TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2022KO EKAINAREN 29AN
EGUERDIKO 12:30EAN 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.- 2022KO EKAINAREN 20KO BILKURAKO AKTAREN ONESPENA.
Batzarkideek 2022ko ekainaren 20ko bilkurako akta aho batez onartu da.
2.- BLANCA ZARAGUETA ZULAICARI, AGINAGAKO AITZONDO BASERRIA (AGINAGA
77) ERABERRITZEKO UDAL BAIMENA UKATZEA.
Esp. Zenbakia: HZ.04/2022-0185
2022-OHAN-0010

BLANCA ZARAGUETA ZULAICA andereak, Aginagako Aitzondo baserria (Aginaga 77)
eraberritzeko udal baimena udal baimena eskatu du. Gerora, bertan landetxe bat ezarri nahi da.
TXOSTEN TEKNIKOA
Eskaera eta aurkeztutako dokumentazioa aztertu ostean, udal arkitekoak, Carlos
Arroita Martinez jaunak, 2022ko ekainaren 17an AURKAKO txostena eman du. Txostenak
honela dio hitzez hitz:
GAIA

Aitzondo Baserria (Aginaga 77) eraberritzeko udal-baimena

ESKATZAILEA

Blanca Zaragueta Zulaica

ESKAERA DATA

2022/V/28

ERREG. ZBKIA.

HZ.04/2022-0185

ESP. ZBKIA.

2022OHAN0010

PEM:

223.796,00 euro

ALDAMIOA

Ez da zehazten

HKA (EGR)

1.300 euro (OP)
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ERLAZIONATUA
A.
A.1.

AURREKARIAK

2021eko apirilaren 28an, Blanca Zaragueta Zulaica andereak obra lizentzia
eskatu zuen, 2022-0185 erregistro zenbakidun eskaeraren bidez, Aginaga
Auzoko Aitzondo Baserria eraberritzeko. Gerora, bertan landetxe bat ezarri nahi
da.

B.

TXOSTENA

B.1.

Aurrekarietan esan den bezala, Blanca Zaragueta Zulaica andereak obra
lizentzia eskatu du Usurbilgo Udalari, Aginaga Auzoan kokatuta dagoen
Aitzondo baserria eraberritzeko.

B.2.

KOKAPENA: Lizentziaren xede den eraikina helbide honetan dago:
─ Aginaga Auzoa, 77, 20170 Usurbil, Gipuzkoa
Katastroko informazioaren arabera, lurzati honetan kokatuta dago eraikina:

Finkaren erreferentzia zenbakia 317465 E da. Guztira, finka horren azalera
248.962 metro koadrokoa da.
Berta, 7693006 erreferentzia-zenbakia duen higiezina dago. Eta ondorengoak
dira katastroan higiezin horri buruz dagoen informazioa:
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B.3.

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

Zehazki, Usurbilgo Arau Subsidiarioen arabera, Basogintza Babesteko
Lurzoru Ez-urbanizagarria kategorian barruan sartuta dago eremu hori.
Hortaz, arauen 4.3 Atalean (Lurzoru Ez-Urbanizagarriaren Araudia) ezarrita
dagoen bete beharko da.
Araudi horren arabera:
Oro har eta lurzoru ez urbanizagarri mota bakoitzerako xedatutako mugaketak
errespetatuz,honakoak baimentzen dira:
Debekatuta dago Lurzoru Urbanizaezinean etxebizitza isolatuak eraikitzea,
nekazaritza-ustiategi batera loturik daudenak ezik, (...).
Lurzoru ez urbanizagarrian dauden baserrien birgaitzea eta beraien balioa
agerian jartzea bermatzeko helburuarekin, hauen mantentze eta finkatzeari
begira, beraien azpizatiketa, gehienez ere bi etxebizitza eraikin bakoitzeko,
onartzen duten birgaitze edo eraberritzeak baimendu ahal izango dira, (...).
Jarduera turistikoak dagokion Lurralde Planaren bidez erregulatuko dira eta
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bere onespen eta indarrean sartze arte Jaurlaritzako 41/81 eta 178/89
Dekretuetan xedatutakoari lotuko zaie.
Basogintza kategoriako erabilerei dagokienez, Usurbilgo Arau Subsidiarioetan
honako hau ezartzen da 66. artikuluan:
Erabilera sustatua basogintza da, (...).
Erabilera onargarriak ingurugiro hobekuntza, atseden estentsiboa, ehiza eta
arrain hazkuntza jarduerak, nekazaritza eta abelazkuntza (...), 1. eraldaketazko
industria (...), lurrazpiko lineak, airezko lineak, B motako zerbitzuen
instalakuntza teknikoak (...), eta landa bideak eta pistak (...).
Gainontzeko erabilerak, giza baliagarritasun eta interes publikoko erabilerak
ezik, debekatuta daude.
B.4.

