19-2 AREAKO 2,3,4 ETA 5 LURSAILEN HAPB-a, -TALAIMENDI- 19
EREMUAREN -OD SANTAITURRIETA- ZEHAZTUTAKO ORDENAZIO
EREMUA

TESTU BILDUA
(2017ko EKAINA)

Sustatzailea: ISGA INMUEBLES S.A.

Egileak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.

19-2 AREAREN HAPB-a, -TALAIMENDI- 19 EREMUAREN -OD SANTAITURRIETA- ZEHAZTUTAKO ORDENAZIO EREMUA
TESTU BILDUA 2017ko EKAINA

PLAN BEREZIAREN EDUKI FORMALA
Plan Berezi hau indarrean dagoen Hirigintza Legediaren irizpide eta
eskakizunetara egokitzen da. Bertan agertzen diren proposamenak datozen
dokumentuetan lekukotu eta biltzen dira:
1 DOK: MEMORIA ETA ERANSKINAK
1.- HELBURU ETA AURREKARIAK
2.- LURSAILEN GAUR EGUNGO EGOERA
3.- PLANGINTZAREN ZEHAZTAPENAK
3.1. – Zarauzko HAPO-aren aldaketa, 19 -Talaimendi- eremuaren -OD
SANTAITURRIETA-

19.2

Arearen

Haztatutako

Ordenazioaren

zehaztapenen arabera.
3.2.- 25.5 Areako 25 gunearen Xehetasun Ikerlanaren 2,3,4 eta 5
lursailen

Fitxa

Urbanistikoak:

Talaimendi

(2006ko

ekaineko

dokumentu bildua).
4.- HAPB aren KOMENENTZIA ETA EGOKITASUNAREN JUSTIFIKAZIOA
5.- PROPOSATUTAKO ANTOMENDUAREN DESKRIBAPENA
6.- GARAPEN ETA KUDEAKETA BALDINTZAK
1 ERANSKINA: Antolamenduaren ezaugarrien koadroa.
2 ERANSKINA: Hirigintza Lan Osagarriak.
3 ERANSKINA: Hiri inguruneko Irisgarritasunari buruzko araudiaren
egokitzearen justifikazioa.
4 ERANSKINA: Sute kasuan behar den segurtasuna adierazten duen C.T.E
ren SI-5 sekzioak ezartzen dituen balditzen betetzearen justifikazioa.
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2 DOK: INFORMAZIO ETA PROIEKTU PLANOAK
I.-

INFORMAZIO PLANOAK

II.-

ANTOLAMENDU XEHATUAREN PLANOAK

3 DOK: HIRIGINTZA ARAUAK
4

DOK:

EKONOMIAREN

ETA

FINANTZEN

ALDETIK

DUEN

BIDERAGARRITASUNA.
5 DOK: ETAPEN PLANA
6 DOK: EKONOMIAREN JASANGARRITASUNAREN MEMORIA
7 DOK: AKUSTIKAREN AZTERLANA
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1 DOK: MEMORIA ETA ERANSKINAK
1.- HELBURU ETA AURREKARIAK.
HAPB honen helburua “OD SANTAITURRIETA 19-2 Area” ko 3, 4 eta
5 lursailen kalifikazioa aldatzea da. Lursail hauek familiabakar edo bi
familiako etxebizitzetara (5 erabilera 1 mota) zuzenduta daude. Lursail
hauek, etxebizitza kolektibora zuzenduta egongo den eta babes publikoko
erregimenik izango ez duen (5 erabilera 2 mota) “A” izeneko lursail batetan
elkartuko dira. Lursail honek, 2 lursailean eraikitzeke dauden bi etxebizitza
familiabakarren eraikigarritasunaren zati bat jasoko du.
Tipologia

aldaketa

prozesu

honek

antolatutako

urbanizatze

eraikigarritasunan ez du aldaketarik eragingo, ZHAPOak finkatutakoak
mantenduko dira.
Plan honen eraginpean dauden lursailak, arras gaineko 200m2(t)
eraikigarritasuna duten 12 familibakarreko etxebizitza eraikitzera zuzenduta
daude, beraz guztira izango den eraikigarritasuna:
12 x 200 = 2.400 m2(t). Proposatzen den antolaketa berriak, “A” lursailean,
etxebizitzen kopurua 9-tik 18-ra handitu nahi du, honek 9 etxebizitzen
gehikuntza suposatzen duelarik eta 2 lursailean, lehengo 3 etxebizitza
familiabakarrak mantentzen ditu.
Indarrean dagoen ZHAPO aren 12.19.2 sailaren arabera, ondoriozko
etxebizitzen batazbesteko azalera ez da inoiz 80m2(t) baino txikiagoa
izango.
HAPB honetan adierazitako batazbesteko azalera hori bete egiten da,
izan ere proiektatutako etxebizitza berri bakoitzeko eraikitako batazbesteko
azalera 107,22m2-koa da.
HAPB-aren eremua 19-2 Arearen moduan ordenatutako eremuaren
zati txiki bat da, hiri-lurzorua da eta Ibaita kaleko lursailek osatzen dute,
urbanizatzea Udaletxea burutua eta eskuratua duelarik.
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Sakabanatutako

zenbait

etxez

gain,

eremua

elkarren

artean

paraleloak diren bi etxebizitza familiabakar lerrotan dago ordenatuta.
Lehenengoak Talaimendi Bidea eta Añorbe Bidea deituriko bideetatik
du sarbidea, eta proiektaturiko bederatzi etxebizitza familiabakarrak bukatuta
daude eta jendea bizi da bertan.
Bigarren lerrokatzeak, aldiz, sarbidea Ibaita Kaletik du, Talaimendi
Bidea eta Añorbe Bidea lursail eraikigarrien atzeko aldetik elkartzen dituen
kalea,

hain

zuzen

ere.

Lerrokatze

honetan

hamalau

etxebizitza

familiabakarren eraikuntza aurreikusia zegoen, haietatik hiru bakarrik amaitu
direlarik: 1. lursailean aurreikusita zeuden biak eta 2. lursailean proiektatuta
zeuden bietatik bat. Hortaz, hamaika etxebizitza familiabakar egitura
geldituarekin eta bukatzeke gelditzen dira.
Aurretik
ondoren,

aurkeztutako

ordenazio

berri

bi
hau,

proposamenen
eremuko

erakusketa

auzotarrek

publikoen

aurkeztutako

alegazioekiko, ahal izan duen gehien moldatu da. Aurkeztutako azken
proposamenarekiko bi aldaketa daude. 3,4 eta 5 lursailak “A” izeneko lursail
bakar batean elkartzen dira eta 2 lursaila gaur egun bezala mantentzen da.
Soilik, azken lursail honetan eraikitzeke dauden bi etxebizitza familiabakarren
eraikigarritasunaren zati bat “A” lursailak jasotzen du.

2.- LURSAILEN GAUR EGUNGO EGOERA.
Beherago adierazitako jabeak 2, 3, 4 eta 5 partzela eraikigarrien
jabeak dira, eta lursail hauek Plan Berezi honek esku hartzen duen eremua
osatzen dute. Ez da bide-sareari dagokion inolako lursailik barne hartu, ezta
inolako hornikuntzari dagokionik, izan ere elementu horiek Udaletxeak
eskuratu ditu, garatutako Planeamenduan zehaztutakoa betez.
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Talaimendi

25

areako

“25-5

area”-ren

Burutze

Unitatearen

Berpartzelamendu Proiektuko datuen arabera, HAPB honen eremuak
6.026m2-ko azalera osoa du, lehenago aipatutako lau lursailek osatua, haien
azalera 1.506m2, 1.501m2 , 1.507m2 , eta 1.5012m2-koa izanik, hurrenez
hurren.
Hurrengoak dira lursailen (haien osotasunean) jabe-erlazioak:
-

2. Lursaila:
33,34% MARÍA PILAR ZABALA y JESÚS MARÍA GÁRATE
66,66% ISGA INMUEBLES S.A.

-

3. Lursaila: ISGA INMUEBLES S.A.

-

4. Lursaila: ISGA INMUEBLES S.A.

-

5. Lursaila: ISGA INMUEBLES S.A.

Lursail hauek “OD SANTAITURRIETA, 19-2 Area”-ren goialdean
aurkitzen dira, eta ZHAPO-aren arabera sotoerdi, behe solairu, lehen solairu
eta kubierta azpiko solairuko eraikigarritasun maximoa du, Plan honetako
Informazio 3 planoan zehazten den bezala.
Atzerago aipatu bezala, lursailen zerbitzu kaleko azpiegitura eta
urbanizatze lanak (saneamendua, ur hornikuntza,

argi indar, gas

eta

telekomunikazio lanak) guztiz amaituta daude, Udaletxeak eskuratu duelarik.
Bestalde, Ibaita Kaleko (Plan Berezi honetako lursailen atzeko kaleko)
urbanizatze lan osagarriak bukatzeke daude. Era berean, garajeetarako
sarbide den lurrazpiko bidea (Ibaita Kalearen azpian) amaitu beharra dago.
Bi kasuak lursail pribatuetan burutzeko urbanizatze lan osagarriak dira, eta
haien gauzatze eta kontserbazioa lursailen jabeei dagokie, salbuespen
batekin: Ibaita Kaleko 6. eraikinak kontserbazioan bakarrik hartu beharko du
esku, izan ere bere aurrealde pareko bideen lanak burututa daude.
Eraikinei dagokienez, jabe den enpresak lursail bakoitzari dagokion
proiektua aurkeztu eta Udaletxeak Udaleko Eraikitze Lizentzia eman zuen.

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.

