2022KO MAIATZAREN 26AN 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
Luken Arkarazo Silva
Itziar Basterrika Unanue
Josune Urkola Larrarte
Mirari Azurmendi Sorazu
Carlos Pérez Fraisoli
Francisco José (Patxi) Suárez Pérez
Idazkaria: Garazi Etxeberria San Miguel
Ez dira bertaratu: Oskar Santamaria Pikabea eta Andoni Atxega San Sebastian.
Arratsaldeko 18:00etan batzarrari hasiera eman zaio.
Usurbilen, 2022ko maiatzaren 26an 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.- 2022KO MARTXOAREN 31KO BILKURAKO AKTAREN ONESPENA.
Batzarkideek martxoaren 31ko bilkurako akta aho batez onartu dute.
2.- ALKATETZAKO DEKRETU HAUEN BERRI EMATEA: 2022KO APIRILAREN 25ETIK
MAIATZAREN 20RA (2022/439-2022/555).
Alkatetzak 2022ko apirilaren 25etik maiatzaren 20ra bitartean (2022/439-2022/555) egindako
dekretuen berri eman zaie bertaratutakoei.
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Zinegotziak jakinaren gainean geratu dira.
3.- DIRULAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA (2020-2022): GAZTERIA ETA HEZKUNTZA
SAILETAKO 2022KO ERANSKINEN ALDAKETA.
Beñat Larrañagak eman ditu azalpenak.
Bi aldaketa proposatzen dituztela azaldu du, batetik, gazteria sailean Ziortza gazte elkarteari
urtero antolatzen dituen udalekuetako azpiegituretarako dirulaguntza izendatzea. Orain arte 5055 haur hartzeko azpiegiturak zituztela esan du baina aurtengo udalekuetarako inoiz baino
izenemate gehiago izan dituztenez, Ziortzakoek jakinarazi zien kanpin denda gehiago erosteko
dirulaguntza jaso ezkero eta txanden berrantolaketa batekin haur guztiak jasotzeko aukera
izango luketela.
Bestetik, hezkuntza saileko aldaketari dagokionez Beñatek aipatu du azken urteetan Udarregi
ikastolak bere proiektu pedagogikoaren baitan eraikinaren barruan aldaketak egin dituela, eta
era berean lantalde bat martxan zegoela kanpo espazioa egokitzeko asmoarekin, gainera
covidak areagotu duen beharra. Lantalde horrekin elkarlanean hilerri zaharraren bueltan mahai
eta aulkiak jarri direla aipatu du. Bestalde, iaz Eusko Jaurlaritzak dirulaguntza bat atera zuela
esan du jolaslekuak egokitzeko, generoaren ikuspegitik eragingo luketen jolas elementuak
txertatzeko eta baita sedentarismoari aurre egiteko. Dirulaguntza hori tarteko, Udarregi ikastolak
proiektu bat aurkeztu zuela eta onartua izan dela jakinarazi du. Proiektu horrek 13.000 euroko
kostua zuela eta Eusko Jaurlaritzak 5.000 euroko dirulaguntza onartu diola esan du. Udalak
bere aldetik konpromisoa hartua zuela esan du espazio publikoan instalatzeko baimena
emango zuela, brigadaren laguntza izango zutela eta ekonomikoki ere lagunduko zutela. Hortik
datorrela esan du Udarregi ikastolari 4.000 euroko dirulaguntza izendatzea, ulertuz espazio
publikoan instalatuko direla eta herritar ororentzako erabilgarri geratuko direla elementu horiek.
Jarraian, instalatuko diren elementuen berri eman du.
Ainhoa Arrozpidek gaineratu du Udarregiko irakasleek pentsatu zutela LHko eta DBHko ikasleei
galdeketa bat egitea eta, ondorioz, elementuetan aldaketaren bat egon daitekeela dio baina
aurrekontuan ezetz.
Batzarkideek Antolakuntza batzordearen irizpena aztertu ondoren, honako erabakia hartu dute:
“Esp.zk.: ID.02/2022-0004
2022ko urtarrilaren 27ko Udalbatza Plenoak Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren 2022ko
eranskinak onartu zituen.
Orain, bi dirulaguntza lerro berri erantsi nahi dira, bat Gazteria sailean eta bestea Hezkuntza
sailean.
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2022ko maiatzaren 17an egindako Antolakuntza Batzordeak, aho batez, Agurtzane
Solaberrieta, Beñat Larrañaga, Josune Urkola eta Patxi Suárezen aldeko bozkarekin,
egindako irizpena kontuan hartuta, Udalbatzarrak aho batez erabaki du:
ERABAKIA
LEHENENGO: 2020-2022 Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren Gazteria saileko eta
Hezkuntza saileko 2022ko eranskinak aldatzea, dirulaguntza lerro berri bana erantsiz.
BIGARRENA: Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean erabaki honen berri ematea.”
Honela izan da bozketa:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Ainhoa Arrozpide Landa, Luken Arkarazo Silva, Itziar
Basterrika Unanue, Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli
eta Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Beraz, erabakia aho batez hartu da.
4.- 2023 URTERAKO HERRIKO JAIEGUNA IZENDATZEA.
Alkateak adierazi du 2023an Santixabel eguna igandea dela, beraz, horren ordezko jaieguna
izendatu behar dela.
Antolakuntza batzordeko irizpenean proposatzen den bezala, 2023ko herriko jaieguna
uztailaren 3a izatea proposatzen dela esan du.
Batzarkideek Antolakuntza batzordearen irizpena aztertu ondoren, honako erabakia hartu dute:
“Esp.zk.: ID.02/2022-0084
Maiatzaren 13ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian Euskal Autonomia Erkidegoko
langileen 2023. urteko jaiegunen egutegi ofiziala onartzen duen maiatzaren 3ko 56/2022
Dekretua argitaratu da.
Aipatu dekretuaren bigarren artikuluan xedatzen da tokian tokiko jaietako bi egun ere jaiegun
izango direla. Horietako bat, udalek finkatzen dute.
Hau guztia horrela, 2022ko maiatzaren 17an egindako Antolakuntza Batzordeak, aho batez,
Agurtzane Solaberrieta, Beñat Larrañaga, Josune Urkola eta Patxi Suárezen aldeko
bozkarekin, egindako irizpena kontuan hartuta, Udalbatzarrak aho batez erabaki du:
ERABAKIA
3/78

LEHENA: 2023ko uztailaren 2a, Santixabel eguna, igandea izanik, uztailaren 3a
(astelehena) herriko jaieguna izatea.
BIGARRENA: Erabaki honen berri Gipuzkoako Lan, Enplegu eta Gizarte Politiketako Lurralde
Ordezkaritzari ematea.”
Honela izan da bozketa:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Ainhoa Arrozpide Landa, Luken Arkarazo Silva, Itziar
Basterrika Unanue, Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli
eta Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Beraz, erabakia aho batez hartu da.
5.- HAASETAKO A-90 (ELUTX) EREMUKO HEU 90.5 EXEKUZIO UNITATEAREN
GARAPENA BIDERATZEKO ORBEGOZO SALSAMENDI ANAI-ARREBEN ETA
USURBILGO UDALAREN ARTEAN IZENPETU BEHARREKO HIRIGINTZA HITZARMENA
HASIERAKO IZAERAZ ONARTZEA.
Alkateak adierazi du hitzarmen hau beraientzako puntu oso garrantzitsua dela, ulertzen
dutelako hitzarmen honen bidez aginagarren eskaera historiko bati bide emango zaiola,
hitzarmen honen helburu nagusia Elutx eremua eta Aginagako kaskoa zuzenean lotuko duen
oinezbide bat eta txirrindentzako bidea egitea baita.
Jarraian, hirigintza hitzarmen hau ulertzeko eremu honen inguruko aurrekari batzuk aipatu ditu,
irizpeneko aurrekarietan jasotzen den bezala. Aurrekari horiek kontuan izanda, legealdiaren
hasieran bide hori gauzatu zedin harremanetan jarri zirela dio lurjabeekin eta hizketaldi luze eta
negoziazioen ondoren gai izan direla dio osoko bilkura honetara hitzarmena ekartzeko.
Hitzarmenaren baitan, lurjabeek konpromisoa hartzen dutela dio Usurbilgo Udalari lurzorua
lagatzeko doan eta kargarik gabe Elutx bidea eraiki ahal izateko. Udalaren aldetik, berriz, inoiz
eremu hori garatzen bada, bide hori egiteko gastuak gerora ez direla sartuko urbanizazio karga
bezala.
Bestalde, lurjabe horiekin ere adostu dutela dio eremu honen antolamendua. HAPOaren irizpide
nagusiak diren irizpide ekologiko eta jasangarrien norabidean antolatuta dagoela eremu hau
zehaztu du eta horietaz aparte aurreikusten direla dio 27 etxe egitea, hiru bloketan banatuta.
Udalari egiten zaion lagapen honetan, aldemenean sortzen den espazio hori ere baliatu ahal
izango dela dio berdegunea izango den kalitatezko espazio publiko bat osatzeko.
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Alkateak amaitu du esanez hau ahalik eta azkarren bideratu ahal izateko Origami arkitekto
taldearekin harremanetan jarri direla, hauek exekuzio proiektua egiten ari direla eta helburua
dela dio proiektu hori eskutan izanda obrak ahalik eta azkarren lizitatzea.
Batzarkideek Hirigintza batzordearen irizpena aztertu ondoren, honako erabakia hartu dute:
“Esp. Zenbakia: HZ.02/2022-0093
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).

–

Usurbilgo Arau Subsidiarioen (AASS) arabera, A-90 (Elutx) eremuko HEU 90.5
exekuzio unitatea hiri-lur bezala sailkatuta dago eta 21 etxebizitza berri antolatzen
ditu bertan, hiru bloketan banatuta eta guztira 756 m2-ko okupazioarekin eta hiru
solairuko profilarekin gehi sotoa aukeran. Etxebizitzak eraikitzeaz gain AASSek A-90
(Elutx) eremuko HEU 90.5 exekuzio unitatearen irizpide eta helburu bezala jasotzen
da Elutx kalearen lotura egitea, eta ondorioz, arauetako antolamenduan Elutx kaletik
Estrata kaleraino doan bi norabidetako errepidea egitea proposatzen da.
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–

2014 urtean Usurbilgo Udalak Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren (HAPO) idazketa
prozesua hasi zuen eta 2015 urtean onartu zuen HAPOaren Aurrerakina. 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.

–

Aipatutako prozesu eta dokumentu horietan Elutx kaletik Estrata kaleraino doan
bidea egitea lehentasuneko jardueratzat jo zen. Hala, bide hori egiteko helburuz, eta
HAPOaren idazketa prozesuaren testuinguruan, Usurbilgo Udalak eta AASSeko A90 (Elutx) eremuko HEU 90.5 unitateko jabeek, interes publiko urbanistikoa
hobetzeko asmoz, hirigintza hitzarmena adostu dute.

HIRIGINTZA HITZARMENA
HAPOko arduraduna den udal arkitektoak, Nora Erdozia Ibañez andereak, hirigintza hitzamena
aztertuz 2022ko otsailaren 28an emandako txostenean honako ondorioak biltzen ditu hitzez
hitz:
–

Adostutako hitzarmenak lehentasuneko jardueratzat jotzen den Elutx kaletik Estrata
kalerainoko oinezko lotura egitea du helburu. Halaber, hitzamenean jasotako
antolamendu proposamenak Aginagako herrigunea eta Elutx kaleko etxebizitzen
ingurua
lotzen
ditu
oinezko/bizikleta
lotura
berria sortu eta N-634
errepide ertzean ibili behar
izatea saihestuz; espazio
publiko berriak sortzen ditu
(izaera berdeko plaza eta
ekipamendu komunitarioari
lotutako plaza gogorra);
150m2-ko
ekipamendu
komunitarioko lokala sortzen
du
plazari
lotutako
kokapenean; guztira 27
etxebizitza berri antolatzen
ditu, babes sozialeko 11
etxebizitza, 4 etxebizitza
tasatu eta 12 etxebizitza
libre.

–

Adostutako hitzarmenaren
helburua eta jaso duen
hirigintza
antolamendu
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proposamena bat datoz HAPOa idazteko prozesuan ezarritako helburu eta
irizpideekin.