NEKAZARITZA ETA BASOZAINTZAKO LPS: Euskal Autonomi Erkidegoko
Nekazaritza eta Basogintzaren Lurralde Plan Sektorialaren arabera, higiezina
basoa antolamendu-kategoriaren barruan dago, mendia goikategoriaren
barruan.

Kasu honetan nekazaritza eta basogintzaren Lurralde Plan Sektorialean
higadura jasatzeko arriskua duten tokiak gainjarritako baldintzatzailea da
aplikagarria eremu osoan.
Lurralde Plan Sektorialean arabera, proposatzen den erabilera publikoko edo
gizarte intereseko eraikin eta instalazioak dira. Izan ere, erabilera horren
barruan sartzen dira, besteak beste, erabilera tertziarioak:
Erabilera tertziarioak. Ostalaritza, turismo-ostatuak eta aterpetxeak biltzen ditu.
Erabilera tertziarioak aplikagarria den araudi sektorialaren arabera ezarriko
dira.
B.5.

DONOSTIAKO LURRALDE PLAN PARTZIALA: Donostialdea-Bidasoa Beherea Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialan ezartzen denaren arabera,
eraikina, eta bere inguruko eremua, Babes naturalistiko eta/edo
basogintzako babes berezia duten lurzoru zonan sartuta dago.
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Horren arabera, besteak beste, honako zehaztapenak egiten dira zonifikazio
horretarako:
─ Ingurune fisikoa nagusi duten lurraldeko esparruak, zeinentzat proposatzen
baita balio naturalistikoak eta paisaiari dagozkionak indartzea,
nekazaritzako eta basozaintzako ustiapeneko jarduera eta eraikuntza
bateragarriak mantentzea (...).
─ Hirigintza‐hazkundeak debekatuta daude (...).
B.6.

LANDETXE ERABILERA: Aurretik aipatu den bezala, Usurbilgo Arau
Subsidiarioek ez dute aurreikusten landetxe erabilera basogintza kategorian.
Erabilera baimengarria izateko baliagarritasun eta interes publikoko erabilera
deklaratu beharko da, dagokion prozeduraren bitartez.
Landetxe erabilera baimentzeko baliagarritasun eta interes publikoko
erabilera deklaratu beharko da. Deklarazio hori Gipuzkoako Foru Aldundia
egingo du.
Landetxe erabilera ezarri ahal izateko, dagokion legedia bete beharko da,
besteak beste:
─ 13/2016 Turismoaren Legea.
─ 199/2013 Dekretua, landa-inguruneko turismo-ostatuak arautzen dituena.

B.7.

1991. URTEKO OBRA: Usurbilgo udal-artxiboa kontsultatuta, ikusi da
eraikinaren berritzea 1991. urtean baimendu zela. 1991. urteko martxoaren
5ean Gobernu Batzordeak, besteak beste, honako hau erabaki zuen:
Jexusmari Garmendia jaunak, Aitzondo baserrian berritze obrak egiteko
aurkeztu den eskaeraren berri ematen da, Gobernu Batzordeak, kontuan
harturik Hirigintza Batzordearen diktamena, aho batez, erabakitzen du,
eskaturiko baimena ematea (...).
Berritze horren proiektua Juan A. Bergerandi arkitektoak egin zuen, bertan
honako hau ezartzen zen:
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El presente proyecto es una obra de consolidación y mejora del caserio actual
respetando las constantes geométricas del edificio preexistente (ocupación,
perfil, pendientes de cubierta, etc.) y las modificaciones no afectan a elementos
de valor arquitectonico, historico, incluso estructurales que posee el edificio.
Baserria
jadanik
zaharberritu
zen,
jarraian
atxikitzen
dira
http://baserriak.noaua.com/ web orrialdetik lortutako argazkiak, 1973. eta 2001.
urtekoak hurrenez hurren.
1973. urteko argazkia (Joxe Azurmendi).

B.8.

2001. urteko argazkia (Josu Tellabide).