5

19-2 AREAREN HAPB-a, -TALAIMENDI- 19 EREMUAREN -OD SANTAITURRIETA- ZEHAZTUTAKO ORDENAZIO EREMUA
TESTU BILDUA 2017ko EKAINA

Haien erdia, gutxi gora behera, krisi inmobiliarioa hasi baino lehen
amaitu zen, eta beste erdian egitura lanak gelditu egin ziren, zimendu eta
sotoak egin zirelarik, behe solairuko lur-arrasera iritsi arte.
Amaitutako eraikinen artean, 2. lursaileko ordenazioak aurreikusitako
hiru eraikinetako bat dago, udal bizigarritasun lizentzia lortu zuena, eta
bertan jendea bizi dena. Eraikin hau, gaur egun Ibaita Kaleko 6. izendatua,
HAPB honen barne gelditzen da, bere Lan Berriaren Deklarazioa-n zehazten
den bezala, egungo plangintzak agindutako bizigarritasun eta erabilerekin.
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3.- PLANGINTZAREN ZEHAZTAPENAK.
3.1.- Zarauzko HAPO-aren aldaketa 19 -Talaimendi- eremuaren -OD
SANTAITURRIETA-

19.2

Arearen

Haztatutako

Ordenazioaren

zehaztapenen arabera.
Gaur egun, “OD SANTAITURRIETA 19-2 Area” guztiz urbanizatuta dago,
Zarutzko Udaletxeak eskuratuta, eta beraz, lursail guztiak hiri-lurzoru dira.
2006/2 Zoru eta Hirigintza Legeak dioenaren arabera, eraikien
tipologia aldatzeko Hiri Antolakuntza Plan Berezi bat behar da, izan ere
proposatutako aldaketak ez du azpiegitura izaera.
Memoria honen hurrengo orrialdeetan, eta eskatutako beharrezko
informazioarekin bat eginez, Zarauzko HAPO-aren Aldaketaren kopia bat
atxiki da, -Talaimendi- 19 eremuko -OD SANTAITURRIETA- 19-2 Arearen
Haztatutako Ordenazioaren zehaztapenen arabera.
Horrez gain, 2, 3, 4, eta 5 Lursail pribatuei dagozkien Talaimendi 25
inguruko 25.5 arearen Xehetasun Azterlaneko Hirigintza Fitxak ere atxiki
dira, Plan Berezi honetan proposatzen den ordenazio berrriko helburu
direlarik.
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ZARAUZKO HIRI ANTOLAMENDUAREN PLAN OROKORRAREN
ALDAKETA, 19. EREMUKO -TALAIMENDI- 19-2 AREAREN –OD
SANTAITURRIETA-

ANTOLAMENDU

XEHATUAREN

ZEHAZTAPENEI DAGOKIENA

MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE
ZARAUTZ, RELATIVA A DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN
PORMENORIZADA DEL ÁREA 19-2 -OD SANTAITURRIETA- DEL
ÁMBITO 19 –TALAIMENDI-

Zarautz, 2016ko irailaren 30a
Egilea: Hirigintza eta Ingurumeneko Departamentua. Departamento de
Urbanismo y Medio Ambiente


Amaia Miner Canflanca, arkitektoa



Paul Muñoa Arizmendiarrieta, arduraduna

1
Hirigintza eta Ingurumena /
hirigintza@zarautz.eus - Zigordia kalea, 13 20800 Zarautz Gipuzkoa Tel.: 943 005109 Faxa: 943 005202

2016H7000013

DOKUMENTUEN AURKIBIDEA/ INDICE DE DOCUMENTOS
(1.-) Informazio eta Justifikazio Memoria. Memoria informativa y justificativa
(2.-)

12.19.3

ordenantza.

Antolamendu

definituko

esparrua

–OD

SANTAITURRIETA– Ordenanza 12.19.3. Ámbito de ordenación remitida -OD
Santaiturrieta-.
2.a.- Indarrean dagoen araudia. Normativa vigente
2.b.- Hirigintzako fitxa aldatzeko proposamena. Propuesta de modificación de la
ficha urbanística
(3.-). Eranskinak. Anejos
3.a.- Informazio planoa. Santaiturrieta arearen egungo egoera. Plano de
información. Situación actual del área Santaiturrieta.
3.b.- Arau subsidiarioetako hirigintza fitxa, 25 zonari –Talaimendi- dagokiona.
Ficha urbanística de las Normas Subsidiarias, relativa a la zona nº 25 –
Talaimendi-
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INFORMAZIO ETA JUSTIFIKAZIO MEMORIA
MEMORIA

INFORMATIVA

Y

JUSTIFICATIVA

1.- Plan orokorra aldatzeko xedea eta 1.- Objetivo y justificación de la
justifikazioa
modificación del plan general
Zarauzko plan orokorreko 19. eremua
—Talaimendi— bat dator aurreko Arau
Subsidiarioetako
25.
eremuko
lurzoruekin. Plan orokorrak bildu eta
indarrean mantendu zuen aurreko Arau
Subsidiarioen
hirigintzako
antolamendua, hain zuzen, 2005eko
apirilaren 26an behin betiko onartu zen
aldaketan jasotakoa.

El ámbito 19 del plan general –
Talaimendi- coincide con los suelos de
la zona 25 de las anteriores Normas
Subsidiarias. El plan general recoge y
mantiene
vigente
la
ordenación
urbanística de las anteriores Normas
Subsidiarias, según la modificación que
fue aprobada definitivamente el 26 de
abril de 2005.

Talaimendi eremuaren barruan 19-2
area dago –OD Santaiturrieta-. Area
horren
urbanizazioa
lankidetzasistemaren
bidez
gauzatu
zen.
Urbanizazio lanak 2010ean amaitu
ziren.

Dentro del ámbito Talaimendi está el
área 19-2 –OD Santaiturrieta-. La
urbanización de esta área se ejecutó
mediante el sistema de concertación.
Las obras de urbanización finalizaron en
2010.

Eraikuntzari dagokionez, gauzak guztiz
ezberdinak
izan
dira.
Arau
Subsidiarioek, guztira, familia bakarreko
61 etxe berri aurreikusi zituzten area
horretan, baina, 11 urte pasa eta gero,
aurreikusitako etxe kopuruaren erdia
eraiki da bakarrik (30). Gainontzeko 31
etxe oraindik eraiki gabe daude. Eraiki
gabe daudenen artean, 23k obretarako
lizentziak badituzte ere (2008 eta 2011
artean emandakoak), eraikuntza lanak
geldirik daude, eta sestra gaineko obrak
hasi gabe daude. Lizentzia duten
partzela gehienetan sotoak eraikita
daude, baina orain arte erabili gabe
daude.

En lo que se refiere a la edificación, las
cosas han sido muy diferentes. Las
Normas Subsidiarias previeron para el
área un total 61 nuevos edificios para
viviendas
unifamiliares,
pero
transcurridos 11 años, sólo han sido
construidas la mitad de las viviendas
previstas (30). Las restantes 31
viviendas siguen sin edificar. Entre las
que no se han edificado, 23 cuentan con
licencias de obra, otorgadas entre 2008
y 2011, pero las obras de construcción
están paralizadas y la edificación sobre
rasante sin iniciar. Gran parte de las
parcelas con licencia cuentan con
sótanos construidos, pero sin que
llegaran a ser usados.

Obra horiek geldirik egoteko arrazoi
nagusiena 2007-2008 inguruan hasitako
krisi ekonomiko-finantzarioa izan da.
Krisi horrek gogor astindu zuen etxeen
merkatua.

La razón fundamental para que las
obras estén paradas ha sido la crisis
económico financiera que se inició entre
2007 y 2008. Esta crisis golpeó
fuertemente el mercado de la vivienda.

Azken

urteetan

ugariak

izan

dira En los últimos años han sido numerosas
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Udalaren barruan Talaimendi eta
Santaiturrieta
arearen
etorkizunari
buruzko gogoetak
eta
debateak.
Bertako partzelen jabeek eta/edo
partzeletan eraikitzeko interesa agertu
duten sustatzaileek hainbat eskaera eta
proposamen egin dituzte hirigintzako
arautegia aldatu nahian. Planteamendu
guztiak antzekoak ziren: eremuko
eraikigarritasuna berdin utzi, baina
etxebizitza kopurua handitzeko aukera
ematea.

las reflexiones y debates dentro del
Ayuntamiento sobre el futuro de
Talaimendi y el área Santaiturrieta. Los
propietarios de parcelas del área y/o los
promotores
con
interés
para
construirlas, han realizado numerosas
peticiones y propuestas con la finalidad
de modificar la normativa urbanística.
Todos
los
planteamientos
eran
similares: mantener la edificabilidad del
ámbito, pero dar la oportunidad de
aumentar el número de viviendas.

Eremuari irtenbidea eman nahian,
Udalak planteamendu horien aldeko
jarrera agertu izan du azken urteotan:
esaterako, 2016ko uztailaren 11n
egindako bilera batean, Hirigintzako
informazio-batzordeak
eskatu
zion
Hirigintza
eta
Ingurumeneko
Departamentuari plan orokorreko 19-2
areako –OD Santaiturrieta- hirigintza
fitxa aldatzeko, area horretan etxebizitza
banantzeak eta bi familiako etxebizitzak
egiteko aukera emateko.

Los últimos años, con el fin de dar una
solución al ámbito, el Ayuntamiento ha
tenido una postura favorable a tales
planteamientos. Así, en una reunión
celebrada el 11 de julio de 2016, la
comisión informativa de Urbanismo
solicitó al Departamento de Urbanismo y
medio Ambiente que modificara la ficha
urbanística del área 19-2 del plan
general –OD Santaiturrieta-, para
posibilitar la segregación de viviendas y
la construcción de edificios con dos
viviendas.

Aurrekoaz gain, eraikinen tipologia
aldatu eta etxebizitza kopurua gehituko
duten antolamendu xehatuko beste
proposamen batzuei buruzko aldeko
iritzia agertu du Udalak. Une honetan
horrelako bi espediente izapidetzen ari
gara.

Además de lo anterior, el Ayuntamiento
ha mostrado su conformidad con otras
propuestas
de
ordenación
pormenorizada
para
modificar
la
tipología edificatoria y aumentar el
número de viviendas. En este momento
se están tramitando dos expedientes
con esta finalidad.

Nahiz eta eraikinen tipologia aldatzeko
espedienteak plan berezien bidez
izapidetzen ari diren, ikusita plan
orokorrean aldaketa puntuala egin
beharra dagoela tipologia mantenduko
duten
eraikinetan
bi
familiako
etxebizitzak egiteko, egokia iruditu zaigu
espediente berean eraikin tipologia
aldatzeko
aukerari
buruzko
erreferentziak sartzea, plan orokorraren
testua argiagoa eta ulergarriagoa
izateko.

Si bien los expedientes para modificar la
tipología de los edificios se tramitan a
través de planes especiales, a la vista
de que para que los edificios que
mantendrán la tipología de vivienda
aislada puedan aumentar el número de
viviendas requerirá una modificación
puntual del plan general, nos ha
parecido conveniente incluir también en
esta modificación referencias a la
alternativa de modificar la tipología
edificatoria, para que el texto del plan
general sea más claro y comprensible.
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Ondorioz,
19-2
areako
-OD En consecuencia, la modificación de la
Santaiturrietahirigintzako
fitxaren ficha urbanística del área 19-2 -OD
aldaketan bi proposamen hauek sartuko Santaiturrieta- contiene las siguientes
dira:
propuestas:




Aukera
ematea
etxebizitza
kopurua
bikoizteko
familia
bakarreko etxebizitza isolatuko
eraikinetan edo bi familiako
eraikin atxikietan.
Eraikinen tipologia aldatzeko
egingo diren plan bereziek
errespetatu beharreko oinarrizko
baldintzak definitzea (etxebizitza
kolektiboa).





Posibilitar que se duplique el
número de viviendas en los
edificios de tipología de vivienda
aislada unifamiliar o bifamiliar
adosada.
Definir las condiciones básicas a
respetar
por
los
planes
especiales que se redacten para
modificar la tipología edificatoria
(vivienda colectiva).

2.- Proposatu den aldaketaren izaera 2.- Carácter de la modificación
eta hura izapidetzeko arauak
propuesta
y
reglas
para
su
tramitación
Horrela dio 2/2006 Legeak, lurzoruari El artículo 103.3 de la Ley 2/2006 de
eta
hirigintzari
buruzkoak,
103.3 suelo y urbanismo dice que
artikuluan:
Izapideak egiteari dagokionez,
plan
orokorraren
elementuen
aldaketak bereizketa hori izango
du
kontuan,
eta
aldaketak
eragindako zehaztapenak bere
lerrun edo izaerari dagokien
antolamendu-figurak dituen arauei
egokitu beharko zaizkie, 58.
artikuluan ezarritakoaren arabera.