Adostutako HIRIGINTZA HITZARMENAK honela dio hitzez hitz:
USURBILGO INDARREKO ARAU SUBSIDIARIOEN 90-5. HEU ELUTX ANTOLATZEKO ETA
KUDEATZEKO HIRIGINTZA-HITZARMENA
Usurbilen, 2022ko .................... ren ............... an
ELKARTU DIRA
Batetik: AGURTZANE SOLABERRIETA MESA, Usurbilgo Udaleko alkatea.
Bestetik,
Jose MARIA ORBEGOZO SALSAMENDI jauna, adin nagusikoa eta ______ NAN zenbakia duena.
Juan MARIA ORBEGOZO SALSAMENDI jauna, adin nagusikoa eta ______ NAN zenbakia duena.
FRANCISCO ORBEGOZO SALSAMENDI jauna, adin nagusikoa, eta ______ NAN zenbakia
duena.
Manuel MARIA ORBEGOZO SALSAMENDI jauna, adinez nagusia eta ______ NAN zenbakia
duena.
IDOYA ORBEGOZO SALSAMENDI andrea, adin nagusikoa eta ______ NAN zenbakia duena
Miguel ORBEGOZO SALSAMENDI jn., adin nagusikoa, eta ______ NAN zenbakia duena
XABIER ORBEGOZO SALSAMENDI jauna, adin nagusikoa eta ______ NAN zenbakia duena.
Hitzarmen honen ondorioetarako, guztiek Usurbilen dute helbidea: Aginaga auzoan, Galdagorri
Elutx baserrian.
PARTE-HARTZAILEAK
Alde batetik, Agurtzane Solaberrieta Mesa anderea, Usurbilgo Udaleko alkate-udalburua den
aldetik, Udalbatzak ………….. hartutako erabakiaren arabera dituen eskumenekin bat etorriz.
(I.Eranskina)
Orbegozo Salsamendi anaiak, beren izenean eta eskubidez, eta Victoria Salsamendi Azurmendi
bere ama zenaren herentziaren jaraunspen-komunitateko kide gisa, gaur egun oraindik banatu
gabe dagoena.
Alderdiek, jarduten duten heinean, plangintza eta exekuzioko hirigintza-hitzarmen hau egiteko
legezko gaitasun nahikoa aitortzen diote elkarri, eta honako hauek jasotzen dira:
AURREKARIAK
Lehenengoa.- 2013ko uztailaren 22ko Foru Aginduaren bidez, Usurbilgo Plangintzako Arau
Subsidiarioen Berrikuspenaren Testu Bateginean jasotako hirigintza-araudia argitaratzea erabaki
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zen. Testu hori 2013ko otsailean idatzi zen, eta 2013ko maiatzaren 28ko udalbatzarrean onartu
zen. (2013ko irailaren 10eko GAO, 172. zk.).
Bigarrena.- Orbegozo Salsamendi anai-arrebak Aginagako Elutx auzoko 7591026 katastroerreferentzia duen finkaren jabeak dira, eta Jabetza Erregistroan inskribatuta dago 1515.
liburukian, 149. liburuan, 177. folioan, 826. erregistro-finkan. Gaur egun, honako hau da haren
erregistro-deskribapena:
“segundo.- Los terrenos que circundan el edificio, que ocupan ocho mil setenta y nueve metros
cuadrados (8.069 m2), lindando, por Norte, con pertenecidos de la vivienda Norte, el edificio y los
de la casería Mutiozabal; por el sur, con los de Michelconea, Echeveste y camino público
Finka horretatik Usurbilgo Udalak baimena eman du 6.869m2 bereizteko, Arau Subsidiarioetako
UEU 90.5ari dagokiona.
Finkaren mugaketa-planoa aurkeztu da (2. eranskina).
Hirugarrena: Usurbilgo Arau Subsidiarioen (AASS) arabera, finka horri aplikatu beharreko
hirigintza-erregimena A-90 (A/TA) ELUTX hirigintza eremuari dagokiona da, zehazki HEU 90.5
unitatearena. Eremua hiri-lur bezala sailkatuta dago eta indarrean diren AASSek HEU 90.5
unitatean 21 etxebizitza berri antolatzen ditu bertan, hiru bloketan banatuta eta guztira 756m2-ko
okupazioarekin eta hiru solairuko profilarekin gehi sotoa aukeran. Etxebizitzak eraikitzeaz gain
AASSek HEU 90.5 eremuaren irizpide eta helburu bezala jasotzen da Elutx kalearen lotura egitea,
eta ondorioz, arauetako antolamenduan Elutx kaletik Estrata kaleraino doan bi norabidetako
errepidea egitea proposatzen da.
Laugarrena: 2014 urtean Usurbilgo Udalak Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren (HAPO) idazketa
prozesua hasi zuen eta 2015 urtean onartu zuen HAPOaren “Aurrerakina”. Onartutako
dokumentuak Elutx kaletik Estrata kalerainoko doan lotura jasotzen du proposatutako hiru
aukeretan. Horrez gain, A eta B aukeretan Elutxen berdegune berri bat sortzea proposatzen da
etxebizitzarik egin gabe, eta C aukeran aldiz, etxebizitzak egiteko aukera jasotzen da.
HAPOaren lanketarekin jarraituz, 2016 urtean mugikortasuna eta espazio publikoa aztertzeko
“Usurbil Kale Irekiak” parte hartze prozesua egin zen eta lan horretan oinarrituta 2017 urtean
“Genero perspektiba eta eguneroko bizimodua Usurbilgo espazio publikoan: espazio publikoaren
eta Mugikortasun Iraunkorraren plana” idatzi zen.
Dokumentu horren 18.3 proposamenak (3. eranskina) Elutxeko kaletik Estrata kaleraino doan
bidea (Elutx Bidea hemendik aurrera) jasotzen du baina bi norabidetako errepidea izan beharrean
oinezko eta bizikletentzako bidea izatea proposatzen du, motordun trafikoa N-634 bideratuta.
Hortaz gain, egindako prozesuan bide honek Aginagako eguneroko mugikortasunean duen
garrantzia nabarmendu zen, gaur egun Elutx inguruan bizi diren herritarrak Aginagako kaxkora
joateko, eta bereziki, eskolara doazen haurrak eskola joateko, N-634 errepidera atera behar
dutelako derrigor. Aldiz, Elutx Bidea egiten bada, inguru hortako bizilagun eta haurrentzako
oinezko bide seguru eta zuzena bermatuko da. Beraz, interes publikoa oinarri, bideak eguneroko
mugikortasunean eta haurren autonomian duen garrantziagatik Elutx Bidea eremuaren garapenari
lotuta ez egotea eta lehen bait lehen egitea eskatu da herritarrekin egindako prozesuetan.
Elutx Bideak, 152,8 m inguruko luzera eta hiru metro t´erdi zabal ditu (535m2 inguruko azalera).
Bideak aurrekari hauen lehenengo atalean jasotako finka zeharkatzen duenez, bidea egiteko
beharrezko izango da finka horretako lurrak okupatzea (4. Eranskina).
Bosgarrena: Usurbilgo Udalaren Plan Orokorra idazteko prozesuarekin jarraituz, gaur egun udal
zerbitzu teknikoak HAPOaren hasierako dokumentua idazten ari dira.
Idazketa prozesu horretan, HAPOaren aurrerakinean jasotako jarduerak zehaztuz Elutx Bideko
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hirigintza eremurako hauek dira proposatzen diren antolamendu helburu nagusiak: eremuak
Aginagako oinezko loturak indartzea, Elutx Bidea ardatz nagusi delarik; berdegune publiko berriak
sortzea; ekipamendu komunitarioko lokal publiko bat sortzea; eta etxebizitza babestu eta libreak
egiteko aukera sortzea.
Helburu hauek aurrerakineko B eta C aukeretako irizpideak batu eta osatzen ditu eta haien
bideragarritasuna bilatzen dute. Halaber, antolamendu berriak Elutx Bidea du ardatz eta bere
exekuzioa garapenaren hirigintza bete beharra izango da.
Seigarrena.- Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 4. eta 5.
artikuluetan ezarritakoa betez, interes publikoak bakarrik legitimatzen du hirigintza-plangintzak
lurzoruaren erabilera antolatzea. Ondoreetarako, hirigintza-antolamendurako ahala honako
baldintza hauek betez egikarituko da:
a) Dagoen errealitateari buruzko informazio nahikoa, eta errealitate horrek izan dezakeen
bilakaeraren arrazoizko balioespenari buruzkoa.
b) Interes eta behar publiko eta pribatu guztien, hirigintzako funtzio publikoaren helburuen eta
2/2006 Legearen arabera funtzio publiko horren berri eman behar duten printzipioen haztapen
arrazoitua.
c) Adierazpena behar bezala arrazoitutako eta proportzionatutako aukera eta erabakietan, lortu
nahi diren helburuei dagokienez.
Zazpigarrena.- Legedian ezarritakoa aplikatuz, Elutx hirigintza-egoera eta lurzoruaren jabeen
asmoak aztertuta, hitzarmen honen idazketa justifikatzen duten interes eta behar publiko eta
pribatuak haztatzen dira, arrazoituta, eta honako hau adierazten da:
a) 90-5. HEUren hirigintza-garapena eta Elutx Bidea eraikitzeko lurzoruen kokapena bereiztea,
eta haren alboko lurzoruan erabilera publikoko berdegune bat sortzea.
b) Lurzoruaren kudeaketa erraztea, eta Usurbilgo Udalari lagatzea Elutx Bidea eraikitzeko
beharrezkoa den lurra, Hitzarmen hau formalizatzen denean.
c) 90-5 HEU Bideari emandako hirigintza-eraikigarritasuna bideratuta dago ekipamendu
publiko bat lortzeko eta, etxebizitza libreekin batera, sustapen publikoko etxebizitzak
eraikitzeko.
Zortzigarrena.- Azaldutako aurrekariak kontuan hartuta, dokumentu honen bidez, alderdiek
adostu dute, alde batetik, Usurbilgo Udalak Elutx bidea sortzeko lurzoruak eta eremu berde
mugakideak lortu ahal izateko baldintzak finkatzea eta, bestetik, idazketa-fasean dagoen
HAPOaren dokumentuan 90-5 HUErako sartuko diren hirigintza-zehaztapenak.
Horregatik guztiagatik, alderdiak akordio batera iritsi dira, hau da, Hirigintza-Hitzarmen honen
xedera, eta honako klausula hauetan zehazten da:
BALDINTZAK
Lehena. Hirigintzako zehaztapenak HAPOn
Usurbilgo Udalak hitz ematen du Aginagako 7591026 erreferentzi katastrala duen finkaren
antolamendu berria Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean sartuko duela, hitzarmen honen 5. eta 6.
eranskineko plano eta hirigintza-fitxan jaso diren zehaztapenekin.
Bigarrena.- Usurbilgo Udalari lurzorua doan lagatzea.
Orbegozo Salsamendi anaiek konpromisoa hartzen dute Usurbilgo Udalari lagatzeko, doan eta
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kargarik gabe, Elutx Bidea eraikitzeko okupatuko den 826 erregistro-finkaren 535 m2-ko jabetza,
HAPOk ezarritako eremuaren antolamendu-exekuzioek ezarritako kargari aurre hartuz.
Lagapenaren xede den lurzatia grafikoki jasota dago 4. eranskinean.
Lagapen hori eskritura publikoan jasotzeko epea bi hilabetekoa izango da, hitzarmen hau sinatzen
denetik kontatzen hasita, eta erregistroan inskribatu arteko gastu guztiak Usurbilgo Udalak
ordaindu beharko ditu.
Hirugarrena.- Lurzoruaren okupazioa.
Orbegozo Salsamendi anaiak Usurbilgo Udalari baimena ematen dio hitzarmen hau sinatu eta
hurrengo egunetik aurrera 4. Eranskinean jasotako lurzorua okupatzeko erregistroan inskribatu
baino lehen. Udalak konpromisoa hartzen du Elutx Bidea eraikitzeko, oinezko eta bizikletentzako
izango dena, Elutx kalea Estrata kalearekin lotuko duena.
Usurbilgo Udalak ordainduko ditu bidea eraikitzeko obra guztiak
Laugarrena.- Alboko berdeguneen erabilera publikoa.
Orbegozo Salsamendi anaiek Usurbilgo Udalari baimena emango diote Elutx Bidearen paraleloan
doan lur-zatia erabilera publikoko berdegune gisa erabiltzeko. 7. eranskinean grafikoki jasotzen
dira lurrak. Lurzoru horren jabetza Orbegozo Salsamendi anaiaren izenean mantenduko da.
Usurbilgo Udalak eremu hori kontserbatu, mantendu eta berdegune gisa erabiltzeko konpromisoa
hartzen du.
Era berean, 7. eranskinean mugatutako lurzatia ixteko konpromisoa hartzen du, 50 cm-ko altuera
duen hormarekin eta 1,50 m-ko altuera duen metalezko itxiturarekin (metalezko panel
elektrosoldatu plastifikatu berdea)
Bosgarrena.- lagapen-lurzoruen zenbaketa
Usurbilgo HAPOn, Elutx eremuari dagozkion hirigintza-kargak eta -estandarrak betetzeari
dagokionez, hitzarmen honen arabera aldez aurretik egindako lagapen-azalera kontuan edukiko
da.
Seigarrena.- Hitzarmen honen xede den antolamendua behin betiko onartzeko atzerapena
Hitzarmen hau sinatu eta bost urteko epean, oraindik ez badira behin betiko onartu 7591026
erreferentzia katastrala duen finkarako antolamendu berriko hirigintza zehaztapenak (hitzarmen
honetako lehen baldintzan aipatu dira), finkaren jabeek eskubidea izango dute hitzarmen honen
arabera Usurbilgo Udalari jabetzan lagatako lurzatiaren desjabetze-balioaren ordainketa
erreklamatzeko.
Hitzarmen honetan ezarritako hirigintza-zehaztapenak gaur egun idazten ari den Plan Orokorraren
dokumentuan jasoko dira. Prozedura arindu behar bada, gaur egun indarrean dauden arau
subsidiarioen aldaketa bultzatuko da. Nolanahi ere, dokumentu bat edo bestea izapidetzen egon
beharko da gehienez HEMEZORTZI HILABETEKO epean.
Zazpigarrena. antolamendua behin betiko ez onartzearen eragina eta ondorioak.
Hitzarmen honen eta hitzarmenean ezarritako aurreikuspenen eraginkortasuna, oro har, Usurbilgo
Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren berrikuspena behin betiko eta aurreko estipulazioetan
definitutako hirigintza-terminoetan eta -parametroetan onartzearen baldintzapean dago.
Onarpen horren ondorioz, aipatutako hirigintza-aurreikuspenak aldatzen badira, sinatzen dutenek
berriro negoziatuko dute edukia, baldintza berrietara egokituz, horren bidez elkarri onartutako
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prestazioen oreka berrezartzeko.
Baldin eta, udalaz gaindiko administrazio instantzien ebazpenen ondorioz, Usurbilgo Plan
Orokorrean sartutako egiturazko antolamenduko oinarrizko zehaztapenak behin betiko
onespenera iristen ez badira, hitzarmen honen arabera beren gain hartutako edozein
betebeharretatik aske geratuko dira alderdiak. Hala ere, Usurbilgo Udalak hitzarmen honen
arabera jabetzan lagatako lurzatiaren desjabetze-balioa ordainduko du.
Zortzigarrena. Jabeek beren gain hartutako eskubide eta betebeharren estatutu-izaera
Hitzarmen honetan ezarritako betebeharrak eta konpromisoak hitzarmen honen eraginpeko
lursailen jabetzari datxezkiola joko da, edozein dela ere lursailen titularra. Horrela, hitzarmen
honetan parte hartzen duten lurzoruaren egungo titularrek hitzarmen honen xede den hirigintzaeremuko finken titulartasuna hirugarrenei eskualdatuko baliete, konpromisoa hartzen dute
eskuratzaile berriei berariaz beren gain hartzeko dokumentu honetan ezarritako eskubideak eta
betebeharrak, eta aldez aurretik eta modu frogagarrian jakinaraziko diote Usurbilgo Udalari.
Bederatzigarrena.- aplikatu beharreko araudia
Hitzarmen honetan aurreikusi ez den guztirako, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legeak hirigintza-hitzarmenen arloan jasotzen duen erregulazioa
aplikatuko da, eta, beraz, zazpigarren xedapen gehigarriaren 8. paragrafoaren arabera izapidetu
beharko da.
Eta ados daudela adierazteko, alderdiek, jarduten duten moduan, dokumentu honen bi ale/hiru ale
sinatzen dituzte, goiburuan adierazitako lekuan eta egunean.
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TXOSTEN JURIDIKOA
Hirigintzako aholkulari juridikoak, Araudi SLPko Nekane Azarola Martínezek 2022ko maiatzaren
12an 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 SUBSIDIARIOEn 90-5 heu elutx antolatzeko eta kudeatzeko
HIRIGINTZA HITZARMENA ONARTU ETA IZAPIDETZEKO TXOSTEN JURIDIKOA
I.- AURREKARIAK
1.- 2013ko uztailaren 22ko Foru Aginduaren bidez, Usurbilgo Plangintzako Arau
Subsidiarioen Berrikuspenaren Testu Bateginean jasotako hirigintza-araudia
argitaratzea erabaki zen. Testu hori 2013ko otsailean idatzi zen, eta 2013ko
maiatzaren 28ko udalbatzarrean onartu zen. (2013ko irailaren 10eko GAO, 172. zk.).
2.- Arau Subsidiarioek A-90 (a/TA) Elutx eremua mugatu zuten, hiri-lurzoru gisa
sailkatuz eta bizitegi-lurzoru gisa kalifikatuz. Hirigintza-eraikigarritasuna definitzeaz
gain, antolamendu-irizpide gisa, Elutx kaletik Estrata kalera bi norabideko bide bat
eraikitzea proposatzen da.
3.- 2014. urtean, Usurbilgo Udalak Arau Subsidiarioak berrikusteko lanak hasi zituen
eta 2015 urtean onartu zen HAPOren Aurrerakina. Espazio publikoa aztertzeko
“Usurbil Kale Irekiak” parte hartze prozesua egin zen eta lan horretan oinarrituta 2017
urtean “Genero perspektiba eta eguneroko bizimodua Usurbilgo espazio publikoan:
espazio publikoaren eta Mugikortasun Iraunkorraren plana” idatzi zen.
Dokumentu horretan Elutx kaletik Estrata kaleraino doan bidea egitea lehentasuna
duela jaso zen, baina bi norabidetako errepidea izan beharrean oinezko eta
bizikletentzako bidea izatea proposatzen da, motordun trafikoa N-634 bideratuta.
4.- A-90 eremuan (A/Ta ELUTX), Arau Subsidiarioek hainbat Egikaritze Unitate
mugatzen dituzte, eta UEU 90.5ari eragiten dio bidearen proposamenak eta
berdegune bat sortzeak.
Ondorioz, Usurbilgo Udalaren eta UEU 90.5eko jabeen artean hitzarmen bat
egitea proposatu da, batetik, UEU 90-5aren hirigintza-garapena kudeatu aurretik bide
berria (Elutx bidea) eraikitzeko behar den lurzorua lortzea ahalbidetuko duten
alderdiak arautzeko, eta bestetik, Plan Orokor berrian sartuko diren hirigintzazehaztapenak definitzeko.
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:

a) Hirigintza-antolamenduari buruzko hitzarmenak: indarrean dagoen
plangintzan egin daitezkeen aldaketen edukia zehazteko.
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b) Hirigintza egikaritzeko hitzarmenak: indarrean dagoen plangintza
kudeatzeko eta egikaritzeko baldintzak ezartzeko hitzarmena sinatzen den
unean.
Proposatzen den hitzarmenak antolamenduko nahiz hirigintza-egikaritzako
alderdiak arautzen ditu.
Beraz, hitzarmen honetan aplikagarriak dira honako arau hauek:
–
–
–

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 seigarren eta zazpigarren
azalpenetan, 2/2006 Legearen 4. eta 5. artikuluetan ezarritakoaren arabera, alderdien
interesak haztatzen dira, eta interes publikoa justifikatzen da, arrazoituta justifikatzen
da, honako alderdi hauetan oinarrituta:

a) 90-5. HEUren hirigintza-garapena eta Elutx Bidea eraikitzeko lurzoruen
kokapena bereiztea, eta haren alboko lurzoruan erabilera publikoko
berdegune bat sortzea.

b) Lurzoruaren kudeaketa erraztea, eta Usurbilgo Udalari lagatzea Elutx
Bidea eraikitzeko beharrezkoa den lurra, Hitzarmen hau formalizatzen
denean.

c) 90-5 HEU Bideari emandako hirigintza-eraikigarritasuna bideratuta dago
ekipamendu publiko bat lortzeko eta, etxebizitza libreekin batera,
sustapen publikoko etxebizitzak eraikitzeko.
Beraz, proposatzen den hitzarmena interes publikoko arrazoigatik gauzatzen
da.
III.2.- USURBILGO
DAGOKIONEZ

