuluan eta martxoaren 16ko
128/2018 Errege Dekretuaren 3.3. artikuluan xedaturikoa betetzeko ematen da.
LEGEDI APLIKAGARRIA
Aldaketa espediente hau, erkidegoko eta estatutuko legedia beteaz egiten
da, zehazki lege hauek aplikatuz:
−
−
−
−

2/2006 Legea, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa.
Ekainaren 3ko 105/2008 Dekretua, presako neurriei buruzkoa,
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea
garatzen duena.
2008ko azaroaren 28ko Legea, hirigintza ekintzak sortutako
gainbalioetan erkidegoaren parte-hartzea aldatzen duena.
Uztailaren 3ko 123/2012 Dekretua, hirigintza estandarrei buruzkoa.

− Planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio
−

estrategikoa egiteko prozedura arautzen duen urriaren 16ko 211/2012
Dekretua.
46/2020 DEKRETUA, martxoaren 24koa, lurralde-antolamenduko
planak eta hirigintza-antolamenduko tresnak onartzeko prozedurak
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arautzen dituena.
ALDAKETAREN XEDEA ETA JUSTIFIKAZIOA
Udal arkitektoak, Nora Erdozia Ibañez andereak, eta udal aholkulari
juridikoak, ARAUDI S.L.P. taldeko Nekane Azarola Martinez andereak, idatzitako
dokumentuan zehazten dira aldaketaren xedea eta justifikazioa. Hitzez hitz honela
dio:
1.- ALDAKETAREN XEDEA
Arauen Aldaketa dokumentu honen helburua da Usurbilgo Hiri antolamenduko
Arauen Testu Bateginak A-78 (TE) ZAPATEGI eremurako finkatutako zehaztapenak
berrantolatzea bi eremuetan banatuz.
Alde batetik, egun MICHELÍN ESPAÑA Y PORTUGAL S.A.ren jarduera kokatuta
dagoen hiri-lurzoru finkatuaren eremuari eragiten dio, egungo Arau
Subsidiarioetako A-78 (TE) ZAPATEGI eremuaren zati bat hartzen dutenak eta
Arau Aldaketa hau behin betiko onartzean A-78 (TE) MICHELIN eremua osatuko
dute. Helburua bertan kokatzen den MICHELÍN ESPAÑA Y PORTUGAL S.A.ren
eraikin eta jarduera finkatzea da.
Eta bestetik, hiri-lurzoru ez-kontsolidatuko eremu berria, egungo AASSetako A-78
(TE) ZAPATEI eremuari GI-3138 errepideko eta Oria ibaiaren erriberetako lursailak
gehitu eta Arau Aldaketa hau behin betiko onartzean A-110 (TE) ZAPATEGI eremua
osatuko dutenak.

DOKUMENTAZIOAREN OSAKETA
Plan orokorrak jaso beharreko agiri edo dokumentazioari dagokionez,
honako hau adierazten digu 2/2006 Legeak, ekainaren 30ekoak, Hirigintza eta
lurzoruari buruzkoak 62.art.-an:
62. artikulua.– Agiriak.
1.– Plan orokorren edukia agiri hauetan formalizatuko da gutxienez:









Memoria informatiboa eta justifikatiboa. Plangintza-ahalmena
baliatzeko beharrezko irizpen-elemenduak dakartzan informazio
guztia jaso beharko du; zehazki, erabakiak hartzeko alternatibak
formulatzeko eta hautatzeko prozesuaren azalpena, herritarrek
egindako alegazioen, iradokizunen eta erreklamazioen azterketa,
eta aukeratutako soluzioen justifikazioa.
Ingurumen-kalteari buruzko aurretiazko txostena betetzearen
memoria justifikatiboa. Memoria horretan, gainera, garapen
eramangarriaren ikuspuntutik arrazoitu beharko da hautatutako
antolamendua, eta lurzoruak planean aurreikusitakoa betetzeko
duen hartze- gaitasuna ere kontuan izan.
Informazio-planoak.
Egiturazko antolamenduaren planoak.
Antolamendu xehatuaren planoak.
Ekonomiaren eta finantzen aldetik duen bideragarritasunaren
azterketa.

2.– Plan orokorretan hirigintzarako eta eraikuntzarako katalogoak eta ordenantzak
ere sartu ahal izango dira.

Dokumentuaren edukia honakoa da:
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− A DOKUMENTUA: MEMORIA INFORMATIBOA ETA
JUSTIFIKATIBOA.