A efectos de su tramitación, la
modificación de los elementos del
contenido del plan general tendrá
en cuenta dicha distinción, y
deberá ajustarse a las reglas
propias de la figura de ordenación
a que correspondan, por su rango
o naturaleza, las determinaciones
por ella afectadas conforme a lo
dispuesto en el artículo 58.

Antolamenduko zehaztapenen maila
hierarkikoari buruzkoa da 58. artikulua.
Bertan adierazita dago egiturazko izaera
dutenek plangintza orokorraren maila
hierarkikoa
izango
dutela
baina
gainontzekoek antolamendu xehatuaren
maila izango dutela.

El artículo 58 es el que se refiere al
rango jerárquico de las determinaciones
de ordenación y señala que las de
carácter estructural tendrán el rango
propio
del
planeamiento
general
mientras que el resto, tendrán el rango
de la ordenación pormenorizada.

Espediente honetan uste dugu aldatu
nahi diren elementuek ez dutela
egiturazko
antolamenduaren
zehaztapenen izaera (2/2006 Legearen
53. artikulua), baizik eta antolamendu
xehatuko zehaztapenak direla (56.

En el presente expediente, entendemos
que los elementos que se pretende
modificar no alcanzan el rango de
determinaciones
de
ordenación
estructural (artículo 53 de la Ley 2/2006)
sino que son determinaciones de
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artikuluan
jasotakoak):
erabilera
bateragarrien zerrendak, hirigintzako
eraikigarritasun
fisiko
xehatuak,
eraikuntzak eta eraikinak definitzeko
oinarrizko
elementuak
zehaztea
(esaterako, altuerak, solairu-kopurua eta
antzeko beste batzuk).

ordenación pormenorizada de las
previstas en el artículo 56: relación de
usos
compatibles,
edificabilidades
físicas pormenorizadas, precisión de los
elementos básicos definitorios de las
construcciones y edificaciones como
alturas, número de plantas y otros
análogos.

Hortaz, antolamendu xehatuko tresna
baten berezko tramitazioa izan dezake,
salbuespen bakar batekin: plan orokor
baten aldaketa izanik, uste dugu
beharrezkoa dela Udalbatzarrak ematea
bai hasierako onespena bai behin
betikoa.

En definitiva, la tramitación podrá ser la
propia de un instrumento de ordenación
pormenorizada, con la única salvedad
de que al tratarse de la modificación de
un plan general consideramos necesario
que la aprobación inicial, al igual que la
definitiva, la otorgue el Pleno del
Ayuntamiento.

Iruditzen zaigu aldaketa honek ez duela
eremuko hiri-kalitatea okertuko, eta
hutsik dauden partzelak eraikitzeko
sustagarria izan daitekeela.

Se considera que esta modificación no
empeorará la calidad urbanística de la
zona y que puede contribuir al fomento
de la construcción de las parcelas que
se encuentran vacías.

3.- Plan orokorraren
dokumentuak

aldaketaren 3.- Documentos de la modificación
del plan general

Kontuan hartuta zein den aldaketaren
xedea, uste dugu nahikoak direla
honako
dokumentuak:
Justifikazio
Memoria eta plan orokorraren 12.19.3
hirigintzako ordenantza (19-2 areako OD Santaiturrieta- hirigintzako fitxa).
Uste dugu ez dela beharrezkoa
informazioko
edo
antolamenduko
planoak sartzea, proposamenak ez
dielako ezertan eragiten.

Teniendo en cuenta la finalidad de la
modificación nos parece suficiente que
los documentos se limiten a una
Memoria Justificativa y a la ordenanza
urbanística 12.19.3 del plan general
(ficha urbanística del área 19-2 -OD
Santaiturrieta-). No resulta preciso
incorporar planos de información y
ordenación porque no se ven afectados
por la propuesta
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ZARAUZKO
HIRI
ANTOLAMENDUAREN
PLAN
OROKORREKO 19-2. AREAKO
(OD
SANTAITURRIETA)
ORDENANTZAK

ORDENANZA DEL AREA 19-2 –OD
SANTAITURRIETADELPLAN
GENERAL
DE
ORDENACIÓN
URBANA DE ZARAUTZ

2.a.- Indarrean dagoen ordenantza

2.a.- Ordenanza en vigor

12.19.3. 19-2. area. Antolamendu 12.19.3. Área 19-2. Ámbito de
definida
–OD
definituko
esparrua
–OD ordenación
SANTAITURRIETASANTAITURRIETA–
El
área
19-2
(OD
1.- 19-2. areak (OD SANTAITURRIETA- 1.tiene
una
) 62.116 m2-ko azalera du, orri SANTAITURRIETA-)
superficie de 62.116 m2, con la
grafikoetan irudikatzen diren mugekin.
delimitación que aparece representada
en las hojas gráficas.

2.- Eremu honetarako ZHAPOk jaso eta
indarrean mantentzen ditu Talaimendi
zonari buruzko Plangintzako Arau
Subsidiarioak aldatzeko dokumentuan
jasotako
plangintza
xehatuko
zehaztapenak (2005eko apirilaren 26an
behin betiko onartutakoak). Grafikoki eta
idatzita nola den hobeto ikusteko Arau
Subsidiarioen
dokumentua
bera
begiratuko da. Arau horien hirigintzaaraudia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratu zen 2006ko martxoaren 1ean
(41. zk.). Dokumentu horietan jasotako
zehaztapenen laburpen gisa, ZHAPOk
berea balitz bezala hartzen duen
antolamenduaren oinarrizko zenbait
parametro biltzen dira:

2.- Para esta área El PGOUZ recoge y
mantiene vigentes las determinaciones
de
planeamiento
pormenorizado
contenidas en el documento de
modificación de Normas Subsidiarias de
Planeamiento relativas a la zona
Talaimendi
que
fue
aprobado
definitivamente el 26 de abril de 2005.
Para mayor concreción gráfica y escrita
se consultará el propio documento de
NNSS cuya normativa urbanística fue
publicada en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa nº 41 de 1 de marzo de 2006.
Como resumen de las determinaciones
contenidas en los citados documentos
se recogen algunos de los parámetros
básicos de la ordenación que el PGOUZ
asume como propia:

2.1.- Eremu bakoitzean baimendutako 2.1.- Número máximo de viviendas
gehienezko etxebizitza-kopurua:
permitidas en cada área:
25-1. area: 11 etxebizitza
25-2. area: 9 etxebizitza
25-3. area: 3 etxebizitza
25-4. area: 2 etxebizitza
25-5. area: 36 etxebizitza

Área 25-1: 11 viviendas
Área 25-2: 9 viviendas
Área 25-3: 3 viviendas
Área 25-4: 2 viviendas
Área 25-5: 36 viviendas
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2.2.- Eraikuntzaren baldintzak.

2.2.- Condiciones de la edificación

2.2.1.
Eraikuntza
berriak,
goiko
solairuetan, etxebizitza-erabilera izango
du. Beheko solairuak, berriz, etxebizitza
gisa edo horien zerbitzu osagarri gisa
erabiliko dira. Sotoko edo erdisotoko
solairuetan garajeak eta trastelekuak
egin daitezke.

2.2.1. La nueva edificación tendrá uso
de vivienda en las plantas altas. Las
plantas bajas se destinarán a vivienda o
servicios complementarios de éstas. Se
podrán disponer garajes y trasteros en
plantas sótano o semisótano.

2.2.2. Lursail bakoitzeko, gehienez, hiru
etxebizitza. Eraikuntza-profila honako
hau izango da: beheko solairua eta
solairu bat. Horrek beheko solairutik,
guztira, 7 m-ko altuera izango du teilatuhegaleraino.
Lurraren
desnibelak
gainditzeko, erdisotoak onartuko dira.
Erdisoto horiek ez dira aldaparen sestra
ofizialetik gora 2 metro baino altuagoak
izango.

2.2.2. El máximo de viviendas por
parcela es de tres. El perfil edificatorio
será de planta baja y una planta con
altura total al alero de 7 m desde la
planta baja. Para absorber desniveles
del terreno se admitirán semisótanos
que en ningún punto superarán los 2 m
de altura sobre la rasante oficial de la
ladera.

2.2.3. Eraikuntzaren muga-lerrokadura,
lursaileko
ertzetatik
eta
barruko
bideetatik 5 m-ko atzeraemangunea
aplikatu izanaren ondorio izango da. Ez
dira
muga-lerrokaduratik
kanpoko
hegalkinak baimentzen.

2.2.3. La alineación límite de la
edificación será el resultado de aplicar
un retiro de 5 m a los bordes de parcela
y viales interiores. No se permiten
vuelos fuera de las alineaciones límite.

2.2.4. Gutxieneko lursail eraikigarria 2.2.4. La parcela mínima edificable será
1.500 m edo handiagoa izango da.
igual o superior a 1.500 m

2.3. Plangintza eta jarduketa-baldintzak

2.3. Planeamiento y condiciones de
actuación

2.3.1. Eremu osorako, urbanizazioproiektu orokorra onartu beharko da.
Proiektu hau 2002ko azaroaren 21ean
onartu zen, eta Udalak 2006ko irailaren
21ean behin betiko onartutako beste
proiektu baten bitartez aldatu zen.

2.3.1. Para el conjunto de la zona era
preciso aprobar un proyecto de
urbanización general. Este proyecto fue
aprobado el 21 de noviembre de 2002 y
posteriormente modificado mediante
otro proyecto aprobado definitivamente
por el Ayuntamiento el 21 de
septiembre de 2006

2.3.2. 25-1, 25-2 eta 25-5. areak
garatzeko,
Xehetasun
Azterketak
idazteko exijitzen dute. 25-1, 25-2, eta
25-5.
eremuetako
bolumenen,

2.3.2. Para el desarrollo de las áreas
25-1, 25-2 y 25-5, se exige la redacción
de Estudios de Detalle. La ordenación
de los volúmenes, alineaciones y
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lerrokaduren eta profilen antolamendua,
2006ko uztailaren 13an (25-5), eta
2006ko irailaren 14an (25-1 eta 25-2)
eremu bakoitzerako Udalak behin betiko
onartutako
Xehetasun
Azterketan
definitzen dira.

perfiles de las áreas 25-1, 25-2, y 25-5
quedan definidos en los Estudio de
Detalle aprobados definitivamente por el
Ayuntamiento para cada una de las
áreas el 13 de julio 2006 (25-5), y el 14
de septiembre de 2006 (25-1 y 25-2).

2.3.3. Arearen kudeaketa, lankidetza- 2.3.3. La gestión del área se lleva cabo
sistema bidez egikaritzen da.
por el sistema de cooperación.