UDALAK

BERE

GAIN

HARTUTAKO

BETEBEHARREI

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 urbanizaziohelburuak sartzea.
Lehenengo estipulazioan Plan Orokorrak barne hartu behar dituen hirigintzazehaztapenak finkatzen dira. Zehaztapen horien aldeko txostena egin du plana idatzi
duen arkitektoak.
2.- Bideko obrak egitea eta inguruko berdeguneak mantentzea.
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Kontuan hartuta oinezkoentzako bidearen garrantzia, ez unitate honetarako
bakarrik, Agina auzo osorako baizik; izan ere, Elutxen bizi direnek Aginagara joateko
N-634 errepidera irten behar izatea saihestuko litzateke, batez ere haurrentzat
eskolara joateko. Usurbilgo Udalak bere gain hartzen ditu bide hori egiteko obrak.
Berdegune mugakideak mantentzeari dagokionez, jabeek baimendu egiten
dute -hitzarmen honen bidez- bidearekiko paraleloan doazen gune horien erabilera
publikoa izatea; ondorioz, Udalak gune horiek mantentzeko konpromisoa hartzen du.
Espazio horien erabilera publikoa dela eta, jabeek erabilera pribatuko gune
bat gordetzea eskatu dute, Udalak ordainduko duen itxitura batekin.
2/2006 Legearen 139) artikulua aplikatuz, bide hori lortzea, sistema orokor
gisa edo tokiko sistema gisa, desjabetze-sistemak integratutako jarduketaren
kudeaketatik aparte lortuko litzateke. Hala ere, hitzarmen honekin, lurzorua doan
lortzen da.
Berdegunerako lurzorua mantentzeari dagokionez, jabetzaren lagapen
formala eremua kudeatu arte ez da egingo, baina hitzarmena sinatzen denetik
erabilera publikoa izango da, horregatik juridikoki bidezkoa da mantentze-lanak
Usurbilgo Udalak egitea.
3.- Hitzarmen honen xede den antolamenduaren behin betiko onarpenaren
atzerapenari dagokionez.
Bidea egiteko lurzoruaren jabetza lagatzea eta berdegunea erabilera
publikorako onartzea, Plan Orokorra behin betiko onartu eta eraikuntzaaprobetxamenduak bertan islatu aurretik egiten da. Ondorioz, 5 urteko epean
hirigintzako zehaztapenak behin betiko onartzen ez badira, jabeak desjabetze-balioa
eskatu ahal izango du.
Erabaki horren helburua honako hau da: jabeei 5 urtean bide eta
berdeguneetara bideratutako lursailen erabilera kentzen bazaie, hirigintzaeraikigarritasuna bermatu gabe, gutxienez lurzoruaren desjabetzearen prezioa
ziurtatzea.
4.- Antolamendua behin betiko ez onartzearen eragina
Zazpigarren estipulazioan, planaren behin betiko onarpenak eraikigarritasuna
murriztea edo behin betiko ez onartzea dakarren ondorioak arautzen da.
Kasu horretan, alderdiek ez dute inolako betebeharrik izango, baina aldez
aurretik Udalak lurzoruaren jabetza dohainik lortu duenez, Udalak lurzatiaren
desjabetze-balioa ordaindu beharko du.
Zehaztapen hori lurzoru legearekin bat dator; izan ere, hirigintza-garapenik
ez badago, Udalak desjabetze bidez lortu behar ditu sistema lokal eta orokorretako
lurzoruak.
III.3.- JABEEK BEREN GAIN HARTUTAKO BETEBEHARREI DAGOKIENEZ
Bigarren, hirugarren eta laugarren estipulazioetan jabeen betebeharrak
arautzen dira, hau da, Usurbilgo Udalari Elutx Bidea exekutatzeko beharrezkoa den
lursaila doan (jabetzan) lagatzea.
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Gainera, udalari bidearen aldameneko berdegunearen erabilera publikoa
baimentzeko konpromisoa hartzen dute, unitatea hirigintzaren aldetik kudeatu eta
onartutako antolamenduaren arabera laga arte.
Usurbilgo Udalak hitzarmen hau sinatu eta hurrengo egunetik aurrera
okupatu ahal izango ditu lurzoruak, eta bost urteko epea izango du plangintza
onartzeko.
Proposatutako antolamenduak auzorako
ekipamendu publikoa eraikitzea ekarriko du.

etxebizitza

babestuak

eta

Azken batean, eta kontuan hartuta eremua egokia dela Aginaga auzoan
bizitegi-garapen bat planteatzeko, hitzarmen honen bidez Elutx bidea exekutatzeko
lurzorua doan lagatzea ahalbidetzen da, UEU 90.5 kudeatu arte itxaron beharrik gabe.
III.4.- HITZARMENEN EDUKIARI DAGOKIONEZ
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen
49. artikuluak hitzarmenen eduki orokorra arautzen du.
Hitzarmenaren proposamena aztertu da, eta honako zehaztapen hauek
betetzen ditu:

a) Hitzarmena sinatuko duen lurzoruaren jabeak Victoria Salsamendi
Azurmendiren oinordekoak dira, eta Jabetza Erregistroan lursaila haren
izenean dago inskribatuta, herentziaren banaketa ez delako egin.
Beraz, hitzarmena izapidetzen denean, hitzarmena sinatzeko, lursailak
jabetza-erregistroan sinatzen dutenen izenean egon behar du.

b) Udalaren eskumena adierazten da, eta onartzeko organo eskuduna
osoko bilkura da.

c) Azalpenetako zortzigarrenean hitzarmenaren xedea definitzen da.
d) Hartutako konpromisoetan, ez dago kontraprestazio ekonomikorik
lurzorua eskuratzeagatik. Udalak bidea eraiki beharko du, baina ondoren
izapidetuko den proiektu eta espediente baten xede izango da.

e) Plan orokorra onartzeko atzerapena edo hitzarmenean zehaztutako
eraikigarritasuna murriztearen ondorioak seigarren eta zazpigarren
estipulazioetan 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) Epeari dagokionez, 49.h) artikuluak 4 urteko epea ezartzen du (8 urtera
luza daiteke) hitzarmenen indarraldirako, izaera orokorrarekin.
Dagokigun kasuan, hirigintza-hitzarmen baten aurrean gaude, eta
seigarren estipulazioan bost urteko epea, gehienez, ezartzen da
hitzarmeneko zehaztapenak plangintzan jasotzeko.
Plan Orokor baten berrikuspena izapidetzeko jarraitu beharreko
prozedura kontuan hartuta, hirigintzako legeriaren arabera, bost urteko
epea juridikoki justifikatutzat jotzen da.
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Ondorioz, hitzarmenak aipatutako 49. artikuluan ezarritakoa betetzen du.
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 Arau
Subsidiarioen 90-5 HEU antolatu eta kudeatzeko hirigintza-hitzarmenaren testuari,
osoko bilkurak onartzeko eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko, hala ere,
hitzarmena sinatzen dutenek –izapidetu ondoren – jabetza-erregistroan jabe gisa
agertu behar dute.
Usurbilen, 2022ko maiatzaren 12an
Nekane Azarola Martínez.
Abokatua. Araudi SLP

LEGE TXOSTENA
Udal idazkariak, Garazi Etxeberria San Miguel andereak, 2022ko maiatzaren 13an eman du
dagokion txostena. Hirigintzako aholkulari juridikoak, Araudi SLPko Nekane Azarola Martínezek
egindako txosten juridikoari adostasun oharra egin dio eta ez du eragozpenik ikusi Hirigintza
Hitzarmenari hasierako onespena emateko. Izapidetzeari dagokionez, honako urrats nagusiak
aipatu ditu:


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 maiatzaren 19an egindako bilkuran,
Agurtzane Solaberrieta, Lur Etxeberria eta Patxi Suarezen aldeko botoekin, eta Mirari
Azurmendiren abstentzioarekin, egindako irizpena kontuan hartuta, Udalbatzarrak gehiengoz
erabaki du:
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ERABAKIA
LEHENDABIZI: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-90 (Elutx) eremuko HEU 90.5
exekuzio unitatearen garapena bideratzeko Orbegozo Salsamendi anai-arreben 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, Luken Arkarazo Silva, 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.
6.- HAASETAKO S-5 (OLARRIONDO) SEKTOREA ANTOLATU ETA KUDEATZEKO
SEKTOREKO JABEEN ETA USURBILGO UDALAREN ARTEAN IZENPETU BEHARREKO
HIRIGINTZA HITZARMENA BEHIN BETIKO IZAERAZ ONARTZEA.
Alkateak adierazi du martxoko plenoan hasieraz onartu zutela, jendaurrean egon den bitartean
ez dela inolako alegaziorik aurkeztu, beraz, gaurko plenoari behin betiko izaeraz onartzea
dagokiola.
Hitzarmen honen bitartez lortzen dutela dio Olarriondoko eremu hori modu jasangarrian eta
orekatuan garatu ahal izatea hurrengo urteetan. Beraien ustez gaur egungo arauetan jasota eta
onartuta dagoen antolamendua eta garapena neurriz kanpokoa da, azken urteetan Usurbilek
izan duen hazkunde erritmoa kontuan hartuta.
Lorpen haundi bat dela esan du hirigintza hitzarmen honen bidez lortu dena, batez ere, jarraian
aipatu dituenengatik.
Batetik, eraikigarritasuna nabarmen murriztea lortu dutelako, bertan 316 etxebizitza eraikiko
direla zehaztu du, gehienak babestutakoak.
Bigarrenik, eremua ez delako dena aldi berean garatuko, lau azpi-eremutan banatuta dagoela
dio eta hauek HAPOak izango duen programazio baten arabera antolatuko direla zehaztu du.
Hirugarrenik, hirigintza jasangarriaren eta ekologikoaren irizpideak nagusitzen direlako eremu
honetan, ekoauzo bat sortzea planteatzen dute.
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Azkenik, eremu honetan erabilera nahasketa sustatzea planteatzen delako, ez delako soilik
eremu erresidentzial bat izango azpimarratu du, baizik eta auzo bizi bat.
Batzarkideek Hirigintza batzordearen irizpena aztertu ondoren, honako erabakia hartu dute:
“Esp. Zenbakia: HZ.02/2022-0092
Plenoak, 2022ko martxoaren 31ean, besteak beste, zera erabaki zuen hitzez hitz:
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.

Espedientea jendaurrean jarri zen 20 lanegunez, ondoko iragarkia argitaratuz: Gipuzkoako
Aldizkari Ofiziala (69. zenbakia) – 2022-04-11.
Espedientea jendaurreko epealdian egon den bitartean, ez da inolako alegaziorik aurkeztu.
HIRIGINTZA HITZARMENA
Jendaurrean egondako HIRIGINTZA HITZARMENAk honela dio hitzez hitz:
USURBILGO PLANGINTZAKO ARAU SUBSIDIARIOETAKO S-5 OLARRIONDO
SEKTOREA ANTOLATZEKO ETA KUDEATZEKO HIRIGINTZAKO HITZARMENA
ELKARTUAK
ALDE BATETIK,
Agurtzane SOLABERRIETA MESA anderea, adinez nagusia, Usurbilgo Udaleko
Alkate-Lehendakaria,
ETA BESTETIK,
Josefa Ignacia IBARGOYEN ESNAOLA and., adinez nagusia, ondorio hauetarako
helbidea, ______ NANa duena.
María Dolores IBARGOYEN ESNAOLA and., adinez nagusia, ondorio hauetarako
helbidea,______ zk.ko NANa duena.
María Milagros IBARGOYEN ESNAOLA and., adinez nagusia, ondorio hauetarako
helbidea, ______ NANa duena.
Antonio OCHOA LARRINGAN jn, adinez nagusia, ondorio hauetarako helbidea ,
______ NANa duena.
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Lander INCHAUSTI LARRECHEA jn, adinez nagusia, ondorio hauetarako helbidea ,
______ 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:B-20876165; 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 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 kudeaketasistema lankidetzakoa zela, plangintza- eta kudeaketa-tresnak epe jakin
batean idatzi eta onartzeko konpromisoa.

•

Lurzoruaren jabeen konpromisoak oro har:
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─

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.

─

23 bizitzako eraikina altxatzea eta Usurbilgo Udalari ematea,
erabiltzeko prest.

─

Sektorearen
aprobetxamenduaren
hirigintza-lagapenaren
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, gutxi gorabehera 230 m2
eraikiren baliokideak.

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 kalte-ordaineko 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 merkataritza-sozietateak,
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 .

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

Eraikigarritasuna guztira:
Sestra gainean:
Sestra azpian:
Etxebizitza librea
Etxebizitza tasatua
Babes ofizialeko etxebizitza
Etxebizitza soziala
Erabilera komertziala

% 40
% 28
% 28
%4

17.978 m2(t)
12.298 m2(t)
12.298 m2(t)
1.820 m2(t)

146 etxebizitza
120 etxebizitza
120 etxebizitza
23 etxebizitza

123 m2(t)/etx.
102 m2(t)/etx.
102 m2(t)/etx.
79 m2(t)/etx.
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).

•

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 €
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Birpartzelazio proiektua

61.706 €

Urbanizazio proiektua

231.844 €

Ordezko bizitokirako erabaki gastuak eta tramitazioak
URBANIZAZIOAREN KOSTUA GUZTIRA

64.338 €
7.782.303 € % 68

2003ko abenduaren 17ko hitzarmeneko kargak
23 bizitza sozialen eraikin amaitua (74.310 €/etx.) (% 47)
2

2

Lokal komertzialak (230 m ) (350 €/m ) (% 2)
Dagozkien lurzoruak (etx. + lokala) (% 3)

1.709.150 €
80.500 €
103.941 €

1.600.000 euroko kopurua 2007ra eguneratua (% 48)

1.734.400 €

HITZARMENA GUZTIRA

3.672.992 € % 32

KARGAK GUZTIRA

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.

•

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.

29/78

•

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 A44 “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.

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.
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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 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 finantzaahalmenik, 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 plangintzaeta 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, hirigintzaestandarrei 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, hirigintza-antolamendurako ahala honako arau hauen arabera gauzatuko
da:

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
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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, eguneroko behar nagusiei
erantzutearren.
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 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.
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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 PR-13 partzelatik antolamendu berriaren ondoriozko
partzelara aldatuko dira.

14. Etorkizuneko antolamendua kudeatzeko irizpideak zehaztea, onartutako
hirigintza-tresnak eta alderdiek orain arte hartutako konpromisoak kontuan
hartuta, Plan Orokorraren berrikuspenean zehaztutako antolamendu
berriaren kudeaketa errazteko.

15. Antolamenduan generoaren eta hizkuntzaren ikuspegia sartzea, eta espazio
publikoa hirigintza inklusiboaren ikuspegitik diseinatzea.
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, Usurbilgo Hiri Antolamenduko Plan Orokorra Berrikusteko
Dokumentuan jaso beharko da.
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 hirigintzabetebeharrak zehaztea.
BIGARRENA. IZAERA JURIDIKOA
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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.
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 m2(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.
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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 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 hirigintzaeraikigarritasun haztatuaren araberakoak izango dira eta, horrela, fase
bakoitzeko onuren eta kargen banaketa orekatua bermatuko da.

5. eranskinean doa azpieremu edo egikaritze faseetarako proposamena.
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.
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:
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•

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:
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
BETEBEHARREN ESTATUTU IZAERA.

HARTUTAKO

ESKUBIDE

ETA

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 hirigintzaeremuan 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 BETIKO EZ ONARTZEAREN ERAGINA
ETA ONDORIOAK.
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Hitzarmen honen eta hitzarmenean ezarritako aurreikuspenen eraginkortasuna, oro
har, Usurbilgo Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren berrikuspena behin betiko eta
aurreko estipulazioetan definitutako hirigintza-terminoetan eta -parametroetan
onartzearen baldintzapean dago.
Onarpen horren ondorioz, aipatutako hirigintza-aurreikuspenak aldatzen badira,
sinatzen dutenek berriro negoziatuko dute edukia, baldintza berrietara egokituz,
horren bidez elkarri onartutako prestazioen oreka berrezartzeko.
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.
INDARGABETZEA.

HITZARMENAREN

BALIOZKOTASUNA

ETA AURREKOA

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 hirigintzahitzarmenak, 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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Guzti hau ikusirik, Hirigintza Batzordeak, 2022ko maiatzaren 19an egindako bilkuran,
Agurtzane Solaberrieta, Lur Etxeberria eta Patxi Suarezen aldeko botoekin, eta Mirari
Azurmendi abstentzioarekin, egindako irizpena kontuan hartuta, Udalbatzarrak gehiengoz
erabaki du:
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ERABAKIA
LEHENDABIZI: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako S-5 (Olarriondo) Sektorea antolatu
eta kudeatzeko sektoreko jabeen eta Usurbilgo Udalaren artean izenpetu beharreko Hirigintza
Hitzarmena behin betiko izaeraz ontzat ematea.
BIGARRENA: Alkateari ahalmena ematea Udalaren izenean hitzarmen hau izenpetzeko,
hitzarmena behin betiko onartutzat jo ostean.
HIRUGARRENA: Erabaki hau Gipuzkoa Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
LAUGARRENA: Era berean, erabaki honen berri interesatuei ematea.”
Honela izan da bozketa:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Ainhoa Arrozpide Landa, Luken Arkarazo Silva, 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.- HAASETAKO A-96 (PORTALMUSU) ETA A-97 (KOMENTUA) EREMUEN HIRIGINTZA
ERAIKIGARRITASUNA HAUNDITZEKO ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA PUNTUALA
(04 ALDAKETA). BEHIN BEHINGO ONARPENA.
Alkateak azalpenak eman ditu. Hasierako onarpena jendaurrean egon den bitartean ez dela
inolako alegaziorik aurkeztu adierazi du, bestalde, txosten sektorialak ere eskatu direla eta
erakunde desberdinetatik hainbat baldintza jarri direla esan du. Arkitektoaren txostenaren
arabera, baldintza horiek Matiak arauen aldaketako dokumentuan txertatu ditu, beraz, behin
behingo onarpena ematea hurrengo urratsa izango litzatekeela dio. Behin behingo onarpen hau
eman ondoren, Jaurlaritzaren Lurralde Antolaketako Batzordera eraman beharko dela dio
batzorde horren aldeko txostena eskuratu eta gero Foru Aldundiak behin betiko onespena
emateko.
Eraikigarritasun haunditze hori erabat lotuta dagoela esan du lantzen, sortzen eta diseinatzen
ari diren zaintza eredu berriarekin. Era berean, eraikigarritasuna haunditze horren ondorioz
Udalak 226 m2 izango dituen espazio bat jasoko duela gaineratu du.
Batzarkideek Hirigintza batzordearen irizpena aztertu ondoren, honako erabakia hartu dute:
“Esp. Zenbakia: HZ.01/2021-0263
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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 Arau Subisidiarioetako A-96
(Portalmusu) eta A-97 (Komentua) eremuen hirigintza ezaugarriak.
HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN BEREZIA
Usurbilgo Udaleko Plenoak, 2010eko ekainaren 30ean, zera erabaki zuen:
Hiri
Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-96 (Portalmusu) eta A-97 (Komentua) eremuetako
Hiri Antolamenduko Plan Berezia behin betikoz onartzea. Erabaki hau eta Hiri
Antolamenduko Plan Bereziaren ordenantza arautzaileak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialeko
131. aldizkari ofizialean argitaratu ziren 2010eko uztailaren 13an.
2019ko maiatzaren 23an berriz, Usurbilgo Udaleko Plenoak, Hiri Antolamenduko Arau
Subsidiarioetako A-96 (Portalmusu) eta A-97 (Komentua) eremuetako Hiri Antolamenduko
Plan Bereziaren Aldaketa (2019 maiatza) behin betikoz onartzea erabaki zuen. Erabakia
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialeko 101. aldizkari ofizialean argitaratu ziren 2019ko maiatzaren
30ean.
BERRIKUNTZA GUNEA ETA ZAINTZADUN ETXEBIZITZAK
Beharrezko hirigintza-tresnak onartu ondoren, Tokiko Gobernu Batzordeak, 2020ko
urtarrilaren 28an, MATIA SERVICIOS SOCIALES SL enpresari, Hiri Antolamenduko Arau
Subsidiarioetako A-96 (Portalmusu) eta A-97 (Komentua) eremuetako Birpartzelaketa
Proiektuko P.1 partzelan berrikuntza-zentroa eta zaintzadun etxebizitzak eraikitzeko udal
baimena eman zion. Zuinketa planoa 2020ko uztailaren 24ean izenpetu zen obrei hasieraz
emanez.
HIRIGINTZA ERAIKIGARRITASUNA HAUNDITZEA
2021eko ekainaren 30ean, MATIA SERVICIOS SOCIALES SL enpresaren ordezkaritzan
diharduen GERARDO AMUNARRIZ PEREZ jaunak, Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako
A-96 (Portalmusu) eta A-97 (Komentua) eremuetarako Plan Bereziak onartutako hirigintza
eraikigarritasuna, gaur egun baimenduta dagoen eraikuntza-bolumenaren barruan (erdisotoan
eta estalkipean) 1.700 m2/t inguru handitzeko eskaera egin dio Usurbilgo Udalari.
Aldaketa beharrak kontuan izanda, Fundazioari lotutako Matia Servicios Sociales SLren
izenean Gerardo Amunarrizek Plangintza Orokorra aldatzeko eskaera egin zion Usurbilgo
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Udalari, eta honek, 2021eko uztailaren 20ko Udalbatza Plenoan, Arau Subsidiarioetako A-96
(Portalmusu) eta A-97 (Komentua) eremuen hirigintza eraikigarritasuna handitzeko Arau
Subsidiarioen aldaketa puntualaren espedienteari hasiera ematea onartu zuen, baita parte
hartzeko programa ere. Erabakia 2021eko abuztuaren 11ko GAOn argitaratu zen.
ALDAKETA PUNTUALERAKO DOKUMENTUA
2021eko azaroaren 23an, Matia Servicios Sociales SLren izenean Gerardo Amunarrizek
Arau Subsidiarioen aldaketa puntualerako hirigintza dokumentua aurkeztu du Usurbilgo
Udalean, dagokion izapidetzea izan zezan.
HASIERAKO ONESPENA ETA JENDAURREAN JARTZEA
Hala, 2021eko abenduaren 23an, Plenoak, udal teknikarien aldeko txostenak kontutan
izanik, aho batez, zera erabaki zuen hitzez hitz:
LEHENENGO: Hiri Antolamenduko Arau Subisidiarioetako A-96 (Portalmusu) eta A-97
(Komentua) eremuen hirigintza eraikigarritasuna haunditzeko Arau Subsidiarioen
Aldaketa Puntuala (04. 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 URAUraren Euskal Agentziari jakinaraziko zaie.