0.0 ALDAKETAREN XEDEA
0.1 ALDAKETAREN EREMUA
0.2 ALDAKETAREN LANKETA ESPARRU OROKORRA
2.0
INDARREAN DEN PLANEAMENDUA
2.1
ALDAKETA DOKUMENTU HONEN AURREKARIAK / ANTECEDES
DE LA MODIFICACIÓN.
2.2
DOKUMENTUAREN TRAMITAZIOAN EGINDAKO TXOSTEN
SEKTORIALAK
2.3
ONARTUTAKO HIRIGINTZA HITZARMENA
0.3 ALDAKETAREN LANKETA ESPARRU LEGALA
3.0
LURRALDE ANTOLAMENDUARI ETA HIRIGINTZARI DAGOKION
LEGEDIA
3.1
OINARRIZKO LEGEDIA
3.2
SEKTOREKAKO LEGEDIA
3.3
INDARREAN DIREN LURRALDE ANTOLAMENDU TRESNAK
0.4 DOKUMENTUAREN EDUKIERA SUSTANTIBOA
0.5 DOKUMENTUAREN EDUKIERA FORMALA
0.6 DOKUMENTUAREN IZAPIDETZEA
0.7 A-78 ZAPATEGI EREMUAREN EGUNGO EGOERA
7.0
LURRALDEAREN EZAUGARRIAK
7.1
EGUNGO ERABILERAK
7.2
EGUNGO ERAIKINAK
7.3
EGUNGO AZPIEGITURAK
7.4
LURRAREN JABEGO EGITURA / ESTRUCTURA DE LA
PROPIEDAD DEL SUELO.
0.8 EREMUARI ERAGITEN DIOTEN BALDINTZA SEKTORIALAK
8.0
LUR KUTSATUAK
8.1
ORIA IBAIAREN ERAGINA
8.2
GI-3138 ERREPIDEAREN ERAGINA
8.3
BIDEGORRI SAREA
8.4
AKUSTIKA
8.5
INGURUMENA
8.6
GENERO IKUSPEGIA
8.7
IRISGARRITASUNA
0.9 ALDAKETA PROPOSAMENAREN HELBURU ETA IRIZPIDE NAGUSIAK
9.0
ANTOLAMENDUAREN HELBURU ETA IRIZPIDE NAGUSIAK
9.1
ANTOLAMENDU AUKERAK ETA AUKERATUTAKO SOLUZIOA
9.2
ANTOLAMENDU BERRIAREN DESKRIBAPENA
0.10 ERAIKIGARRITASUNA ETA ZUZKIDURA ESTANDARREI DAGOKIEN
BETEBEHARREN JUSTIFIKAZIOA
10.0
ERAKIGARRITASUNA
10.1
OIN OKUPAZIOA
10.2
ZUZKIDURA ESTANDARRAK
0.11 HIRIGINTZA ANTOLAMENDUA ETA PARTEHARTZEA
0.12 HIRIGINTZA ANTOLAMENDUA ETA GENERO IKUSPEGIA
0.13 HIRIGINTZA ANTOLAMENDUA ETA IKUSPEGI LINGUISTIKOA
0.14 INGURUMEN EBALUAZIO ESTRATEGIKOA ETA ERAGIN AKUSTIKOAREN
AZTERLANA
0.15 HIRIGINTZA ANTOLAMENDUA ETA IRISGARRITASUN BALDINTZEN
SUSTATZEA
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− B DOKUMENTUA: HIRIGINTZA ARAUAK.
INDARREAN DEN HIRIGINTZA FITXA: A-78 (TE)ZAPATEGI
HIRIGINTZA FITXA BERRIAK: A-78 (TE) MICHELIN eta A-110 (TE) ZAPATEGI
HIRIGINTZA ARAUAK: A-110 (TE) ZAPATEGI EREMUAN ERAIKUNTZA ETA URBANIZAZIO
BALDINTZEN ERREGULAZIOA.

− C DOKUMENTUA: ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA
JARRAIBIDEAK.

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

ARAUEN ALDAKETA PUNTUALAREN EGOKITZAPENA INDARREAN
DAGOEN ARAUDIARI
JARDUKETA-MOTA ETA EGIKARITZE-UNITATEA
JARDUKETA-SISTEMA
ZORU-KLASIFIKAZIOA ETA -KATEGORIZAZIOA
HITZARMENA
URBANIZATZEKO JARDUKETA-PROGRAMA
BIRPARTZELAZIO-PROIEKTUA
URBANIZAZIO PROIEKTUA
ERAIKUNTZA PROIEKTUAK
LAGAPENAK
ERAIKIGARRITASUN FISIKOA ETA HIRIGINTZA ERAIKIGARRITASUNA
HIRIGINTZA ESTANDAREAK
PARTZELAZIOA
ORDENAZIOZ KANPOKO ERAIKINAK
URBANIZAZIO KONTSERBAZIO-ERAKUNDEA SORTZEA

− D DOKUMENTUA: BIDERAGARRITASUN EKONOMIKO ETA
FINANTZIARIOAREN
AZTERLANA.
EKONOMIKOAREN TXOSTENA.

IRAUNKORTASUN

I- BIDERAGARRITASUN EKONOMIKO ETA FINANTZIARIOAREN AZTERLANA.

1. BIDERAGARRITASUN

EKONOMIKO
ETA
FINANTZIARIOAREN
AZTERLANAREN EREMUA
2. JUSTIFIKAZIOA ETA XEDEA
3. DETERMINAZIO EKONOMIKOEN ZEHAZTASUN MAILA ETA EDUKIA
4. URBANIZAZIO-KARGEN ZEHAZTAPENA
4.1.
KUDEAKETA-GASTUAK
4.2.
URBANIZAZIO-OBRAK
5. ERAIKINEN KOSTUAREN ZEHAZTAPENA
6. KOSTUEN LABURPENA
7. SALMENTA-PREZIOAK
8. ZORUAREN BALIO RESIDUALA
9. %15AREN LAGAPENA
10.
BIDERAGARRITASUNA
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11.BIDERAGARRITASUN

EKONOMIKO
AZTERLANAREN LABURPEN KOADROA

ETA

FINANTZIARIOAREN

II- IRAUNKORTASUN EKONOMIKOAREN TXOSTENA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IRAUNKORTASUN EKONOMIKOAREN TXOSTENAREN EREMUA
XEDEA ETA AURREKARIAK
UDAL-OGASUN PUBLIKOAN INPAKTUA
EREMUARI LOTURIKO UDAL-GASTUEN ESTIMATZEA
EREMUARI LOTURIKO UDAL-DIRUSARREREN ESTIMATZEA
ONDORIOAK
HELBURU PRODUKTIBOETARAKO DAGOEN LURRAREN NAHIKOTASUNA
ETA EGOKIERA
IRAUNKORTASUN
EKONOMIKOAREN
TXOSTENAREN
LABURPEN
KOADROA

− E DOKUMENTUA: INGURUMEN DOKUMENTU ESTRATEGIKOA
ETA AZTERLAN AKUSTIKOA

− F DOKUMENTUA: PLANOAK.
1.- INFORMAZIO PLANOAK
0

EGUNGO EGOERA: TOPOGRAFIA.

1:10.000

1.1

LURRALDEAREN EGITURA OROKOR ETA ORGANIKOA. LURZORU
SAILKAPENA – KOMUNIKA BIDEEN SISTEMA OROKORRA – IBAIIBILGUEN SISTEMA.

1:10.000

1.5

ERTZAK ANTOLATZEKO: HIDRAULIKARI BURUZKO ALDERDIAK.
UHOLDE GUNEAK.

1:10.000

TE-0

EGUNGO EGOERA.

1:2.000

TE -1

GAINJARRIA (EGUNGO EGOERA-ORDENAMENDUA).

1:2.000

TE -2

ANTOLAMENDUA. LERROKADURAK ETA SESTRAK.

1:2.000

TE -3

KUDEAKETA – JARDUKETA MUGAPENA.