3.- Añurbe baserriko eraikina ZHAPOren
ondare historiko eta arkitektonikoaren
katalogoaren barne dago. Horregatik, 1.
liburukiko 10. tituluan aurreikusitako
babesteko erregimena eta ordenantzak
aplikatuko dizkiote nagusiki. Babeserregimenaren aurka egiten ez duen
alderdietan,
19-1
eremuko
–OD
TALAIMENDI–
eraikinetarako
aurreikusten den etxebizitza kopurua
gehitzeko eta azpibanaketa egiteko
erregimena aplikatuko da.

3.- El edificio del caserío Añurbe está
incluido en el catálogo del patrimonio
histórico-arquitectónico del PGOUZ, por
lo que le serán de aplicación preferente
las ordenanzas y el régimen de
protección previsto en el Título 10 del
Tomo 1. En lo que no choque con su
régimen de protección se le aplicará el
régimen de subdivisión y aumento del
número de viviendas previsto para los
edificios
del
área
19-1
–OD
TALAIMENDI-.
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ZARAUZKO
HIRI
ANTOLAMENDUAREN
PLAN
OROKORREKO 19-2. AREAKO
(OD
SANTAITURRIETA)
ORDENANTZA

ORDENANZA DEL AREA 19-2 –OD
SANTAITURRIETADELPLAN
GENERAL
DE
ORDENACIÓN
URBANA DE ZARAUTZ

2.b.- Proposatu den aldaketa.

2.b.- Propuesta de modificación

12.19.3. 19-2. area. Antolamendu 12.19.3. Área 19-2. Ámbito de
definida
–OD
definituko
esparrua
–OD ordenación
SANTAITURRIETASANTAITURRIETA–
El
área
19-2
(OD
1.- 19-2. areak (OD SANTAITURRIETA- 1.SANTAITURRIETA-)
tiene
una
) 62.116 m2-ko azalera du, orri
superficie de 62.116 m2, con la
grafikoetan irudikatzen den mugekin.
delimitación que aparece representada
en las hojas gráficas.

2.- Eremu honetarako ZHAPOk jaso eta
indarrean mantentzen ditu Talaimendi
zonari buruzko Plangintzako Arau
Subsidiarioak aldatzeko dokumentuan
jasotako
plangintza
xehatuko
zehaztapenak (2005eko apirilaren 26an
behin betiko onartutakoak), hirigintzafitxa honetan espresuki adieraziko diren
aldaketa eta salbuespenekin. Grafikoki
eta idatzita nola den hobeto ikusteko
Arau Subsidiarioen dokumentua bera
begiratuko da. Arau horien hirigintzaaraudia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratu zen 2006ko martxoaren 1ean
(41. zk.).

2.- Para esta área El PGOUZ recoge y
mantiene vigentes las determinaciones
de
planeamiento
pormenorizado
contenidas en el documento de
modificación de Normas Subsidiarias de
Planeamiento relativas a la zona
Talaimendi
que
fue
aprobado
definitivamente el 26 de abril de 2005,
con las modificaciones y excepciones
que se recogen expresamente en esta
ficha
urbanística.
Para
mayor
concreción gráfica y escrita se
consultará el propio documento de
NNSS cuya normativa urbanística fue
publicada en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa nº 41 de 1 de marzo de 2006.

2.1.- Eremu bakoitzean baimendutako
gehienezko
etxebizitza-kopurua:
Honakoa
da
Arau
Subsidiarioek
baimendu zutena:

2.1.- Número máximo de viviendas
permitidas en cada área: Estas son las
que
permitieron
las
Normas
Subsidiarias:

25-1. area: 11 etxebizitza
25-2. area: 9 etxebizitza
25-3. area: 3 etxebizitza
25-4. area: 2 etxebizitza
25-5. area: 36 etxebizitza

Área 25-1: 11 viviendas
Área 25-2: 9 viviendas
Área 25-3: 3 viviendas
Área 25-4: 2 viviendas
Área 25-5: 36 viviendas

Area bakoitzeko etxebizitza kopurua Podrá incrementarse el número de
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handitu ahal izango da, baina Arau
Subsidiario
zaharretan
erabilera
bakoitzerako aurreikusitako gehienezko
azalera eraikigarriak handitu gabe
(etxebizitza,
garajeak,
trasteleku,
etxebizitzen
bestelako
zerbitzu
osagarriak…).

viviendas de cada área, sin aumentar la
superficie construida máxima prevista
para cada uso por las antiguas Normas
Subsidiarias
(vivienda,
garajes,
trasteros, servicios complementarios de
las viviendas…)

2.2.- Eraikuntzaren baldintzak.

2.2.- Condiciones de la edificación

2.2.1.- Eraikuntza tipologiak. Bi tipologia 2.2.1.- Tipologías edificatorias.
onartuko dira:
admiten dos tipologías:

Se

a.- Arau Subsidiarioetan aurreikusi zena, a.- La prevista en las Normas
hau da, familia bakarreko edo bi Subsidiarias, esto es, edificación
familiako eraikuntza isolatua.
aislada para vivienda unifamiliar o
bifamiliar.
b.- Etxebizitza kolektiboaren tipologiako
eraikuntza. Tipologia honetako eraikinak b.- Edificación de tipología de vivienda
egiteko, aldez aurretik hiri berrikuntzako colectiva. Para construir edificios de
plan berezia izapidetu beharko da. Plan esta tipología, previamente habrá de
berezi bakoitzak gutxienez partzela oso tramitarse un plan especial de
bat berrantolatu beharko du.
renovación urbana. Cada plan especial
deberá reordenar como mínimo una
parcela entera.
2.2.2.- Erabilerak. Bizitegi erabilera
izango da erabilera nagusia. Erabilera
bateragarrien,
onargarrien
eta
alternatiboen erregimena tipologiaren
araberakoa
izango
da.
Familia
bakarreko zein bi familiako eraikinei
ZHAPOko ordenantza orokorren 6.6.02
artikuluko erregimena aplikatuko zaie.
Etxebizitza kolektiboko eraikinei, berriz,
6.6.03 artikuluan jasotakoa.

2.2.2.- usos. El uso principal será el de
vivienda.
El
régimen
de
usos
compatibles, admisibles y alternativos,
será en función de la tipología
edificatoria. En los edificios de viviendas
unifamiliares y bifamiliares se aplicará el
régimen del artículo 6.6.02 de las
ordenanzas generales del PGOUZ. En
los edificios de vivienda colectiva, el
recogido en el artículo 6.6.03.

2.2.3. Eraikuntza-profila honako hau 2.2.3. El perfil edificatorio será el
izango da:
siguiente:
a.- Familia bakarreko edo bi familiako
eraikuntza isolatua: beheko solairua eta
solairu bat. Horrek, beheko solairutik,
guztira, 7 m-ko altuera izango du teilatuhegaleraino. Lur-altuerak gainditzeko,
erdisotoak onartuko dituzte. Erdisoto
hauek ez dira aldaparen sestra
ofizialetik gora 2 metro baino altuagoak
izango.

a.- Edificación aislada para vivienda
unifamiliar o bifamiliar: planta baja y una
planta alta con altura total al alero de 7
m desde la planta baja. Para absorber
desniveles del terreno se admitirán
semisótanos, en vez de sótanos, que en
ningún punto superarán los 2 m de
altura sobre la rasante oficial de la
ladera.
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b.- Etxebizitza kolektiboaren tipologiako
eraikuntza: Tipologia isolatuko eraikinek
bezala,
lur-altuerak
gainditzeko,
erdisotoak onartuko dituzte sotoen
ordez. Erdisoto hauek ez dira aldaparen
sestra ofizialetik gora 2 metro baino
altuagoak izango. Nolanahi ere, kontuan
izanda inguruan dauden eraikinen
tipologia, bi aukera bakarrik egongo dira:

1. Beheko solairua eta goi-solairua.
Teilategala arteko gehienezko
altuera: 7 metro
2. Beheko solairua, goi-solairua eta
atikoa:
Teilategala
arteko
gehienezko altuera: 9 metro.
2.2.4.- Eraikuntzaren muga-lerrokadura,
lursaileko
ertzetatik
5
m-ko
atzeraemangunea aplikatu izanaren
ondorio izango da. Ez dituzte mugalerrokaduratik
kanpoko
hegalkinak
baimentzen.

b.- Edificación de tipología de vivienda
colectiva. Al igual que los edificios de
tipología
aislada,
para
absorber
desniveles del terreno se admitirán
semisótanos, en lugar de sótanos.
Estos semisótanos en ningún punto
superarán los 2 m de altura sobre la
rasante oficial de la ladera. En cualquier
caso, habida cuenta de la tipología
edificatoria predominante en la zona,
solo se admitirán dos alternativas:
1. Planta baja y una planta alta con
altura total al alero de 7 m desde
la planta baja
2. Planta baja, una planta alta y
ático, con altura total al alero de
9 m desde la planta baja
2.2.4.- La alineación límite de la
edificación será el resultado de aplicar
un retiro de 5 m a los bordes de
parcela. No se permiten vuelos fuera de
las alineaciones límite.

2.2.5.- Gutxieneko lursail eraikigarria 2.2.5.- La parcela mínima edificable
1.500 m edo handiagoa izango da.
será igual o superior a 1.500 m.
2.2.6.- Etxebizitza kopurua handitzea.
Beti
ere,
Arau
Subsidiarioetan
aurreikusitako
gehienezko
azalera
eraikigarriak handitu gabe.

2.2.6.- Aumento del número de
viviendas. Siempre sin incremento de la
superficie construida máxima prevista
en las Normas Subsidiarias:

a.- Familia bakarreko edo bi familiako
eraikin isolatuen tipologia. Orokorrean,
honako jarduerak baimentzen dira:
oraindik
egin gabeko
eraikinetan
etxebizitza kopurua bikoiztea, eta eginda
dagoen etxebizitza bakoitza bitan
banantzea.
Banaketa
berriaren
ondoriozko
etxebizitzarik
txikienak
gutxienez 65 m2 erabilgarri edukiko ditu.

a.- Tipología de edificación aislada para
vivienda unifamiliar o bifamiliar. En
general, se permiten las siguientes
actuaciones: duplicar el número de
viviendas en los edificios aún no
construidos, y permitir subdividir en dos,
cada vivienda existente. La vivienda
resultante más pequeña de la nueva
distribución, tendrá, como mínimo, 65
m2 útiles.

b.- Etxebizitza kolektiboaren tipologia.
Ez da gehienezko etxebizitza kopurua
zehazten. Hala ere, dentsitate baxuko
eremua izanik, banaketa berriaren
ondoriozko
etxebizitzarik
txikienak

b.- Tipología de vivienda colectiva. No
se fija el número máximo de viviendas.
No obstante, siendo un ámbito de baja
densidad, la vivienda resultante más
pequeña de la nueva distribución,
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gutxienez 60 m2 erabilgarri edukiko ditu.

tendrá, como mínimo, 60 m2 útiles.

2.2.7.Eraikigarritasun
tolerantzia
estalkipeko espazioetan. Orokorrean,
tipologia isolatuko eraikin guztietan eta
atikorik ez duten etxebizitza kolektiboko
eraikinetan
ez
dira
zenbatuko
estalkipean sortuko diren azalerak,
gehienezko
azalera
kalkulatzeko
ondorioetarako, baldin eta estalkipeko
espazio horiek trastelekutarako eta
etxebizitzen zerbitzu osagarrietarako
izango badira. Edonola ere, estalkipeko
azalera eraiki horrek ezin izango du
gainditu
eraikin
bereko
beheko
solairuaren eta goi-solairuaren azaleren
arteko baturaren % 15.