Hartutako erabakiaren arabera, espedientea jendaurrean jarri zen hilabetez, ondoko
iragarkiak argitaratuz:
−
−
−
−

Berria: 2022-01-12
Gara: 2022-01-12
El Diario Vasco: 2022-01-13
Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala (15. zenbakia): 2022-01-25

Jendaurreko epealdiaren amaiera: 2022-02-26
Jendaurreko epealdian ez da inolako alegaziorik izan.
KANTAURIKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOAREN TXOSTENA
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URA ur agentziak, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeko 90.1 artikulua kontutan
izanik, 2021eko abuztuaren 3an beraien eskumeneko alorrari dagokionean arau aldaketak
bete beharko lituzkeen baldintzak zeintzuk diren eta antolamenduak zeintzuk errespetatu
behar dituen galdetuz igorritako idatziari erantzunez, 2022ko urtarrilaren 14ean, Kantauriko
Konfederazio Hidrografikoak egindako txostena helarazi zuen. Hitzez hitz honela dio:
ICA/20/2021/0052
TR/tr E.I.U.
INFORME
Solicitud de Información sobre la Modificación Puntual de las NNSS referente a las
Áreas A-96 Portalmusu y A-97 Komentua de Usurbil, T.M. Usurbil (Gipuzkoa)
PETICIONARIO: Ayuntamiento de Usurbil
Con fecha de Registro de entrada 30/09/2021, la Agencia Vasca del Agua (URA), en virtud de
la encomienda vigente sobre distintas actividades en materia de dominio público hidráulico en
las cuencas intercomunitarias del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOE
núm. 30 de 04/02/2016 y BOE núm. 18, de 21/01/2020), remite a la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico (CHC) la solicitud de información sobre la Modificación Puntual de las NNSS
referente a las áreas A-96 Portalmusu y A-97 Komentua de Usurbil.
En este sentido, se solicita información sobre los riesgos existentes y los condicionantes
medioambientales que deban ser respetados por su ordenación.
Finalmente, con fecha de Registro de entrada 05/10/2021 la Agencia Vasca del Agua (URA)
remite a la CHC su propuesta de informe en relación al asunto de referencia.
Entre la documentación remitida se encuentra una Memoria en la que se indica que “el PEOU
que desarrolla la Ficha Urbanística del Ámbito 96/97 Miravalle optó por vincular la totalidad de
la edificabilidad urbanística sobre rasante al uso de Equipamiento, reconvirtiendo la
edificabilidad residencial al citado uso para poder agotar la totalidad de la edificabilidad, 10.472
m2/t”.
Las nuevas necesidades para la ampliación de servicios, con la finalidad de mejorar la atención
y prestar un mejor servicio, requieren incrementar la edificabilidad en 1.700 m2/t, sin alterar la
volumetría del edificio.
En relación a los recursos hídricos, el municipio de Usurbil está integrado en la Mancomunidad
de Aguas del Añarbe, por lo que tratándose de un equipamiento dentro del Suelo Urbano se
entiende por este Organismo de cuenca que el abastecimiento de agua se conectará a la red
municipal y que la misma contará con recursos suficientes.
De igual manera, en relación al saneamiento, el municipio de Usurbil vierte sus aguas
residuales al sistema general de saneamiento para su tratamiento final en la EDAR de Loiola,
con vertido al dominio público marítimo terrestre.
En relación a la hidrología el río Oria, que recorre el municipio de Usurbil en dirección sureste a
noroeste, está integrado en el Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI)
ES017-GIP-16-1.
El ámbito de actuación se sitúa en la margen derecha del río Oria fuera de la zona de policía
de cauces no estando afectado por las zonas de inundación definidas en dicho ARPSI, tal y
como se grafía en el esquema cartográfico adjunto.
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En base a lo anterior, en lo que aspectos competencia de la CHC se refiere, se señalan a
continuación las principales cuestiones a considerar en la redacción de la Modificación Puntual
de referencia:

1. La Modificación Puntual deberá incorporar una estimación de la demanda de recursos
hídricos que comporten sus determinaciones, la cual deberá realizarse teniendo en
cuenta lo establecido en los artículos 22 y siguientes de la Normativa de la revisión
del Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del
Cantábrico Oriental, aprobada por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero.
No obstante lo anterior, deberá aportarse certificado de la entidad gestora del servicio
de abastecimiento de agua que garantice que la red cuenta con recursos suficientes
para amparar las necesidades de abastecimiento de agua.

2. Igualmente la Modificación Puntual deberá incorporar un análisis de las necesidades
de saneamiento y depuración que comporten sus determinaciones, al objeto de dar
cumplimiento a las condiciones impuestas por los artículos 245 y siguientes del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
La solución que se adopte para el saneamiento ha de resultar consecuente con lo
establecido en el artículo 54.6 de la Normativa de la revisión del Plan Hidrológico de la
parte española de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental, aprobada por
Real Decreto 1/2016, de 8 de enero en cuanto a que la incorporación de los vertidos a
sistemas de saneamiento gestionados por la Administración, autonómica o local, o
entidades dependientes de las mismas será considerada como opción preferente
frente a la alternativa de depuración individual con vertido al dominio público
hidráulico

3. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales
susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del
dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización
administrativa. Los vertidos de aguas residuales requerirán, por tanto, la previa
autorización del Organismo de cuenca, a cuyo efecto el titular de las instalaciones
deberá formular la correspondiente solicitud de autorización acompañada de
documentación técnica en la que se definan las características de las instalaciones de
depuración y los parámetros límite de los efluentes (arts. 100 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas, así como 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril modificado por RD
9/2008, de 11 de enero).
Todo vertido deberá reunir las condiciones precisas para que considerado en
particular y en conjunto con los restantes vertidos al mismo cauce, se cumplan en
todos los puntos las normas y objetivos ambientales fijados para la masa de agua en
que se realiza el vertido.
LA JEFA DE SERVICIO,
Noemí López Fernández
EL COMISARIO DE AGUAS,
Gonzalo Gutiérrez de la Roza Pérez
Conforme: Oviedo,
EL PRESIDENTE,
Manuel Gutiérrez García
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BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUAREN TXOSTENA
Gipuzkoako Foru Aldundiko Bide Azpiegituretako Departamentuko Plangintza eta ustiaketa
unitateko buruak, Jesus Angel Maguregui Arregui jaunak eta Kudeaketa eta Plangintzako
Zuzendari Nagusiak, Mikel Uribetxebarria Barrena jaunak, 2022ko urtarrilaren 19an eman
dute beraien txostena. Hitzez hitz honela dio:
USURBILGO A.96 PORTALMUSU
ETA A.97 KOMENTUA EREMUEN HIRIGINTZA
ERAIKIGARRITASUNA HANDITZEKO ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETARI BURUZKO
TXOSTENA
Usurbilgo Udalak A.96 Portalmusu eta A.97 Komentua eremuen hirigintza eraikigarritasuna
handitzeko arau subsidiarioen aldaketa bidali du, Bide Azpiegituretako Departamentuak
irizpena eman dezan, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bateratuak, 2006ko
ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Arau- emaileaz onartutakoak, 94. artikuluan agintzen
duena betez.
Eremua herrigunearen goiko aldean dago, N-634 errepidearen ondoan, 2,730 eta 2,860 KPen
artean, eskuineko ertzean. Plan Berezia du, 2010ean onartua eta 2019an aldatua,
departamentu honen aldeko txostenarekin. Matia Fundazioak sustatutako Gerontologia Zentro
bat eraikitzea zen haren helburua.
Zentroa eraikitzen hasi ondoren, premia berriak antzeman dira, hain zuzen ere, hauek:
prebentziozko jarduera fisikoa egiteko eta errehabilitaziorako espazioak izatea; “ordezko
bizitokiak” izatea, zentroaren bizitokien osagarri izango direnak, eta elkarbizitza unitateei
irtenbidea ematera bideratutakoak, betiere, hasiera batean, pertsona bat mendekotasun
egoeran dagoenean eta intentsitate handiko zainketak behar dituenean; eta, azkenik, Kalezar
inguruan aparkatzeko plazak izatea.
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Agiria aztertu ondoren, Departamentuaren eskumeneko gaiei dagokienez, ez dugu
eragozpenik ikusten onespena emateko.

MUGIKORTASUNEKO
TXOSTENA

ETA LURRALDE

ANTOLAKETAKO

DEPARTAMENTUAREN

Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde Antolaketako Zuzendari Nagusiak, Miguel Angel Crespo
Rico jaunak, 2022ko martxoaren 8an helarazi du beraien txostena. Hitzez hitz honela dio:
B-009/21
ASUNTO: MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS REFERIDA A LAS
ÁREAS A.96 (PORTAL MUSU) y A.97 (KOMENTUA).
MUNICIPIO: USURBIL.
1.- ANTECEDENTES.
1.1.- Objeto del plan.
Con fecha 13.01.2022 se da entrada a Ia documentación técnica correspondiente al plan
mencionado en el encabezamiento, remitida por el Ayuntamiento a los efectos de Ia emisión
por parte de este Servicio del informe que se considere oportuno1.
La Modificación de NNSS2 tiene por objeto fundamental el acomodar el planeamiento
urbanístico general vigente a Ia actuación que Matia Servicios Sociales S.L.U. se encuentra
ejecutando en Ia actualidad en los terrenos correspondientes a las areas A.96/Portal Musu y
A.97/Komentua, destinada a Ia construcción de un Centro de Alojamiento con Cuidados.
1.2.- Tramitación.
El documento remitido, de fecha Noviembre 2021, ha sido aprobado inicialmente, sin
condiciones, el pasado 25 de enero.
1.3.- Documentación.
El proyecto de Modificación de NNSS ha sido redactado por Rehabite arquitectos S.L.P. y el
abogado José María Abad.
El documento consta, entre otros, de una Memoria lnformativa y Justificativa, Planos de
lnformación y Ordenación, Fichas de Características vigentes y modificadas de los dos ámbitos
afectados, Estudio de Viabilidad Económica Financiera y Memoria de Sostenibilidad
Económica.
2.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS.
2.1.- Introducción.
Las áreas A-96 Portal Musu (4.147 m 2) y A-97 Komentua (7.872 m2) ubicadas en el barrio de
Kalezar, se constituyeron en su momento como dos ámbitos urbanísticos diferenciados de las
Normas Subsidiarias para cada uno de los cuales se establecieron sus respectivos criterios y
objetivos de ordenación: así, mientras que para el primero se proponía un pequeño desarrollo
residencial con capacidad para albergar hasta 36 viviendas, para el segundo, ocupado
entonces por un convento de monjas y un centro de acogida para toxicómanos, se establecía
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su consolidación así como Ia construcción de un nuevo edificio en sustitución de los existentes
en Ia zona próxima a Ia entrada principal.
En 2010, en desarrollo de las NNSS aprobadas en 2004, fue aprobado definitivamente un Plan
Especial conjunto para ambas áreas (nuevo ámbito A96/A97 Miravalle), el cual ademas de
reordenar el aprovechamiento residencial previsto en aquellas, posibilitaba Ia construcción de
un Centro Gerontológico en Ia parte mas o menos correspondiente al área A-97, previo el
derribo de Ia totalidad de las construcciones existentes en Ia misma (convento y centro de
acogida de toxicómanos). Si bien este Plan Especial fue seguido de un PAU y Proyecto de
Reparcelación que fueron asimismo aprobados definitivamente, el mismo, por una u otra razón,
nunca fue ejecutado.
Así las cosas en 2019 vuelve a retomarse el desarrollo urbanístico del ámbito Miravalle, para lo
que se redacta un nuevo Plan Especial, si bien en esta ocasión con cambios significativos
respecto al primero, toda vez que se opta por eliminar Ia edificabilidad residencial inicialmente
prevista en las Normas Subsidiarias para construir en su Iugar un único equipamiento
asistencial privado de mayor tamaño que el inicialmente ordenado en el Plan Especial de 2010
(Centro de lnnovación y Viviendas con Cuidados3).
Este plan, aprobado definitivamente el 30.05.2019, propuso sobre una parcela de 7.528 m 2 Ia
construcción de un edificio asistencial de 10.472 m2(t), con un perfil maximo de 5 plantas sobre
rasante. Complementariamente, a modo de dotaciones publicas del área, se ordenó un
aparcamiento público con 44 plazas, una parcela de espacios libres de 1.022 m 2 y una parcela
de equipamiento público de 598 m2 con una edificabilidad total de 2.920 m2(t), de los cuales
1.410 m2(t) se desarrollarían sobre rasante.
En 2020 Matia Fundazioa da comienzo a Ia construcción del Centro señalado (su finalización
esta prevista este año), si bien a lo largo del proceso de construcción plantea al Ayuntamiento
Ia conveniencia de aumentar Ia edificabilidad prevista en el Plan Especial, con el fin de resolver
de forma más efectiva el programa asistencial pretendido (se construirían 1.730 m2(t)
adicionales, de los cuales 255 m2(t) quedarían adscritos al uso de garaje, mientras el resto lo
serían a usos principalmente vinculados al equipamiento, en concreto espacio polivalente para
actividad física, al parecer de cesión al Ayuntamiento, y nuevas superficies destinadas a
albergar los alojamientos residenciales previstos en el edificio).
Consecuentemente, el Ayuntamiento ha procedido a tramitar una modificación del
planeamiento general vigente en el ámbito de Ia intervención con el fin de otorgar Ia oportuna
cobertura urbanística a Ia actuación edificatoria en marcha.
2.2.- Descripción de Ia ordenación
El ámbito de intervención Miravalles, suma de los anteriores Portal Musu y Komentua, cuenta
con una superficie total de 12.019 m 2 y se sitúa en el barrio de Kalezar, entre Ia N-634 y Ia
prolongación de Belmonte kalea. De forma rectangular, presenta una topografía sensiblemente
horizontal en su lindero noroeste, para descender de forma mas abrupta hasta llegar a Ia
citada carretera, salvando en total un desnivel media aproximado de 20 metros.
Aprovechando esta topografía, el Plan Especial que ahora se convalida con algunos ajustes,
ordenó un edificio en forma de L, con 5 plantas hacia el valle del Oria y 3 plantas hacia Ia plaza
pública, donde se sitúa Ia zona de aparcamiento y equipamiento públicos que dan frente a Ia
citada Belmonte kalea.
En total, como resultado de Ia intervención que se pretende posibilitar desde esta Modificación
de NNSS, el citado Centro de lnnovación y Viviendas con Cuidados contará finalmente con una
edificabilidad de 12.202 m2(t), en su mayor parte en plantas sabre rasante, ademas de las
dotaciones publicas locales ya referidas en el epígrafe anterior.
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Respecto al Plan Especial de 2019, ademas del incremento de 1.730 m 2(t) de Ia edificabilidad
urbanística correspondiente al equipamiento privado, Ia Modificación reajusta puntualmente Ia
zonificación pormenorizada del ámbito con el fin de redefinir el numero de plazas de
aparcamiento público al servicio del barrio de Kalezar, que pasarían de 44 a 56. Par otra parte,
Ia dotación de aparcamiento en superficie vinculado al equipamiento asistencial se reduce de
20 a 8 plazas, mientras que las situadas al interior de Ia edificación se incrementan de 4 a 12
plazas; lo que significa que Ia dotación total vinculada directamente al equipamiento se reduce
de 24 a 20 plazas.
2.3. Análisis del proyecto
Analizado el contenido de Ia presente Modificación de NNSS, y sin perjuicio de Ia valoración
que corresponda realizar en su momento en orden a Ia aprobación definitiva del expediente,
desde este Servicio de Planificación Territorial consideramos oportuno efectuar las siguientes
consideraciones:

1. A fin de posibilitar su correcto funcionamiento, se estima que el documento debe
garantizar una dotación suficiente de plazas de aparcamiento vinculadas
directamente al equipamiento asistencial propuesto, ya que parece razonable
entender que el programa previsto (110 "viviendas", Centro de Día de 40 plazas,
además de otros servicios abiertos a toda Ia ciudadanía) acarreará una demanda de
aparcamiento significativa, tanto proveniente de los propios trabajadores del Centro,
como de las visitas de familiares y otros usuarios que Ia propia filosofía del proyecto
busca potenciar.
En este sentido, se entiende que Ia correcta resolución de dicha demanda de
aparcamiento generada por el propio equipamiento asistencial no debe impedir dar
una respuesta que sirva también para paliar en Ia medida de lo posible las
necesidades del barrio de Kalezar, ya que de otra forma quedarían sin satisfacer.

