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TOKI GARAPENERAKO BATZORDEA

4-  ZIKUÑAGA BAILARAN, BELOKI IZENEKO FINKAREN LURRETAN, ZIKUÑAGA ERMITA BERRERAIKITZEKO
BAIMEN ESKAERA. (Txos. EV 65_21)

 Zikuñaga Ermita berreraikitzeko udal baimena eskatzen du.

Aztertu da udal arkitektoak egindako txostena. Txosten horretatik hau ondorioztatzen da:

Egitasmoaren helburua 

- Proiektuaren egitasmo nagusia, Zikuñaga Ermita zenaren fatxadako horma berreraikitzea da eta
ermita txiki bat eraikitzea bertan zikuñagako ama-birginaren irudia jartzeko.

- Eraikina  Beloki  baserriarenak  diren  10.000  m2 inguruko  azalera  duten lurretan  kokatzen  da,
Zikuñaga auzoaren mendebaldera, Urumea ibaiaren eskuinaldera. Hiri lurrarekin mugan, GI-3410
errepidearen  ondoan  hasi  eta  Orkolaga  baserrira  igotzen  den  herri  bidearen  eskuin  aldera,
Orkolaga baserriaren kotaraino iritsi arte garatzen da lursaila, 70 metroko aldapa igota.

- Jarduera, partzelaren gainaldean ordenatzea proposatzen da, 55 * 45 m inguru dituen zonalde lau
batean. Gainerakoan, egun duen nekazal eta abeltzaintzako erabilerak mantentzea proposatzen
da.  Horrela  ,  eremua bi  zonatan banatuta  gelditzen da:  Bata,  Ermita eta  parkerako erabilera
duena eta bestea, nekazal eta abeltzaintzako erabilera mantenduko duena.

- Lehenengo eremuan, Ermitaz gain bisitarientzako aparkaleku bat egitea proposatzen da , herri
bidearen ezkerraldean. Bestalde, aparkalekutik abiatuta, eremua zeharkatuko duen oinezko bide
bat proposatzen da. Horrretaz gain , Ermita kokatzen den kotatik, herri bidera zuzen doan oinezko
bide bat proposatzen da.

Guztira, eremuak 3.500m2 ko azalera du. 

- Bigarren eremua, nekazal eta abeltzaintza erabilera duena,  larre eta bazkarako erabiliko da eta
6.500m2 ko azalera du.

Egitasmoaren hirigintza parametroen betetze mailaren azterketa 

- Egitasmoaren  ezaugarriak  Plan  bereziko  B.  HIRIGINTZA  ARAUDIAn  ezarritakoarekin  bat  datoz,
besteak beste, honako parametroak betetzen direla justifikatu du teknikariak:

1.- Ordenantutako zonaldea 10.000m2 takoa da eta honela banatzen da:

-  Ermita  eta  landa  parkerako  aurreikusitako  azalera  arauetan:  3.000m2  (plan  berezia)<
3.500m2 (proiektua)

- Proiektuan Ermita eta landa parke: 1.500m2

- Proiektuan Aparkalekua : 2.000m2

-  Larre eta bazkarako eremua : 7.000m2 ( Plan berezia) > 6.500m2 (proiektua)
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2.-  Eraikinak  partzelaren  mugekiko  eta  ekialdeko  bidekiko  mantendu  beharreko  distantziak
errespetatzen ditu , 10m eta 20m , hurrenez hurren.

3.- Sortutako eraikinaren parametroak bat datoz Plan berezian ezarritakoaren:

- Eraikinaren altuera ez ditu ezarritako 7 tako altuera gainditzen ezta aterpeak ere, ez baditu
ezarritako 4 metroak.

- Eraikitako elemetuaren eraikitako azalerak, honela banatzen dira: gotorlekua ( 60m2) eta
aterpea  (45m2),  guztira  105m2.  Beraz,  eraikinak  ez  du  ezarritako  gehienezko
eraikigarritasuna agortzen (500m2)

- Bestalde,  ez  da  Plan  bereziko  Hirugarren  tituluan  jasotzen  diren  azpiegitura  eta  hauen
tratamendua  nola  betetzen  den  justifikatzen.  Zehazki,  ez  dira  ondoren  zehazten  diren
elemenduen akaberak deskribatzen eta hauek bat egin beharko dute aipatutako tituluko  11.
artikuluan ezarritakoarekin:

1.- Aparkalekuen akabera:  “...Ibilgailua aparkatzeko guneen gainazaleko tratamendua galtzada-
harriarekin  egingo  da  edo  hormigoizko  lauzekin  soropil-juntura  edo  antzekoa  dutenekin
pasaiarekin bat egiteko“

2.-  Egoteko  eta  oinezkoak  igarotzeko  guneak  eta  ezpondak,  arestian  aipatutako  artikuluan
ezarritakoa betezten dutela ez da justifikatu.

- Azpiegiturei dagokionez, iturri publiko bat jartzeko ur-hartune bat egitea propatzen da, aitzitik, ez
da deskribatzen nola egingo den elementu honen saneamendua.

- Eraikinaren Kode teknikoak araututako Suteen inguruko babesa eta Irisgarritasuna betetzen dela
justifikatzen  da.  Baina,  ez  da  guztiz  justifikatu  20/1997ko  legea  garatzen  duen  68/2000
dekretuaren eranskinen betetze maila, ondoren zehazten diren puntuetan: eskailerak, arrapalak,
heldulekuak, aparkalekuak. Aipatutako puntuak ez dira DBSUAn ere justifikatu.