2.2.7.- Tolerancia de edificabilidad en
los espacios bajo cubierta. En general,
en todos los edificios de tipología
aislada, y en los de vivienda colectiva
que no tengan ático, no se computarán
las superficies resultantes en los
espacios bajo cubierta a efectos del
cálculo de la edificabilidad máxima,
siempre que esos espacios se destinen
a
trasteros
y
a
servicios
complementarios de las viviendas. No
obstante, esa superficie construida bajo
cubierta no podrá ser superior al 15%
de la suma de las superficies de la
planta baja y planta alta del mismo
edificio.

2.2.8.Eraikigarritasun
tolerantzia
sotoan eta/edo erdisotoan. Orokorrean,
eraikin guztietan, ez dira zenbatuko
garajeetan sartzeko sortuko diren
azalera estaliak, gehienezko azalera
kalkulatzeko ondorioetarako, baldin eta
espazio horiek ibilgailuen zirkulaziorako
besterik ez badira eta kanpoaldera
irekita badaude.

2.2.8.- Tolerancia de edificabilidad en
los sótanos y/o semisótanos. En
general, en todos los edificios, no se
computarán las superficies cubiertas
que se ordenen para acceso a los
garajes a efectos del cálculo de la
edificabilidad máxima, siempre que
esos
espacios
se
destinen
exclusivamente
a
circulación
de
vehículos y estén abiertos al exterior.

2.3. Plangintza eta jarduketa-baldintzak

2.3.- Planeamiento y condiciones de
actuación

2.3.1. Eremu osorako, urbanizazioproiektu orokorra onartu beharko da.
Proiektu hau 2002ko azaroaren 21ean
onartu zen, eta Udalak 2006ko irailaren
21ean behin betiko onartutako beste
proiektu baten bitartez aldatu zen.

2.3.1.- Para el conjunto de la zona era
preciso aprobar un proyecto de
urbanización general. Este proyecto fue
aprobado el 21 de noviembre de 2002 y
posteriormente modificado mediante
otro proyecto aprobado definitivamente
por el Ayuntamiento el 21 de
septiembre de 2006

2.3.2. 25-1, 25-2 eta 25-5. areak
garatzeko,
Xehetasun
Azterketak
idazteko exijitzen dute. 25-1, 25-2, eta
25-5.
eremuetako
bolumenen,
lerrokaduren eta profilen antolamendua,
2006ko uztailaren 13an (25-5), eta
2006ko irailaren 14an (25-1 eta 25-2)

2.3.2.- Para el desarrollo de las áreas
25-1, 25-2 y 25-5, se exige la redacción
de Estudios de Detalle. La ordenación
de los volúmenes, alineaciones y
perfiles de las áreas 25-1, 25-2, y 25-5
quedan definidos en los Estudio de
Detalle aprobados definitivamente por el

13
Hirigintza eta Ingurumena /
hirigintza@zarautz.eus - Zigordia kalea, 13 20800 Zarautz Gipuzkoa Tel.: 943 005109 Faxa: 943 005202

2016H7000013
eremu bakoitzerako udalak behin betiko Ayuntamiento para cada una de las
onartutako
Xehetasun
Azterketan áreas el 13 de julio 2006 (25-5), y el 14
definitzen dira.
de septiembre de 2006 (25-1 y 25-2).
2.3.3. Arearen kudeaketa, lankidetza- 2.3.3.- La gestión del área se lleva cabo
sistema bidez egikaritzen da.
por el sistema de cooperación.

3.Añurbe
baserriko
eraikina,
ZHAPOren
ondare
historiko
eta
arkitektonikoaren katalogoaren barnean
dago. Horregatik, 1. liburukiko 10.
tituluan
aurreikusitako
babesteko
erregimena eta ordenantzak aplikatuko
dizkiote nagusiki. Babes-erregimenaren
aurka egiten ez duen alderdietan, 19-1
eremuko
–OD
TALAIMENDI–
eraikinetarako
aurreikusten
den
etxebizitza kopurua gehitzeko eta
azpibanaketa
egiteko
erregimena
aplikatuko da.

3.- El edificio del caserío Añurbe está
incluido en el catálogo del patrimonio
histórico-arquitectónico del PGOUZ, por
lo que le serán de aplicación preferente
las ordenanzas y el régimen de
protección previsto en el Título 10 del
Tomo 1. En lo que no choque con su
régimen de protección se le aplicará el
régimen de subdivisión y aumento del
número de viviendas previsto para los
edificios
del
área
19-1
–OD
TALAIMENDI
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3.- ERANSKINAK. ANEJOS

3.a.- Informazio planoa. Santaiturrieta arearen egungo egoera. Plano de
información. Situación actual del área Santaiturrieta

3.b.- Arau subsidiarioetako hirigintza-fitxa, 25. zonari –Talaimendidagokiona. Ficha urbanística de las Normas Subsidiarias, relativa a la zona nº
25 –Talaimendi-

Zarautzen, 2016ko irailaren 30ean
Paul Muñoa Arizmendiarrieta

Amaia Miner Canflanca

Hirigintza eta Ingurumeneko

Hirigintza eta Ingurumeneko

Departamentuko arduraduna

Departamentuko arkitektoa
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3-2.- 25.5 Areako 25 gunearen Xehetasun Ikerlanaren 2,3,4 eta 5
lursailen Fitxa Urbanistikoak: Talaimendi (2006ko ekaineko dokumentu
bildua).

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
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4.-

HAPB-aren

KOMENENTZIA

ETA

EGOKITASUNAREN

JUSTIFIKAZIOA.
Esan bezala, “OD SANTAITURRIETA 19-2 Area” urbanizatuta eta
Zarautzko Udaletxeak eskuratuta dago, hortaz, Plan honetan aipatutako
lursailak hiri-lurzoru dira.
Higiezinen merkatuaren gaur egungo egoera dela eta, bideraezina da
etxebizitza familiabakar handiak eraiki eta sustatzea; tamaina txikiagoko
etxebizitza plurifamiliarren eskaera potentziala berriz, haundiagoa da. Hori
dela

eta,

“OD

SANTAITURRIETA

19-2

Area”-ko

eta

etxebizitza

familibakarren eraikuntzara bideratuta dauden 3 ,4 eta 5 lursailen jabeek
hauen izaera aldatu nahi dute, etxebizitza kolektiborako izaera duten
lursailetan bihurtuz (2 motako 5 erabilera) eta baita 2 lursailean eraiki gabe
dauden bi etxebizitzen eraikigarritasunaren zati bat “A” lursailera eraman ere.
Aldaketa honek, Zoru eta Hirigintza 2006/2 Legearen arabera,ez du
egitura izaerarik, eta beraz, aldaketa ahalbidetzeko Hiri Antolakuntza Plan
Berezi bat behar da.
Plan Bereziak garatu behar dituen zehaztapenei dagokienez, Plan
Partzial baterako aurreikusitako dokumentuen antzekoak egin behar dira,
haien edukia nahi den aldaketaren funtsari moldatuz.
Aurreikuspena egin zen unean, familibakar handien tipologiak
merkatuaren eskaerei erantzuten ziela zirudien, baina krisi inmobiliarioaren
zabaltzeak aurreikuspena okerra izatera eraman du, izan ere gaur egun ez
dago halako eskaerarik.
Hortaz, promozioa finantza arazo larri baten aurrean dago, izan ere
“OD SANTAITURRIETA 19-2 Area”-k ez bait ditu salmentei zegozkien
aurreikusitako etekinak lortu.

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
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Hau dena kontuan hartuz, txostenak eraikuntza tipologiaren aldaketa
proposatzen du, honela, sabai eraikigarria aldatu gabe, etxebizitza kopurua
handitzea ahalbidetuko da, etxebizitzak azalera txikiagokoak eta merkeagoak
izango direlarik, merkatuaren egungo eskaerara hobeto moldatuta.
Gaur egungo merkatuan irteerarik ez duen tipologia familibakarreko
etxebizitzak eskaintzeak ez dio inori onurarik ekarriko, ez promozioari, ezta
bizilagunei ere, haien etxe ondoan dimentsio handiko soto eta zaintze eta
kontrol zaileko amaitu gabeko lan bat pairatzen ari diren bizilagunak.
Segurtasun eza dela eta, egoera honek kezka handia dakarkie bertako
bizilagunei, eta lehen bait lehen konponbidea aurkitzea komeni da. Hiriari ere
ez dio onurarik ekartzen, izan ere honela amaitu gabeko eta okupazio maila
oso txikiko auzo bat mantendu behar du, bukatutako auzo bat mantentzeko
bideratuko zukeen dirua xahutuz.
Bestalde, SANTAITURRIETAKO dentsitatea oso baxua da, eta
etxebizitza kopurua pixka bat handitzea gaur egungo zoru kontsumo eta
jasangarritasun irizpideekin bat dator. Aipatu beharra dago gainera,
Zarauzko Udalak, 2016ko Irailaren 30ean, Santaiturrietako eremuari
dagokion ZHAPO-aren aldaketa bat onartu zuela, non eremuaren etxebizitza
kopurua bikoiztea baimentzen den.
Azkenik, esan beharra dago “A” lursaileko eraikuntza berrietarako
aurreikusitako etxebizitza tipologia 6 etxebizitzatako miniblokekoa izango
dela, txaleta eta bloke linealen artean dagoen tipologia, hain zuzen ere.
Ezaguna

da

egungo

egoera

ekonomiko

latza

eta

merkatu

inmobiliarioaren gelditzea, hori dela eta, hirigintza balorazioek ziurgabetasun
marjina handia dute, izan ere egiazko hirigintza eskubideen igorpenean
oinarritutako merkatuen lekuko oso gutxi dago, ez dagoela ez esatearren.

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
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Hori dela eta, esan daiteke lursail eraikigarrien igorpen txikia edo nulu
ezaugarritzat duen merkatu inmobiliarioa dela egungoa, zoru eraikigarrien
salmenta balioen eboluzioa izan ordez.
Egoera hau izanik, zoru urbanizatuen prezioak txikituz joan dira. BOE
eraikitzeko erabilitako lurzoruak soilik mantendu dira, haien prezioak
administraritzak ezartzen baititu.
ZHAPO-ak hurrengo haztapen koefizienteak zehazten ditu:
-

Babes publikoaren baitan ez dagoen etxebizitza kolektiboa (2 mota
5 erabilera):
Koefizientea 1

-

Etxebizitza familibakar edo bifamiliarra (1 mota 5 erabilera):
Koefizientea 0,90

-

Babes ofizialeko etxebizitza (2 mota 5 erabilera):
Koefizientea 0,20

Eraikigarritasun haztatua handitu egiten da, eta beraz gainbalio
urbanistiko bate maten da. Hortaz, Hornidura Jarduketa baten aurrean
gaude.