2. Desde un punto de vista documental, Ia Ficha de Características del ámbito A.96/A.97
Miravalles habrá de ser completada, siguiendo Ia estructura del resto de fichas de las
vigentes NNSS de Usurbil, aportando Ia documentación gráfica correspondiente, en Ia
que, al menos, se reflejen Ia calificación global y Ia ordenación pormenorizada del
nuevo ámbito resultante.
Asimismo, Ia oportuna cobertura urbanística del Plan Especial aprobado
definitivamente el 30.05.2019 también requerirá modificar Ia calificación global del
nuevo ámbito en el "Plano 2. Zonificación y Usos Globales" de las NNSS vigentes.
En Donostia-San Sebastian, a 4 de marzo de 2022
El arquitecto Jefe de Ia Sección Técnica
Mikel Uriol Zarauz
Vº Bº
El Jefe del Servicio de Planificación Territorial
Joseba Larzabal Goizueta

1

De acuerdo a Ia Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, en aquellos municipios
con población inferior a 7.000 habitantes, Ia competencia para Ia aprobación definitiva del
planeamiento general corresponde a las Diputaciones Forales. En consecuencia, una vez el
plan resulte aprobado provisionalmente, y tras ser informado por Ia COTPV, deberá ser
resuelto por esta Diputación Foral.
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2

Las Normas Subsidiarias de Usurbil fueron aprobadas por el Consejo de Diputados en sesión
de 11 de septiembre de 2004. Posteriormente, fue aprobado un Texto Refundido, en sesión de
22 de julio de 2013, recogiendo las condiciones establecidas en el acuerdo de 2004. Desde
entonces han sido aprobadas las siguientes modificaciones de NNSS de carácter estructural:
– Modif. de NNSS r/ Arts. 37, 53, y 54 de Ia Normativa Urbanística/ Apr. Definitiva:
05.07.2016.
– Modif. de NNSS r/ Sector S-4 (Txaganeta)/ Apr. Definitiva: 05.07.2016.
– Modif. de NNSS r/ Sistema General Viario del camino entre Eizazpi y Oriagain, SGI-1
Zubieta HUP y arts. 53 y 54 de Ia Normativa Urbanística"/ Apr. Definitiva: 19.12.2017.
3

El proyecto, cofinanciado por Ia Diputación Foral de Gipuzkoa y en coordinación con
Adinberri, preve Ia construcción de 110 "viviendas" con cuidados externos para un total de 127
plazas para personas mayores dependientes, siguiendo para ello un modelo de cuidados
evolucionado que parte de Ia innovación, Ia personalización y Ia conexión con Ia comunidad.
Contará además con un Centro de Día de 40 plazas, además de otros servicios abiertos a toda
Ia ciudadanía.

URA – URAREN EUSKAL AGENTZIAREN TXOSTENA
URA uraren euskal agentziak, 2022ko martxoaren 21ean eman du bere txostena, Kantauriko
Konfederazio Hidrografikoak emandako bere txostena erantsiz. Hitzez hitz honela diote:
GAIA: USURBILGO A-96 PORTALMUSU ETA A-97 KOMENTU EREMUETAKO ARAU
SUBSIDIARIOEN ALDAKETA PUNTUALAREN
HASIERAKO ONARPENARI BURUZKO
URAREN EUSKAL AGENTZIAKO PLANGINTZA ETA LANEN ZUZENDARITZAREN
TXOSTENA
Gure Esp. Zk.: IAU-2022-0015
Bere Esp. Zk.: HZ.01/2021-0263
1. SARRERA ETA AURREKARIAK
2022ko urtarrilaren 13an Usurbilgo Udalak Uraren Euskal Agentzia-URAri bidalitako idatzi bat
sartu zen gure bulegoetan. Udalak gaian azaldutako aldaketa puntualari hasierako onespena
ema dio eta EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 90.5
artikuluak zehaztutakoaren arabera, Agentzia honi horren berri eman eta txostena egin dezaten
eskatzen du.
Espedientearen dokumentazioan Memoria eta 3 Anexo daude.
Aurrekari gisa, azpimarratu behar da Agentzia honek txostena egin duela ingurumen- izapidean
A.96/A.97 Miravalle eremuko Plan Bereziaren aldaketari buruz, 2019ko otsailaren 13an (Erref.:
IAU-2018-0334).
Aldaketa horren helburua zen ekipamendu pribatua, Gerontologia Zentroa, arau-eskakizun
berrietara egokitzea, erabiltzaile bakoitzeko azalera gehiago izatea, eta 2010ean proposatutako
bizitegi-eskaintza kentzea, eraikigarritasun hori laguntza-ekipamendu pribatura aldatuz eta
lurzoruaren zati bat ekipamendu publiko bat garatzeko utziz.
Era berean, 2021eko urriaren 4an, Agentzia honek gaiari buruzko aldaketa zehatzari buruzko
informazio-eskaerari erantzuteko txostena egin du (Erref.: IAU-2021-0253).
2. ESPARRUA ETA HELBURUA

54/78

Eremua Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan dago, eta Oria Unitate Hidrologikoko
erkidego arteko arro bat da.
Aldaketa puntualaren helburua da eraikigarritasuna gutxi gorabehera 1.700 m2/t handitzea
(erdisotoan eta estalkipean) A-96/A-97 Miravalle eremuan, Usurbilgo eta bere eskualdeko
herritarrei arreta- eta zerbitzu hobea emateko zaintzadun bizitokien eremuan.
Ildo horretan, Memoriak adierazten du beharrezkoa dela prebentziozko jarduera fisikoa eta
birgaikuntza garatzeko espazio bat izatea, Gerontologia Zentroaren bizitokiak osatuko dituzten
beste bizitoki batzuk izatea eta aparkaleku gehiago izatea.
3. KONTUAN HARTU BEHARREKOAK
3.1.- Jabari Publiko Hidraulikoa eta horri lotutako babes-eremuak babesteari eta uholdearriskuari buruzkoak
Agentzia honek aurretik egindako txostenetan adierazi zuen bezala (aurreko atalean aipatu
dira), A.96/A.97 eremua Oria ibaiaren eskuinaldean dago, Jabari Publiko Hidraulikoko poliziaeremutik kanpo, eta ez du aipatutako ibaiaren uholde-arriskua eragiten.
3.4.- Saneamenduarekin,
lotutakoak

hornidurarekin eta ur-baliabideen eskuragarritasunarekin

Hornidurari eta saneamenduari dagokienez, adierazi behar da Usurbil Añarbeko Ur
Partzuergoaren barruan dagoela. Ildo horretan, kontuan izanik eremua hiri-bilbean kokatuta
dagoela, proposatutako garapen berriak sare orokorrera lotuko direla ulertzen da.
Hornidurari dagokionez, ez litzateke espero hazkunde nabarmenik egotea egungo premiei
dagokienez, eta, beraz, hasiera batean, ez da aurreikusten berme-defizitaren arazorik egongo
denik eskari horien hornidurari dagokionez.
Ildo horretan, Uraren Legearen Testu Bateginaren 25.4 artikuluan xedatutakoaren arabera,
horren ondoriozko eskariak bermatzeko baliabide hidrikoak egoteari edo ez egoteari
dagokionez, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak 2021eko abenduaren 16an informazioeskaerari erantzunez egindako txostenean honako hau adierazi zuen: hiri-lurzoruan kokaturiko
ekipamendua izanik, ulertzen da udal-sarera konektatuko dela eta horrek baliabide nahikoak
izango dituela.
Nolanahi ere, aldaketa puntualaren hirigintza- izapidetzean, beharrezkoa da dokumentazioan
sartzea ur-hornidura bermatzeko aurreikusten diren eskari berrien kuantifikazioa eta erakunde
kudeatzailearen adostasun- txostena, zeinak justifikatuko baitu dauden azpiegiturak nahikoak
direla garapen berrien hornidura bermatzeko eta karga berriak onartzeko, edo, horiek nahikoak
ez badira, alde horretatik sor daitezkeen arazoei irtenbidea emateko aurreikuspenak.
Era berean, AASSen aldaketak egungo eta etorkizuneko hornidura- eta saneamendu- sarearen
eskemak jaso beharko ditu.
4. ONDORIOAK
“Usurbilgo A-96 Portalmusu eta A-97 Komentu eremuei buruzko Arau Subsidiarioen 4.
xedapen-aldaketaren hasierako onespena”ri buruz bidalitako dokumentazioa aztertu ondoren,
Uraren Euskal Agentziak honako baldintza hauek ezartzen ditu, eta kontuan hartu beharko dira
behin-behineko onarpena behar duen dokumentazioan:

a) ur-hornidura

bermatzeko

aurreikusten diren eskari berrien kuantifikazioa.
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b) erakunde kudeatzailearen adostasun- txostena, zeinak justifikatuko baitu dauden
azpiegiturak nahikoak direla garapen berrien hornidura bermatzeko eta karga berriak
onartzeko, edo, horiek nahikoak ez badira, alde horretatik sor daitezkeen arazoei
irtenbidea emateko aurreikuspenak.

c) egungo eta etorkizuneko hornidura- eta saneamendu-sarearen eskemak.
Vitoria-Gasteiz, 2022ko martxoaren 17a
-------------------------------------------------------------------------ICA/20/2021/0052
TR/tr E.I.U.
INFORME
Modificación Puntual de las NNSS de Usurbil referida a los Ámbitos A-96 Portalmusu y
A-97 Komentua, T.M. Usurbil (Gipuzkoa) APROBACIÓN INICIAL
PETICIONARIO: Ayuntamiento de Usurbil
I. ANTECEDENTES
Con fecha de Registro de entrada 30/09/2021, la Agencia Vasca del Agua (URA), en virtud de
la encomienda vigente sobre distintas actividades en materia de dominio público hidráulico en
las cuencas intercomunitarias del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOE
núm. 30 de 04/02/2016 y BOE núm. 18, de 21/01/2020), remite a la Confederación Hidrográfica
del Cantábrico (CHC) la solicitud de información sobre los riesgos existentes y los
condicionantes medioambientales que deban ser respetados en la Modificación Puntual de las
NNSS referente a las áreas A-96 Portalmusu y A-97 Komentua de Usurbil.
Posteriormente, con fecha de Registro de entrada 05/10/2021 la Agencia Vasca del Agua
(URA) remite a la CHC su propuesta de informe en relación al asunto de referencia.
Con fecha de Registro de salida 03/01/2022 –notificado a URA con fecha 03/01/2022- este
Organismo de cuenca emite informe sectorial en el que se incluye una serie de observaciones,
relacionadas con el abastecimiento y saneamiento a considerar en la redacción de la
Modificación Puntual de referencia.
Actualmente con fecha de Registro de entrada 17/01/2022, la Agencia Vasca del Agua (URA),
en virtud de la citada encomienda remite a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC)
la solicitud de informe del Ayuntamiento de Usurbil correspondiente a la Modificación Puntual
de las NNSS referente a las áreas A-96 Portalmusu y A-97 Komentua de Usurbil, de fecha
noviembre de 2021, aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
extraordinaria celebrada el 23 de diciembre de 2021 (BOG Núm. 15 de fecha 25 de enero de
2022)
Finalmente, con fecha de Registro de entrada 18/02/2022, la Agencia Vasca del Agua (URA)
traslada a CHC su propuesta de informe en relación al asunto de referencia.
La presente Modificación Puntual tiene por objeto incrementar la actual edificabilidad para los
ámbitos A/96 y A/97 en 1.730 m2t (sobre y bajo rasante) quedando en 12.202 m2t de uso
asistencial y uso auxiliar, respecto de la edificabilidad ordenada por la Modificación del PEOU
aprobado en 2019 la cual ascendía a 10.472 m2t de los que 10.048 m2 se corresponden con el
uso característico de Equipamiento Asistencial y 424 m2 con el uso auxiliar de garaje.
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Así por tanto, en la ficha corregida del ámbito se recoge ahora la realidad del destino de la
edificabilidad, eliminando el uso residencial que es sustituido por el de Equipamiento
Asistencial y uso auxiliar de garaje.
El Planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Usurbil se corresponde con el Texto
Refundido de las Normas Subsidiarias aprobado definitivamente con fecha 23 de junio de 2013
(BOG de fecha 10/09)2013) las cuales clasifican el ámbito de actuación definido en el como
Suelo Urbano y presentan una superficie de 4.147 m2 y 7.872 m2, para el ámbito A-96 y A-97
respectivamente.
Se procede a la emisión del informe preceptivo al que hace referencia el artículo 25.4 del texto
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
según redacción introducida por Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
II. OBJETO DEL INFORME
Afección al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales.
Se plantea la afección inherente a nuevos usos de equipamientos, con las correspondientes
necesidades en cuanto a recursos hídricos y dotaciones urbanísticas en su categoría de
servicios urbanos, en particular, sistemas de redes destinadas a la prestación de servicios de
distribución de agua y saneamiento.
Entre la documentación remitida al Organismo de cuenca no figura una estimación de la
demanda esperada de recursos hídricos ni previsión alguna en cuanto a instalaciones de
saneamiento y depuración.
Tampoco incorpora el documento información respecto de las redes de abastecimiento de agua
y saneamiento existentes que dan servicio a la zona.
En relación a lo anterior cabe señalar aquí que el municipio de Usurbil está integrado en la
Mancomunidad de Aguas del Añarbe, por lo que tratándose de un equipamiento dentro del
Suelo Urbano se entiende por este Organismo de cuenca que el abastecimiento de agua se
conectará a la red municipal y que la misma contará con recursos suficientes.
Igualmente teniendo en cuenta la condición urbanística actual de los terrenos la solución de las
aguas residuales del ámbito debe pasar por su incorporación al sistema público de
saneamiento para su tratamiento final en la EDAR de Loiola, con vertido al dominio público
marítimo terrestre.
Afecciones a los usos permitidos en terrenos de dph, y zonas de servidumbre y policía.
Afecciones por inundabilidad.
En relación a la hidrología el río Oria, que recorre el municipio de Usurbil en dirección sureste a
noroeste, está integrado en el Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI)
ES017-GIP-16-1.
El ámbito de actuación se sitúa en la margen derecha del río Oria fuera de la zona de policía
de cauces no estando afectado por las zonas de inundación definidas en dicho ARPSI, tal y
como se grafía en el esquema cartográfico adjunto.
III. CONCLUSIONES Y PRONUNCIAMIENTOS
Analizada la documentación presentada, y en virtud de la argumentación previamente
expuesta, se concluye:
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1. La Modificación Puntual deberá incorporar una estimación de la demanda de recursos
hídricos que comporten sus determinaciones, la cual deberá realizarse teniendo en
cuenta lo establecido en los artículos 22 y siguientes de la Normativa de la revisión
del Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del
Cantábrico Oriental, aprobada por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero.
Del mismo modo, conforme se señala en el cuerpo de este informe para garantizar
que la red cuenta con recursos suficientes que amparen las necesidades de
abastecimiento de agua del equipamiento, se deberá aportar un certificado de la
entidad gestora del servicio de abastecimiento

2. La solución del saneamiento del ámbito deberá incorporar las aguas residuales que
se generan a la red de saneamiento municipal que culmina en la EDAR de Loiola,
conforme con lo dispuesto en el artículo 54.6 del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero,
por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación
Hidrográfica del Cantábrico Oriental.
Por todo ello, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en estas conclusiones en el
documento de la Modificación Puntual que se elabore para aprobación provisional, el
cual deberá remitirse para preceptivo pronunciamiento posterior de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico.
Con independencia de lo anteriormente expuesto, y con carácter general, se señala la
obligación de dar cumplimiento a las condiciones que se enumeran a continuación:

1. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales

2.

susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del
dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización
administrativa. Los vertidos de aguas residuales requerirán, por tanto, la previa
autorización del Organismo de cuenca, a cuyo efecto el titular de las instalaciones
deberá formular la correspondiente solicitud de autorización acompañada de
documentación técnica en la que se definan las características de las instalaciones de
depuración y los parámetros límite de los efluentes (arts. 100 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas, así como 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por RD
9/2008, de 11 de enero).
Todo vertido deberá reunir las condiciones precisas para que considerado en
particular y en conjunto con los restantes vertidos al mismo cauce, se cumplan en
todos los puntos las normas y objetivos ambientales fijados para la masa de agua en
que se realiza el vertido.

