TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2022KO EKAINAREN 20AN
GOIZEKO 09:30EAN EGINDAKO EZOHIKO BILKURAKO AKTA
BERTARATUAK:
Alkatea: Agurtzane Solaberrieta Mesa.
Zinegotziak: Joxe Mari Iribar Zapirain eta Lur Etxeberria Gurrutxaga.
Idazkaria: Garazi Etxeberria San Miguel.
Ez dira bertaratu: Beñat Larrañaga Urdanpilleta eta Itziar Basterrika Unanue.
1.- 2022/05/31KO BILKURAKO AKTAREN ONESPENA.
Batzarkideek 2022ko maiatzaren 31ko bilkurako akta aho batez onartu dute.
2.- JAUREGUIZAR PROMOCIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA S.L. ENPRESAK
HAASETAKO A-59 (UGARTONDO) EREMUKO A ETA B PARTZELETAN ERAIKITAKO 46
ETXEBIZITZA TASATURI, 61 GARAJEEI ETA 46 TRASTELEKUEI LEHEN ERABILERA
BAIMENA EMATEA.
Esp. zenbakia: HZ.09/2015-0256
JAUREGUIZAR Promoción y Gestión Inmobiliaria S.L. enpresak, Hiri
Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59 (Ugartondo) eremuko A eta B partzeletan
eraikitako 46 udal etxebizitza tasatu, garaje eta trastelekuen lehen erabilera baimena
eskatu du.
AURREKARIAK
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2018ko abuztuaren 20ean eginiko bilkuran, zera erabaki
zuen: JAUREGUIZAR Promoción y Gestión Inmobiliaria S.L. enpresari, Hiri Antolamenduko
Arau Subsidiarioetako A-59 (Ugartondo) eremuko A eta B partzeletan 46 udal etxebizitza
tasatu, garaje eta trasteleku eraikitzeko udal baimena ematea. Erabaki berean, A-59
(Ugartondo) eremuko A eta B partzelako udal etxebizitza tasatuei (eta eranskinei) behin
behineko kalifikazioa ematea onartu zen.
OBRAREN EZAUGARRIAK
PEM (Oinarrizko Proiektua):

3.658.000,00 €

PEM (Obra amaierako ziurtagiria): 2.941.926,42 €
Hondakinen Kudeaketarako

Aurrekontua: 18.290 €
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Azterlana:

Fidantza (%120): 21.984 €

LEHEN ERABILERA BAIMENA
Orain berriz, obra amaierako dokumentazio aurkeztearekin batera eraikitako 46 udal
etxebizitza tasatu, garaje eta trastelekuen lehen erabilera baimena eskatu da.
TXOSTEN TEKNIKOA
Udal arkitektoak, Carlos Arroita Martinez jaunak, aurkeztutako dokumentazioa aztertu
eta dagozkion ikuskapen bisitaldia egin ostean, 2022ko ekainaren 14an, aldeko txostena
eman du, 46 udal etxebizitza tasatuei (eta eranskinei) behin behineko kalifikazioa emanez.
Txosten berean, partzela bakoitzean ezinduentzat erreserbatutako bi etxebizitzei (005-A
partzela, 2.A / 028-B partzela, 2.A) erreserba baldintza altxa edo kentzea proposatu du, izan
ere mugikortasun urri iraunkorreko ezintasuneko egoeran dagoen eroslerik ez baita topatu.
Gauzak horrela, udal arkitektoaren txostena irakurri ondoren, Tokiko Gobernu
Batzarrak honako erabakia hartu du aho batez:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: JAUREGUIZAR Promoción y Gestión Inmobiliaria S.L. enpresak,
Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59 (Ugartondo) eremuko A eta B partzeletan
eraikitako 46 udal etxebizitza tasaturi, 61 garajeei eta 46 trastelekuei lehen erabilera
baimena ematea, ondorengo baldintzapean:


46 udal etxebizitza tasatuk atxikita izango dituzte 46 garaje eta trasteleku,
etxebizitzen behin betiko kalifikazioan zehazten den eran.



15 garaje atxikigabeak eta salmenta librekoak izango dira.



Obra berriko aitortza aurkeztu beharko da, etxearen banaketa horizontalaren
aitortzarekin batera, Jabetza Erregistroan inskribatu ondoren. Horretarako
hilabeteko epea ematen zaio interesatuari.

–

Etxebizitza berriei udal erroldan alta eman aurretik, Ondasun Higiezinen gaineko
Zergan alta eman beharko zaio U-4 inprimakiaren bitartez. Horretarako hilabeteko
epea ematen zaio interesatuari. Beraz, Ondasun Higiezinen gaineko Zergan alta
eman aurretik inork ezingo du etxebizitzan erroldatu.
Etxebizitza berriak honakoak dira:
KALEA
Pikaola kalea

ATARIA

SOLAIRUA

ATEA

2

01

A
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Pikaola kalea

2
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B

Pikaola kalea

2
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C
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2
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D
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2
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A
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2
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2
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C

Pikaola kalea

2
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D

Pikaola kalea

2
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E

Pikaola kalea

2
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A

Pikaola kalea

2

03

B

Pikaola kalea

2

03

C

Pikaola kalea

2

03

D

Pikaola kalea

2

03

E

Pikaola kalea

2

04

A

Pikaola kalea

2

04

B

Pikaola kalea

2

04

C

Pikaola kalea

2
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D

Pikaola kalea

2

04

E

Pikaola kalea

2
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A

Pikaola kalea

2
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B

Pikaola kalea

2
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C

Pikaola kalea

2
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D

Pikaola kalea

4
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A

Pikaola kalea

4

01

B

Pikaola kalea

4

01

C

Pikaola kalea

4

01

D

Pikaola kalea

4
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A

Pikaola kalea

4
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B

Pikaola kalea

4
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C

Pikaola kalea

4
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D

Pikaola kalea

4
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E

Pikaola kalea

4

03

A

Pikaola kalea

4

03

B

Pikaola kalea

4

03

C

Pikaola kalea

4

03
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Pikaola kalea

4

03

E

Pikaola kalea

4

04

A

Pikaola kalea

4

04

B

Pikaola kalea

4

04

C

Pikaola kalea

4

04

D

Pikaola kalea

4

04

E

Pikaola kalea

4

AT

A

Pikaola kalea

4

AT

B

Pikaola kalea

4

AT

C

Pikaola kalea

4

AT

D

BIGARRENA: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59 (Ugartondo)
eremuko A partzelan (005-A partzela, 2.A) eta B partzelan (028-B partzela, 2.A)
ezinduentzat erreserbatutako bi etxebizitzei, erreserba baldintza altxa edo kentzea,
etxebizitza tasatuak eskuratzeko baldintzak betetzen dituen edozein pertsonei
etxebizitza horiek esleitu ahal izateko. Hauek dira etxebizitzak:
– A partzela, 2.A ---> Pikaola kalea 2, 2.A
– B partzela, 2.A ---> Pikaola kalea 4, 2.A
HIRUGARRENA: JAUREGUIZAR Promoción y Gestión Inmobiliaria S.L.
enpresak, Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59 (Ugartondo) eremuko A eta
B partzeletan eraikitako 46 udal etxebizitza tasaturi, hala nola atxikitako garaje eta
trastelekuei behin betiko kalifikazioa ematea.

UDAL ETXEBIZITZA TASATUAK
BEHIN BETIKO KALIFIKAZIOA
1.

ESPEDIENTEAREN EZAUGARRIAK:
─ Espediente zenbakia: HZ.09/2015-0256
─ Sustatzailea: JAUREGUIZAR PROMOCIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA SL B48472500
─ Sustatzailearen helbidea: Ondarreta pasealekua 6, 1.A, 20018, Donostia.
─ Eskaera data: 2015/VI/16 (Behin-behineko kalifikazioa) eta 2022/IV/29 (Behin
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betiko kalifikazioa).
2.

ESPEDIENTEAREN EZAUGARRIAK:
─ Sustapen-mota: SUSTAPEN PRIBATUKO Udal Etxebizitza Tasatuak.
─ Etxebizitza-mota: ERREGIMEN OROKORREKO Udal Etxebizitza Tasatuak.
─ Etxebizitzak lortzeko eta hasierako erabilerako erregimena: SALMENTA.
─ Edukitza erregimena: JABETZA OSOA.
─ Esleitzeko prozedura: Zozketa.
─ Esku-hartze mota: 46 EOUET + erregimen orokorreko eranskinak.
─ Kokalekua: Usurbilgo Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59
(Ugartondo) eremuko A eta B partzelak.
─ Pikaola Kalea, 2, 20170 Usurbil, Gipuzkoa.
─ Pikaola Kalea, 4, 20170 Usurbil, Gipuzkoa.
─ Etxebizitza kopurua guztira: 46
─ Etxebizitzen azalera erabilgarria guztira: 3.594,3 m²
─ Etxebizitzei lotutako garaje-kopurua guztira: 46
─ Etxebizitzei lotutako garajeen azalera erabilgarria guztira: 1.795,26 m²
─ Etxebizitzei lotutako trasteleku-kopurua guztira: 46
─ Etxebizitzei lotutako trastelekuen azalera erabilgarria guztira: 450,51 m²
─ Babes-erregimenaren iraupena: IRAUNKORRA.
─ Lurzatiaren erregistro erreferentzia: Jabetza-erregistroa: Donostia 4. zenbakia.

Lurzatia

Tomoa

Liburua

Folioa

Finka zkia.

Inskripzioa

Azalera

1 (A)

1810

226

135

11400

1.

1.144 m2

2 (B)

1810

226

156

11402

1.

1.149 m2

─ Lehentasunez Erosteko eta atzera eskuratzeko eskubidea: Udal Administrazioak
edo Eusko jaurlaritzak.