Proposamena 

Tokiko Gobernu Batzarrak hau erabakitzea:

Zikuñagako  Beloki  baserriko  lurren  03-318  katastroko  zenbakiko  finkan  Zikuñaga  Ermita
berreraikitzeko obrak egiteko baimena ematea baldintza hauek betetzekotan:

A.- Lanak hasi aurretik:

A.1.-  Exekuzio  proiektua  aurkeztu  beharko  da,  tekniko  eskudunak  sinatutakoa  eta  elkargo
ofizialak bisatutakoa “Hernaniko Udalaren hirigintza-lizentziak nola eskatu, nola izapidetu
eta  horien  exekuzioa  nola  kontrolatu  behar  den  arautzen  duen  ordenantzaren”  4.
eranskinean (2014ko azaroaren 28ko GAO, 248 zk.) azaltzen den edukiarekin. 

A.2.- Exekuzio proiektuak honako aldaketak edo zehaztapenak izango ditu kontuan:

1.-  Irisgarritasun  araudiaren  justifikazioa  aurkeztu  beharko  da  eta  bereiziki  ondoren
zehazten diren elementuak aztertu beharko dira. Ibilbideen akaberak, arrapala, eskailerak
eta eskudelen ezaugarriak,  eta aparkalekuen erreserbak.
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2.- Plan bereziaren  Hirugarren tituluko 11. artikuluan ezarritako akaberak betetzen direla
justifikatu beharko da.

3.- Ur zikinak jasotzeko udal sarea erabili beharko da. Udal zerbitzuengana jo beharko da
lotura nola izan behar duen zehazteko.

A.3.-  3.000  euroko  fidantza  aurkeztu  behar  da  urbanizazioa  bermatzeko  eta,  bide  publikoa
hondatuz gero, kalteen konponketa bermatzeko. Fidantza hori itzuliko da eraikin berriaren lehen
erabilerako lizentzia ematen denean.

A.4.-  Eraikuntza  eta  eraispen-hondakinen  ekoizpena  eta  kudeaketa  arautzen  duen  112/2012
dekretuak ezartzen duena jarraiki, 773,37€ euroko fidantza ezarri behar da, obrako eraikuntza eta
eraispen-hondakinei  loturiko baldintzak beteko direla  bermatzeko.  Sustatzaileak aldez aurretik
hala  eskatuta  eta  obran  sortutako  hondakinak  behar  bezala  kudeatu  direla  egiaztatutakoan,
(dekretuan ezartzen duenaren arabera) bakarrik bueltatuko da fidantza.

B.- Zuinketa egin beharko da udaleko zerbitzu teknikoak bertan direla. Horretarako, dagokion planoa
ekarri  beharko da (CDan eta paperean),  erreferentzia  finkoekiko kotatua eta obren zuzendari
fakultatiboak izenpetua. Plano horrek, era berean, igogailuaren koordenatuak adierazi behar ditu
ETRS89 sisteman.

C.- Udal  zerbitzuen  sareetarako  hartuneak  egiteko,  obren  sustatzaileek  Udaleko  zerbitzu
teknikoengana  jo  beharko  dute,  beharrezkoak  diren  baldintza  eta  jarraibideak  haiengandik
jasotzearren (kokapena, hartuneen ezaugarri teknikoak eta kalitatezko ezaugarriak, kontagailuak
eta abarri buruzkoak), bai obrarako baita behin betiko intalazioetarako.

D.- Baimena jakinarazten den egunetik sei hilabeteko epean hasi beharko dute eraikuntzako lanek,
gehienez ere, eta hogeita lau hilabete pasa baino lehen bukatu.

E.- Lanek  irauten  duten  bitartean  dagozkion  segurtasun  eta  babes-neurriak  hartu  behar  ditu
sustatzaileak  (itxitura,  seinaleak,  obra-hondakinen  ureztatzea,  kamioien  eta  bide  publikoaren
garbiketa, udaltzaingo eta zerbitzu teknikoarekiko koordinazioa...) indarrean dagoen legeriaren
arabera,  segurtasuna  bermatu  eta  kalteak  saihesteko  obraren  eremuan  bertan  zein  bide
publikoaren erabiltzaileei edota mugakideen eskubide eta ondasunei.

F.- Bide publikoan obra hondakinetarako edukiontzia eta bestelako osagarriak jartzeko berezko udal
baimena eskatuko edo izapedituko da.

G.- Obrak egiteko andamio, grua edo bestelako osagarriak jartzeko  berezko udal baimena eskatuko
da.

H.- Lanak bukatutakoan, lehen erabilerarako baimena eskatu eta lortu beharko da. Lehen erabilerako
baimena  eskatzeko  “Hernaniko  Udalaren  hirigintza-lizentziak  nola  eskatu,  nola  izapidetu  eta
horien exekuzioa nola kontrolatu behar den arautzen duen ordenantzan” (2014ko azaroaren 28ko
GAO, 248 zk.) azaltzen den dokumentazioa aurkeztu beharko da.

I.- Lehen erabilera eman aurretik,  Beloki izeneko finkaren zatiketaren eskriturak aurkeztu beharko
dira  Udalean eta  sortutako 10.000m2 azalalera  izango duen finka,  lizentzia  honen xede den
eraikitako Ermitari eta erabilerei atxikiko zaie (ondorio guztietarako), eta ezin izango dira finkatik
banatu.  Horrela  jaso  beharko  du  Lehen  erabilera  eskatzeko  aurkeztu  beharreko  eskrituren
borradoreak.
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J.- Eraikina erabili aurretik, honen jardueraren aurretiazko komunikazioa izapedituko da. 