IV. DISPOSICIONES NORMATIVAS SECTORIALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
La Modificación Puntual objeto de informe quedará sujeta al cumplimiento de las
condiciones impuestas por las disposiciones normativas en vigor de aplicación, entre otras:
•

Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.

•

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas.

•

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, modificado por Ley 11/2005, de 22 de junio y Real
Decreto-ley 4/2007, de 13 de abril.
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•

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, parcialmente modificada por
Ley 11/2005, de 22 de junio.

•

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, que aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, modificado por RD 9/2008, de 11 de enero, y RD 638/2016, de 9
de diciembre; y Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, Reglamento de Administración
Pública del Agua y Planificación Hidrológica, modificado por el RD 907/2007, de 6 de
julio.

•

Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión del Plan
Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Cantábrico
Oriental.

•

Real Decreto 903/2010, de
inundación.

9

de julio, de evaluación y

gestión de riesgos de

LA JEFA DE SERVICIO,
Noemí López Fernández
EL COMISARIO DE AGUAS,
Gonzalo González de la Roza Pérez
Conforme: Oviedo,
EL PRESIDENTE,
Manuel Gutiérrez García

AÑARBEKO MANKOMUNITATEAREN TXOSTENA
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Añarbeko Mankomunitateak 2022ko apirilaren 13an helarazi du baliabide hidrikoen eta
azpiegitura hidraulikoen erabilgarritasunari buruzko bere txostena. Hitzez hitz honela diote:
Gaia: USURBILGO "Portalmusu" A-96 eta "Komentua" A-97 EREMUETAKO ARAU
SUBSIDIARIOEN ALDAKETA PUNTUALA EGITEKO BALIABIDE HIDRIKOARI BURUZKO
TXOSTENA
1. Aurrekariak
2022ko martxoaren 3an Usurbilgo Udalak txostena eskatu zuen, existitzen diren azpiegituren
ahalmenari buruzko txostena alegia, zera jakiteko: garapen berrien horniduraren eta
saneamenduaren kudeaketa egokia bermatzen den.
Eskaera horren arrazoia da, Uraren Legearen Testu Bateratua onartzen duen 1/2001 Errege
Lege Dekretuaren 25. Artikuluko 4 atalean xedatzen dena.
Txosten hau idazteko eskatzaileak eskaerarekin batera bidalitako datuak erabili dira, eta
geroago aurkeztu zituen argitasunak.
2. Aurkeztutako agirien azterketa
Aurkeztu den informazioa aztertu ondoren, zera ondorioztatzen da:
2.1. Hornidura
–

Hornidura egingo da udalak kudeatzen duen Larbaineko ur-biltegiko banaketasaretik.
Honen edukiera 2.450 m3-koa da eta +83 kotan dago kokatua. Biltegi hori hornitzeko
Añarberen goi-hornidurako 3 Adarra erabiltzen da. Sare edo adar honen jatorria
Petritegiko EUTEn dago, non 1.650 l/s-ko emaria tratatzen den, eta bertara iristen den
ur gordina Añarbeko urtegitik dator, zeinak 37.279.625 m3 biltegiratze gaitasuna duen.

–

Garapen berriaren puntako emaria 23,16 l/s-koa izango dela aurreikusten da, eta 200
biztanle aurreikusten direnez emari hori gehiegizkoa dela irizten da (gutxi gorabehera
Larbain biltegiak gaur egun hornitzen duenaren %50). Hori dela-eta, 240
l/egun/biztanleko hornidura aurreikuspena egin da (hau da, 0,56 l/sko batez besteko
emaria.), zeinak 3,50 l/s-ko punta koefiziente batekin 1,95 l/sko puntako emaria
ematen duen. Balio horrek gaur egun Larbaineko biltegitik irteten den batez besteko
emaria %19,54 igotzea dakar, eta puntako emariaren %3,87a.

2.2. Saneamendua
–

Garapen berrirako saneamendu bereizia aurreikusten da, baina N-634 errepidea
gurutzatu ondoren bi sareak konektatzen dira Ugaldea poligonoko sare unitarioarekin,
eta hemendik Añarbek kudeatzen duen Atallu HUPErantz. Ugaldea poligonoko sarea
unitarioa denez, mugatua du HUPErantz bidera dezakeen emaria, eta hortaz,
eurialdietan Oria ibaira arintzen du R-4 izenarekin ezagutzen den gainezkabidearen
zehar.
Egoera hori dela-eta, ez dirudi egokia sare berria kolektore unitario honetara
konektatzea, egokiagoa da Ugaldea poligonoko sarea aldatzea eta sare bereiziarekin
jarraitzea.

–

Eskaeran azaltzen diren emari puntak (ur beltzak 15,8 l/s eta euri-urak 411,2 l/s) jasan
ezinak dira bai Atalluko ponpaketarentzat bai saneamenduko sistema orokorrarentzat;
beraz, arindu egin beharko dira.
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Emari horiek gainditzen dute Atalluko HUPEan ponpatu daitekeen emari maximoa
(gutxi gorabehera 200 l/s) eta Loiolako HUAren diseinu-emariaren %10a lirateke.
3. Ondorioak
Beheko sareen kudeaketa udalari dagokionez, Udalak esan beharko du hornidurako eta
saneamenduko bere sareen gaitasuna nahikoa den ala ez.
Añarbek kudeatzen duen goi-hornidurako sareari dagokionez, ahalmenak eta beharrak
aztertu ondoren, 1,95 l/s-ko emaria bermatzea posible dela ikusten da, ez duelako eraginik
izango hornidura-bermean, zeren Añarberen instalazioek onar dezakete emari igoera hori.
Baina ezingo litzateke, inolaz ere, eskaeran aurreikusten diren emariak bermatu, ez baitira
justifikatzen eta oso altuak direlako.
Añarbek kudeatzen duen goi-saneamenduko sareari dagokionez, Atallu HUPEko sarreraemaria mugatua denez, soilik onartuko da garapen berrian sortzen diren hondakin-urek (15,80
l/s) eragingo duten emari igoera, euriurak deskonektatu egin beharko direlarik Atallu HUPEra
iritxi aurretik.
Horretarako, berriro ere gomendatzen da Ugaldea poligonoko saneamendu-sarea hobetzea,
bertan dauden gainezkabide batzuk ezabatuz eta HUPEaren funtzionamendua eta bertako
saneamendu orokorra hobetuz.
Edozein kasutan, ondoren azaltzen diren baldintzak bete beharko dira:
–

Lanak noiz hasten diren eta noiz amaitzen diren jakinaraziko da, hornidura eta
isurketak berriak aurrez doitu ahal izateko eta haiek baieztatzeko.

–

Egungo planeamenduan hornidurako eta saneamenduko sareen definizio-maila
eskasa denez, urbanizazio-proiektua igorri beharko da balioztatua izan dadin. Bertan,
hornidurako eta saneamenduko sareen proposamenak ondo zehaztuak egon beharko
dute.
Proiektua AUSAk onartu beharko du, bere hornidurako eta saneamenduko goi-sareek
izan ditzaketen afekzioak egiaztatzeko.

–

lsurketei dagokionez, "Añarbeko Uren Mankomunitatearen saneamendu eta isurketen
erregelamendua"n ezartzen dena bete beharko da.
Donostian, 2022ko apirilaren 12an
Marco Ortega Moral
Proiektu eta Plangintzako Zerbitzuburua

BEHIN BEHINGO ONESPERAKO DOKUMENTUA
2022ko maiatzaren 13an, Matia Servicios Sociales SLren izenean Gerardo Amunarriz Perez
jaunak, Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-96 (Portalmusu) eta A-97 (Komentua)
eremuen aldaketa puntuala behin behingoz onartu ahal izateko hirigintza dokumentu egokitua
aurkeztu du.
TXOSTEN TEKNIKOAK
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Udal arkitektoak, Carlos Arroita Martínez jaunak, aurkeztutako dokumentua aztertu ostean,
2022ko maiatzaren 13an aldeko txostena eman du. Hitzez hitz, honako ondorioak jaso ditu
bertan:
A.
A.1.

ONDORIOAK

Txosten honetako A eta B ataletan adierazitako aurrekariak ikusirik eta araudia
kontsultatuta, arkitekto honek txostena egiten du, alderdi juridikoak salbu,
bidezkoa baita erabaki proposamen hau hartzea:
─ Usurbilgo Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioen Testu Bateginaren
aldaketa puntuala, A-96 Portalmusu eta A-97 Komentua eremuei
dagokiena, behin-behinekoz onartzea.

A.2.

Usurbilgo Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioen Testu Bateginaren aldaketa
puntuala, A-96 Portalmusu eta A-97 Komentua eremuei dagokiena, jasotako
txostenetan ezarritako baldintzak betetzen ditu:
─ Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak ezarritakoak:
➢ La Modificación Puntual deberá incorporar una estimación de la
demanda de recursos hídricos que comporten sus determinaciones
(…) -> BETE DA
➢ (…) para garantizar que la red cuenta con recursos suficientes que
amparen las necesidades de abastecimiento de agua del equipamiento,
se deberá aportar un certificado de la entidad gestora del servicio
de abastecimiento. -> BETE DA
─ URA-Uraren Euskal Agentziak ezarritakoak:
➢ ur-hornidura bermatzeko aurreikusten
kuantifikazioa. -> BETE DA

diren

eskari

berrien

➢ erakunde kudeatzailearen adostasun-txostena, zeinak justifikatuko
baitu dauden azpiegiturak nahikoak direla garapen berrien hornidura
bermatzeko eta karga berriak onartzeko, edo, horiek nahikoak ez
badira, alde horretatik sor daitezkeen arazoei irtenbidea emateko
aurreikuspenak. -> BETE DA
➢ egungo eta etorkizuneko hornidura- eta saneamendu-sarearen
eskemak. -> BETE DA
─ Gipuzkoako
Foru
Aldundiko
Mugikortasuneko
Antolaketarako Departamentuak ezarritakoak:

eta

Lurralde

➢ A fin de posibilitar su correcto funcionamiento, se estima que el
documento debe garantizar una dotación suficiente de plazas de
aparcamiento vinculadas directamente al equipamiento asistencial
propuesto, ya que parece parece razonable entender que el programa
previsto (110 “viviendas”, Centro de Día de 40 plazas, además de otros
servicios abiertos a toda la ciudadanía) acarreara una demanda de
aparcamiento significativa, (...)
En este sentido, se entiende que la correcta resolución de dicha
demanda de aparcamiento generada por el propio equipamiento
asistencial no debe impedir dar una respuesta que sirva también para
paliar en la medida de lo posible las necesidades del barrio de Kalezar,
ya que de otra forma quedarían sin satisfacer.
➢ Desde un punto de vista documental, la Ficha de Características del
ámbito A.96/A.97 Miravalles habrá de ser completada, siguiendo la
estructura del resto de fichas de las vigentes NNSS de Usurbil,
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aportando la documentación gráfica correspondiente, en la que, al
menos, se reflejen la calificación global y la ordenación
pormenorizada del nuevo ambiente resultante. -> BETE DA.
Asimismo, la oportuna cobertura urbanística del Plan Especial aprobado
definitivamente el 30.05.2019 también requerirá modificar la
calificación global del nuevo ámbito en el “Plano 2. Zonificación y
Usos Globales” de las NNSS vigentes. -> BETE DA.
A.3.

Plenoak aldaketa puntuala behin-behinekoz onartuta, Kantauriko Konfederazio
Hidrografikora bidali egingo da dokumentua, entitate hori ikuskatzeko.
─ Por todo ello, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en estas
conclusiones en el documento de la Modificación Puntual que se
elabore para aprobación provisional, el cual deberá remitirse para
preceptivo pronunciamiento posterior de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico.

A.4.

Añarbeko Urak bere txostenean ezarri duena bete beharko da, beraz, Udalak
egiaztatu beharko du hornidurako eta saneamenduko bere sareen
gaitasuna nahikoa den ala ez. Horretarako Zerbitzu eta Mantenua Sailaren
txostena bideratzen da.

A.5.

Plenoak aldaketa puntuala behin-behinekoz onartuta, Euskal Autonomi
Erkidegoko Lurraldearen Batzordeari bidaliko zaio espediente, txostena egin
dezan.

A.6.

Udal arkitektoak bere aurreko txostenetan ezarri zuen bezala, arauen aldaketa
puntuala behin betikoz onartzen denean, Exekuzio Proiektua moldatu
beharko da, ondorioz, obra baimenaren aldaketa izapidetu beharko da.

Udal aparejadoreak, Imanol Etxeberria Galarza jaunak, aurkeztutako dokumentua aztertu
ostean, 2022ko maiatzaren 16an ur hornidura eta saneamendu beharren inguruko txostena
eman du. Hitzez hitz, honela dio:
ESKAERA :Usurbilgo A-96 eta A-97 eremuen Arau Subsidiarioen 4. aldaketa
KOKAPENA: Muna Laurra kalea 2, behea
ESKATZAILEA:USURBILGO UDALA
ESPEDIENTE ZENBAKIA: HZ.01- 2021.0263
1.SARRERA
Usurbilgo A-96 eta A-97 eremuen arau subsidiarioen 4. aldaketa espedientearen baitan Ur
Agentzia eta Añarbeko Urakek,
Confederación hidrográfica del Nortek eskaturikoari
erantzunez, Usurbilgo A-96 eta A-97 ermuetan emango den eraikigarritasun aldatzeak
erakarriko dituen ur hornidura eskaera asetzeko adina instalazio den eta saneamendu kaudala
handitzea berganatzeko adina instalazio den ziurtatzeko eskaera egin du.
2.TXOSTEN TEKNIKOA
A-96 eta A-97 eremura hornitzen duen ur hodiaren diametroaren ebakidura nahikoa da
aurreikusten den 200 biztanle baliokideen eskaria ( gehiengo emaria 23,16 l/s ) hornitzeko.
A-96e eta A-97 eremuetako euri urak eta ur zikinak bereizteko Kalexarko saneamenduaren
hobetze lanak proiektua idatzi du Inforlur enpresak. 2022 ko 2. hiruhilabetean Kalexarko
sanemanduaren hobetze lanen esleipen tramitazioa hasiko da. Lanen funtsa Añarbeko Urakeko
kolektorera ur zikinak soilik isurtzea izango da eta euri urak Oria ibaira isurtzea.
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Gauzak honela, zer esan dezaket:
BAT: Egun ur hornidura instalazioak, A-96 eta A-97 eremuetan sortuko diren ur honidura
eskaera berriak asetzeko adina emari duela.
BI: 2022an Kalexarko saneamendua hobetzeko lanak gauzatzen direnean, euri ur eta ur
zikinak bananduta isurtzeko hodiak izango dira. Hodi berriek gaitasun nahikoa izango dute
aurreikusitako 11,3 l/s ur zikin eta 411 l/s isurtzeak bere gain hartzeko.
Usurbilen, 2022ko maiatzaren 16an
Zerbitzu eta mantenu saileko burua

Guzti hau ikusirik, Hirigintza Batzordeak, 2022ko maiatzaren 19an egindako bilkuran,
Agurtzane Solaberrieta, Lur Etxeberria, Mirari Azurmendi eta Patxi Suarezen aldeko
botoekin, aho batez, egindako irizpena kontuan hartuta, Udalbatzarrak aho batez erabaki du:
ERABAKIA
LEHENENGO: Hiri Antolamenduko Arau Subisidiarioetako A-96 (Portalmusu) eta A-97
(Komentua) eremuen hirigintza eraikigarritasuna haunditzeko Arau Subsidiarioen Aldaketa
Puntualari (04. aldaketa) BEHIN BEHINGO onespena ematea aurkeztutako dokumentu
berriaren arabera.
BIGARRENA: Espedientea Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamendurako
Batzordera igortzea, Planeamenduko Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntualari dagokion
txostena egin diezaion.
HIRUGARRENA: Erabaki honen berri interesatuei jakinaraztea.”
Honela izan da bozketa:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Ainhoa Arrozpide Landa, Luken Arkarazo Silva, Itziar
Basterrika Unanue, Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli
eta Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Beraz, erabakia aho batez hartu da.
8.- USURBILGO UDALA ETA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “ARRATE”REN ARTEKO HITZARMENA.
Itziar Basterrikak hurrengo hiru puntuei buruzko azalpenak eman ditu.
Herrian dauden hiru jubilatuen elkarteekin lau urtean behin hitzarmena sinatzen dela esan du
eta azken hitzarmenen indarraldia maiatzean amaitzen dela zehaztu du.
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Josune Urkolak galdetu du ea lau urterako den eta ondoren luzapenik baduen.
Itziar Basterrikak erantzun dio lau urterako dela eta gero orain egingo duten bezala hitzarmen
berria sinatu beharko litzatekeela.
Batzarkideek Osasun eta Gizarte Zerbitzuen batzordearen irizpena aztertu ondoren, honako
erabakia hartu dute:
Esp. Zkia.: GZ.44/2022-0197
1.- AURREKARIAK
Usurbilgo Udalbatza Plenoak, 2008ko martxoaren 25ean egindako bilkuran, Udal honek
ematen dituen dirulaguntzak arautzeko Ordenantza onartu zuen.
Ordenantza honen III. Kapituluko 2. atalean Hitzartutako dirulaguntzen prozedura zehazten
da Usurbilgo Udalak dirulaguntzak emateko duen bideetako bat bezala. Arautegi honen
barruan, besteak beste, irabazi asmorik gabeko talde batzuei laguntza hitzartuak emateko
asmoa dago, beraiekin hitzarmena sinatu ostean.
Horietako bat ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “ARRATE” da.
Asociacion de Jubilados y Pensionistas “Arrate”k Aginagako jubilatuekin lan handia egin du,
eta beharrezkoa ikusten da Udala eta Asociacion del Jubilado y Pensionistas “Arrate”-ren
arteko harremana hitzarmen batean jasotzea.
Modu honetara, 2018ko maiatzaren 31ean, Usurbilgo Udalak hitzarmena sinatu zuen
Asociacion de Jubilados y Pensionistas “Arrate”rekin lau urteko iraupenarekin.
Orain epe hori amaiturik, hitzarmen berria sinatzeko beharra ikusi da.
Hitzarmen honen helburua da: Asociacion de Jubilados y Pensionistas “Arrate”-rekin
dirulaguntza erregimena eta prekarioz lagatuko dion lokalaren erabilpena arautzea da.
Kontuan harturik

•
•

Apirilaren 2ko Toki Korporazietako Oinarri arautzailearen 7/1985 zenbakidun Legea
eta apirilaren 18ko erregimen lokaleko arauak biltzen dituen 781/1986 zenbakidun
Testu Bateratua.
Azaroaren 3ko Administrazio Publikoen Ondasunen 33/2003 Legea
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•
•
•
•
•
•

•
•

Toki Entitateen Ondasunen Erregelamendua arautzen duen ekainaren 13ko
1372/1986 Errege Dekretua.
Herri Administrazioetako Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003
Legea.
Usurbilgo Udalaren Dirulaguntzei buruzko Ordenantza.
Usurbilgo Udaleko 2020-2022 Diru laguntzen Plan Estrategikoa
2017ko azaroaren 8ko 9/2017 sektore publikoaren kontratu legea.
Administrazio Publikoetako Kontratuen Erregelamendua (uztailaren 5eko 1098/2001
Dekretua)
40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea.