1:2.000

TE -4

HIRI LURZORU ETA LURZORU URBANIZAGARRIAREN MUGAPENA:
LERROKADURA ETA SESTRAK.

1:2.000

TE -5

SISTEMA OROKORRAK.

1:2.000

TE -6

OBRA ETA ZERBITZUEN SISTEMA OROKORRA. SANEAMENDUA.

1:2.000

TE -7

OBRA ETA ZERBITZUEN SISTEMA OROKORRA. URA.

1:2.000

TE -8

OBRA ETA ZERBITZUEN SISTEMA OROKORRA. ELEKTRIZITATEA.

1:2.000

TE -9

OBRA ETA ZERBITZUEN SISTEMA OROKORRA. KALE ARGIA.

1:2.000
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TE -10

OBRA ETA ZERBITZUEN SISTEMA OROKORRA. TELEFONOA.

1:2.000

TE -11

OBRA ETA ZERBITZUEN SISTEMA OROKORRA. GASA.

1:2.000

2.- ORDENAZIO PLANOAK
0 ald/mod

EGUNGO EGOERA: TOPOGRAFIA.

1:10.000

1.1 ald/mod

LURRALDEAREN EGITURA OROKOR ETA ORGANIKOA. LURZORU
SAILKAPENA – KOMUNIKA BIDEEN SISTEMA OROKORRA – IBAIIBILGUEN SISTEMA.

1:10.000

2 ald/mod

ZONABANATZEA ETA ERABILERA OROKORRAK

1:10.000

TE-0 ald/mod

EGUNGO EGOERA.

1:2.000

TE -1 ald/mod

GAINJARRIA (EGUNGO EGOERA-ORDENAMENDUA).

1:2.000

TE -2 ald/mod

ANTOLAMENDUA. LERROKADURAK ETA SESTRAK.

1:2.000

TE -3 ald/mod

KUDEAKETA – JARDUKETA MUGAPENA.

1:2.000

TE -4 ald/mod

HIRI LURZORU ETA LURZORU URBANIZAGARRIAREN MUGAPENA.

1:2.000

TE -5 ald/mod

SISTEMA OROKORRAK.

1:2.000

− G DOKUMENTUA: LABURPEN EXEKUTIBOA.
− H DOKUMENTUA: ERANSKINAK
I. ERANSKINA: ANTOLAMENDU KOADROA
II. ERANSKINA: ALTXAMENDU TOPOGRAFIKOA
III. ERANSKINA: GENEROAREN ARABERAKO ERAGINAREN TXOSTENA
IV. ERANSKINA: ERAGIN SOZIOLINGUISTIKOAREN TXOSTENA
V. ERANSKINA: HERRITARREN PARTEHARTZEA
VI. ERANSKINA: IRISGARRITASUN BALDINTZEN SUSTATZEA
VII. ERANSKINA: JASANGARRITASUN ENERGETIKOAREN AZTERKETA
VIII. ERANSKINA: UR BALIABIDEEN ESKAERA KUANTIFIKAZIOA
IX. ERANSKINA: UR HORNIDURA ETA SANEAMENDU AZPIEGITURA BERRIEN
PLANOAK

Beraz, dokumentazioa egoki osaturik dagoela estimatzen da.
IZAPIDETZA
Plangintza aldatzea eta berrikustea 2/2006 Legearen 102. eta hurrengo
artikuluetan jasotzen da. Kasu honetan, dokumentuan bertan adierazten den
moduan, Arau Subsidiarioen egiturazko antolamendua eta antolamentu-xehakatua
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aldatu nahi da. Beraz, aldaketa hau, 2/2006 Legearen 103. artikuluaren 4. atalean
jasotakoaren arabera, edozein unetan egin daiteke.
2019ko martxoaren 11an Udal Idazkariak emandako txostenean jaso zen
aldaketa onartzeko jarraitu beharreko izapidetza. Laburbilduz honako pausu hauek
zehaztu ziren nagusiki:
➢
➢
➢
➢

➢
➢

➢
➢

Ingurumen-organoari Arau Aldaketaren dokumentua eta ingurumendokumentu estrategikoa bidaliko zaizkio.
Hasierako onespena udalbatza plenoari dagokio, gehiengo absolutuz
Arau Aldaketa hilabetez jarriko da jendaurrean, azken argitalpenetik
zenbatzen hasita. GAO-n, eta lurraldean hedadura gehien duen
egunkarian/egunkarietan argitaratuko da.
Sektoreko eskumenak dituzten herri-administrazioei ere emango zaie
hasierako onespenaren berri. Kasu honetan Gipuzkoako Foru
Aldundiko Bide Azpiegituretako Departamentuari eta Mugikortasuneko
Departamentuari, URA-Uraren Euskal Agentziari eta Lasarte-Oriako
Udalari bidali beharko zaio.
Dokumentua behin behingoz onartu aurretik ingurumen-txosten
estrategikoko zehaztapenak.
Plenoak, alegazioak ikusita, behin-behingoz onartuko du dokumentua
gehiengo absolutuz, bere kasuan dagozkion aldaketak egin ondoren.
Aldaketek hasieran aurreikusitako egiturazko antolamenduaren funtsa
aldatzen badute, udalak hasierako onespena eman beharko dio berriz
eta jendaurreko erakustaldia irekiko du berriz, behin-behingoz onartu
aurretik.
Ondoren, euskal autonomia erkidegoko lurraldearen antolamendurako
batzordeari bidaliko dio espedientea, honek txostena egin dezan.
Bere kasuan, beharrezko aldaketak eginda, Foru Aldundiari bidaliko
dio dokumentua honek behin betikoz onar dezan (udalerriak 7000
biztanle baino gutxiago dituenez, behin betiko onarpena organo honi
dagokio)