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

Etxebizitza
Zenbakia

Kalea

Ataria

Etxebizitza
1

Pikaola

2

Garajea
Trasteleku
Etxebizitza

2

Pikaola

2

Garajea
Trasteleku
Etxebizitza

3

Pikaola

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Pikaola

Pikaola

Pikaola

Pikaola

Pikaola

Pikaola

Pikaola

Pikaola

Pikaola

Pikaola

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Eskua

1

A

Sotoa 3

GT-51

1.Solairua

TT-03

1
Sotoa 3

GT-50

1.Solairua

TT-01

1
Sotoa 3

GT-52

Sotoa 3

TT-22

Garajea

Sotoa 3

Trasteleku

Sotoa 3

TT-35

Etxebizitza

2

A

Sotoa 3

GT-23

Garajea
Trasteleku

1.Solairua

TT-02

Etxebizitza

2

B

Sotoa 3

GT-49

Garajea
Trasteleku

Sotoa 3

TT-23

Etxebizitza

2

C

Sotoa 3

GT-48

Garajea
Trasteleku

Sotoa 3

TT-24

Etxebizitza

2

D

Sotoa 3

GT-47

Garajea
Trasteleku

Sotoa 3

TT-25

Etxebizitza

2

E

Sotoa 3

GT-46

Garajea
Trasteleku

Sotoa 3

TT-26

Etxebizitza

3

A

Sotoa 3

GT-24

Garajea
Trasteleku

Sotoa 3

TT-27

Etxebizitza

3

B

Sotoa 3

GT-25

Garajea
Trasteleku

Sotoa 3

TT-28

Etxebizitza

3

C

Sotoa 3

GT-26

Garajea
Trasteleku

Sotoa 3

TT-29

Etxebizitza

3

D

Sotoa 3

GT-27

Garajea
Trasteleku

Sotoa 3

Bai

TT-30

41,66 m2

Salmenta
prezioa

Salmenta
prezio
Guztira

Bai

6.200 €

2

170.572 €

2

37,73 m

6.200 €

2

136.728 €

2

40,17 m

18.000 € 160.928 €

11,32 m2

6.200 €

2

185.216 €

87,78 m
Bai

18.000 € 194.772 €

7,63 m2
64,8 m
Bai

18.000 € 160.612 €

7,02 m2
80,84 m

D
GT-44

Azalera
erabilgarria

64,65 m2 136.412 €

C

Trasteleku

1

Lotetsiak

B

Garajea

Etxebizitza
4

Pisua

2

39,05 m

2

10,79 m

18.000 € 209.416 €
6.200 €

80,39 m2 169.623 €
Bai

48,57 m2
2

6,9 m

18.000 € 193.823 €
6.200 €

88,99 m2 187.769 €
Bai

44,06 m2
11,32 m

2

18.000 € 211.969 €
6.200 €

69,54 m2 146.729 €
Bai

39,05 m2
2

9,17 m

18.000 € 170.929 €
6.200 €

88,99 m2 187.769 €
Bai

35,37 m2
2

8,99 m

18.000 € 211.969 €
6.200 €

79,86 m2 168.505 €
Bai

35,44 m2
2

8,99 m

18.000 € 192.705 €
6.200 €

79,86 m2 168.505 €
Bai

42,29 m2
2

8,88 m

18.000 € 192.705 €
6.200 €

88,99 m2 187.769 €
Bai

43,73 m2
2

8,86 m

18.000 € 211.969 €
6.200 €

69,54 m2 146.729 €
Bai

43,76 m2
2

8,99 m

18.000 € 170.929 €
6.200 €

88,99 m2 187.769 €
Bai

39,25 m2
2

8,99 m

18.000 € 211.969 €
6.200 €
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Etxebizitza
14

15

16

17

Pikaola

Pikaola

Pikaola

Pikaola

2

2

2

2

Garajea

2

TT-31

4

A

Sotoa 3

GT-29

Garajea
Trasteleku

Sotoa 3

TT-32

Etxebizitza

4

B

Sotoa 3

GT-43

Garajea
Trasteleku

Sotoa 3

TT-33

Etxebizitza

4

C

Sotoa 3

GT-45

Garajea

Garajea

Etxebizitza
Pikaola

2

Garajea
Trasteleku
Etxebizitza

20

Pikaola

2

Garajea
Trasteleku
Etxebizitza

21

Pikaola

2

Garajea
Trasteleku
Etxebizitza

22

Pikaola

2

Garajea
Trasteleku
Etxebizitza

23

Pikaola

2

Garajea
Trasteleku
Etxebizitza

24

Pikaola

4

Garajea
Trasteleku
Etxebizitza

25

Pikaola

4

Garajea
Trasteleku
Etxebizitza

26

Pikaola

4

Garajea
Trasteleku

27

Pikaola

4

GT-28

Sotoa 3

Trasteleku

19

Sotoa 3

Etxebizitza

Etxebizitza
Pikaola

E

Trasteleku

Trasteleku

18

3

Etxebizitza
Garajea

Sotoa 3
4

D
GT-42

4

E
GT-41

A

Sotoa 3

GT-40

Sotoa 3

B

Sotoa 3

GT-39

C

Sotoa 3

GT-38

D

Sotoa 3

GT-31

Sotoa 3
1

B
GT-01

1.Solairua
1

C
GT-02

1

D
GT-03

10,64 m

1

E
GT-04

18.000 € 192.705 €
6.200 €

18.000 € 211.969 €
6.200 €

69,54 m2 146.729 €
Bai

36,98 m2

6.200 €

2

187.769 €

88,99 m
Bai

36,25 m2

6.200 €

2

168.505 €

79,86 m

40,66 m2

6.200 €

2

144.387 €

68,43 m

40,03 m2

6.200 €

2

147.700 €

70 m

35,17 m2

6.200 €

2

147.637 €

69,97 m

31,81 m2

6.200 €

2

144.387 €

68,43 m

41,05 m2

6.200 €

2

185.216 €

87,78 m

45,88 m2

6.200 €

2

136.728 €

64,8 m

42,37 m2

6.200 €

2

170.572 €

80,84 m

43,13 m2
2

10,88 m

2

64,65 m
Bai

18.000 € 160.928 €

2

7,63 m

Bai

18.000 € 209.416 €

2

7,02 m

Bai

18.000 € 168.587 €

2

9m

Bai

18.000 € 171.837 €

2

9m

Bai

18.000 € 171.900 €

2

8,87 m

Bai

18.000 € 168.587 €

2

8,87 m

Bai

18.000 € 192.705 €

2

9,13 m

Bai

18.000 € 211.969 €

2

10,76 m

Bai

18.000 € 170.929 €

2

10,83 m

TT-09

Sotoa 2

36,73 m2
2

TT-04

Sotoa 2
Sotoa 2

Bai

TT-06

Sotoa 2
1.Solairua

8,79 m

TT-41

Sotoa 2

6.200 €

88,99 m2 187.769 €

TT-40

Teilatupea

38,98 m2
2

TT-39

Teilatupea

Sotoa 3

Bai

TT-38

Teilatupea

Sotoa 3

9,26 m

18.000 € 192.705 €

79,86 m2 168.505 €

TT-37

Teilatupea

46,95 m2
2

TT-36

Sotoa 3
Sotoa 3

Bai

TT-34

Sotoa 3
Sotoa 3

79,86 m2 168.505 €

40,64 m2

18.000 € 194.772 €
6.200 €
136.412 € 160.612 €
18.000 €
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Trasteleku
Etxebizitza
28

Pikaola

4

Garajea
Trasteleku
Etxebizitza

29

Pikaola

4

Pikaola

4

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Pikaola

Pikaola

Pikaola

Pikaola

Pikaola

Pikaola

Pikaola

Pikaola

Pikaola

Pikaola

Pikaola

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

A

Sotoa 3

GT-30

1.Solairua

TT-05

2
Sotoa 2

GT-22

Sotoa 2

TT-07

2
Sotoa 2

GT-21

Trasteleku

Sotoa 2

TT-08

Garajea

2
Sotoa 2

GT-20

Sotoa 2

TT-16

Etxebizitza

2

E

Sotoa 2

GT-19

Trasteleku

Sotoa 2

TT-17

Etxebizitza

3

A

Sotoa 2

GT-05

Garajea
Trasteleku

Sotoa 2

TT-11

Etxebizitza

3

B

Sotoa 2

GT-06

Garajea
Trasteleku

Sotoa 2

TT-12

Etxebizitza

3

C

Sotoa 2

GT-18

Garajea
Trasteleku

Sotoa 2

TT-13

Etxebizitza

3

D

Sotoa 2

GT-17

Garajea
Trasteleku

Sotoa 2

TT-14

Etxebizitza

3

E

Sotoa 2

GT-16

Garajea
Trasteleku

Sotoa 2

TT-15

Etxebizitza

4

A

Sotoa 2

GT-15

Garajea
Trasteleku

Sotoa 2

TT-18

Etxebizitza

4

B

Sotoa 2

GT-14

Garajea
Trasteleku

Sotoa 2

TT-19

Etxebizitza

4

C

Sotoa 2

GT-13

Garajea
Trasteleku

Sotoa 2

TT-20

Etxebizitza

4

D

6.200 €

2

169.623 €

2

48,52 m

Bai

6.200 €

2

187.769 €

2

34,81 m

6.200 €

2

146.729 €

2

35,98 m

18.000 € 170.929 €

11,17 m2

6.200 €

2

187.769 €

88,99 m
Bai

18.000 € 211.969 €

11,27 m2
69,54 m
Bai

18.000 € 193.823 €

6,9 m2
88,99 m

D

Trasteleku

Garajea

Bai

C

Garajea

9,16 m2
80,39 m

B

Trasteleku

Etxebizitza
31

2

TT-10

Garajea

Etxebizitza
30

Sotoa 2

2

36,86 m

2

9,24 m

18.000 € 211.969 €
6.200 €

79,86 m2 168.505 €
Bai

36 m2
11,17 m

2

18.000 € 192.705 €
6.200 €

79,86 m2 168.505 €
Bai

41,71 m2
2

9,68 m

18.000 € 192.705 €
6.200 €

88,99 m2 187.769 €
Bai

48,52 m2
2

9,82 m

18.000 € 211.969 €
6.200 €

69,54 m2 146.729 €
Bai

40,56 m2
2

9,82 m

18.000 € 170.929 €
6.200 €

88,99 m2 187.769 €
Bai

40,64 m2
2

9,68 m

18.000 € 211.969 €
6.200 €

79,86 m2 168.505 €
Bai

36,07 m2
2

9,82 m

18.000 € 192.705 €
6.200 €

79,86 m2 168.505 €
Bai

34,32 m2
2

13,15 m

18.000 € 192.705 €
6.200 €

88,99 m2 187.769 €
Bai

32,2 m2
2

13,15 m

18.000 € 211.969 €
6.200 €

69,54 m2 146.729 €
Bai

32,27 m2
2

13,39 m

18.000 € 170.929 €
6.200 €

88,99 m2 187.769 € 211.969 €
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Garajea
Trasteleku
Etxebizitza
42