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
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5.- PROPOSATUTAKO ANTOLAMENDUAREN DESKRIBAPENA.
Azaltzen den antolakuntzak “A” lursailean eraikigarritasun tipologia
aldatzea du helburu, egungo eraikigarritasun urbanistikoa mantenduz eta 2
lursailean oraindik eraikitzeke dauden etxebizitzen eraikigarritasunaren zati
bat “A” lursailera eramatea. Horrez gain, Ibaita Kaleko zenbaki bikoitietan
dauden “OD SANTAITURRIETA” 19-2 Area”-ko 2, 3, 4 eta 5 lursail
pribatuengan soilik du eragina; lursail hauek, guztira, 6.026 m2-ko azalera
dute.
Lehenago esan bezala, 1, 2, 3, 4 eta 5 lursailen jabeek Udaletxearen
baimena jaso zuten bi ibilgailu-sarbide komun egiteko, haietako bat lurarrasetik gain eta bestea soto plantan. Azken honek bi arrapala ditu
muturretan. Proiektaturiko eraikuntza guztien egitura lanek behe solairuko
zorueren maila lortu dute, honela garajeetarako sarbide den lurpeko bidea
eraikita baina amaitu gabe gelditzen da.
Aipatutako lanek udal lizentzia dute, baina, 2. lursaileko eraikin batean
izan ezik (1. lursailaren mugakide), beste lursail guztietan lanak gelditu egin
ziren. Aldiz, 2. lursaileko eraikina bukatu egin zen eta bizigarritasun lizentzia
lortu zuen,

Ibaita Kaleko 6 zenbakia esleitu zitzaion, eta egun jabeek

erabiltzen dute.
HAPB honek barne hartu beharreko lursailen mugapena aztertzean,
2. Lursaila gaur egungo egoeran mantentzea erabaki dugu, eraiki gabe
dauden bi etxebizitzen eraikigarritasuna txikituaz eta 3, 4 eta 5 lursailak
lursail bakar batean elkartuaz.
Ibaita Kaleko 6. zenbakian dagoen etxebizitza bukatuari dagokionez,
argi eta garbi utzi nahi dugu antolakuntza honetan sartzeak ez dakarrela
inongo aldaketarik bere gaurko egoeran. Etxebizitza gaurko egoeran
kontsolidatua geratzen da eta antolakuntza zehaztuan sartzeak ekar
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lekiokeen edozein kargaz libre. Karga guztiak Antolakuntza Zehaztua honen
egile den ISGA INMUEBLES S.A.-k hartu beharko ditu bere gain.
Hiri Antolakuntza Plan Berezi honen helburua 3, 4 eta 5 lursailen
Xehetasunezko

Kalifikazio Aldaketa eta haien bateratzea da, “A” lursail

bakarrean bihurtuz. Eta bestalde, 2 lursailean eraiki gabe dauden
etxebizitzen eraikigarritasunaren zati bat “A” lursailera eramatea. 2 lursaileko 2
eta 3 etxebizitza familiabakarrek ez dute beraien erabilpena aldatzen baina
bai aldatzen dutela beraien eraikigarritasuna; 200m2(t)-tik 135m2(t)-ra
pasako dira sestra gainean eta 100m2(t)-tik 60m2(t)-ra sestrapean. “A” lursail
berrian aurreikusitako eraikinak etxebizitza familibakar izaera izatetik
etxebizitza kolektibo aske izaera izatera pasako dira. Eraikigarritasunaren
zenbateko osoa ez da aldatzen eta sestragaineko eraikuntzaren profilari
dagokionean, aldaketa arinak ditu, beti ere proiektatuak zeuden eta egin
gabe dauden eraikinen profila gainditu gabe. “A” lursail berriak izango duen
profil berria (soto, behe solairu, lehen solairu eta teilatu zuzena duen atikoa)
eta profil zaharraren arteko aldaketak fitxa urbanistikoetan islatzen dira.
Eraikuntza tipologia hau erabiltzeak eraikin kopurua txikitzea dakar, haien
arteko distantzia haunditzen delarik, eta gainera, jabegoak hala nahi izango
balu, kirol instalazio irekiak jartzeko aukera ematen du. Sestra azpiko
eraikuntzari dagokionez, lurpeko ibilgailu bidea mantendu egingo da, eta
ebakuazio irteerak badirudi mugituak izan beharko direla eta kokagune
egokia eraikuntza proiektuetan zehaztuko da. Honezkero eraikita dagoen
sestra azpiko egitura, HAPB honen arabera moldatua izan beharko du.
Gai guzti hauek, fitxa urbanistiko berrietan zehazten dira.
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6.- GARAPEN ETA KUDEAKETA BALDINTZAK.
Plan Berezi honek eragiten duen eremuaren neurria txikia denez, izan
ere lursail pribatu eraikigarriak soilik hartzen ditu barne eta adierazitako
aldaketak aurreikusitako bizitegi-garapenen tipologiaren berrantolaketa
dakarrenez, antolaketa eta kudeaketa zuzentzaileak oso sinpleak dira.
Lehenik, hiri-lurzoru finkatutako ekintza bat dela esan behar dugu,
lursail urbanizatu/orube batzuei buruzkoa eta beraz, inongo Jardun
Urbanizatzaileko Programa-rik ez duela beharko.
Azkenik, gogoan eduki, Plan Berezi honen Behin Betiko Onespena
jasotzen denean beharrezkoa izango dela 3, 4 eta 5 lursail zaharren
bateraketa egitea, “A” izendatutako lursail berriaren mugaketa barne hartzen
duena.
Donostian, 2017ko ekainaren 8an.

Ztua.: Jesús Tanco Aldanondo
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1 ERANSKINA: Antolamenduaren ezaugarrien koadroa
1. EZAUGARRI OROKORREN KOADROA
1.1 H.A.P.B.-aren AZALERA
H.A.P.B-aren azalera.………………………………………………..

6.026 m2

1.2 HIRIGINTZA ERAIKIGARRITASUNA ETA H.A.P.B. HONEK
ANTOLATUTAKO ETXEBIZITZA KOPURUA
Sestra gaineko eraikigarritasuna guztira……………………………

2.400 m2(t)

Sestrapeko eraikigarritasuna guztira………………………………..

1.200 m2(u)

Sestra gaineko sustapen libreko bizitegi eraikigarritasuna ……..

2.400 m2(t)

Sestrapeko sustapen libreko bizitegi eraikigarritasuna ………….

1.200 m2(u)

Antolatutako sustapen libreko etxebizitza kopurua guztira ……..

21 etxeb.

2. GAUR EGUNGO ETA LURSAIL BERRIEN ERABILERAREN ETA
HIRIGINTZA ERAIKIGARRITASUNA ESLEITZEKO KOADROA
1 Koadroa: Gaur egungo lursailak
Lursaila

Erregimena

Azalera m2 (p)

Eraikigarritasuna m2 (t)
sestra gainean

Eraikigarritasuna m2 (u)
sestra azpian

2

Libre

1.506

600

300

3

Libre

1.501

600

300

4

Libre

1.507

600

300

5

Libre

1.512

600

300

Guztira

6.026

2.400

1.200
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2. Koadroa: H.A.P.B.aren Ondoriozko lursailak
Eraikigarritasuna m2 (t) Eraikigarritasuna m2 (u)
sestra gainean
sestra azpian

Lursaila

Erregimena

Azalera m2 (p)

2

Libre

1.506

470

220

A

Libre

4.520

1.930

980

Guztira

6.026

2.400

1.200

3. ZONIFIKAZIO XEHATUA
3. Koadroa: Zonifikazio Xehatua
XEHATUTAKO ERABILERA GUNEAK

Azalera m2

%

Etxebizitza kolektibo askea (2 mota 5 erabilera)
“2” lursaila

1.506

100 %

“A” lursaila

4.520

100 %

H.A.P.B.-aren EREMUA GUZTIRA

6.026

100 %
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2. ERANSKINA: Hirigintza Lan Osagarriak.
Ibaita Kalera sarbidea duten Talaimendi eta Añorbe bideetako
hirigintza lanak erabat bukatuak eta udalak jasoak ditu, beraz, eraikinaren
ondoriozko hirigintza lan osagarririk ez da aurreikusten, izan ere lursail
multzoak badu honezkero mutur bakoitzeko ibilgailu-sarbide bana.
Ibaita Kaleari dagokionez, eta lursail pribatuetatik igarotzen den bidea
den heinean, bertako lanak ISGA INMUEBLES S.A.-ak ordainduko ditu, eta
amaituta egon beharko dute etxebizitzen eraikuntzarekin batera.
Etxebizitza kopurua 12-tik 21-era handitzean, 9 etxeko gehikuntza
ematen da, eta hortaz ekainaren 3-ko 123/2012 Dekretuaren D ataleko 6.
artikulua aplikatu behar da, etxebizitza-zoruan eraikitako etxebizitza
bakoitzeko zuhaitz bat landatzea edo kontserbatzeko agindua ematen duen
artikulua, hain zuzen ere. Hori dela eta, ISGA INMUEBLES S.A.-k bederatzi
zuhaitz landatu beharko ditu, eraikigarritasunetik kanpo daude lursail
pribatuen zatietan.

3. ERANSKINA: Hiri inguruneko Irisgarritasunari buruzko araudiaren
egokitzearen justifikazioa.
Lehenago aipatu bezala, “OD SANTAITURRIETA 19-2 Area”-ko 2, 3,
4 eta 5 lursailen urbanizazioa bukatua dago eta bertan hiri inguruneko
irisgarritasunari buruzko araudia betetzen da eta baita ere CTE-DB-SI-5-aren
1.1 eta 1.2 artikuluetan ezartzen diren irisgarritasun baldintzak.

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
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4. ERANSKINA: Sute kasuan behar den segurtasuna adierazten duen
C.T.E ren SI-5 sekzioak ezartzen dituen balditzen betetzearen
justifikazioa.
Suteen aurkako neurriei dagokionean, bai Talaimendi bideak bai
Añorbe bideak, espaloian lurperatutako hidranteak dituzte eta beraien arteko
tartea ehun metro baino txikiagoa da. Era berean, hidranteak ornitzen dituen
ur-sareak, bi orduz jarraian, bi hidrante batera erabiltzea ahalbidetzen du,
bakoitza

1.000

l/mim.-ko

jarioarekin

eta

gutxieneko

10

m.c.a.-ko

presioarekin.
Eraikinaren proiektuak CTE-DB-SI-a betetzen dela justifikatu beharko
du, batez ere eskailerei eta solairu desberdinen ebakuazio ibilbideei
dogokionean, erabilera desberdinen arabera, suteen aurkako neurriak e.a.

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
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2. DOK.: INFORMAZIO ETA PROIEKTU PLANOAK

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
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I.- INFORMAZIO PLANOAK

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
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II.- ANTOLAMENDU XEHATUAREN PLANOAK

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
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3. DOK.: HIRIGINTZA GARAPEN ARAUAK ETA ANTOLATUTAKO
LURSAILEN FITXAK.