Dagozkion izapideak jarraituta, 2019ko urriaren 31ko osoko bilkuraren
erabaki bidez, dokumentua behin‐behinean onartu eta Euskal Autonomia
Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeari igorri zitzaion. Gipuzkoako
Hirigintza Plangintzako Atalaren 1/2020 bilkuran, otsailaren 19an, Euskal
Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeak Arau Subsidiarioen
3. aldaketaren espedientearen aldeko txostena eman zuen.
Usurbilgo Hiri Antolamenduko A‐78 (TE) ZAPATEGI eremuko Arau
Subsidiarioen 03. Aldaketa behin betiko onartu baino lehen, Elkarlanean
Fundazioak proiektuari uko egin behar ziola jakinarazi zuen, COVID‐19aren
egungo pandemiak sortutako egoera berriek egiturazko eragina izan baitzuten
argitalpen‐ eta kultura‐merkatuaren sektorean. Gauzak horrela, ez zen aldaketa
onartu, eta eremuaren berrantolaketa azterketa lanak hasi ziren.
Txostenean aipatu dokumentua prestatuta, aipatu 2019ko martxoan
emandako txostenean jasotzen denari jarraiki, ulertzen da planteatu den aldaketak
hasieran aurreikusitako egiturazko antolamenduaren funtsa aldatzen duela; beraz,
udalak hasierako onespena eman beharko dio berriz eta jendaurreko
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erakustaldia irekiko du berriz, behin-behingoz onartu aurretik.
Ingurumen-ebaluazioari dagokionez, abenduaren 9ko 21/2013 Legearen
Azken xedapenen zortzigarrenak ezartzen duenez, Konstituzioaren 149.1.23
artikuluari jarraikiz, ingurumena babesteko oinarrizko legeria ezartzeko ingurumeneskumena Estatuarena da. Lege horrek ezartzen ditu ebaluazio estrategikoari
lotutako prozedurak. Euskal Autonomi Erkidegoan indarrean dagoen araudi
autonomikoa aldiz honako hau da: Euskadiko Ingurumen Administrazioaren
abenduaren 9ko 10/2021 Legea, eta urriaren 16ko 211/2012 Dekretua.
Aipatu 21/2013 Legeak ebaluazio estrategikoa egiteko bi prozedura
arautzen ditu: arrunta eta sinplifikatua. Usurbilgo Udalak ingurumen organoari
kontsulta egin zion bere garaian, eta haren erantzunaren baitan, ingurumenebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozedura legokioke Arauen aldaketa honi.
21/2013 Legeko 29. artikuluak ingurumen-ebaluazio estrategiko
sinplifikatuaren prozedura arautzen du, eta 211/2012 dekretuak, planen eta
programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko
prozedura arautzen ditu. Honako hauek dira prozeduran nabarmentzekoak:
1. Ingurumen-organoari Planaren dokumentua eta ingurumen-dokumentu
estrategikoa bidali behar zaizkio.
2. Ingurumen-organoak 10 egun dauzka dokumentu osagarriak
eskatzeko.
3. Ingurumen-organoak hogei egun balioduneko epea dauka hasieraeskaera jasotzen duenez geroztik izapidetzea ez onartzeko.
Ingurumen-dokumentuak kalitate-baldintzak betetzen ez dituelako edo
plana bideragarria ez delako.
4. Ingurumen-organoak eraginpeko Administrazio publikoei eta
interesdunei galdetuko die, eta dokumentua haien esku jarriko du.
Gehienez ere 45 egun balioduneko epea izango dute iritzi bat
emateko. Epea amaitu ondoren, Ingurumen-organoak ingurumentxosten estrategikoa idatziko du.
Ingurumen ebaluazio estrategikoaren izapidea Gipuzkoako Foru Aldundiko
Ingurumen Zuzendaritza Nagusiari dagokio. Gauzak horrela, beharrezko
dokumentazioa aurkeztearekin batera, Ingurumeneko Zuzendari Nagusiari
dagokion txostena emateko eskatu zitzaion.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko Zuzendari Nagusiak emandako
ingurumen txosten estrategikoa 2022ko martxoaren 8an argitaratu zen
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialeko 45. zenbakian. Espedientean jasota geratzen da
txostena, eta horri lotuta dagokion Administrazio ezberdinek emandako txosten eta
erantzunak jasotzen dira.
Arau Aldaketa Puntualeko dokumentua behin behingoz onartu
aurretik ingurumen-txosten estrategikoko zehaztapenak hartu beharko dira
kontuan.
Aldaketa espedientean herritarrek parte hartzeko programari dagokionez,
Lurzoruaren euskal Legeak 108. artikuluan plan orokorren onarpen prozeduran
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herritarrek parte hartzeko programa xedatzen du, adieraziz, beharrezkoa dela
herritarrek parte-hartzeko programa bat finkatzea.
Ildo beretik, martxoaren 24ko 46/2020 Dekretuaren 3. artikuluak 1. atalean
ezartzen du Planaren berrikuspena formulatzeko erabakiarekin batera parte
hartzeko programa bat aurkeztu beharko dela. Plan horretan, behar adina helburu,
estrategia eta mekanismo ezarriko dira, herritarrek eta elkarteek parte hartzeko
duten eskubidea izan dezaten.
Dagokigun kasuan, izapidetzeak jarraituriko partehartze irizpideak, H
DOKUMENTUA: V. ERANSKINA: HERRITARREN PARTEHARTZEA atalean atxiki
dira. Dena dela, orain arte egindako partehartzea lotzen zaio izapidetzen ari garen
espedienteari. Horregatik, ulertzen da behin behinekoz berriro onarpena eman
ondoren dokumentua jendaurrean jarrita eta legean jasotako epeak beteta osatuko
dela orain arte martxan jarri diren partehartze prozesu eta bilkurak.
Prozedurari dagokionez, berriro dakargu hona 2/2006 legearen 90.art.k:
5.- Udalak hasierako onespena emango dio plan orokorrari, eta ondoren
jendaurrean jarriko du, udalerriari dagokion lurralde historikoko aldizkari ofizialean
eta lurraldean hedadura gehien duen egunkarian edo egunkarietan argitaratuz.
Plana hilabetez egongo da jendaurrean, azken argitalpenetik kontatzen hasita.
Sektoreko eskumenak dituzten herri-administrazioei ere emango zaie hasierako
onespenaren berri, ezagutu dezaten eta txostena egin dezaten;

Aurrekoaren ildotik, Sektoreko eskumenak dituzten herri-administrazioei
ere emango zaie hasierako onespenaren berri. Kasu honetan, Gipuzkoako Foru
Aldundiko Bide Azpiegituretako Departamentuari eta Mugikortasuneko
Departamentuari, URA-Uraren Euskal Agentziari eta Lasarte-Oriako Udalari bidali
beharko zaio.
6.- Jendaurreko erakustaldiaren emaitzak ikusita, udalak behin-behingoz
onartuko du plan orokorra, bidezko iritzitako egokitzapenak eginda. Dena den,
egokitzapen horiek hasieran aurreikusitako egiturazko antolamenduaren funtsa
aldatzen badute, udalak hasierako onespena eman beharko dio berriz planari eta
jendaurreko erakustaldia irekiko du berriz, behin-behingoz onartu aurretik.”