ESKU-HARTZEA: Aurkeztu den informazioan zehazten denaren arabera,
aurkeztu den proiektuaren helburua zera da:
─ El presente proyecto consiste en la rehabilitación de un caserío para su uso
como Casa Rural en Aginaga Auzoa 77.
Horretarako, lan hauek proposatzen dira:
─ Se propone mantener los muros de mampostería actuales del caserío para
vaciarlo internamente y realizar una nueva estructura de hormigón armado.
Se ampliará el caserío con una nueva planta sótano, y aprovechando el
cambio de la cubierta, se elevará la misma hasta una altura de alero de 7 m
con el fin de aumentar la altura de plantas para el uso de Casa Rural.
Beraz, besteak beste honako hau proposatzen da:
─ Hustu oraingo bolumena.
─ Hormigoizko egitura berria eraikitzea.
─ Soto berria eraikitzea.
─ Estalkia igotzea.

B.9.

AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA: eskaera orriarekin batera, aurkeztutako
dokumentazioa honako hau da:
─ Katrin Marrero Vizcaíno arkitektoak egindako Oinarrizko Proiektua. Proiektu
hori Elkargo Ofiziala ikus-onetsi gabe dago.
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Proiektua osatzen duten dokumentuak honakoak dira:
─ Memoria.
─ Hondakinen kudeaketari buruzko azterlana.
─ Aurrekontua.
─ Dokumentazio grafikoa.
B.10. 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:
─ Lehendik dauden edozein motatako etxe, eraikin eta instalazioak handitzeko
obrak.
─ Aldatzeko edo eraberritzeko obrak, baldin eta eraikinaren egitura edo
konfigurazio arkitektonikoari edo zeinahi motatako etxe, eraikin eta
instalazioen kanpoko itxurari eragiten badiote.
─ Eraikinen barne-antolaketa aldatzen duten edo eraikinak zahartzerritzeko
diren lanak. Berdin dio eraikin horiek erabilera baterako edo besterako
diren, eta obra horien artean sartuko dira aurretik zegoen etxebizitza
etxebizitza bi edo gehiagotan banatzea dakartenak ere.
─ Obren edo obra-zatien lehenengo erabilpena eta obra horien aldaketa; baita
eraikuntzaren erabilerak aldatzea ere –osorik edo zati batean–.
B.11. 2/2006 LEGEA: Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruaren eta Hirigintzaren
2/2006 Legean ezarritakoaren arabera, lurzoruaren jabetzaren legezko
hirigintza-edukiaren parte dira, lurzoru urbanizaezinean, ahalmen hauek:
(...) la realización de usos o actividades consideradas admisibles expresamente por las Directrices de Ordenación del Territorio y el resto del planeamiento
territorial y urbanístico (...).
Lege horrek berariaz debekatzen du lurzoru urbanizaezinean etxebizitzarako
eraikin berriak eraikitzea, 28. artikuluan ezarritakoaren arabera:
(...) Específicamente queda prohibida la construcción de nuevas edificaciones
destinadas a vivienda (...).
Euskal Autonomi Erkidegoko Lurzoruaren eta Hirigintzaren Legeko 28.
artikuluan ezartzen denaren arabera, lurzoru urbanizaezinean, besteak beste,
honakoan egin ahalko dira:
─ Las actuaciones dirigidas específicamente y con carácter exclusivo al establecimiento de dotaciones, equipamientos y actividades declarados de interés público por la legislación sectorial aplicable o por el planeamiento territorial, y que en todo caso, y para el caso concreto, sean además declaradas
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de interés público por resolución de la diputación foral correspondiente previo trámite de información pública de veinte días.
B.12. IRISGARRITASUNA: Irisgarritasuna sustatzeko 20/1997 Legearen arabera, oro
har, turismo-ostatuetan ostatu bat gordeko da berrogeita hamar edo frakzio
bakoitzeko, mugikortasun murriztua duten pertsonek lehentasunez erabiltzeko.
Kasu honetan, memorian ezarritakoaren arabera, 8 logela aurreikusten dira (lau
lehen solairuan eta beste lau estalkipean). Horietatik bat (lehenengo solairuan)
irisgarria izango da. Beraz, irisgarritasuna sustatzeko 20/1997 Legean
ezarritako gutxieneko erreserba betetzen da.
Gainera, EKT-SUA oinarrizko dokumentuan ezarritakoa betetzen da. Horren
arabera:
Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número
de alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1:
Hortaz, 5 eta 50 ostatu plaza bitartean izanda, horietako bat irisgarria izango
da, gutxienez, EKTn ezarritakoaren arabera.
B.13. USURBILGO UDALEKO PLANEAMENDUKO ARAU SUBSIDIARIOAK:
B.14. ERAIKUNTZAREN BALDINTZAK: Proiektuan erreferentzia egiten da
Usurbilgo Udaleko Planeamenduko Arau Subsidiarioetako 53. artikuluak
ezartzen dituen baldintzetara, zeinak eraikin zaharberrituak beteko dituen.
Hala ere, araudi hori lurzoru urbanizaezinean ezartzen diren eraikin berriei
egiten dio erreferentzia eta ez, lurzoru ez urbanizagarrian kokatuta dauden
eraikinei.
Kontuan izan beharko da Usurbilgo Arau Subsidiarioek ez dutela baimentzen
baserriak zabaltzea egoitzazko erabilerarako. Arauen 54. artikuluan honako hau
ezartzen da Baserrien zabalkuntzei buruz:
Zabalketa ezingo da erabili egoitzerako edo eta ganadua gobernatzeko.
Gainera, 2/2006 Legea baserrien eraberritzeei buruz ezartzen dena kontuan
izango da. Aitzondo Baserria, legeak ezartzen dituen baldintzak betetzen
baditu, baserritzat jotzeko kontuan hartu beharko da, legeak ez duela uzten
eraikinen bolumena handitzea.
2/2006 Legearen 30. artikuluak, baserriak berreraikitzeari dagokionez,
baserriek jatorrizko higiezinaren konposizio bolumetrikoa errespetatu
beharko dutela ezartzen du.
Berreraikitze-obrak errespetatu egin beharko du beti, gehienezko muga gisara,
jatorrizko higiezinaren benetako bolumetria-konposizioa.
Kasu honetan, eraikinaren bolumena handitzea proposatzen da.
B.15. BESTE BALDINTZATZAILE SEKTORIAL BATZUK: jarraian adierazten dira
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lizentzia eskatzen den
baldintzatzaile sektorialak:

esku-hartzearen

esparruari

eragiten

dioten

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.
Urak: Obretarako lizentzia eskatzen den lurzatia ez dago inongo ubidetako
zaintza-eremuan.
Urpean gera daitekeen inongo eremutan ere ez dago; beraz, ez da
beharrezkoa Uraren Euskal Agentziaren baimena lortzea.
B.16. ONDAREA: Aitxondo baserria
arkitektonikoaren katalogoan.

EZ

dago

Usurbilgo

Udalaren

ondare

Era berean, eraikina ez dago bestelako ondare katalogoan sartuta.

C.
C.1.

ONDORIOAK

Txosten honetako B atalean ezarritakoa aztertu ondoren, teknikari honek uste
du, hobeto oinarritutako beste iritzien kalterik gabe, erabaki hauek hartzea
proposatzen du:
─ interesdunari eskatutako baimena EZ ematea.

C.2.

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

C.3.

Landetxe erabilera ez da aurreikusten Basogintza Babesteko Lurzoru Ezurbanizagarrian onargarriak diren erabileren artean; hortaz, landetxe erabilera
debekatuta dago basogintza kategorian. Erabilera baimengarria izateko
baliagarritasun eta interes publikoko erabilera deklaratu beharko da.

C.4.

Landetxe erabilera ezarri ahal izateko, dagokion legedia bete beharko da,
besteak beste:
─ 13/2016 Turismoaren Legea.
─ 199/2013 Dekretua, landa-inguruneko turismo-ostatuak arautzen dituena.
Hori adierazten dut Usurbilen, 2022ko ekainaren 17an
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Gauzak horrela, udal arkitektoaren txostena irakurri ondoren, Tokiko Gobernu
Batzarrak honako erabakia hartu du aho batez:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: BLANCA ZARAGUETA ZULAICA andereari, Aginagako Aitzondo
baserria (Aginaga 77) eraberritzeko udal baimena udal baimena UKATZEA udal arkitektoak
bere txostenean emandako arraoziengatik.
BIGARRENA: Erabaki honen berri interesatuari emango zaio.
Eztabaidarako gaiak amaiturik, alkateak batzarraldia bukatutzat eman du, eguerdiko
12:40ean direnean. Eta aztertutakoa eta erabakitakoa jasota gera dadin akta hau jaso da,
alkateak izenpetuz eta nik, idazkariak, ziurtatuz.
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