Pikaola

4

Garajea
Trasteleku
Etxebizitza

43

Pikaola

4

Garajea
Trasteleku
Etxebizitza

44

Pikaola

4

Garajea
Trasteleku

45

46

Pikaola

Pikaola

4

4

Etxebizitza

Sotoa 2
Sotoa 2

GT-12
TT-21

4

E

Sotoa 2

GT-36

Sotoa 2

A

Sotoa 3

GT-32

B

Sotoa 3

GT-33

Sotoa 3
Teilatupea
Sotoa 3

GT-34

Sotoa 3

TT-44

Etxebizitza

Teilatupea
Sotoa 3

GT-37

Trasteleku

Sotoa 3

TT-45

6.200 €

2

144.387 €

41,71 m2

6.200 €

2

147.700 €

38,56 m2
2

9,17 m

2

69,97 m
Bai

18.000 € 171.900 €
6.200 €
147.637 € 171.837 €

2

18.000 €

10,5 m2

6.200 €

35,42 m

2

68,43 m
Bai

18.000 € 168.587 €

2

70 m
Bai

18.000 € 192.705 €

2

8,83 m

D

Garajea

168.505 €

30,03 m2

68,43 m
Bai

C

Trasteleku

6.200 €

2

11,75 m

TT-43

Garajea

18.000 €

2

79,86 m
Bai

TT-42

Teilatupea

30,98 m2
13,4 m

TT-46

Teilatupea

Sotoa 3

Bai

144.387 € 168.587 €

2

33,34 m

18.000 €

10,91 m2

6.200 €

LAUGARRENA: Erabaki honen berri udal kontu-hartailetzari ematea, ordaindu
beharreko udal zergen behin betiko kitapena egin dezan udal arkitektoak bere txostenean
adierazitakoaren baitan.
BOSGARRENA: Erabaki hau interesatuei, udal erroldako arduradunari, ur zerbitzuaren
ordainketa-erroldaren arduradunari, Errenta eta Ondare Teknikariari ematea.
3.- EÑAUT PAGOLA BEREZIARTUARI AGINAGAKO IRUINTXOBERRI BASERRIA
(AGINAGA 24) ERABERRITZEKO ETA OBRA HAUEK EGITEKO ALDAMIOA JARTZEKO
UDAL BAIMENA EMATEA.
Esp.zenbakia: HZ.04/2022-0104
2022-OHAN-0005

EÑAUT PAGOLA BEREZIARTUA jaunak, Aginagako Iruintxoberri baserria (Aginaga
24) eraberritzeko udal baimena eskatu du.
TXOSTEN TEKNIKOA
Aurkeztutako Proiektua eta dokumentazio osagarria aztertu ostean, udal arkitektoak,
Carlos Arroita Martinez jaunak, 2022ko ekainaren 13an honako txostena eman du:
GAIA

Aginagako Iruntxo Berri baserria (Aginaga 24) eraberritzeko
udal baimena.
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ESKATZAILEA

Julen Arteaga Iriondo

ESKAERA DATA

2022/III/07 + 2022/IV/08

ERREG. ZBKIA.

HZ.04/2022-0104 + HZ.04/2022-0164

ESP. ZBKIA.

2022OHAN0005 + 2022OHAN0008

PEM:

163.140,5 euro

ALDAMIOA

6.500 euro (ez du lurzoru publikoa okupatzen)

HKA (EGR)

Hondakin Kudaketa Azterlana aurkeztu behar da.

ERLAZIONATUA 2022OHAN0008 Iruntxo Berri Baserriaren (Aginaga 29) barne
erreforma partziala.
0407-01 3.01 (Iruintxo berri baserria eraberritzea) (1997-1998)

B.

AURREKARIAK

B.1.

2021eko martxoaren 7an, Julen Arteaga Iriondo jaunak, Eñaut Pagola
Bereziartua jaunaren izenean, obra lizentzia eskatu zuen, 2022-0987
erregistro zenbakidun eskaeraren bidez, Aginaga auzoko Iruntxo Berri
baserriko estalkia eraberritzeko.

B.2.

2022ko apirilaren 8an, Julen Arteaga Iriondo jaunak obra lizentzia eskatu
zuen, 2022-1598 erregistro zenbakidun eskaeraren bidez, Iruntxo Berri
baserriko barne erreforma partziala egiteko.

B.3.

2022ko maiatzaren 20an, udal arkitektoak kontrako txostena egin zuen.

B.4.

2022ko maiatzaren 23an, Julen Arteaga Iriondo jaunak dokumentazio
osagarria aurkeztu zuen udalean.

B.5.

2022ko maiatzaren 24an, interesdunari arkitektoaren kontrako txostena
jakinarazi zitzaion, eta eskatutako bi baimenak baimen-eskaera bakarrean
aurkeztea eskatu zitzaion.

B.6.

2022ko maiatzaren 25ean, interesdunak dokumentazio osagarria aurkeztu
zuen.

B.7.

2022ko maiatzaren 30ean, Julen Arteaga Iriondo jaunak dokumentazio
osagarria aurkeztu zuen.

B.8.

2022ko ekainaren 9an, interesdunak dokumentazio osagarria aurkeztu du.
Dagokion elkargo-ofiziala ikus-onetsitako proiektua.

C.

TXOSTENA
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C.1.

Aurrekarietan esan bezala Julen Arteaga Iriondo jaunak obra lizentzia
eskatu du Usurbilgo Udalari, Aginaga kokatuta dagoen Iruntxo Berri
baserria eraberritzeko.

C.2.

KOKAPENA: Lizentziaren xede den eraikina helbide honetan dago:
─ Aginaga Auzoa, 24, 20170 Usurbil, Gipuzkoa
Katastroko informazioaren arabera, lurzati honetan kokatuta dago eraikina:

C.3.

LURZORU URBANIZAEZINA: Usurbilgo Udalaren Arau Subsidiarioetan
ezarritakoaren arabera, higiezina ez-urbanizagarri gisa sailkatutako
lurzoruan dago. (Hiri-lurzorua gorriz markatzen da hurrengo irudian).
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C.4.

ESKU-HARTZEA: Aurkeztu den informazioan zehazten denaren arabera,
aurkeztu den proiektuaren helburua zera da:
─ Aginagan kokatzen den Iruntxo Berri baserriaren erreformarako obra
baimena lortzeko helburuarekin idatzi da dokumentu hau. Horretarako,
erreforman gauzatu nahi diren lanak deskribatu eta justifikatzen dira jarraian. Baserrian garatu nahi diren obran lan guzti hauekin etxebizitza
berri bat atondu nahi da.
Horretarako, lan hauek proposatzen dira:
─ Teilatua eraistea: Teilatuaren egungo estaldura eraistea: teilarekin batera kenduko dira estalduraren gainontzeko elementuak ere: egur oholezko oinarria, euri bilketarako kanaloi eta zo-rrotenak, etab.
─ Egitura berria: Teilatuarentzako egurrezko egitura berria eraikiko da,
egur laminatuzko eta haritz egurrezko elementuez osatuta. (…) teilatuaren estaldura berria burutuko da (…).
─ Fatxada: Kanpoaldetik akabera egokia emango zaie gaur egungo fatxadei; (…) egur ohol bidezko akabera bat emango zaio goiko solairuari.
(…) Egungo hainbat bao txukundu eta bao berriak irekiko dira; (…)
Fatxadetako bao guztietan kanpo arotzeria berria ezarriko da. Usurbilgo
Arau Subsidiarioek honen inguruan ezer zehazten ez badute ere, hasiera batean, karpinteria berriak egurrezkoak izango dira.
─ Barne banaketa berria: Lehenengo solairuko forjatuaren zati bat eraitsiko da (…) Egungo eskilara eraitsiko da eta forjatuan eskilara berri batentzako zuloa ireki.
─ Instalazioak: Elektrizitatea: Egungo hartunea modifikatu eta lur azpitik
egingo da hargunea (…) / Saneamendua: Eraikina kokatzen den eremuan saneamendu sare orokorrik existitzen ez denez, etxebizi-tzako ur
zikinak, bildu ondoren, hobi septiko berri batera bideratu dira. Hobi septiko hau etxe-bizitzaren lurretan instalatuko da. Euri urak, hobi septiko
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horretatik bideratu gabe erauziko dira.
C.5.

AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA: eskaera
aurkeztutako dokumentazioa honako hau da:

orriarekin

batera,

─ Antton Korta Torrente eta Julen Arteaga Iriondo arkitektoek egindako
Proiektu Teknikoa. Proiektu hori dagokion Elkargo Ofiziala ikusonetsita dago (COAVN – G2022A0454).
Proiektua osatzen duten dokumentuak honakoak dira:
─ Memoria.
─ Teilatuko egurrezko egituraren justifikazioa eta kalkulua.
─ Eskailerako egitura metalikoaren justifikazioa eta kalkulua.
─ Kalitatea kontrolatzeko plana.
─ Oinarrizko segurtasun- eta osasun-azterketa.
─ Hondakinen kudeaketari buruzko azterlana.
─ Baldintza-agiria.
─ Aurrekontua.
─ Dokumentazio grafikoa.
─ Ziurtagiri energetikoa.
─ Ordezkaritza Dokumentua.
─ Lizentzia eskualdatzeko ziurtagiria.
─ Aldamio proiektua (bisatua).
─ RITE justifikazio fitxa.
─ REBT justifikazioa.
2022ko ekainaren 9an, interesdunak dokumentazio osagarria aurkeztu du
Udalean. Dokumentazio hori proiektua dagokion elkargo-ofiziala ikusonetsita dago.
C.6.

LIZENTZIA BEHARRA: Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 207. artikuluan
ezarritakoaren arabera, hirigintza-lizentzia behar dute, besteak beste,
ekintza hauek:
─ Aldatzeko edo eraberritzeko obrak, baldin eta eraikinaren egitura edo
konfigurazio arkitektonikoari edo zeinahi motatako etxe, eraikin eta ins-
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talazioen kanpoko itxurari eragiten badiote.
─ Lursailak ixtea, murruak egitea eta hesiak jartzea.
─ Obren edo obra-zatien lehenengo erabilpena eta obra horien aldaketa;
baita eraikuntzaren erabilerak aldatzea ere –osorik edo zati batean–.
─ Lurzoru urbanizaezineko eraikuntzak, lege honetan araututa baldin badaude.
C.7.