Honetaz gain, zuzenbide administratiboko arauak eta bere kasuan zuzenbide pribatuko
arauak aplikatuko dira.
2022ko maiatzaren 19an egindako Osasun eta Gizarte Zerbitzuen Batzordean irizpen honen
proposamena aho batez onartu zen, Itziar Basterrika, Beñat Larrañaga, Francisco Jose
(Patxi) Suarez eta Carlos Fraisoliren-ren aldeko botoekin egindako irizpena kontuan hartuta,
Udalbatzarrak aho batez erabaki du:
ERABAKIA
Lehenengoa: Usurbilgo Udalak eta Asociacion de Jubilados y Pensionistas “Arrate”
egoitzak izenpetuko duten hitzarmena onartzea, agiri honi eransten zaiolarik.
Bigarrena: Alkatea ahalmentzea Asociacion de Jubilados y Pensionistas “Arrate” eta
Usurbilgo Udalaren arteko lankidetza hitzarmen hau sinatzeko.
Hirugarrena: Hitzarmenaren iraupena lau urtekoa izatea.
Laugarrena: Hitzarmen honen indarraldia, hitzarmena sinatu eta hurrengo egunean hastea.
Bosgarrena: Usurbilgo Udalak urtero, aurrekontu partidan hitzarmen honi aurre egiteko
adinako dirua jartzeko konpromisoa hartzea.”
Honela izan da bozketa:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Ainhoa Arrozpide Landa, Luken Arkarazo Silva, Itziar
Basterrika Unanue, Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli
eta Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Beraz, erabakia aho batez hartu da.
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9.- USURBILGO UDALA ETA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “GURE
ELKARTEA”-REN ARTEKO HITZARMENA.
Batzarkideek Osasun eta Gizarte Zerbitzuen batzordearen irizpena aztertu ondoren, honako
erabakia hartu dute:
“Esp. Zkia.: GZ.44/2022-0198
1.- AURREKARIAK
Usurbilgo Udalbatza Plenoak, 2008ko martxoaren 25ean egindako bilkuran, Udal honek
ematen dituen dirulaguntzak arautzeko Ordenantza onartu zuen.
Ordenantza honen III. Kapituluko 2. atalean hitzartutako dirulaguntzen prozedura zehazten
da Usurbilgo Udalak dirulaguntzak emateko duen bideetako bat bezala. Arautegi honen
barruan, besteak beste, irabazi asmorik gabeko talde batzuei laguntza hitzartuak emateko
asmoa dago, beraiekin hitzarmena sinatu ostean.
Horietako bat ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “GURE ELKARTEA” da.
Asociacion de Jubilados y Pensionistas “Gure Elkartea”k Santu-eneako jubilatuekin lan
handia egin du, eta beharrezkoa ikusten da Udala eta Asociacion del Jubilado y
Pensionistas “Gure Elkartea”-ren arteko harremana hitzarmen batean jasotzea.
Modu honetara, 2018ko maiatzaren 31ean, Usurbilgo Udalak hitzarmena sinatu zuen
Asociacion de Jubilados y Pensionistas “Gure Elkartea”rekin lau urteko iraupenarekin.
Orain epe hori amaiturik, hitzarmen berria sinatzeko beharra ikusi da.
Hitzarmen honen helburua da: Asociacion de Jubilados y Pensionistas “Gure Elkartea” rekin dirulaguntza erregimena eta prekarioz lagatuko dion lokalaren erabilpena arautzea da.
Kontuan harturik

•
•
•
•
•
•
•

Apirilaren 2ko Toki Korporazietako Oinarri arautzailearen 7/1985 zenbakidun Legea
eta apirilaren 18ko erregimen lokaleko arauak biltzen dituen 781/1986 zenbakidun
Testu Bateratua.
Azaroaren 3ko Administrazio Publikoen Ondasunen 33/2003 Legea
Toki Entitateen Ondasunen Erregelamendua arautzen duen ekainaren 13ko
1372/1986 Errege Dekretua.
Herri Administrazioetako Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003
Legea.
Usurbilgo Udalaren Dirulaguntzei buruzko Ordenantza.
Usurbilgo Udaleko 2020-2022 Diru laguntzen Plan Estrategikoa
2017ko azaroaren 8ko 9/2017 sektore publikoaren kontratu legea.
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•

•
•

Administrazio Publikoetako Kontratuen Erregelamendua (uztailaren 5eko 1098/2001
Dekretua)
40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea.

Honetaz gain, zuzenbide administratiboko arauak eta bere kasuan zuzenbide pribatu arauak
aplikatuko dira.
2022ko maiatzaren 19an egindako Osasun eta Gizarte Zerbitzuen Batzordean irizpen honen
proposamena aho batez onartu zen, Itziar Basterrika, Beñat Larrañaga, Francisco Jose (Patxi)
Suarez eta Carlos Fraisoliren-ren aldeko botoekin egindako irizpena kontuan hartuta,
Udalbatzarrak aho batez erabaki du:
ERABAKIA
Lehenengoa: Usurbilgo Udalak eta Asociacion de Jubilados y Pensionistas “Gure Elkartea”
egoitzak izenpetuko duten hitzarmena onartzea, agiri honi eransten zaiolarik.
Bigarrena: Alkatea ahalmentzea Asociacion de Jubilados y Pensionistas “Gure Elkartea” eta
Usurbilgo Udalaren arteko lankidetza hitzarmen hau sinatzeko.
Hirugarrena: Hitzarmenaren iraupena lau urtekoa izatea.
Laugarrena: Hitzarmen honen indarraldia, hitzarmena sinatu eta hurrengo egunean hastea.
Bosgarrena: Usurbilgo Udalak urtero, aurrekontu partidan hitzarmen honi aurre egiteko
adinako dirua jartzeko konpromisoa hartzea.
Seigarrena: Hitzarmenaren berri interesatuari, udal-ondare arduradunari eta kontu-hartzaileari
emango zaio.”
Honela izan da bozketa:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Ainhoa Arrozpide Landa, Luken Arkarazo Silva, Itziar
Basterrika Unanue, Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli
eta Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Beraz, erabakia aho batez hartu da.
10.- USURBILGO UDALA ETA “GURE PAKEA” ERRETIRATU ETA PENTSIODUNEN
ELKARTEAREN ARTEKO HITZARMENA.
Batzarkideek Osasun eta Gizarte Zerbitzuen batzordearen irizpena aztertu ondoren, honako
erabakia hartu dute:
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“Esp. Zkia.: GZ.44/2022-0199
1.- AURREKARIAK
Usurbilgo Udalbatza Plenoak, 2008ko martxoaren 25ean egindako bilkuran, Udal honek
ematen dituen dirulaguntzak arautzeko Ordenantza onartu zuen.
Ordenantza honen III. Kapituluko 2. atalean Hitzartutako diru-laguntzen prozedura zehazten
da Usurbilgo Udalak dirulaguntzak emateko duen bideetako bat bezala. Arautegi honen
barruan, besteak beste, irabazi asmorik gabeko talde batzuei laguntza hitzartuak emateko
asmoa dago, beraiekin hitzarmena sinatu ostean.
Horietako bat “GURE PAKEA”, ERRETIRATU ETA PENTSIODUNEN Elkartea da.
“Gure Pakea”, Erretiratu eta pentsiodunen elkarteak herriko jubilatuekin lan handia egin du,
eta beharrezkoa ikusten da Udala eta “Gure Pakea”, Erretiratu eta pentsiodunen elkartearen arteko harremana hitzarmen batean jasotzea.
Modu honetara, 2018ko maiatzaren 31ean, Usurbilgo Udalak hitzarmena sinatu zuen “Gure
Pakea”, Erretiratu eta pentsiodunen elkartearekin lau urteko iraupenarekin.
Orain epe hori amaiturik, hitzarmen berria sinatzeko beharra ikusi da.
Hitzarmen honen helburua da: “Gure Pakea”, Erretiratu eta pentsiodunen elkartea-rekin
dirulaguntza-erregimena eta prekarioz lagatuko dion lokalaren erabilpena arautzea da.
Kontuan harturik

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Apirilaren 2ko Toki Korporazietako Oinarri arautzailearen 7/1985 zenbakidun Legea
eta apirilaren 18ko erregimen lokaleko arauak biltzen dituen 781/1986 zenbakidun
Testu Bateratua.
Azaroaren 3ko Administrazio Publikoen Ondasunen 33/2003 Legea
Toki Entitateen Ondasunen Erregelamendua arautzen duen ekainaren 13ko
1372/1986 Errege Dekretua.
Herri Administrazioetako Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003
Legea.
Usurbilgo Udalaren Dirulaguntzei buruzko Ordenantza.
Usurbilgo Udaleko 2020-2022 Diru laguntzen Plan Estrategikoa
2017ko azaroaren 8ko 9/2017 sektore publikoaren kontratu legea.
Administrazio Publikoetako Kontratuen Erregelamendua (uztailaren 5eko 1098/2001
Dekretua)
40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea.

Honetaz gain, zuzenbide administratiboko arauak eta bere kasuan zuzenbide pribatu arauak
aplikatuko dira.
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2022ko maiatzaren 19an egindako Osasun eta Gizarte Zerbitzuen Batzordean irizpen honen
proposamena aho batez onartu zen, Itziar Basterrika, Beñat Larrañaga, Francisco Jose (Patxi)
Suarez eta Carlos Fraisoliren-ren aldeko botoekin egindako irizpena kontuan hartuta,
Udalbatzarrak aho batez erabaki du:
ERABAKIA
Lehenengoa: Usurbilgo Udalak eta “Gure Pakea”, Erretiratu eta pentsiodunen elkarteak
izenpetuko duten hitzarmena onartzea, agiri honi eransten zaiolarik.
Bigarrena: Hitzarmenaren iraupena lau urtekoa izatea.
Hirugarrena: Hitzarmen honen indarraldia, hitzarmena sinatu eta hurrengo egunean hastea.
Laugarrena: Usurbilgo Udalak urtero, aurrekontu partidan hitzarmen honi aurre egiteko
adinako dirua jartzeko konpromisoa hartzea.
Bosgarrena: Hitzarmenaren berri interesatuari, udal-ondare arduradunari eta kontu-hartzaileari
emango zaio.”
Honela izan da bozketa:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Ainhoa Arrozpide Landa, Luken Arkarazo Silva, Itziar
Basterrika Unanue, Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli
eta Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Beraz, erabakia aho batez hartu da.
11.- ARTZABAL JUBILATU EGOITZAKO TABERNAREN KUDEAKETA ZERBITZUA
EMATEKO KONTRATUAREN 2. LUZAPENA.
Itziar Basterrikak azalpenak eman ditu. 2016an Artzabal jubilatu egoitzako tabernaren
kudeaketa Igor Gorritiri esleitu zitzaiola zehaztu du, esleipena 5 urterako izan zela dio baina
urtez urte luzatu ahal izango zena 10 urte bete arte. Iaz urtebeteko 1. luzapena egin zela aipatu
du eta orain Igor Gorritik 2. luzapen bat ematea eskatu duela adierazi du.
Batzarkideek Osasun eta Gizarte Zerbitzuen batzordearen irizpena aztertu ondoren, honako
erabakia hartu dute:
“Esp. Zkia.: ID.05/2016-0024
1.- AURREKARIAK
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2016ko maiatzaren 10ean egindako ezohiko bilkuran erabaki zen Igor Gorritiri esleitzea
Artzabal Eraikineko “Gure Pakea” jubilatuen tabernaren kudeaketa. 2016ko ekainaren 6an
aipatutako esleipenaren kontratua sinatu zen.
Plegu administratiboetako 3.klausularen arabera “Kontratuaren hasierako iraupena 5
urtetakoa izango da, hitzarmena izenpetzen den egunetik kontatzen hasita. Hala ere,
kontratuaren indarraldia urtez urte luzatu ahal izango da, beste 5 urte gehiago, guztira 10
urte bete arte, Kontratazio Organoak berariaz hori erabakiko balu.
2021eko maiatzaren 27an, lehenengo luzapena egin zen. Beraz, 2022 ekainaren 5etik aurrera
kontratazio organuak bigarren luzapena gauzatzeko aukera du, Idazkaritza, Kontuhartzailetza
eta Gizarte Ongizateko txostenetan oinarrituz.
Kontratuaren jatorrizko kanonari dagokionez, hileko 1.600 euro (%21eko BEZ 336 euro, guztira
1.936 euro) izaten jarraituko du.
Gizarte Zerbitzuen saileko arduradunak kontratua luzatzearen aldeko txostena osatu du.
2.- APLIKAGARRIA DEN LEGEDIA
•
•
•

3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen testu bategina onartzen duena
Maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretua, Sektore Publikoko Kontratuen 30/2007
legea partzialki garatzen duena.
Urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretua, Administrazio Publikoetako Kontratuen
Legearen Erregelamendu Orokorra onartzen duena.