Bestalde, legearen 91.artikuluak: (plan orokorra behin betiko onartzea)
1.– Plan orokorrak behin betiko onartzeko eskumena udalei dagokie
7.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerrietan, eta foru-aldundiei
gainerakoetan; kasu bietan, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen
Antolamendurako Batzordeak txostena egin beharko du aurretiaz.
2.– Plan orokorra udalak onartuko du behin-behingoz eta Euskal
Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeari bidaliko dio.
Batzordeak txostena egingo du, eta txostenak dioena loteslea izango da plan
orokorra lurralde-antolamenduko tresnei egokitzeari dagokionez eta, aplikagarri
den araudiaren arabera eta onartutako udalez gaineko proiektuen arabera,
Estatuko, Autonomia Erkidegoko edo lurraldeko administrazioaren eskumeneko
diren alderdi sektorial guztiei egokitzeari dagokionez.

Beraz, behin behingoz onartu eta gero, Euskal Autonomia Erkidegoko
Lurraldearen Antolamendurako Batzordeari bidaliko zaio, eta gero, bere kasuan,
dagozkion aldaketekin, Foru Aldundira bidaliko da espedientea.
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4.– Beharrezko aldaketak eginda, udalak plan orokorra behin betiko
onartuko du edo, bestela, foru-organoari bidaliko dio espedientea, hark hiru
hilabete baino lehen behin betiko onartzeko.

Atal honi dagokionez, eta artikulu honetako 1.atala kontutan hartuz, foruorganora bidali behar du udalak espedientea honek behin-betiko onespena eman
ahal diezaion.
Bestalde, adierazi behar da, apirilaren 2ko 7/1985 legeak 22.2.c) art.ak
xedatutakoaren arabera, udalbatza plenoari dagokio plangintza orokorrari buruzko
akordioak hartzea: “La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a
la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación
urbanística”.

Beraz, hasierako onespena eta behin behinekoa udalari dagokio. Bi
kasuetan, gehiengo absolutuz onartu beharko da aldaketa, honela baitio apirilaren
2ko 7/1985 Legearen 47.art.ak: “Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes
materias: ll) Los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación de los
instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística.” Hori egin ondoren,

espedientea Foru Aldundira igorri beharko da honek behin betiko onespena eman
ahal diezaion.
Bestalde, legearen 85.artikuluaren arabera, “3.– Hirigintzako planei hasierako
onespena emateak berekin ekarriko du edozein eratako onarpenak, baimenak eta lizentziak emateko
aukera etetea planean xedatutakoaren ondorioz indarreko hirigintza-araubidean aldaketak izan dituzten
eremuetarako. Etendura horrek ordezkatu egingo du aurreko paragrafoan zehaztutako neurria, neurri
hori aurretik hartuta baldin badago”. Gazteleraz argitaratutako atalak honako hau ere
zehazten du, etete epeari lotuta: “ (…)la suspensión, por el plazo máximo de dos años en el
caso de que el acuerdo se refiera a planes generales, y de un año en todos los restantes casos (…)”.
“4.– Etendura berez iraungiko da ezarritako gehienezko epea amaitzen
denean, edo, izapidetzen ari den planari behin betiko onespena epea amaitu baino
lehen ematen bazaio, ematen zaion unean”.

2.atalak berriz, honako hau dio: “2.– Eragingarria izan dadin, aurreko paragrafoan
aipatzen den etete-erabakia dagokion lurralde historikoaren aldizkari ofizialean eta hedadura gehien
duten egunkarietako batean argitaratu behar da”.
Laburbilduz, izapidetzeari dagokionez, honako hauek dira eman
beharreko pausu nagusiak:
➢
➢
➢

➢

Hasierako onespena udalbatza plenoari dagokio, gehiengo absolutuz
Arau Aldaketa hilabetez jarriko da jendaurrean, azken argitalpenetik
zenbatzen hasita. GAO-n, eta lurraldean hedadura gehien duen
egunkarian/egunkarietan argitaratuko da.
Sektoreko eskumenak dituzten herri-administrazioei ere emango zaie
hasierako onespenaren berri. Kasu honetan Gipuzkoako Foru Aldundiko
Bide
Azpiegituretako
Departamentuari
eta
Mugikortasuneko
Departamentuari, URA-Uraren Euskal Agentziari eta Lasarte-Oriako
Udalari bidali beharko zaio.
Dokumentua behin behingoz onartu aurretik ingurumen-txosten
estrategikoko zehaztapenak kontuan hartu beharko dira.
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➢

➢
➢

Plenoak, alegazioak ikusita, behin-behingoz onartuko du dokumentua
gehiengo absolutuz, bere kasuan dagozkion aldaketak egin ondoren.
Aldaketek hasieran aurreikusitako egiturazko antolamenduaren funtsa
aldatzen badute, udalak hasierako onespena eman beharko dio berriz eta
jendaurreko erakustaldia irekiko du berriz, behin-behingoz onartu aurretik.
Ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako
Batzordeari bidaliko dio espedientea, honek txostena egin dezan.
Bere kasuan, beharrezko aldaketak eginda, Foru Aldundiari bidaliko dio
dokumentua honek behin betikoz onar dezan (udalerriak 7000 biztanle
baino gutxiago dituenez, behin betiko onarpena organo honi dagokio).