BASERRIA: Baserriaren definizioaren garapena ekainaren 3ko 105/2008
Dekretuan ezartzen da, 2/2006 Legea garatzeko premiazko neurriei
buruzkoan. Dekretu horren arabera, baserritzat hartuko dira ezarritako
baldintza guztiak betetzen dituzten eraikinak:
─ Eraikin bakanak izatea, eta erabilera nagusia etxebizitza-erabilera
izatea.
─ Gutxienez etxebizitza bat izatea, Jabetza Erregistroan xedaturikoaren
arabera.
─ Lehen okupazioko lizentzia, edo eraikinak 1950eko urtarrilaren 1aren
aurretik bizitegi-okupazioa izan duela era sinesgarrian jasoko duen
dokumentu bat izatea.
─ Udalak bere hirigintza-plangintzan edo dagokion udal-ordenantzan
ezartzen dituen ezaugarri gehigarriak izatea.
Eraikinak baserria izateko baldintzak betetzen dituela aurreikusten da.
Gainera, proiektuan ezartzen denaren arabera, kasu honetan ez da baimen
berria eskatzen ari, baizik eta 1998. urtean udaletxe honek emandako
baimena moldatzea eskatzen dela:
Beraz, Iruntxo Berriren eraberritzea baimengarritzat ulertzen da. Gainera,
kontutan izan behar da, izatez, txosten tekniko hau ez dela baimen berria
eskatzeko, baizik eta 1998tik indarrean dagoen lizentziaren eguneraketa
izapidetzeko.
Goian aipatutako baldintzak direla eta, Iruntxo Berri baserria
eraberritzea posible da. Gainera, kasu honetan indarrean dagoen
lizentzia bat moldatzea eskatzen da, beraz, lizentzia horretan ezarritako
baldintzak bete beharko dira.

C.8.

1998 LIZENTZIA: Usurbilgo Gobernu Batzordeak, 1998ko urriaren 27an,
Kontxi Tapia Aiestaran andereari Iruntxo berri baserria eraberritzeko
baimena ematea erabaki zuen. Baimenak, besteak beste, ondorengo
baldintzak zituen:
─ Obrak hasi aurretik exekuzio proiektua aurkeztuko da.
─ Arkitektura Estudios C.B.-k idatzitako proiektuaren arabera egingo dira
obrak.
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─ Kanpoaldeko bukaerak zuriak izango dira eta zurgindegia egurrezkoa.
─ Obrak hasi aurretik Zuzendaritza Teknikoaren enkargua aurkeztuko da.
─ Obrak hasi aurretik zuinketa planoa aurkeztuko da.
Exekuzio proiektua Udalean aurkeztu zen. Hala ere, Udal artxiboan ez
dago Zuzendaritza Teknikoaren enkargurik ezta, zuinketa planorik.
Nahiz eta lizentzia horretan baimendutako lanak hasi ziren, obra-lanak
bertan behera gelditu ziren, eta obra erdi eginda gelditu zen.
Gaur, proiektu teknikoan ezartzen denaren arabera, Eñaut Pagola
Bereziartua (eraikinaren jabea) eraberritze lanak amaitu nahi ditu.
Azpimarratzen da 1998. urteko lizentzia indarrean jarraitzen duela eta
egin nahi diren lanak lizentzia haren aldaketa moduan izapidetzea adostu
zela udal teknikariarekin.
Gauzak horrela, proiektu tekniko honen sustatzaileak (Eñaut Pagola
Bereziartua), gaur egun eraiki-naren jabetza izanik, Iruntxo Berri
baserriaren eraberritze lanak amaitu nahi ditu eta bertan etxebizitza berri
bat atondu.
Exekuzio proiektuko dokumentu teknikoak aurkezteaz gain, sustatzaileak
sinatutako ordezkaritza baimena ere aurkezten da, hemendik aurrerako
tramitazioan eskatzaile moduan sustatzailea agertu dadin, Eñaut Pagola
Bereziartua, alegia.
1998ko urriaren 27an emandako lizentziak indarrean jarraitzen du.
Bestetik, esan beharra dago, lizentziak transmititu egin daitekeela, eta
2/2006 Legeak ezartzen duenaren arabera. 208. artikuluan esaten da
lizentziak eskualdatutzat joko direla, besterik itundu ezean,
lurzoruaren azalerarekin edo dagokion eraikuntzarekin batera.
Hirigintzako lizentziak eskualdatu egin ahal izango dira. Eskualdaketa
egindakotzat joko da –kontrako erabakiren bat hartzen ez bada behintzat–
lurrazala edo hari dagokion etxea edo eraikina eskualdatzearekin batera.
Halere, bai eskualdatzen duenak, bai jasotzaileak, eskualdatzearen berri
eman behar diote idatziz udalari. Hori egin ezean, titularrarentzat sor
daitezkeen erantzukizunei lotuta egongo dira biak.
Beraz, ulertzen da, 1998. urtean emandako lizentzia eskualdatu dela.
1999. urtean aurkeztutako Exekuzio Proiektuan, proposatutako gailurraren
altuera honakoa zen:
─ Hegoaldeko altxaeran: 6,58 metrokoa.
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─ Iparraldeko altxaeran: 6,65 metrokoa.

C.9.

2/2006 LEGEA: Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari
buruzko 2/2006 Legeak berariaz debekatzen du lurzoru urbanizaezinean
etxebizitzarako eraikin berriak eraikitzea, 28. artikuluan ezarritakoaren
arabera:
(...) Específicamente queda prohibida la construcción de nuevas
edificaciones destinadas a vivienda (...).
Nolanahi ere, lege horren 30. artikuluan baserriak berreraikitzeko aukera
ematen du.
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Ezarritakoaren arabera, baserriak eta bizitegi-eraikinak
urbanizaezinean berreraikitzeko baimena eman ahalko da.

lurzoru

Gainera, 2/2006 Legearen 30. artikuluak, baserriak berreraikitzeari
dagokionez, baserriek jatorrizko higiezinaren konposizio bolumetrikoa
errespetatu beharko dutela ezartzen du.
La obra de reconstrucción en todo caso deberá respetar, como máxima, la
composición volumétrica del inmueble original.
Legeak baserriak zaharberritzeko aukera ematen du, betiere jatorrizko
bolumena mantenduz.
Nahiz eta, Iruntxo Berri baserria 2/2006 Legean ezarritakoaren arabera,
baserritzat hartu daitekeen aurreikuzten den, kontuan hartu behar da,
gorago aipatu den bezala, eraikinak indarrean dagoen lizentzia bat
duela; hortaz, lizentzia horretan baimendutako lanak onargarriak
direla.
Gorago aipatu den bezala, 1998. urtean emandako lizentzian ondorengo
altuera hauek baimendu ziren:
─ Hegoaldeko altxaeran: 6,58 metrokoa.
─ Iparraldeko altxaeran: 6,65 metrokoa.
Proiektuan adierazten denaren arabera, hegoaldeko altxaeran gailurraren
egungo garaiera 6,75 metrokoa da. Iparraldeko altxaeran neurtuta, berriz,
gailurraren altuera 7,3 metrokoa da.
Nahiz eta, garaiera horiek ez datoz bat, 1998. urtean emandako
lizentziarekin, zuinketa aktan altuera horiek egungoak direla ziurtatzen
bada, ontzat emango dira. Izan ere, 2006 Legea indarrean sartu baino
lehenagokoak dira, eta, beraz, kontsolidatu egingo dira.

Proiektuan adierazten denaren arabera, estalkien bi isurien maldak honako
hauek dira:
─ % 30.
─ % 34.
Proiektuan adierazten denaren arabera, estalki berriaren gailurraren
garaiera 6,75 metrokoa izango da hegoaldeko altxaeran eta 7,3 metrokoa
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iparraldeko altxaeran.
Isurien maldari dagokionez, proiektuak egungo maldak mantentzen ditu
(%30 eta % 34)
2/2006 Legeak ezartzen duenaren arabera, ez da onargarria eraikinaren
bolumena handitzea; izan ere, birgaitzeak jatorrizko bolumetria mantendu
beharko du.
C.10. AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: 2/2006 Legearen 210.
artikuluan ezarritakoaren arabera, hirigintzako lizentzia emateko
prozeduraren hasiera, instrukzioa eta ebazpena kasuan kasuko udal
ordenantzek arautuko dituzte. Halaber, eskabideekin batera agiri hauek
aurkeztu beharko dira:
─ Dagokion proiektua (ikus-onetsia, beharrezkoa bada).
─ Legeriak eskatzen dituen baimen konkurrenteak.
─ Dagokion kontzesioa (beharrezkoa denean).
Usurbilgo Udaleko Arau Subsidiarioetako 15. artikuluan (Lizentziaeskaeren edukia) ezartzen da lizentzia-eskaera guztiek oro har zer eduki
izan behar duten. Ondoren adierazten diren agiri guztiak erantsi beharko
dira, eskatzaileak eta, beharrezkoa bada, fakultatibo eskudunak sinatuak:
─ Lizentzia eskaera (Alkatetzari zuzendua), interesdunak edo haren
ordezkariak sinatua.
─ Oro har, kokapen-plano bat izango dute, udal-planoaren gainean
grafiatua, 1/2.000 eskalan, eraginpeko eremua hiri-lurzoruan edo lurzoru
urbanizagarrian badago.
─ Eskatutako lizentziek obrak egitea eskatzen duten kasu guztietan, obra
horien aurrekontu zehatza eta unitateko prezioak aurkeztuko dira,
kapitulu, lanbide edo teknologien arabera sailkatuta.
─ Udalak, hori justifikatzen duen txostena egin ondoren, beharrezkotzat
jotzen dituen agiri osagarriak aurkezteko eskatzen ahalko du.
Interesatuak beharrezkoa den dokumentazioa aurkeztu du, hondakinen
kudeaketari dagokiena salbu.
C.11. IRISGARRITASUNA: Irisgarritasuna sustatzeko 20/1997 Legeak ezartzen
du oin berriko eraikin eraikitzeko obra guztiak irisgarritasuna bermatzeko
moduan egingo direla.
Hala ere, lege horrek salbuespen gisa ezartzen du familia bakarreko
etxebizitzak eraikitzea:
Oin berriko eraikinak eraikitzeko lanak (...) familia bakarreko etxebizitzei
dagozkienak izan ezik, lege honetan eta berau garatzeko arauetan
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ezartzen denaren arabera gauzatuko dira irisgarritasuna bermatzeko
moduan.
Beraz, familia bakarreko etxebizitza denez, kasu honetan ez dira 20/1997
Legeak eta 68/2000 Dekretuak ezarritako baldintzak bete behar.
C.12. SEGURTASUNA ETA OSASUNA: 1627/1997 Errege Dekretuaren bidez,
eraikuntza-lanei aplikatu beharreko gutxieneko segurtasun- eta osasunxedapenak ezarri ziren.
Gainera, segurtasun- eta osasun-koordinatzaile bat izendatu beharko
da, obra egiten den bitartean ondorengo kasuetako bat ematen da baldin
bada:
─ enpresa bat baino gehiago,
─ enpresa bat eta langile autonomoak, edo
─ zenbait langile autonomo.
Kasu honetan, oraindik ez da segurtasun
koordinatzailerik izendatu obra egin bitartean.