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
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LEHEN TITULOA: Hirigintza arauak
Artikulo bakarra:
Ondoriozko lursailetan egingo diren eraikuntza lanak, bakoitzari
dagokion hirigintza fitxetan ezartzen dena jarraituaz egingo dira.
Horrez gain, Zarautzko HAPO-ko Arau Urbanistikoetako baldintza
orokorrak bete beharko dira, udaleko eraikuntza proiektu guztiekin gertatzen
den bezala.

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
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BIGARREN TITULOA: “A” partzela pribatuaren hirigintza fitxa

“2” LURSAILA
AZALERA:

1.506 m²(p)

KALIFIKAZIO XEHATUA:

* “Babes ofizialeko erregimenetik
kanpoko
familiabakar

etxebizitza
edo

bi

familientzakoa”
(Erabilera bereizgarria: “1 mota 5
erabilera”)
ERAIKUNTZA BALDINTZAK:
*

“Eraikigarritasuna”:
1 eraikina
Ibaita Kalea 6
-

“Etxebizitza erabilera” (“1 mota 5 erabilera”):

200 m²(t)

-

“Etxebizitzaren erabilera osagarriak :

100 m²(u)
*

Sestra azpiko solairu baten
eraikuntza baimendu da.

*

Estalkipeko solairu baten
eraikuntza baimendu da.

*

Eraikina egungo lerrokatze
eta izaerarekin finkatu da.

2 eta 3 eraikinak
Ibaita Kalea 8 eta 10 zenb.
-

“Etxebizitza erabilera” (“1 mota 5 erabilera”):

270 m²(t)

-

“Etxebizitzaren erabilera osagarriak:

120 m²(u)
*

Sestra azpiko solairu baten
eraikuntza baimendu da.

*

“Eraikuntzaren formaren”arauak:
-

Baldintza orokorrak:

*

“1 mota 5 erabilera”-rako Plan
Orokorrean zehaztutako
Hirigintza Arau Orokorren
eraikuntza baldintzak aplikatu
beharko dira.

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
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-

Eraikuntzaren profila:
1,2 eta 3 eraikinak
Ibaita Kalea 6,8 eta 10

-

ES + BS + 1S + EP

Eraikuntza altuera:
1,2 eta 3 eraikinak
Ibaita Kalea 6,8 eta 10

7,00 m.+ EP
*

Plan Orokorreko hirizpideen
arabera neurtuko da.

ERABILERA BALDINTZAK:
*

Baldintza orokorrak:

*

Eraikuntzako elementuen
erabilera eta jabetza
baldintzak “1 mota 5
erabilera”-rako Plan
Orokorrean zehaztutako
Hirigintza Arau Orokorren
eraikuntza baldintzetara
moldatu beharko dira.

*

Baldintza partikularrak:
-

Etxebizitza erabilera.
Gehieneko etxebizitza kopurua:

-

3 etxebizitza.

Garaje erabilera.
Gutxieneko ibilgailuen aparkaleku kopurua

6 plz.

Gutxieneko bizikleta aparkaleku kopurua

3 plz.

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
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*

Irudi planoak eraikitze
proiektu askotariko bat
isladatzen du, eta beraz, ez
du izaera erabakigarririk.
Haren helburu bakarra
bukatutako eraikinaren gutxi
gora beherako itxura
ematea da.

*

Sotoan etxebizitza
erabileraren elementu
osagarriak ezarriko dira, hala
nola, garajeak, trasteroak
(behe solairuko etxebizitzekin
zuzenean lotuta egoteko
aukerarekin), kirol
instalazioak, txokoak, etab.

*

Sotoak patio ingelesa
izateko aukera izango du,
sotoaren planta orokorrean
erakusten den bezala, fitxa
honen dokumentazio
grafikoetan.

EXEKUZIO BALDINTZAK:

*

Lursail pribatuan hirigintza osagarriko betebeharren burutzeak baldintzatuko du
eraikuntzen lehen erabilpen lizentziaren eskuratzea.

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
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“A” LURSAILA
AZALERA:

4.520 m²(p)

KALIFIKAZIO XEHATUA:

* “Babes ofizialeko erregimenetik
kanpoko etxebizitza kolektiboa”
(Erabilera bereizgarria: “2 mota 5
erabilera”)

ERAIKUNTZA BALDINTZAK:
*

“Eraikigarritasuna”:
4, 5 eta 6 eraikinak
Ibaita Kalea 12, 14 eta 16
-

“Etxebizitza erabilera” (“2 mota 5 erabilera”):

1.930 m²(t)

-

“Etxebizitzaren erabilera osagarriak :

980 m²(u)
*

Sestra azpiko solairu baten
eraikuntza baimendu da.

*

“Eraikuntzaren formaren”arauak:
-

Baldintza orokorrak:

*

“2 mota 5 erabilera”-rako Plan
Orokorrean zehaztutako
Hirigintza Arau Orokorren
eraikuntza baldintzak aplikatu
beharko dira.

-

Eraikuntzaren profila:
4, 5 eta 6 eraikinak
Ibaita Kalea 12, 14 eta 16

-

S + BS + 1S + ATIKOA

Eraikuntza altuera:
4, 5 eta 6 eraikinak
Ibaita Kalea 12, 14 eta 16

9,00 m.
*

Plan Orokorraren hirizpideen
arabera neurtuko da.

*

Atiko solairuaren gaineko
eraikinen teilatua terraza bat
izango da, eta haren
gainetik instalazio elementu

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
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eta eskailera eta igogailuen
kasetoiak besterik ez dira
gailenduko.

ERABILERA BALDINTZAK:
*

Baldintza orokorrak:

*

Eraikuntzako elementuen
erabilera eta jabetza
baldintzak “2 mota 5
erabilera”-rako Plan
Orokorrean zehaztutako
Hirigintza Arau Orokorren
eraikuntza baldintzetara
moldatu beharko dira.

*

Baldintza partikularrak:
-

Etxebizitza erabilera.
Gehieneko etxebizitza kopurua:

-

18 etxebizitza.

Garaje erabilera.
Gutxieneko ibilgailuen aparkaleku kopurua

28 plz.

Gutxieneko bizikleta aparkaleku kopurua

18 plz.
*

Jabegoak hala nahi balu,
eraikigarritasun gabeko
eremuetan kirol instalazioak
ezartzeko aukera egongo
litzake, hala nola, igerilekua
edo padel zelaia.

*

Irudi planoak eraikitze
proiektu askotariko bat
isladatzen du, eta beraz, ez
du izaera erabakigarririk.
Haren helburu bakarra
bukatutako eraikinaren gutxi
gora beherako itxura
ematea da.

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
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*

Sotoan etxebizitza
erabileraren elementu
osagarriak ezarriko dira, hala
nola, garajeak, trasteroak
(behe solairuko etxebizitzekin
zuzenean lotuta egoteko
aukerarekin), kirol
instalazioak, txokoak, etab.

*

Sotoak patio ingelesa
izateko aukera izango du,
sotoaren planta orokorrean
erakusten den bezala, fitxa
honen dokumentazio
grafikoetan.

EXEKUZIO BALDINTZAK:

*

Lursail pribatuan hirigintza osagarriko betebeharren burutzeak baldintzatuko du
eraikuntzen erabilpen gorenaren lizentziaren eskuratzea.

GRAFIKOAK:
1. SOLAIRUAK ETA EBAKETAK

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
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4.

DOK.

:

EKONOMIAREN

ETA

FINANTZEN

ALDETIK

DUEN

BIDERAGARRITASUNAREN AZTERKETA.
Plan Berezi honetan sartzen diren lursailen hirigintza lan guztiak
eginda

daudenez,

beraren

ekonomiaren

eta

finantzen

aldetiko

bideragarritasuna frogatua izan da.
Proposatutako haztapen koefizienteen arabera, eraikitze urbanistikoko
haztaketanhanditzea ematen da, eta hortaz, hirigintza ekintzak gainbalioak
sortzen ditu, honen zenbatekoa Udaletxeak eta zoruaren jabe den enpresak
zehaztuko duelarik. Dokumentu honen behin betiko onarpena egin ostean, 3,
4 eta 5 lursailen jabeari ordaindu egingo zaio, hau da, ISGA INMUEBLES
S.A. -ri.

Donostian, 2017ko ekainaren 8an.

Ztua.: Jesús Tanco Aldanondo

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
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5. DOK: ETAPEN PLANA
Higiezinen eta, orokorki, eraikuntzaren gaur egungo egoera dela eta,
hasera batean, 5 urteko epea ezartzen da eraikina egiteko, H.A.P.B. honen
behin betiko onartzea ematen den unetik zenbatzen hasita.
Hala ere, eragileen asmoa, gelditurik dagoen aktiboa lehen bait lehen
egitea den arren, izan ere promotoreek urbanizazio osoa egiteko inbertsoa
egin dute honezkero, eraikuntza lanen hasera, produktu honen merkatu
eskaerak duen portaeraren araberakoa izango da.
Beraz,

emandako

epea

adierazgarria

da

eta

nahiko

egoera

kaxkarrean dabilen higiezinen merkatuaren bilakaerak baldintzatuko du.

Donostian, 2017ko ekainaren 8an.

Ztua.: Jesús Tanco Aldanondo

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
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6. DOK: JASANGARRITASUN EKONOMIKOAREN MEMORIA

AURKIBIDEA
I.- Dokumentu honen helburua
II.- Dokumentu honetan kontuan izan beharreko hirigintza jokaerak.
Hirigintza parametroak
III.- Aurreikusitako udal diru-sartzeen estimatzea
IV.- Ondoriozko udal gastuen estimatzea
V.- Ondorioak

I.- DOKUMENTU HONEN HELBURUA
Egungo legedia jarraituz (urriaren 30eko 7/2015 Legegintzarako
Errege Dekretuko 22.4º artikulua), hirigintza aldaketako joeren antolamendu
instrumentuen dokumentuek jasangarritasun ekonomikoko txosten edo
memoria bat izan beharko dute, bertan ezartzea jasandako etxaldeetan
joerak izandako eta ondoriozko zerbitzuek behar dituzten azpiegituren
mantenimenduaren eragina haztatuko da, baita erabilera produktiboetara
bideratutako zoruaren nahikotasun eta zuzentasuna.
Horrek, besteak beste, ekitearen mantenimendu kosteen kuantifikazio
eta antolakuntza instrumentuan aurreikusitako hiri hazkuntzari erantzuteko
zerbitzu publikoak prestazioa behartzen du, baita bertako zerga nagusien
ondoriozko

udal

diru-sartzeen

estimatzea,

eraikitze

eta

biztanleria

potentzialaren (egoera sozio-ekonomikoak kontuan hartuz) arabera aztertua,
egundik eraikitze lanak amaitu arte.
Hortaz, memoria honek bi helburu ditu:

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
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Alde batetik, Etxalde Publikoetan hirigintza garapenaren Aurrera
eramateak

izan

dezaken

eragin

ekonomikoa

aztertu

edo/eta

haztatzea, hurrengo kontuekin duten erasana kontuan hartuz:
o Hornidura

burutze,

proiektatutako

inplantatze

azpiegitura

eta

etamantenimendu
zerbitzu

kosteak,

publikoak,

baita

aipatutako zerbitzuen prestazioa ere.
o Estimatutako udal diru-sartzeak.