Hauxe da sinatzen duen teknikariaren iritzia, hobeto oinarritutako beste iritziren
kalterik gabe.
Usurbilen, sinadura datan
Udal idazkariak
Garazi Etxeberria San Miguel

Guzti hau ikusirik, Hirigintza Batzordeak, 2022ko martxoaren 24an egindako bilkuran,
Agurtzane Solaberrieta, Lur Etxeberria, Mirari Azurmendi eta Patxi Suarezen aldeko
botoekin, aho batez egindako irizpena kontutan hartuta, Udalbatzarrak honako erabakia
hartu du aho batez:
ERABAKIA
LEHENENGO: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-78 (TE) ZAPATEGI eremuaren
Aldaketa Puntuala (03. aldaketa) hasieraz onartzea.
BIGARRENA: Onartutako dokumentazioa jendaurrean jartzea hilabeteko epealdian, iragarki
taulan, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta ohizko egunkarietan iragarkia argitaratuz,
interesatuek hala baderitzote dagokien alegazioak aurkeztu ditzaten.
HIRUGARRENA: Sektoreko eskumenak dituzten herri-administrazioei ere emango zaie
hasierako onespenaren berri. Kasu honetan Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide
Azpiegituretako Departamentuari eta Mugikortasuneko Departamentuari eta URA-Uraren
Euskal Agentziari, Lasarte-Oriako Udalari eta Donostiako Udalari jakinaraziko zaie.
LAUGARRENA: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioen 03 aldaketa honek egistasmoren
batean eragingo balu eraikitzeko eta lur zatiketarako baimen emakidak etetea, beti ere
hartutako erabaki berriak indarrean dagoen Erregimen Urbanistikoa aldatzen badu.
Haserako onespenari loturiko etendura gehienez bi urtebeteko epean indarrean egongo da,
aipatutako planaren behin betiko onespena lortzen denean indarrik gabe geratuko delarik.
BOSGARRENA: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioen 03 aldaketa behin behingoz onartu
aurretik,
ingurumen-txosten estrategikoko zehaztapenak eta, URA ur agentziak eta
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Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak emandako txostenetan jasotako ondorioak aintzat
hartu eta behin behingo onespenerako dokumentuan txertatu beharko dira.”
Bozketa honela izan da
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Ainhoa Arrozpide Landa, Oskar Santamaria Pikabea,
Itziar Basterrika Unanue, Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez
Fraisoli eta Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Beraz, erabakia aho batez hartu da.
9.- MOZIOA: MUGIREN TARIFA EREDUA BABESTU ETA SUSTATZEARI ETA MUGI
SISTEMAREN TARIFAK SOZIAL ETA EKONOMIKOAGOAK IZATEKO NEURRIAK
HARTZEARI BURUZKOA.
Mozioa batzorde batean tratatu ez denez, batzarkideek plenoan tratatzea erabaki dute aho
batez.
Ainhoa Arrozpidek mozioa irakurri du.
Beñat Larrañagak azpimarratu du mozio hau Alderdi Sozialista eta EH Bilduren artean
adostutakoa izan dela.
Josune Urkolak esan du abstenitu egingo direla, zeren mozioan eskatzen diren hainbat
gauza legalki posible diren edo ez galdera egina daukate eta horren erantzunaren zain
daude.
Patxi Suárezek nabarmendu du ze zorte ona daukaten Gipuzkoan bizi direnek Mugi
txartelarekin, txartel honek berdintasuna bultzatzeko balio baitu. Garrantzitsua dela uste du
gogoratzea denen artean gauza onak ere egiten dituztela eta hau horren adibide dela.
Batzarkideek, gehiengoz, honako mozioa onartu dute:
“2013tik, MUGI tarifa sistema Gipuzkoako tarifa eredua da. Orduan sortu zen, eta
Gipuzkoako indar politiko gehientsuenen babesa du, baita garraio publikoaren gaineko
eskumena duten eta MUGI sistemaren barruan dauden erakundeena ere. MUGIren tarifa
ereduari esker, sistema ekologiko, sozial eta demokratikoa da gure garraio publikoaren
eredua. MUGIren tarifa eredua Gipuzkoako herritar guztien batasunerako eta kohesiorako
elementua da, eta aurrekaririk gabeko adostasuna lortu du alderdi politikoen artean,
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Gipuzkoako herritarren mugikortasunerako funtsezko eskubidea bermatzen duen zerbitzu
publiko baten eredu den aldetik. Usurbilgo Udala eta bere indar politiko gehienak adostasun
eta babes horren parte dira, sistema eratu zenetik.
Esan bezala, MUGIren tarifa eredua 2013an jarri zen martxan. Gipuzkoako Garraioaren
Lurralde Agintaritzak kudeatzen du, eta Euskadiko, Espainiako eta Europako txartel integral
bakarra da; izan ere, 2013. urtetik aurrera, Gipuzkoako garraio operadore publiko guztiak
garraio publikoa planifikatu eta koordinatzeko organo bakar horretan integratzen joan dira,
eta gure tarifa ereduaren bereizgarri nagusia ere jarri dute martxan: tarifak integratzeko
sistema eta, haren ildotik, gure garraio txartela, MUGI TXARTELA, zeinak gure tarifa eredua
ahalduntzen duen.
Esan bezala, garraiobide guzti-guztiak konprometitu dira tarifa eredu bakarrarekin:
errepideko garraio publikoko zerbitzu guztiak, bai hiriartekoak (Lurraldebus eta ibilbide
luzekoak), bai hiri barrukoak (Donostia, Irun, Errenteria, Eibar, Zarautz, Arrasate, Hernani,
Lasarte-Oria, Oiartzun, Oñati eta Tolosakoak), eta trenbideko garraiobide publikoak
(Euskotren eta Renfe Aldiriak).
Gipuzkoan, usurbildarrok eta gainerako gipuzkoarrok garraiobide guztietan bidaiatzen dugu
txartel bakarrarekin, eta, gure tarifa ereduan mugarik nahi ez dugunez, Araba osoan ere
erabil dezakegu, eta, laster, baita Bizkaian ere. Gipuzkoako jende asko bizi da bertan, dela
ikasketengatik, dela lanagatik, eta beste askok Lurraldebusekin bidaiatzen dute hara,
egunero, arrazoi berberengatik. Bada, batzuek eta besteek MUGI erabili nahi dute
garraiobide masibo horretan.
Gipuzkoako tarifa ereduaren erabilera hedatu izana MUGIren erabiltzaileen komunitatea
Gipuzkoako biztanleen ia % 80 delako izan da posible. Horrela, tarifen integrazioari esker,
ekologikoa ez ezik eredu sozial eta bidezkoa ere izateko baldintza guztiak betetzen dituen
tarifa eredua bakarra da MUGI.
Ezaugarri hauek ditu MUGIren tarifa ereduak:

-

Nork erabiltzen duena bakarrik ordaintzen du.
Zenbat eta gehiago erabili, orduan eta gutxiago ordaintzen da.
Ekitatea bermatzen da, babes sozialaren premiarik handiena duten kolektiboek
hobari handiak baitituzte: adinekoek, gazteek, langabeek, baliabide gutxikoek eta
gaitasun bereziak dituztenek.