eta

osasun

arloko

1627/1997 Errege Dekretuaren 17. artikuluan, proiektuen ikus-onespenari
buruzkoan, ezarritakoaren arabera, besteak beste, Segurtasun eta Osasun
Azterlana (SOA) edo Segurtasun eta Osasunerako Oinarrizko Azterlana
(SOOA) Exekuzio Proiektuan sartzea beharrezkoa izango da, dagokion
udal baimena eskuratzeko.
Kasu honetan SOOA entregatu da.
C.13. KALITATEA KONTROLATZEKO PLANA: eraikuntzaren kalitatearen
kontrola arautzen duen 209/2017 Dekretuan ezarritakoaren arabera,
Proiektuak nahitaez eduki beharko du Kalitatea Kontrolatzeko Plana
izeneko eranskina.
Plan hori proiektuarekin batera sartu da.
C.14. HONDAKINEN KUDEAKETARAKO AZTERLANA ETA FIDANTZA:
112/2012 Dekretuak ezartzen duen bezala, obra gauzatzeko proiektuak
Eraikuntza eta Eraispen Hondakinen eta Materialen Kudeaketaren
Azterketa barneratzen du.
Hala ere, arkitektoek, euren proiektuan zera ezartzen dute:
Según el art. 2 del decreto se considera un proyecto con obra menor, ya
que se trata de una obra de sencilla técnica y escasa entidad constructiva
y económica, y que no supone alteración del uso del edificio.
Hala ere, kasu honetan, lizentzia dagokion teknikariak sinatutako proiektua
behar duenez, 38/1999 Eraikuntzaren Antolamenduaren Legearen arabera,
obra handitzat hartzen da.
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Obra menor: obra de construcción o demolición en un domicilio particular,
comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y
escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del
volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de
viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por personas
profesionales tituladas.
Obra mayor: aquella obra de construcción o demolición no incluida en la
definición del apartado anterior.
Hori dela eta, Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen kudeaketaazterlanak 112/2012 Dekretuaren I. eranskinean ezarritako edukia izan
behar du.
Azterlan hori, aipatu dekretuan ezarritakoaren arabera, profesional
eskudunak sinatu eta dagokion lanbide elkargoak ikus-onetsi beharko
du.
Obra handi baten lizentzia behar duen obra denez, behar den lizentzia
eskuratzeko, eraikuntza eta eraispen hondakinen kudeaketa egokia
bermatzeko fidantza bat eratzea eskatuko da.
Fidantza horren zenbatekoa kalkulatzeko, 112/2012 Dekretuaren 5.
artikuluan xedatutakoari jarraituko zaio:
Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen kudeaketaren kostuan oinarrituko da
fidantzaren zenbatekoaren kalkulua -aurreko artikuluko a) letran aipatzen
den azterketan zehaztuko da kostu hori-, eta haren % 120 izango da.
Aurkezten den aurrekontuaren arabera, dagokion fidantza ezarriko da.
% 120aren pareko fidantza ezarri beharko da.
C.15. USURBILGO UDALEKO PLANEAMENDUKO ARAU SUBSIDIARIOAK:
C.16. ERAIKUNTZAREN BALDINTZAK: Usurbilgo Udaleko Planeamenduko
Arau Subsidiarioetako 53. artikuluak ezartzen duen bezala, lurzoru
urbanizaezinean ezartzen diren eraikinak ondoko ingurunera egokitu
beharko dira.
Eraikuntza motaren arabera, zenbait baldintza ezartzen dira:
Exekuzio proiektuak Usurbilgo Udalaren Planeamenduko Arau
Subsidiarioak betetzea aurreikusten du, besteak beste, honako baldintza
orokor hauek:
─ Bolumetria eta kanpoko itxuraketa orokorrari dagokienez, eskualdeko
tradiziozko nekazal eraikuntzari egokituko zaizkio eraikinak. Bolumetria
soilaz, estalkia bi, hiru edo lau isuritakoa izango da, gehieneko
aldapa %35ekoa, teilatu-hegala 1m.takoa, eta bukaera teila arabiar
zeramiko edo antzekoaz emango zaio. → BETETZEN DA, egungo
bolumetria eta itxura mantendu beharko da.
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Proiektuan ezartzen denaren arabera:
─ Teila zeramiko mixto frantsesa ezarriko da, egurrezko arrastrel
gainean poliuretano espumaz finkatuz.
─ Iruntxo Berri baserriko eraberritze lanetan higiezinaren egungo
bolumetria errespetatuko da, atxikitako planoetan adierazten den
moduan.
─ Gehienez ere bi solairu izango ditu, aprobetxamendu osagarria
estalkipean eta sotoan baimenduko delarik. → BETETZEN DA.
─ Kanpoko bukaeretan kolore argitsuak nagusituko dira, enfoskatu pintatu
edo harriaren bitartez. Tradiziozko eraikuntzetan erabilietatik urruntzen
direnei edo eta ingurunean eta paisaian bistarako inpaktu negatiboa
suposa dezaketenei itzuri egingo zaie. Harriz bukatutako 1 m
altuerako zokalo bat izan beharko dute. → Ez da betetzen. Hala ere,
proposatutako esku-hartzea baimengarria da; izan ere, alde batetik
egungo harlangaitz-horma mantenduko da, bestetik, hormak egurrez eta
morteroz bukatuko dira. Morteroz bukatutako hormak kolore argiekin
margotuko dira.
Proiektuan ezartzen denaren arabera:
─ Fatxada eraberrituetan ez da “harriz bukatutako 1 m altuerako
zokalo bat” planteatzen, (...)
─ Termoartzilazko fatxadak mortero zarpiatuz bukatuko dira eta
manposteriazko hormak txukundu egingo dira, harri tarteetako juntak
txukunduz eta falta diren elementuak ordezkatuz.
─ Kanpoaldeko akaberak txukundu ondoren, egur ohol bidezko
akabera bat emango zaio goiko solairuari.
Gainera, etxebizitza-erabilerarako baldintza partikular hauek bete beharko
dira:
─ Kanpoaldeko akabera zuriak eta kanpoaldeko zureria lehentasunez
egurrezkoa. → BETETZEN DA. Kanpoko zureria zurezkoa izango
da. Kanpoaldeko akaberak kolore argikoak izango dira. Bestelako
materiala erabiltzeko udalaren baimena eskatuko da.
─ Tratatu gabeko aluminiozko zureria debekatuta dago → BETETZEN
DA.
C.17. ERAIKUNTZEN ERABILERA ETA BIZIGARRITASUN BALDINTZAK:
Usurbilgo Planeamenduko Arau Subsidiarioetako 37. artikuluan eraikinek
bete beharreko baldintza orokorrak ezartzen dira, eta, halaber, eraikinei
eskatzen zaizkien erabilera eta bizigarritasun baldintzak ezartzen dira.
Bizigarritasun baldintza orokorrei dagokienez (patioak, eskailerak,
espazioen gutxieneko neurriak, argiztapena, aireztapena, etab.) Arau
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Subsidiarioek babes ofizialeko etxebizitzei buruzko ordenantzak betetzera
jotzen dute. Horrela, babes ofizialeko etxebizitzak diseinatzeko
ordenantzak onesten dituen 2009ko otsailaren 12ko Aginduan ezarritako
baldintzak bete beharko dira.
─ 3 edo 4 logelako etxebizitzek gutxienez 2 komun izango dituzte. →
BETETZEN DA.
─ Gela bizigarrien gutxieneko azalera eta neurrietarako ezarritakoa
BETETZEN DA.
─ Gutxieneko altuera libreak BETETZEN DIRA.
C.18. Garajeak: Familia bakarreko etxebizitzetako garajeek baldintza hauek bete
beharko dituzte:
─ Gutxieneko izariak: 5m.tako luzera, 2,55 m.tako zabalera. → BETETZEN DA.
─ Sarbidearen gutxieneko zabalera 2,70m.takoa eta aldaparen gehieneko
malda %16koa izango dira. → BETETZEN DA.
─ Saneamendurako isurketentzat, koipeak bereizteko arketa izango du. →
EZ DA ZEHAZTEN. Bete egin beharko da.
─ Kanpoko aldetik zuzenki aireztatuko dira. → BETETZEN DA.
─ 2,70m.tako lautada izango dute. → EZ DA APLIKAGARRIA.
─ Azaleko aparkalekuek, gutxienez, 2,5m.tako zabalera eta 5m.tako
luzera izango dute. → BETETZEN DA.
C.19. KANPO URBANIZAZIOA: Aurkeztutako proiektuan ez da zehazten
lursailaren itxiturak, jartzekotan, nolakoak izango diren. Etorkizunean
lursaila itxi nahi bada, dagokion lizentzia eskatu beharko da, eta Usurbilgo
Planeamenduko Arau Subsidiarioetan, edo dagokion araudian, ezarritakoa
bete beharko da. Egungo araudietan zera ezartzen da:
Honelakorik egitekotan, lur-zatietako itxiturak Udalaren baimena jaso
ondoren gauzatu beharko dira, gehienezko altuera 1,30 mkoa, landarezko
hesi edo arbustuaren bitartez (...)
Lurzatiaren etorkizuneko itxituraren diseinua, lehendik dagoena aldatuz
gero, arauetan ezarritakoa kontuan hartuta diseinatu beharko da. Era
berean, ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Arauemaileak, Gipuzkoako
Errepide eta Bideen Foru Arauaren Testu Bategina onartzen duenak, 60.
artikuluan araututakoari jarraituz, lursailaren itxitura bidearen
zabalgunearen ertzetik edo kanpoko lerrotik 3 metrora jarriko da.
C.20. DORRE-GARABIA: Segurtasun- eta osasun-oinarrizko azterketan
adierazten denaren arabera, dorre-garabia erabiliko da obra egiten den
bitartean. Proiektuan ez da horren inguruko informaziorik eman. Dorre-
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garabia instalatzeko dagokion udal baimena eskatu beharko da.
C.21. SANEAMENDU SAREA: Saneamendu sareak Usurbilgo Planeamenduko
Arau Subsidiarioetan ezarritako baldintzak beteko ditu.
─ Ezinbestekoa da saneamendua modu bereizian jasotzea, hau da,
alde batetik ur zikinak eta, bestetik euri urak jasoko dira.
─ Etxeak hobi septikoa izango du, biztanle kopuruaren edukiera
proportzionalekoa.
Aurkeztutako proiektuan ez da zehazten hobi septikoa nola izango den.
Hobi septikoa eraikitzeko dagokion baimena eskatu beharko da
udalean, eta horrekin batera URA Ur Agentziaren isurketa egiteko
baimena aurkeztu beharko da.
Hobi septikoa baimena lortzeko honako dokumentazioa aurkeztu beharko
da:
─ 1:500 eskalako kokapen planoa, hobi septikoaren kokapena eta partzela
adieraziz. Ur saneamendu (ur zikin eta euri urak) sarearen ezaugarriak
adieraziz. Eta isurketa adieraziz (zanga drenatzailea)
─ Memoria bat, hurrengoa azalduz.
─ Instalatuko den hobi septikoaren ezaugarri teknikoak eta mantenu
sistema. (Hornitzailearen fitxa teknikoa).
─ Hobian tratatzea aurreikusten den ur kopurua (ohiko erabiltzaile
kopurua)
─ Lur mugimendurik balego, lur mugimendu horien kudeaketa egokia
ziurtatzea.
─ URA agentziaren isurketa baimena aurkeztu beharko da.
C.22. EKT-OD-SI: aurkeztutako dokumentazioan Eraikuntza Kode Teknikoaren
DB-SI dokumentua betetzea justifikatu egiten da.
C.23. BESTE BALDINTZATZAILE SEKTORIAL BATZUK: jarraian adierazten
dira lizentzia eskatzen den esku-hartzearen esparruari eragiten dioten
baldintzatzaile sektorialak:
Lurzoruaren kutsatzea saihesteko eta kutsatutakoa garbitzeko araudia
aplikatzea. → Etxebizitza eraiki nahi den lurzorua ez dago lurzorua kutsa
dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruen
inbentarioan.
Errepideak: Obretarako lizentzia eskatzen den lurzatia ez dago sartuta
Foru Errepideko ukipen eremuan. Hori dela eta, ez da beharrezkoa izango
Foru Aldundiko departamentu eskudunak emandako baimena lortzea.
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Urak: Obretarako lizentzia eskatzen den lurzatia ez dago inongo ubidetako
zaintza-eremuan, eta hurbilen dauden biak Aranerreka eta Olloki dira.
Urpean gera daitekeen inongo eremutan ere ez dago; beraz, ez da
beharrezkoa Uraren Euskal Agentziaren baimena lortzea.
C.24. ZUINKETA AKTA: Obrei hasiera ofiziala emateko beharrezkoa izango da
Zuinketa Akta izenpetzea udal aparejadore edo arkitekto teknikoarekin.
Zuinketa-akta sinatzearekin batera ondorengo dokumentazioa aurkeztuko
da:
─ Segurtasun plana onesteko akta, obra egiten den
koordinatzaileak (edo zuzendaritza fakultatiboak) sinatua.