Hori dela eta, azaroaren 28ko 2568/1986 Dekretuak onartzen duen Toki Erakundeetako
antolaketa, funtzionamendu eta araubide juridikoaren Erregelamenduan (ROF delakoa), 175.
artikuluan ezarritakoaren arabera, kontratu honen organo eskudunari honako erabaki hau
hartzeko proposatzen zaio.
2022ko maiatzaren 19an egindako Osasun eta Gizarte Zerbitzuen Batzordean irizpen honen
proposamena aho batez onartu zen, Itziar Basterrika, Beñat Larrañaga, Francisco Jose
(Patxi) Suarez eta Carlos Fraisoliren-ren aldeko botoekin egindako irizpena kontuan hartuta,
Udalbatzarrak aho batez erabaki du:
ERABAKIA
LEHENENGOA: Artzabal eraikinean kokatutako “Gure Pakea” jubilatu tabernaren
kontratuaren bigarren luzapena egitea urte baterako, 2022eko ekainaren 6tik 2023ko
ekainaren 5era.
BIGARRENA: Jatorrizko kanona matentzea, hots hileko 1.600,00 eurotan (%21eko BEZ-a
336 euro, guztira 1.936 euro).
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HIRUGARRENA: Erabakia Igor Gorritiri, Gizarte zerbitzuetako sailari eta Kontu-hartzailetzari
jakinaraztea.”
Honela izan da bozketa:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Ainhoa Arrozpide Landa, Luken Arkarazo Silva, Itziar
Basterrika Unanue, Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli
eta Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Beraz, erabakia aho batez hartu da.
12.- MOZIOA: USURBILGO UDALERRIKO ESPARRUAN EUKALIPTOA LANDATZEA
DEBEKATZEA.
Mozioa batzorde batek diktaminatu gabe datorrenez, hasteko batzarkideek aho batez gaizerrendan sartzea berretsi dute.
Jarraian, Joxe Mari Iribarrek mozioak jasotzen dituen erabakien puntuak irakurri ditu.
Josune Urkolak adierazi du mozioaren aurka bozkatuko dutela bi arrazoigatik, batetik,
basogintza ez delako Udalaren eskumenekoa eta, bestetik, iruditzen zaielako araututa
dagoen eta Usurbilen arazorik ez daukan gai bati muturreko irtenbide bat eman nahi zaiola.
Beraien ustez basoen arazoa kudeaketa eza da eta indarra jarri behar dutela dio baso horiek
txukun mantentzen eta kudeatzen laguntzen. Ez dute uste baso-jabeei beraiek esan behar
dienik zer landatu behar duten eta zer ez.
Josune Urkolak gaineratu du beraiek ez direla eukaliptoaren aldekoak.
Joxe Mari Iribarrek erantzun dio eukaliptoa ez dagoela urrun, inguruko herrietan eukaliptoa
arazo bat dela, Hernanin kasu.
Josune Urkolak galdetu dio ea Gipuzkoan eukaliptoa arazo bat den.
Joxe Mari Iribarrek erantzun dio Hernanin adibidez paper fabrikak urte luzetako alokairuak
ordaintzen hasi direla eta eukaliptoa landatzen hasi direla.
Ziortza inguruan bota den baso zati handiari, nahiz eta Aia izan, beldur handiz begiratzen
diola azpimarratu du.
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Eskumenei dagokienez, denetariko epaiak daudela horren inguruan esan du.
Alkateak adierazi du eskumenez haratago Udalak baduela tresna bat eskuartean eta
mozioaren testuan aipatzen den bezala HAPOa da tresna hori. HAPOa onartzeko bidean
daudela dio eta tresna hori baliatu nahi dela dio prebentzio politikak ere egiteko. Argi baldin
badute zer ez duten nahi horri bide emango dion era guztietako eta izaera ezberdineko
erabakiak hartu behar direla esan du.
Josune Urkolak adierazi du berak esan duela ez daudela eukaliptoaren alde, baina arazo
larriagoa ikusten dutela basoak kudeatu gabe daudela.
Joxemari Irazusta, Anerreka Ingurumen Elkarteko ordezkariak, hitza hartu du eta adierazi du
Jaurlaritzak berak eskatuta azterketa bat dagoela non zientifikoek oso garbi adierazten duten
eukaliptoarekin gertatzen ari dena.
Usurbil ez dela uharte bat dio, munduan daudela, eta eukaliptoa olatu bat bezala gainera
datorrela zehaztu du.
Zientifikoki demostratua dagoela esan du kaltegarria dela bai Jaurlaritzari egin zaion azterlan
horretan baina, baita ere, Espainiako Gobernuak espezie exotikoen katalogoa duela eta
bertako zientifikoek ere argi eta garbi adierazten dutela dio eukalipto espezie guztiak sartu
behar direla katalogo horretan. Gobernuak azken honen inguruan ez duela erabakirik hartu
gaineratu du.
Eskumenei buruz esan du Udalak bere lurraldearen erabilerak antolatzeko eskumena
behintzat baduela. Erabilerari dagokionez, Josune Urkolak esan duen esaldi batek hunkitu
duela adierazi du: “guk nola esango diogu zer landatu behar duen”. Jarraitu du esanez
lurjabe izateak ez dizula eskubidea ematen nahi duzuna egiteko, ez basogintzan ez beste
gauzetan.
Lurralde antolatuak direla dio lurralde planifikatuak, ez norberak nahi dituen gisa egindakoak.
Lehen ere horrelako gauzak egin direlako daudela dauden tokian azpimarratu du.
Bestalde, aipatu du basoak direla gauza bat eta landaketak beste gauza bat, basoak ez
direla lorategiak dio. Lehen Joxemari Iribarrek esan duen bezala, kontzeptuak nahasten ari
dira, izan ere ez direla utzitako basoak baizik eta regeneratzen ari diren basoak direla
zehaztu du, eta mailaka joaten direla prozesu hori osatzen. Azken aldi honetan asko
eztabaidatu den gai bat dela esan du eta adituek idatzitakoa irakurtzera gonbidatu ditu.
Batzarkideek Anerreka Ingurumen Elkarteak aurkeztutako mozioa gehiengoz onartu dute,
honela dio:
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“EHU eta Aranzadi zientzia-elkartearen arteko elkarlanean eukalipto-landaketak Euskadin
eta Iberiar Penintsulan eragiten dituzten ingurumen-kalteei buruzko txostena, Eusko
Jaurlaritzako Ingurumen Saileko Natura Ondare eta Klima Aldaketaren Zuzendaritzaren
agindura egindakoa, Munibe aldizkari zientifikoan argitaratuta dago (Efectos ambientales de
las plantaciones de eucaliptos en Euskadi y la península ibérica. Munibe Cienc. Nat. 68,
2020).
Txostenaren emaitzek ez dute zalantzarik uzten: eukaliptoen eragina kaltegarria da
ingurumenerako, eukalipto-landaketen hedatzea kaltegarria litzateke lurzoru eta
hidrologiarentzat nola biodibertsitatearentzat. Eta eukaliptoen hedapenak Arriskuan dauden
Espezieen Euskadiko Zerrendan diren espezieak are gehiago mehatxatu ditzake.
Era berean, 630/2013 Errege dekretuak Espezie Exotiko Inbaditzaileen Espainiako
katalogoa antolatzen du, non zerrendatzen diren bertako ekosistema, habitat eta
espezieentzat arriskutsuak diren espezie arrotzak. Dekretu horrek gainera katalogoaren
Batzorde Zientifikoa arautzen du. 2017an Batzorde Zientifiko horren CC 30/2017 ebazpenak
honokoa zioen:
“Constatado con los datos científicos disponibles el carácter invasor de las especies de
Eucalyptus naturalizadas en nuestro país, se concluye que se debería incluir en el Catálogo
Español de Especies Exóticas Invasoras regulado por el R.D. 630/2013, de 2 de agosto,
bajo el criterio de la IUCN (2000), a todas estas especies: Eucalyptus camaldulensis, E.
globulus, E. gomphocephala, E. gunnii, E. nitens y E. sideroxylon, así como cualquier otra
especie de este género cuyo destino sea la explotación forestal, debido al alto riesgo de
invasión por estas especies consecuencia de sus características biológicas, fisiológicas y
ecológicas. Se recomienda extremar la precaución con nuevas introducciones y
plantaciones, y se recomienda un seguimiento local y llevar a cabo medidas de erradicación
antes de que se produzca la invasión siempre que se observe naturalización de cualquier
especie de Eucalyptus en nuestro territorio.”
Euskal Autonomia Erkidegoan eukaliptoz estalitako azalera 4 aldiz biderkatu da azken hiru
hamarkadetan, eta dagoeneko lurraldearen %2,6 estaltzen du. Mendebaldetik eta Bizkaiko
kostaldetik Araba eta Gipuzkoara zabaltzen ari da. Azalera horren %60 inguru Eucalyptus
globulus-ek estaltzen du, %37 E. nitens-ek eta %3 beste eukalipto espezie batzuek.
Bestetik, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legeak dion moduan, mendietan egiten
diren jarduerak eta erabilerak antolatzea, kudeatzea eta zaintzea udalerriko eskumen
propioak dira. Lurralde eta hirigintza plangintzako 2/2006 Legeak, bestalde, herriko
ingurumena era egokienean mantentzeko neurriak hartzeko eta lurzorua, lurpea edo lurgaina erabiltzea dakarten jarduketetarako hirigintza-lizentzia eskatzeko udalek dituzten
ahalmenak ezartzen ditu; ahalmen horiek maniobra-tarte bat irekitzen dute, beraz, gai hau
arautzeari dagokionez.
Usurbilgo Udala HAPO Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren hasierako dokumentua
idazten ari da azken urteotan. HAPOak udalerriko lurzoruen erabilerak arautzen ditu, eta,
besteak beste, ingurune naturala.
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Plangintzaren Irizpideak eta Helburu zehatzen arteko 1. Helburuak honela dio:
Baso
lurzoruaren multifuntzionaltasuna bermatzea, natur zikloak aintzat hartuko dituen baso
erabilera orekatua sustatuz eta bertako basoaren babes eta birsorketarako lurzoru berriak
gordez.
Guzti hau kontutan harturik, Usurbilgo Udalbatzak
ERABAKITZEN DU:
•
•

•

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra berritu arte eta horretan zehaztu arte
lurzoruaren erabilera posibleak, debekatzea udalerri guztian eukalipto-landaketak
egitea, ebidentzia zientifikoei men eginez.
Eusko Jaurlaritzari eskatzea, ahalik eta lasterren, eratu dezala Espezie Exotiko
Inbaditzaileen Euskadiko Katalogoa eta berehala ireki dezala Eucalyptus espezie
desberdinak Espezie Exotiko Inbaditzaileen Euskadiko Katalogoan sartzeko
administrazio-prozedura.
Foru Aldundiei baso-politikak alda ditzatela eskatzea, beren lurraldeetan eukalipto
gehiago landatu ez daitezen, eta titulartasun publikoko zein pribatuetako
mendietan egun dauden eukalipto-sailen ordezkapen ordenatua planifika dezaten.”

Honela izan da bozketa:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Ainhoa Arrozpide Landa, Luken Arkarazo Silva, Itziar
Basterrika Unanue eta Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Aurkako botoak: Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu eta Carlos Pérez Fraisoli.
Beraz, erabakia gehiengoz hartu da.
13.- MOZIOA: LGTBI-FOBIAREN AURKAKO EGUNA.
Hasteko, batzarkideek mozioa gai-zerrendan sartzea berretsi dute aho batez.
Patxi Suárezek eskerrak eman dizkie hiru alderdien artean adostutako mozioa izan delako
eta jarraian mozioaren testua irakurri du.
Alkateak adierazi du ekainaren 28an ere badela LGTBI harrotasunaren eguna eta kontestu
horretan udal gobernutik ere urrats batzuk egiten ari direla azaldu du. Hiruki Arrosa
kolektiboarekin harremanetan jarri zirela eta ekainaren 22an hitzaldi-tailer bat antolatu dutela
jakinarazi du, “Sexu aniztasuna herrietan eta Usurbilen zer?” izenburupean. Saio irekia
izango dela esan du eta bertan parte hartzera gonbidatu ditu. Era berean, ikastetxeekin ere
harremanetan jarri direla esan du hitzaldi honen berri emateko bai guraso eta bai ikasleei.
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Patxi Suárezek nabarmendu nahi izan du mozioan esaten den bezala ikastetxeetan
gertatzen ari dena, bere ustez hori baita kezkagarriena. Horrek bultzatu duela dio mozioa
erregistratzera eta batez ere denen adostasuna lortzera.
Alkateak adierazi du udaletxe honetatik aspalditik lantzen dituztela hezkidetza programak.
Zerbitzua lizitatu egiten dela aipatu du eta Arremanitz elkartea aritzen dela lan horretan bai
ikastetxe eta baita aisialdi eremuan ere. Hezkidetza programa horietan oso presente dagoen
gai bat dela hau azpimarratu du.
Patxi Suárezek esan du azpimarratu behar dela udalean dauden alderdi guztiak mozio
honekin ados daudela eta garrantzitsua dela dio herriari erakustea alderdi guztiak batera
doazela.
Batzarkideek mozioa aho batez onartu dute, honela dio:
“LGTBIfobiaren aurkako eguneko mozioa
AZALPENA:
Maiatzaren 17an Homofobia, Transfobia eta Bifobiaren aurkako Nazioarteko Eguna ospatzen
dugu. Egun horretan, OMEren Batzar Nagusiak homosexualitatea buruko gaixotasunen
zerrendatik kendu zuen, eta horrela, amaiera eman zitzaion nazioartean homosexualitatea
“senda daitekeen gaixotasuntzat” hartzeari. Hori 1990ean gertatu zen.
Aurten, 2022an, "Gure Gorputzak, Gure Bizitzak, Gure Eskubideak" leloarekin, IDAHO
osatzen duten LGTBI kolektiboaren eskubideak defendatzeko nazioarteko erakundeek
pertsona guztiek sexu-orientazioa eta -identitatea askatasunez adierazteko duten eskubidea
aldarrikatzen dute, inolako indarkeria eta diskriminaziorik jasan gabe. Gainera, trans eta
intersex pertsonen bihurketa-terapien eta esterilizazio behartuaren amaiera eskatzen dute.
OMEk duela 30 urte baino gehiago hartutako erabaki hartatik LGTBI kolektiboaren
eskubideetan egindako aurrerapenak nabarmenak dira, eta herrialde askotan lesbianak,
gayak, transexualak, bisexualak eta intersexualak ahalduntzeko eta babesteko balio izan
dute.
Gaur egun, ehunka milioi pertsona bizi dira askatasunez maitatzeko eskubidea babesten den
herrialdeetan; baina, zoritxarrez, are eta gehiago dira kolektibo hori jazartzen eta
kriminalizatzen duten herrialdeak. Gaur egun, 69 estatuk dituzte sexu bereko helduen artean
adostutako sexu-egintzak zigortzen dituzten xedapenak.
Gainera, 6 herrialdetan, heriotza-zigorra harreman sexual homosexualetarako legez
ezarritako zigorra da; beste bostetan, berriz, zigor bera ezar daitekeela diote hainbat iturrik.
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Egin diren aurrerapenen garrantzia ezagutzen dugu, baina jakin badakigu oraindik urrun
gaudela gure azken helburutik, hau da, LGTBI kolektiboko pertsonek egunero aurre egin
behar dieten gorroto-delituen eta diskriminazioaren amaiera.
Tipologien araberako banaketa ezagutu gabe, badakigu 2021ean gorroto-delituen guztizkoa
% 40 baino gehiago handitu zela 2020arekin alderatuta, eta, Espainiako Barne
Ministerioaren datuen arabera, 1802 salaketa jaso zirela gorroto-delituengatik (aurreko
urtean baino 530 gehiago), eta horrek marka tristea dakar serie historikoan gertakari horiek
zenbatzen direnetik.
Horri lotuta, Stonewall Britainia Handiko elkarteak egin duen ikerketa batek argi erakusten du
jarrera homofoboak oso ohikoak direla oraindik ikastetxeetan. Izan ere, LGTBI ikasleen
erdiek irainak jasotzen dituzte ikastetxean edo bost gazte transexualetatik lau baino gehiago
autolesionatu egin dira noizbait, eta baita bost gazte lesbiana, gay edo bisexualetik hiru ere.
Datu hauek gure lurraldekoak ez izanagatik ere, gure herri eta hirietan ematen den
fenomeno baten isla badira eta LGTBI kolektiboak oraindik ere jasaten duen marjinalizazioa
eta estigmatizazioa erakusten dute.
Gainera, pandemiaren eraginez, azken bi urteak benetan latzak izan dira herritar guztientzat,
are gehiago LGBT+ kolektiboarentzat. Izan ere, desberdintasunaren arrakala areagotu egin
da eta kalteberatasun egoerak eremu askotan indartu dira, sare sozialetan, esate baterako.
Horregatik, ezinbestekoa da sexu eta genero aniztasunarekiko gorrotoak eragindako
erasoak salatzea bereziki, azken aldian Euskal Herrian eman diren eraso eta erailketa
homofoboak irmo salatu nahi ditugu.
Beharrezkoa da gure gizartean oraindik indarrean dagoen heteronorma zalantzan jarri eta
eraldatzea; haatik, LGBT+ kolektiboaren aurkako aurreiritzi ugari indarrean daude gure
herrian. Zentzu horretan, genero-identitate, sexu-orientazio eta sexu-adierazpen guztientzat
herri bizigarria sortu behar dugu. Gizarte osoaren erantzukizuna da diskriminazio eta
indarkeria mota guztien aurka borrokatzen jarraitzea.
Herritar guztion zeregina da ahaleginak batzea gizarte berdinzale, inklusibo eta anitza
lortzeko.
Horregatik guztiagatik, Usurbilgo Udalbatzak ondorengo neurriak har ditzala proposatzen
dizkio Udal Gobernuari:

-

Berdintasunerako eskubidearen eta sexu- eta genero-identitateagatiko zein
sexu- orientazioagatiko diskriminaziorik ezaren alde lanean jarraitzeko.

-

LGTBI-fobiaren biktimei arreta emateko hurbileko zerbitzuak areagotzeko eta
abian jartzeko.

-

Usurbilgo ikastetxeekin LGTBfobia ekiditeko elkarlanerako aukerak ikusi eta
ahal den neurrian martxan jartzeko.
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-

Kolektiboko erakundeekin lankidetza-sareak bultzatzeko eta/edo ezartzeko,
horiek baitira, askotan, biktimei arreta emateko abangoardia.

-

Prestakuntza- eta sentsibilizazio-kanpainak egitea.

-

Udaltzaingoaren
prestakuntza
sustatzea
prebentzioaren eta arretaren arloan.”

LGTBI-fobiaren

biktimen

Honela izan da bozketa:
Aldeko botoak: Agurtzane Solaberrieta Mesa, Beñat Larrañaga Urdanpilleta, Lur Etxeberria
Gurrutxaga, Joxe Mari Iribar Zapirain, Ainhoa Arrozpide Landa, Luken Arkarazo Silva, Itziar
Basterrika Unanue, Josune Urkola Larrarte, Mirari Azurmendi Sorazu, Carlos Pérez Fraisoli
eta Francisco José (Patxi) Suárez Pérez.
Beraz, erabakia aho batez hartu da.
14.- GALDERA ETA ESKAERAK.
Alkateak esan du ekaineko ohiko plenoa Santixabel jaietan egitea tokatuko litzatekeela eta
horren ordez ekainaren 23an izango dela.
Eztabaidarako gaiak amaiturik, alkateak batzarraldia bukatutzat eman du, arratsaldeko
18:55ak direnean. Eta aztertutakoa eta erabakitakoa jasota gera dadin akta hau jaso da,
idazkariak izenpetuz, alkatearen oniritziarekin.
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