MUGI tarifa ereduaren bidez, nahi den lekura bidaiatu daiteke, nahi bezala, nor non bizi den
eta zer baliabide dituen gorabehera. Mugi tarifa ereduari esker, gutxien dutenak ez dira
gelditzen gizarte aurrerapenetik baztertuta.
Garraio publikoaren erabiltzaile arruntek dakitenez, MUGIrekin, zenbat eta bidaia gehiago
egin, orduan eta merkeagoak dira bidaiak. Alde horretatik, 2021ean, honako hauek ziren
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MUGIren erabiltzaileentzako batez besteko tarifak zerbitzu batzuetan: Euskotrenena, 0,66
zentimo eta Lurraldebusena, 0,68.
COVID-19 pandemiaren osteko krisialdi betean, non tentsio sozial eta ekonomikoa gutxien
dutenei sufriarazten ari den, eta gerra, gobernuen ekonomia, baina batez ere, Usurbilgo eta
Gipuzkoako emakume, gizon eta familiena aztoratzen ari den, MUGI sistema babesten
jarraitu nahi dugu, eta garraio publikoaren erabiltzaileei lasaitasuna eman. Gainera, uste
dugu MUGI SISTEMAren tarifen ekitate eta justizian are gehiago sakontzeko garaia iritsi
dela, familien ekonomiak ito edo estutu ditzaketen une zailetan baikaude.
Horregatik, tarifak are sozialagoak eta, beraz, are progresiboagoak izatearen alde gaude.
Alde horretatik, uste dugu aurten MUGIko tarifen inguruko eztabaida eta erabakiak hartzeko
unea izango dela helburu hori lortzeko bidean MUGI tarifa ereduan beste urrats bat emateko
unea.
Usurbilgo Udalaren ustez, garraio publikoko sistema inoiz baino gehiago indartzeko unea da,
argi eta garbi, baita sistemak pandemian galdu dituen erabiltzaileak berreskuratzeko eta
erabiltzaile berriak erakartzeko unea ere, eta, horretarako, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde
Agintaritza osatzen duten administrazioek beharrezkoak diren neurri guztiak aztertu beharko
lituzkete. Izan ere, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren eginkizuna gizartean eta
lurralde historikoan mugikortasun irisgarria eta kalitatekoa bultzatzea da, eta egungo eta
etorkizuneko eskaerei erantzutea.
Horregatik guztiagatik, mozio hau sinatzen duten udal taldeek erabaki hau hartzea
proposatzen diote Usurbilgo Udalbatzari:
1. Usurbilgo Udalak tarifak berritzean neurri hauek eztabaidatu eta onar ditzan
eskatzen dio Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzari:
a) Garraio publikoaren erabiltzailerik ohikoenen batez besteko kostua jaisten
laguntzeko neurri hauek hartzea:
- Hurrengo bi ekitaldietan tarifen prezioak izoztuta mantentzea, inolaz ere ezin
daitezen izan garraio publikoaren erabiltzaileak eta beren soldatak energia eta
erregaiaren igoera eragin duten krisiei eta Gipuzkoako gizarteari eragiten dion
inflazio handiari aurre egiten dietenak
- MUGIren deskontu sistemaren aldaketa onartzea, haren progresibitatean eta
justizia sozialean sakontzeko, eta laugarren tartea sortzea, MUGIren
erabiltzaileei doakotasun handiagoa emateko MUGI txartela erabiltzen duten tarte
guztietan
- Etorkizunean tarifak jaisteko formulak aztertzea
b) MUGI sistemaren tarifa ereduaren misio sozialean aurrera egitea eta bereziki
zaurgarriak diren gizarteko kolektibo berriak sartzea
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c) Usurbilgo
Udala
Gipuzkoako
garraio
sistemaren
zerbitzu
guztiak
berreskuratzearen alde dago, baita erabiltzaileak gutxitzeagatik edo beste edozein
erabakirengatik arriskuan egon direnak ere, eta Renfe Aldirien zerbitzuaren egoera
arintzen laguntzeko neurriak aztertzearen alde egiten du.
d) Usurbilgo Udalak garraio eskaintza behar beste zabaltzeko eskatzen dio
Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzari, erabiltzaile guztien eskaerei
erantzuteko.
e) Jakinik Gipuzkoako garraio publikoaren tarifa sistemaren kostuak handitzea ekar
dezakeela horrek guztiak, Usurbilgo Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen
dio errepideen foru sarean bidesaria ordaindu behar den zatietan bildutakoaren
zati bat garraio publikoa sustatzeko erabil dezan eta Gipuzkoako Errepide eta
Bideen Foru Arauaren testu bateratuaren zazpigarren titulua eta hura garatzeko
dekretua martxan jar ditzan –martxoaren 29ko 1/2011 Foru Arauaren bidez onartu
zen Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratuaren
zazpigarren titulua–.
Honela izan da bozketa:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Ainhoa Arrozpide Landa, Oskar Santamaria Pikabea,
Itziar Basterrika Unanue eta Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Abstentzioa: Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu eta Carlos Pérez Fraisoli.
Beraz, mozioa gehiengoz onartu da.
10.- MOZIOA: SAHARA.
Mozioa batzorde batean tratatu ez denez, batzarkideek plenoan tratatzea erabaki dute aho
batez.
Itziar Basterrikak mozioa irakurri du.
Patxi Suárezek adierazi du mozioaren puntuak ulertzen dituela eta partekatzen dituela.
Badaki Espainiako Gobernuak bere lotura historikoa eta afektiboa daukala Sahararekin.
Badaki Nazio Batuen Erakundearen ebazpenak badaudela Saharan autodeterminazioa
bultzatzeko. Aitortzen du bere kasuan gai zaila dela. Errekonozitu behar dela dio Maroko
izan zela su-etena lehenengo urratu zuena. Gustatuko litzaiokeela dio Sahararekin gehiago
kontatzea edo aintzat hartzea. Hala ere, Sahararen bakerako mugimenduko kide batek