bitartean

─ Segurtasun eta Osasun Planaren ale bat.
C.25. AURREKONTUA: Aurkeztutako aurrekontua 156.640,50 eurokoa da.
Nahiz eta aurkeztutako aurrekontuan baliabide osagarriak instalatzeko
partida bat aurreikusten den, bertan adierazitako kopurua ez dator bat
aldamio proiektuan ezartzen denarekin. Beraz, kopuru hori gehituko da
(6.500 euro). Guztira, aurrekontua 163.140,50 eurokoa da.
C.26. ONDAREA: Iruntxo Berri baserria EZ dago inolako ondare katalogoan
sartuta.
C.27. ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREI BURUZKO ZERGA (EIOZ):
1998. urtean eskuratutako baimenagatik EOIZri dagozkion kitapena egin
zen. Hala ere, kontuan izan behar da, zerga hori arautzen duen udalordenantzan ezartzen denaren arabera, behin-behinekoa dela. Obra
amaierako ziurtagiriarekin batera aurkezten den
C.28. ALDAMIOA: Proiektuarekin batera, interesdunak aldamio proiektua
aurkeztu du. Proiektu hori Aitor Lazkanoiturburu Makibar ingeniariak sinatu
du, eta dagokion elkargo-ofizialaren ikus-onetsia jaso du.
Aldamio proiektuan ezartzen denaren arabera:
El montaje de la estructura de andamio se realizará sobre parcela privada.
Los pies derechos de la estructura de andamio irán apoyados sobre el
terreno.
Beraz, ez da eremu publikoa okupatuko. Eremu publikoa (errepidea)
okupatzekotan, dagokion baimena eskatu, eta dagozkion onurak ordaindu
beharko dira.
D.
D.1.

ONDORIOAK

Txosten honetako B atalean ezarritakoa aztertu ondoren, teknikari honek
uste du, hobeto oinarritutako beste iritzien kalterik gabe, erabaki hauek
hartzea proposatzen du:
─ Julen Arteaga Iriondo jaunari eskatutako obra baimena ematea,
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Iruintxo Berriko baserria eraberritzeko. Obra gauzatzeko aurrekontua
163.140,5 eurokoa da.
─ Julen Arteaga Iriondo jaunari obra egiteko behar den aldamioa jartzeko
lizentzia ematea. Aurrekontua: 6.500 euro.
D.2.

Lurzoru urbanizaezinean kokatuta dagoen eraikina denez, gehienez,
egungo bolumena mantendu beharko da.

D.3.

Obrei hasiera eman aurretik, Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen
kudeaketa-azterlana aurkeztu beharko da. Azterlan horrek 112/2012
Dekretuaren I. eranskinean ezarritako edukia izan behar du eta profesional
eskudunak sinatu eta dagokion elkargoak ikus-onetsi beharko du.
Azterlan horretan ezarritakoaren arabera, dagokion fidantza ezarri beharko
da obrak hasi baino lehen.

D.4.

Obrei hasiera ofiziala emateko beharrezkoa izango da Zuinketa Akta
izenpetzea udal aparejadore edo arkitekto teknikoarekin.

D.5.

Hala ere, lehen erabilerako lizentzia eskuratzeko, besteak beste, baldintza
hauek bete beharko dira:
─ Kanpoko arotzeriak zurezkoak izango dira.
─ Garajean saneamendurako isurketentzat koipeak bereizteko arketa
izango du.
─ Ezinbestekoa izango da saneamendua modu bereizian jasotzea,
hau da, alde batetik ur zikinak eta, bestetik euri urak jasoko dira.

D.6.

Obrak hasi aurretik, obrari dagozkion udal eskubideak ordaindu beharko
dira. Ondorengoak besteak beste:
─ Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatik ordenantzan
ezartzen diren tasak hirigintza lizentziak emateko jardueragatik
(47,71 €).
─ Eraikuntza, Instalazio Eta Obrei Buruzko Zergari dagokionez kontuan
hartu beharko da txostenean ezarritakoa. Aurreko baimenarekin
zerga horri dagozkion behin-behineko onurak ordaindu zirenez,
oraingoan, lizentzia horren moldaketa bat denez, ez dira berriro
ordaindu behar. Egindako obraren azken likidazioa aurkezten
denean, eraikuntza, eraikuntza eta obren gaineko zergaren behin
betiko likidazioa egingo da.

D.7.

Baimena hirugarrengoen kalterik gabe eta jabetzaren salbuespenean
ematen da.

D.8.

Lursaila itxi nahi bada, Udalean dagokion baimena eskatu beharko da, eta
arauetan ezarritako baldintzak bete beharko dira.

D.9.

Proiektuan ezarritakoaren arabera, aldamioak ez du eremu publikoa
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okupatuko. Eremu publikoa (errepidea) okupatzea beharrezkoa baldin
bada, dagokion baimena eskatu, eta dagozkion onurak ordaindu
beharko dira.
D.10. Lehen erabilera baimena lortzeko ezinbestekoa da eraikinak behar
duen hobi septikoa eraikitzea. Horretarako Udalean dagokion eraikuntzabaimena eskatuko da. Baimena eman ahal izateko beharrezkoa den
dokumentazioa aurkeztuko da, URA Ur Agentziaren isurketa
baimenarekin batera.

E.

BALDINTZAK TEKNIKOAK

E.1.

Egindako obraren balioari dagozkion onurak ordaindu egingo dira; baita
hesia, karga-igogailua, aldamioa edo kontainerra ipintzeari dagozkionak
ere, horrelakorik jarriz gero.

E.2.

Obrak egiterakoan, aurkeztutako eskaeran esandakoa egin behar da.

E.3.

Udalak edozein unetan ikuska lezake lanen nondik norakoa, proiektuari
edo onartutako eskaerari egokitu zaizkion jakiteko, baimenaren baldintzak
bete diren ikusteko, eta orokorrean, betetzea dagozkion ordenantza eta
araudiak konplitu dituen jakiteko, bestela legeak esandako neurriak hartuko
dira. Esangura horrekin, obretan beti eduki behar da udalak emandako
baimenaren aldakia, eta hala balegoke, proiektu teknikoarena.

E.4.

Horrez gain, hauxe gogorarazi behar da: lizentzia eskatu duenak
agindutakoa betetzeko eta eraikitzaileari betebeharrak zeintzuk diren
jakinarazteko erantzukizuna daukala, eraikitzailea edo obragilea baita bete
ez diren aginduen ordezko erantzulea.

E.5.

Espaloian nahiz galtzadan, hau da, kalean, inoiz ezingo da zaborrik utzi,
ezta materialik edo beste inolako tresneriarik ere.

E.6.

Kalean kontainerra jartzeko premia badago, horretarako dagokion baimena
eskuratu behar da, eta hau lan baimenetik kanpo dagoen gauza bat dela
zehazten da. Kontainerren gainean esan beharra dagoena da, kontainerra
ezin dela sekula gainezka egon obrako materialez eta zaborrez, eta haren
ingurua ere, beti garbi eduki behar dela.

E.7.

Obra batean paratu behar den edozein aldamio, bai eraikinaren
kanpoaldean bai barnean, aldez aurretik lizentzia edo baimena eskatu
beharko da. Baimen horrek ez du zerikusirik oraingo obra lizentziarekin.