Beste

aldetik,

erabilera

produktiboetara

bideratutako

zoruaren

nahikotasun eta zuzentasunaren analisia.

Egoera honetan, dokumentu honen helburua, aipatutako betekizun legala
betez beti ere, helburu horiek bete eta bertako auziak aztertzea.

II.- DOKUMENTU HONETAN KONTUAN IZAN BEHARREKO HIRIGINTZA
JOERAK. HIRIGINTZA PARAMETROAK
1.- Kontuan izan beharreko hirigintza joerak
Egungo legediarekin bat etorriz, Jasangarritasun Ekonomikoko
Memoria honek, gehien bat, urbanizazio berri, erreforma edo berritze joerei
eta hornidura lanei erreparatu behar die.
Hori dela eta, kasu honetan, “OD SANTAITURRIETA 19-2Area”-ko 2,
3, 4 eta 5 lursailen hirigintza garapenari erreparatu behar zaio batez ere.
Kontuan izan beharreko hirigintza parametroak:

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
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Ondoriozko etxebizitza kopuru totala……………………… 9 etxebizitza



Estimatutako biztanleria handitzea…………………………. 23 biztanle

2.- “OD SANTAITURRIETA 19-2 Area”-ko 2, 3, 4 eta 5 lursailetan
proiektatutako hirigintza garapenaren baldintza orokorrak
Garrantzia ekonomikoa dela eta, hurrengo bi baldintzak aipatu behar dira:


Hirigintza garapena gauzatzen ari da, eta ondoriozko hirigintza kargak
ordaintzen, urbanizatze lanak eta harekin datozen ardura eta
betebeharrak kontuan hartuz.
Karga hauen gauzatze eta ordaintzeakez du, beraz, inongo eraginik
udal etxaldean.



Udaletxearen ardura izango da urbanizazioaren mantenimendu
kosteak ordaintzea, iada erakunde emakialdunen partez dagokion
zerbitzua (teléfono, telekomunikazio eta elektrizitate sare eta
instalazioak, gasa, etab.) jaso duelarik.

III.- AURREIKUSITAKO UDAL DIRU-SARTZEEN ESTIMATZEA
1.- Sarrera
Diru sarreren estimazioari dagokionez, bi mota bereiztea komeni da.
Batetik, ondare izaera edo izaera asimilagarria dutenak, une jakin batean
egindako ordainketa bakarrari dagozkion diru-sarrerak, hain zuzen ere. Mota
honetakoak dira Eraikuntza, Insatalazio eta Obren gaineko Zerga (EIOZ),
hirigintza lizentzia ematearen ondorio diren tasen zenbatekoa, Lurzoru

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.
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Hiritarren Balio-gehitzearen gaineko Zerga, udal eremu publikoaren
okupazioaren ondorizko tasa, etab.
Kontuan izan behar da kasu honetan Udaletxeak egiteke zeuden 11
etxebizitza familibakarren lanei udal lizentzia eman ziela, eta jabegoak iada
zegokion EIOZ-a ordaindu zuela. Hala ere, aurreikusitako antolakuntza
berriak lanen aurrekontua handiaraziko du, eraikuntza tipologia aldaketa dela
eta, izan ere aldaketa honek instalazio (komunak, sukaldeak, etab.)
dentsitatea handituko du, hori dela eta jabegoak esandakoari dagokion EIOZ
gehigarria ordaindu beharko du.
Bestetik, ohiko diru sartzeak daude, denbora tarte konkretu bateko
ordainketa dagokiena, gehienetan berezko urtea. Horren adibide dira
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga, Iharduera Ekonomikoen gaineko Zerga,
Ibilgailuen gaineko Zerga, ur hornikuntzari dagozkiontasak, zabor bilketari
dagozkion tasak, etab.

2.- “OD SANTAITURRIETA 19-2 Area”-ko 2, 3, 4 eta 5 lursailetan
proiektatutako garapenaren inguruko diru sarrerak
2.1.- Ondare zergak edo zerga asimilagarriak
EIOZ-aren

inguruko

diru

sarrerak

proiektatutako

eraikinen

gauzatze

materialaren aurrekontuaren gehikuntzaren %5-aren inguru dira. Gutxi gora
behera, gehikuntza 300.000 euroren ordenakoa izango da, eta 15.000
euroko diru sarrerak estimatzen dira guztira.
Lanen lizentzia lortzearen zergekin lotutako diru sarrerak, E.M.A.-ren
(Exekuzio Materialaren Aurrekontua) irabazien baliokideak, 414,75 eurokoak
direla estimatzen da.
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2.2.- Ohiko diru sarrerak
A. Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ)
OHZ-ren diru sarrera estimatuari dagokionez, Zarautzko antzeko lekuetan
kokatutako etxebizitza eta eranskinei (garaje) dagokien 2016ko OHZ hartzen
da erreferentziatzat.


Etxebizitza……………………………………………. 265,00 €/etxb./urte



Aparkalekua……………………………………………. 25,00 €/etxb./urte



Guztira…………………………………………………. 290,00 €/etxb./urte

B. Ibilgailuen gaineko Zerga (IZ)
Zerga honen inguruko diru sarrerak jarraian azalduko diren bi premisen
arabera zehazten dira. Batetik, etxebizitzako ibilgailu bakarraren ratioa.
Bestetik, ibilgailuko 90€-ko urteroko zerga.
C. Ur hornikuntza, saneamendu zerbitzuaren prestazioa eta zabor bilketaren
ondoriozko tasa
Erreferentziatzat zerga hauek eta haien zenbatekoa zehazten duten egungo
erregulazio parametroak kontuan hartuz, batazbesteko diru sarrera hauek
estimatzen dira:
-

2 kideko etxebizitza………………………….. 212,76 €/urtea

-

3 kideko etxebizitza………………………….. 260,77 €/urtea

D. Guztira, ondoriozko diru sarrerak
Atzerago adierazitako datuak kontuan hartuz, hurrengoak dira diru sarrerei
buruz ateratako ondorioak:


592,76 €/etxb./urte, familia bereko 2 kideko etxebizitza



640,77 €/etxb./urte, familia bereko 3 kideko etxebizitza

Idazleak: TANCO Y ASOCIADOS ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P.

40

19-2 AREAREN HAPB-a, -TALAIMENDI- 19 EREMUAREN -OD SANTAITURRIETA- ZEHAZTUTAKO ORDENAZIO EREMUA
TESTU BILDUA 2017ko EKAINA

IV.- AURREIKUSITAKO HIRIGINTZA GARAPENARI DAGOZKION UDAL
GASTUEN ESTIMAZIOA
Kontuan hartu beharreko gastuak proposatutako garapen berriak
aurrera eramateko beharrezkoak izan diren zerbitzu publikoen
mantenimendua eta gauzatzea dira.

A. Bide sistemaren manteniendo kostua
Udaletxeak egun duen bide mantenimendu kostuarekiko ez da inolako
hazkuntzarik emango, izan ere urbanizazioa duela urte batzuetatik
Udaletxeak jasoa dago.
B. Zuhaiztia
ISGA INMUEBLES S.A.-k 9 zuhaitz landatu beharko ditu lursail
pribatuan, eta bere zenbatekoa eta mantenimendua ordaindu.
C. Udal zerbitzuen azpiegituren mantenimenduaren kostua: argiteria, ur
horniketa eta saneamendua
Ez da Udaletxeak egun jasaten duen zerbitzu hauen
mantenimenduaren ondoriozko gastuetan inolako hazkuntzarik izango,
izan ere, urbanizazioa duela urte batzuetatik jasoa dago.

V.- ONDORIOAK
Aurreko III eta IV epigrafeetako diru sarrera eta gastuen estimatzeak kontuan
izanda, hurrengo ondorioetara iritsiko gara:
1. “OD SANTAITURRIETA 19-2 Area”-ko 2, 3, 4 eta 5 lursailetako diru
sarreren estimatzea.
Proiektautako etxebizitza berriei dagozkien diru sarrerak:
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-

592,76 €/etxbz./urtea, familia bereko 2 kideko etxebizitza

-

640,77€/etxbz./urtea, familia bereko3 kideko etxebizitza

2. “OD SANTAITURRIETA 19-2 Area”-ko 2, 3, 4 eta 5 lursailetako
hirigintza garapenaren inguruko gastuak.
Ez dago aurreikusitako hirigintza garapenari atxikitako inolako
gasturik.

Donostian, 2017ko ekainaren 8an

Ztua.: Jesús Tanco Aldanondo
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7 DOK: AZTERKETA AKUSTIKOA
HAPB honek zehaztutako antolakuntzako udal zoruan burututako lana
dakar, hortaz, soinuari dagokionez urriaren 16-ko 213/2012 dekretuan
zehaztutakoa bete behar da.
Ez soinu maparik ez ingurunean eguneko Ld soinu indizearen baliari
buruzko datu ofizialik ez izanik, Soinuaren Aurkako Babesaren oinarrizko
dokumentuan zehazten denaren arabera, erresidentzia zoruaren
nagusitasuna duten lurraldeetan (kasu honetan bezala) soinuaren
intentsitatea 60 dBA-koa izan beharko da.
HAPB honen barne dagoen zorua hiri-zentroaren mugen artean dago,
baserri inguruz inguraturiko eremu lasaia. Soinu igorpeneko fokuak oso urrun
daude, eremuaren barneko trafiko intentsitatea oso baxua da eta, azkenik,
lursail hauek ordenazioko zonalderik altuenean daude, iada eraikitako
eraikinez babestuta.
Beste antzeko kokalekuetako udal ingurune batzuekiko analogiaz,
soinuaren intentsitatearen balioa 55 eta 60 dBA artekoa izan beharko da.
Erresidentzi zoruko nagusitasuna duten eremu urbanizatuetako
kalitate akustikoaren helburuak, 213/2012 dekretuko 2 taularen arabera
hauek dira: Ld 65dBA, Le 65dBA y Ln 55dBA.
Eraikinen barneko soinuaren mugei dagokienez, 213/2012 dekretuko
7 taularen arabera:
-

Estantziak: Ld 45dBA, Le 45dBA y Ln 35Dba.

-

Logelak: Ld 40dBA, Le 40dBA y Ln 30dBA.

Azkenik, aipatu beharra dago, CTE DB-HR-ko 2.1 taularen arabera,
Ld 60 dBA -ren funtzioan datorren kanpoko soinuaren aurkako babesa aire
soinuko islatzaileek bermatu beharko dute, 30 dBA -koa logeletan eta 30
dBA -koa estantzietan, zehaztutako baldintzak betetzen direlarik.
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Amaitzeko, eta ondorio moduan, aipatu beharra dago, kasu honetan,
eraikuntza proiektuek haien fatxadetan esandako soinu islatzaileak erabili
beharko dituztela. Honela, beste inolako neurririk hartu gabe, soinu mugak
zuzentasunez betetzea bermatuko da.

Donostian, 2017ko ekainaren 8an

Ztua.: Jesús Tanco Aldanondo
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