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esandakoa irakurri du: “Consideramos que la propuesta marroquí relativa a la autonomía
con la debida garantía puede constituir un punto de partida y no la última parada del tránsito
hacia un modelo de convivencia necesario e inaplazable entre saharauis y marroquíes”.
Bera esaldi honekin geratzen dela azpimarratu du. Autonomiaren aldekoa dela esan du
baina ez helmuga bezala, abiapuntu bezala baizik.
Beraz, ez dagoela mozioaren alde eta kontra bozkatuko duela esan du.
Batzarkideek, gehiengoz, honako mozioa onartu dute:
“Zioa
Espainiako Gobernuak errotik aldatu du bere jarrera Mendebaldeko Saharako gatazkari
dagokionez, Nazio Batuen ebazpenak eta Nazioarteko Zuzenbidea bera ere urratuz.
Halaber Espainiako Estatuak, arrazoi historiko, politiko eta juridikoengatik, erantzukizun
handia dauka bizi-bizi dirauen Mendebaldeko Saharako gatazka politikoan.
Izan ere, 1975an, Hagako Nazioarteko Auzitegiak legez kanpoko jo zituen “Madrilgo
Akordioak“. Ondorioz, Marokok ez dauka subiranotasunik Mendebaldeko Saharan, eta
okupazioa legez kanpokoa da erabat.
Orobat Nazio Batuen Erakundeak Espainiako Gobernuari etengabe erreklamatu dio
potentzia kolonial administratzailea izanik –“de iure” ere bai Auzitegi Nazionalak 2014an
ebatzi zuen autoaz geroztik–, ahalegindu dadila behar adina Saharako Herriak bere
autodeterminazio eskubidea erabil dezan erreferendumaren bidez.
Komunikabide batzuen arabera, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak gutun
bat bidali dio Mohamed VI erregeari, Marokok 2007an Sahararako egin zuen autonomiaerregimenaren proposamena gatazka konpontzeko proposamenik serioena, errealistena eta
sinesgarriena dela esanez. Jose Manuel Albares, Atzerri, Europar Batasuneko eta
Lankidetzako ministroak berak informazio hori baieztatu du.
Abdulah Arabi, Fronte Polisarioak Espainian duen ordezkariak adierazi duenez, Espainiako
Gobernuak urteak daramatza Marokori etengabe atsegin ematen saiatzen, bere ustez
deskolonizatzeke dagoen lurralde bateko potentzia administratzaile gisa ez dagokion
anbiguotasunarekin jokatuz. Arabik berretsi du erreferenduma egin behar dela saharar
herriak erabaki dezan.
Horregatik guztiagatik, Usurbilgo Udalak:
1.- Bere kezka adierazi nahi du Espainiako Gobernuak babesa ematen diolako Marokoko
Erresumak Sahararen autonomiari buruz egindako proposamenari, erabat arbuiatzen du
Espainiako Gobernuko agintariek Mendebaldeko Saharako gatazka politikoaren inguruan
jarrera errotik aldatu izana, historian inoiz ez bezala. Aldaketa honek esan nahi du Marokok
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Mendebaldeko Sahara erabat bereganatzeko dituen asmo eta anbizioekin bat egiten duela
Espainiako Gobernuak.
2.- Espainiako Estatuak lotura historiko eta afektiboa duela Mendebaldeko Saharako gatazka
politikoan, eta, horregatik, Espainiako Gobernuari eskatzen dio Nazio Batuen Erakundean,
EBn eta gainerako nazioarteko erakundeetan modu aktiboan lagundu eta jardun dezala
gatazkaren konponbidearen alde, Nazioarteko Zuzenbidearen eta NBEren ebazpenen
arabera beti ere. Ildo horretan, Gobernuari eskatzen dio babestu ditzala Staffan de Mistura
NBeko ordezkari aldeen arteko negoziazio-prozesu politikoari berriro ekiteko egindako
ahaleginak eskatzen dio.
3.- Ezinbestekoa dela konponbide politiko justu, iraunkor eta elkarrekiko onargarri batetara
iristea, Nazio Batuen Gutunaren printzipio eta asmoen esparruan, Nazio Batuen
ebazpenekin bat etorriz, alde guztien erantzukizuna eskatuz, ikuspegi aldeaniztun eta
eraikitzailea duen konponbidea helburu eta Saharako Herriaren borondatea askatasun osoz
adierazteko eskubidea gauzatuz amaitu beharko litzatekeena.
4.- Mendebaldeko Sahararen auziari irtenbide politikoa ematea funtsezkoa dela adierazten
du, Magrebeko herrialdeen arteko eskualde-lankidetzarako eta eskualdearen egonkortasuna,
segurtasuna eta oparotasuna bermatzeko. Aldi berean inplikatutako alde guztiei eskatzen
die uko egiteko probokaziozko edo indarrezko edozein ekintzari; eta konpromisoa hartzeko
elkarrizketa eta negoziazio prozesuarekin jarraitzeko, Mendebaldeko Saharan
Erreferendumerako Nazio Batuen Misioarekin (MINURSO) hitzartutako akordioak erabat
errespetatuz.”
Honela izan da bozketa:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Ainhoa Arrozpide Landa, Oskar Santamaria Pikabea,
Itziar Basterrika Unanue, Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu eta Carlos Pérez
Fraisoli.
Aurkako botoa: Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Beraz, mozioa gehiengoz onartu da.
11.- GALDERA ETA ESKAERAK.
Ez dago.
Alkateak aipatu du Korrika apirilaren 8an pasako dela Usurbildik eta Usurbilgo Udalak
kilometro bat erosi duela. Udalak bere kilometroa Aliri parean 6:55etan hartuko duela eta
parte hartzera gonbidatu ditu.
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Eztabaidarako gaiak amaiturik, alkateak batzarraldia bukatutzat eman du, arratsaldeko
19:15ak direnean. Eta aztertutakoa eta erabakitakoa jasota gera dadin akta hau jaso da,
idazkariak izenpetuz, alkatearen oniritziarekin.
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