E.8.

Eremu publikoan lanak egin edo erreminta ekipo bat (konpresorea, iraulkia,
etab.) instalatu behar izanez gero, babes-hesia jartzeko baimena eskatu
behar da, hesiaren hedadura eta neurriak adierazi beharko dira, eta,
eskabidearekin batera, oinplano-plano bat aurkeztu beharko da, hesiaren
kokalekua zehatz-mehatz deskribatzen duena.

E.9.

Epeei buruzko baldintzak:
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─ Obra lizentzia emateko erabakia jakinarazten denetik, 6 hilabeteko
epean hasi beharko dira obrak.
─ Obrak bukatzeko gehienezko epea 24 hilabetekoa izango da, Zuinketaakta sinatzen denetik.
─ Obra geldi egon ahal izango da, promotoreari egotzi ahal zaizkion
arrazoiengatik, gehienez, 6 hilabetez.
─ Lizentzia honetan jasotako epeak luzatzeko eskabide arrazoitua egin
daiteke.
E.10. Obrak egitean bete behar diren baldintzak:
─ Aplikagarria diren Baimen edo txosten bakoitzean jarritako baldintzak
bete beharko dira.
─ Obrak hastean, zimendatzea egiten hasi baino lehen, Zuinketa Akta bat
egingo dira. Akta horri, interesdunak egindako planoa atxikituko zaio,
eta horretan, eraikina proiektuarekin agertzen ziren lerrokadurekin bat
datorren edo ez aipatuko da. Halaber, obrak egiten diren bitartean,
Udalak beste egiaztapen topografikoak egin ditzake, eraikitzen ari dena
aurkeztutako eta baimendutako Proiektuarekin bat datorrela ziurtatzeko.
Egiaztapen hauek, adibidez, honako momentuetan egin ahal dira: behe
solairuko forjan hormigoia jartzen hasi baino lehen edo estalkiko forjan
hormigoia jartzen hasi baino lehen.
Zuinketa Akta baita egiaztapen topografikoak ere udalerriko zonalde
desberdinetako oinarri topografikoak aipatu behar dituzte, hartutako
neurriak egiaztatu ahal izateko eta horiek udalerriko plano
topografikoetan sartzeko. Akta hori egitea Udal Bulego Teknikoarekin
koordinatuko da, eta Bulego Teknikoak dauzkan datu guztiak jarriko ditu
promotorearen esku.
─ Jarduketa iragartzeko kartelak instalatu nahi izanez gero, aurretik
beharrezko den baimena eskatu beharko da.
─ Obren eremuko seinaleetan kontuan hartuko da Euskararen Udal
Ordenantzan jasotakoa.
─ Segurtasunari lotutako baldintzak:
Zuinketa Akta sinatzearekin bat, eskatzaileak egiaztatu beharko du
urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuko 4. artikuluak aipatzen duen
segurtasun eta osasun azterketa betetzen duela.
─ Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeatzeko
dagozkien baldintzak:
Otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuan ezarritako guztia nahitaez
bete beharrekoa da. Dekretu honetan eraikuntzako hondakinen
produkzioa eta kudeaketa arautzen dira, eraikuntza- eta eraispen-
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hondakinen kudeaketa/berrerabilpenari dagokionean. Hondakin mota
hau kokagunean edo honetatik kanpo berrerabiltzeko aukera gauzatu
ahal izateko aipatutako Errege Dekretuan ezarritako guztia bete behar
da. Ildo beretik, 2015eko urtarrilaren 12ko Ingurumen eta Lurralde
Politikaren Sailburuaren Agindua bete beharrekoa da, non eraikuntzaeta eraispen-hondakinen balorizaziotik sortutako agregakin birziklatuak
berrerabiltzeko baldintzak ezartzen diren.
Hondakinak bakarrik bota ahal izango dira zabortegietara egiaztatzen
bada hondakin horiek ezin daitezkeela balorizatu hondakin horietatik
bigarren mailako agregakina lortzeko baimendutako plantetan.
Instalazioen eraispenean kontuan hartu behar da erregai-tanga bat
dagoela eta hura zerbitzutik kanpo jartzeko abenduaren 1eko
1416/2006 Errege Dekretuan ezarritakoa bete behar dela, non
Jarraibide Tekniko Osagarria MI-IP 06 onartzen den, “Petrolio-produktu
likidoak biltzeko tangak zerbitzutik kanpo uzteko prozedura”, hau guztia
alde batera utzi gabe ingurumen organoak hartuko duen erabakia gune
honi dagokion lurzoruaren kalitatearen adierazpen prozeduraren
markoan.
─ Instalazio eta zerbitzuen sareei dagozkien baldintzak:
Obretan zehar kaltetuta gerta litezkeen sareak konpontzeko gastuak
osorik ordainduko ditu eskatzaileak.
Eraikina dagoen partzelari eta urbanizatuko den guneari eragin
diezaioketen aireko lineak kentzeko gastuak osorik ordainduko ditu
eskatzaileak, eta eraikin berriko linea berriak eta energia elektriko,
telefono eta gas harguneak lurpetik egin beharko ditu.
Eskatzaileak ordainduko ditu udal saneamendu-sarearekin bat
egiteko gastu guztiak. Beti ezberdindu beharko dira ur zikinak eta
euri eurak.
E.11. Obrak bukatutakoan bete behar diren baldintzak:
Behin obrak bukatu ostean, Lehen Erabilera Baimena eskatuko da,
ondorengo dokumentuz lagundurik:
─ Obra Amaierako Proiektua, gutxienez, honako dokumentazioa barne:
─ Eraikinari dagokionez:
─ Obra Amaierako Ziurtagiria, Zuzendaritza Fakultatiboak sinatu eta
ikus onetsia.
─ Obraren Azken Likidazioa, Zuzendaritza Fakultatiboak sinatu eta
ikus onetsia.
─ Obrako hondakinak behar bezala tratatu direla justifikatzen
duten agiriak, eraikuntza eta eraisteetako hondakinak sortu eta
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kudeatzea arautzen duen ekainaren 26ko 112/2016 Dekretuak
ezarritakoaren arabera
─ Kalitatearen Kontrolerako Plana behar bezala bete dela
justifikatzen duten agiriak, eraikuntzaren kalitate kontrola arautzen
duen urriaren 28ko 209/2014 Dekretuak ezarritakoaren arabera.
─ Otsailaren 27ko 1/1998 Errege Lege-dekretuak, telekomunikazio
zerbitzuetarako eraikinen azpiegiturei buruzkoak, ezartzen duena
betetzen dela ziurtatzen duten agiriak.
─ Elektrizitatea banatzeko sarea martxan jarri dela ziurtatzen
duten agiriak, indarreko legeriarekin ados.
─ Garbitzeko uraren barruko instalazioa martxan jarri dela
ziurtatzen duten agiriak, gaiari buruzko indarreko legeriarekin ados.
─ Gas naturala hartzeko instalazioa martxan jarri dela ziurtatzen
duten agiriak, gaiari buruzko indarreko legeriarekin ados.
─ Instalazio termikoa martxan jarri dela ziurtatzen duten agiriak,
gaiari buruzko indarreko legeriarekin ados.
─ Eraikinari, behin bukatuta, dagokion Energia Eraginkortasunari
buruzko Ziurtagiria eta Energia Eraginkortasunari buruzko
Ziurtagirien Erregistroko inskripzioaren frogagiria.
─ Eraikuntza eta hirigintza lanen bukaerako plano digitalizatuak
(puntuez gain, egindako obren ondoriozko sestra-kurba berriak
agertuko dira), udalerriko zonalde desberdinetako oinarri
topografikoak aipatuz.
─ Higiezineko fatxada guztien argazkiak.
Hori adierazten dut Usurbilen, 2022ko ekainaren 13an

Gauzak horrela, udal arkitektoaren txostena irakurri ondoren, Tokiko Gobernu
Batzarrak honako erabakia hartu du aho batez:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: EÑAUT PAGOLA BEREZIARTUA jaunari, Aginagako Iruintxoberri
baserria (Aginaga 24) eraberritzeko, eta obra hauek egiteko aldamioa jartzeko udal baimena
ematea, ondorengo baldintzapean:


Lurzoru urbanizaezinean kokatuta dagoen eraikina denez, gehienez, egungo
bolumena mantendu beharko da.



Obrei hasiera eman aurretik, Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen kudeaketa-
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azterlana aurkeztu beharko da. Azterlan horrek 112/2012 Dekretuaren I.
eranskinean ezarritako edukia izan behar du eta profesional eskudunak sinatu eta
dagokion elkargoak ikus-onetsi beharko du.
Azterlan horretan ezarritakoaren arabera, dagokion fidantza ezarri beharko da
obrak hasi baino lehen.


Obrei hasiera ofiziala emateko beharrezkoa izango da Zuinketa Akta
izenpetzea udal aparejadore edo arkitekto teknikoarekin.



Hala ere, lehen erabilerako lizentzia eskuratzeko, besteak beste, baldintza hauek
bete beharko dira:



o

Kanpoko arotzeriak zurezkoak izango dira.

o

Garajean saneamendurako isurketentzat koipeak bereizteko arketa izango
du.

o

Ezinbestekoa izango da saneamendua modu bereizian jasotzea, hau
da, alde batetik ur zikinak eta, bestetik euri urak jasoko dira.

Obrak hasi aurretik, obrari dagozkion udal eskubideak ordaindu beharko dira.
Ondorengoak besteak beste:
o

Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatik ordenantzan
ezartzen diren tasak hirigintza lizentziak emateko jardueragatik (47,71 €).

o

Eraikuntza, Instalazio Eta Obrei Buruzko Zergari dagokionez kontuan
hartu beharko da txostenean ezarritakoa. Aurreko baimenarekin zerga
horri dagozkion behin-behineko onurak ordaindu zirenez, oraingoan,
lizentzia horren moldaketa bat denez, ez dira berriro ordaindu behar.
Egindako obraren azken likidazioa aurkezten denean, eraikuntza,
eraikuntza eta obren gaineko zergaren behin betiko likidazioa egingo da.



Baimena hirugarrengoen kalterik gabe eta jabetzaren salbuespenean ematen da.



Lursaila itxi nahi bada, Udalean dagokion baimena eskatu beharko da, eta
arauetan ezarritako baldintzak bete beharko dira.



Proiektuan ezarritakoaren arabera, aldamioak ez du eremu publikoa okupatuko.
Eremu publikoa (errepidea) okupatzea beharrezkoa baldin bada, dagokion
baimena eskatu, eta dagozkion onurak ordaindu beharko dira.



Lehen erabilera baimena lortzeko ezinbestekoa da eraikinak behar duen
hobi septikoa eraikitzea. Horretarako Udalean dagokion eraikuntza-baimena
eskatuko da. Baimena eman ahal izateko beharrezkoa den dokumentazioa

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

aurkeztuko da, URA Ur Agentziaren isurketa baimenarekin batera.
BIGARRENA: Bete beharreko baldintza teknikoak honakoak dira:


Egindako obraren balioari dagozkion onurak ordaindu egingo dira; baita hesia,
karga-igogailua, aldamioa edo kontainerra ipintzeari dagozkionak ere,
horrelakorik jarriz gero.



Obrak egiterakoan, aurkeztutako eskaeran esandakoa egin behar da.



Udalak edozein unetan ikuska lezake lanen nondik norakoa, proiektuari edo
onartutako eskaerari egokitu zaizkion jakiteko, baimenaren baldintzak bete diren
ikusteko, eta orokorrean, betetzea dagozkion ordenantza eta araudiak konplitu
dituen jakiteko, bestela legeak esandako neurriak hartuko dira. Esangura
horrekin, obretan beti eduki behar da udalak emandako baimenaren aldakia, eta
hala balegoke, proiektu teknikoarena.



Horrez gain, hauxe gogorarazi behar da: lizentzia eskatu duenak agindutakoa
betetzeko eta eraikitzaileari betebeharrak zeintzuk diren jakinarazteko
erantzukizuna daukala, eraikitzailea edo obragilea baita bete ez diren aginduen
ordezko erantzulea.



Espaloian nahiz galtzadan, hau da, kalean, inoiz ezingo da zaborrik utzi, ezta
materialik edo beste inolako tresneriarik ere.



Kalean kontainerra jartzeko premia badago, horretarako dagokion baimena
eskuratu behar da, eta hau lan baimenetik kanpo dagoen gauza bat dela
zehazten da. Kontainerren gainean esan beharra dagoena da, kontainerra ezin
dela sekula gainezka egon obrako materialez eta zaborrez, eta haren ingurua ere,
beti garbi eduki behar dela.



Obra batean paratu behar den edozein aldamio, bai eraikinaren kanpoaldean bai
barnean, aldez aurretik lizentzia edo baimena eskatu beharko da. Baimen horrek
ez du zerikusirik oraingo obra lizentziarekin.



Eremu publikoan lanak egin edo erreminta ekipo bat (konpresorea, iraulkia, etab.)
instalatu behar izanez gero, babes-hesia jartzeko baimena eskatu behar da,
hesiaren hedadura eta neurriak adierazi beharko dira, eta, eskabidearekin batera,
oinplano-plano bat aurkeztu beharko da, hesiaren kokalekua zehatz-mehatz
deskribatzen duena.



Epeei buruzko baldintzak:
o

Obra lizentzia emateko erabakia jakinarazten denetik, 6 hilabeteko epean
hasi beharko dira obrak.

o

Obrak bukatzeko gehienezko epea 24 hilabetekoa izango da, Zuinketa-
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akta sinatzen denetik.



o

Obra geldi egon ahal izango da, promotoreari egotzi ahal zaizkion
arrazoiengatik, gehienez, 6 hilabetez.

o

Lizentzia honetan jasotako epeak luzatzeko eskabide arrazoitua egin
daiteke.

Obrak egitean bete behar diren baldintzak
o

Aplikagarria diren Baimen edo txosten bakoitzean jarritako baldintzak bete
beharko dira.

o

Obrak hastean, zimendatzea egiten hasi baino lehen, Zuinketa Akta bat
egingo dira. Akta horri, interesdunak egindako planoa atxikituko zaio, eta
horretan, eraikina proiektuarekin agertzen ziren lerrokadurekin bat
datorren edo ez aipatuko da. Halaber, obrak egiten diren bitartean, Udalak
beste egiaztapen topografikoak egin ditzake, eraikitzen ari dena
aurkeztutako eta baimendutako Proiektuarekin bat datorrela ziurtatzeko.
Egiaztapen hauek, adibidez, honako momentuetan egin ahal dira: behe
solairuko forjan hormigoia jartzen hasi baino lehen edo estalkiko forjan
hormigoia jartzen hasi baino lehen.

o

Zuinketa Akta baita egiaztapen topografikoak ere udalerriko zonalde
desberdinetako oinarri topografikoak aipatu behar dituzte, hartutako
neurriak egiaztatu ahal izateko eta horiek udalerriko plano topografikoetan
sartzeko. Akta hori egitea Udal Bulego Teknikoarekin koordinatuko da, eta
Bulego Teknikoak dauzkan datu guztiak jarriko ditu promotorearen esku.

o

Jarduketa iragartzeko kartelak instalatu nahi izanez gero, aurretik
beharrezko den baimena eskatu beharko da.

o

Obren eremuko seinaleetan kontuan hartuko da Euskararen Udal
Ordenantzan jasotakoa.

o

Segurtasunari lotutako baldintzak:
Zuinketa Akta sinatzearekin bat, eskatzaileak egiaztatu beharko du
urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuko 4. artikuluak aipatzen duen
segurtasun eta osasun azterketa betetzen duela.

o

Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeatzeko
dagozkien baldintzak:
Otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuan ezarritako guztia nahitaez
bete beharrekoa da. Dekretu honetan eraikuntzako hondakinen
produkzioa eta kudeaketa arautzen dira, eraikuntza- eta eraispen-
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hondakinen kudeaketa/berrerabilpenari dagokionean. Hondakin mota hau
kokagunean edo honetatik kanpo berrerabiltzeko aukera gauzatu ahal
izateko aipatutako Errege Dekretuan ezarritako guztia bete behar da. Ildo
beretik, 2015eko urtarrilaren 12ko Ingurumen eta Lurralde Politikaren
Sailburuaren Agindua bete beharrekoa da, non eraikuntza- eta eraispenhondakinen balorizaziotik sortutako agregakin birziklatuak berrerabiltzeko
baldintzak ezartzen diren.
Hondakinak bakarrik bota ahal izango dira zabortegietara egiaztatzen
bada hondakin horiek ezin daitezkeela balorizatu hondakin horietatik
bigarren mailako agregakina lortzeko baimendutako plantetan.
Instalazioen eraispenean kontuan hartu behar da erregai-tanga bat
dagoela eta hura zerbitzutik kanpo jartzeko abenduaren 1eko 1416/2006
Errege Dekretuan ezarritakoa bete behar dela, non Jarraibide Tekniko
Osagarria MI-IP 06 onartzen den, “Petrolio-produktu likidoak biltzeko
tangak zerbitzutik kanpo uzteko prozedura”, hau guztia alde batera utzi
gabe ingurumen organoak hartuko duen erabakia gune honi dagokion
lurzoruaren kalitatearen adierazpen prozeduraren markoan.
o

Instalazio eta zerbitzuen sareei dagozkien baldintzak:
Obretan zehar kaltetuta gerta litezkeen sareak konpontzeko gastuak
osorik ordainduko ditu eskatzaileak.
Eraikina dagoen partzelari eta urbanizatuko den guneari eragin
diezaioketen aireko lineak kentzeko gastuak osorik ordainduko ditu
eskatzaileak, eta eraikin berriko linea berriak eta energia elektriko,
telefono eta gas harguneak lurpetik egin beharko ditu.
Eskatzaileak ordainduko ditu udal saneamendu-sarearekin bat
egiteko gastu guztiak. Beti ezberdindu beharko dira ur zikinak eta
euri eurak.



Obrak bukatutakoan bete behar diren baldintzak:
Behin obrak bukatu ostean, Lehen Erabilera Baimena eskatuko da, ondorengo
dokumentuz lagundurik:
o

Obra Amaierako Proiektua, gutxienez, honako dokumentazioa barne:

o

Eraikinari dagokionez:



Obra Amaierako Ziurtagiria, Zuzendaritza Fakultatiboak sinatu
eta ikus onetsia.
Obraren Azken Likidazioa, Zuzendaritza Fakultatiboak sinatu eta
ikus onetsia.
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Obrako hondakinak behar bezala tratatu direla justifikatzen
duten agiriak, eraikuntza eta eraisteetako hondakinak sortu eta
kudeatzea arautzen duen ekainaren 26ko 112/2016 Dekretuak
ezarritakoaren arabera.
Kalitatearen Kontrolerako Plana behar bezala bete dela
justifikatzen duten agiriak, eraikuntzaren kalitate kontrola
arautzen duen urriaren 28ko 209/2014 Dekretuak ezarritakoaren
arabera.
Otsailaren 27ko 1/1998 Errege Lege-dekretuak, telekomunikazio
zerbitzuetarako eraikinen azpiegiturei buruzkoak, ezartzen duena
betetzen dela ziurtatzen duten agiriak.
Elektrizitatea banatzeko sarea martxan jarri dela ziurtatzen
duten agiriak, indarreko legeriarekin ados.
Garbitzeko uraren barruko instalazioa martxan jarri dela
ziurtatzen duten agiriak, gaiari buruzko indarreko legeriarekin
ados.
Gas naturala hartzeko instalazioa martxan jarri dela ziurtatzen
duten agiriak, gaiari buruzko indarreko legeriarekin ados.
Instalazio termikoa martxan jarri dela ziurtatzen duten agiriak,
gaiari buruzko indarreko legeriarekin ados.
Eraikinari, behin bukatuta, dagokion Energia Eraginkortasunari
buruzko Ziurtagiria eta Energia Eraginkortasunari buruzko
Ziurtagirien Erregistroko inskripzioaren frogagiria.
Eraikuntza eta hirigintza lanen bukaerako plano digitalizatuak
(puntuez gain, egindako obren ondoriozko sestra-kurba berriak
agertuko dira), udalerriko zonalde desberdinetako oinarri
topografikoak aipatuz.
Higiezineko fatxada guztien argazkiak.

HIRUGARRENA: Erabaki honen berri interesatuari eta Kontuhartzaileari emango zaio.
Eztabaidarako gaiak amaiturik, alkateak batzarraldia bukatutzat eman du, goizeko 10:00k
direnean. Eta aztertutakoa eta erabakitakoa jasota gera dadin akta hau jaso da, alkateak
izenpetuz eta nik, idazkariak, ziurtatuz.
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