2014ko UZTAILAREN 3an, LARRAULGO UDAL PLENO ARETOAN
EGINDAKO OHIKO UDALBATZAREN AKTA
2014ko uztailaren 3an, Larraulgo Udaletxeko Pleno Aretoan, arratsaldeko 19.30
orduetan, Xabier Mujika Pagola alkatearen lehendakaritzapean, behean aipatzen diren
zinegotziak biltzen dira.
ALKATEA:

Xabier Mujika Pagola

ZINEGOTZIAK:

Gotzon Jauregi Sarasola
Imanol Aranzabal Lasa
Aritz Usandizaga Larrañaga
Karlos Irazu Muñoa

Bere ezin etorria azaltzen dute: Igor Barandiaran Perez de Arriluzea eta Jon Tejeria
Otermin
IDAZKARIA:

Ane Gomez Urteaga
...//...

Alkate jaunak bilerari hasiera ematen dio, ondorengo gaiak tratatzen direlarik:

1.
2.
3.
4.

Ondoren adierazten den Udalbatzarretako akta onestu, hala badagokio:
2014ko ekainaren 5ean egindako ohiko bilkura.
Alkatetza ebazpenen berri ematea.
Murgil Guraso Elkarteari diru-laguntza onestea, hala bada.
Larraulgo udala eta Bidegi Gipuzkoako azpiegituren agentzia-ren
artean, udal erroldaren datuak egiaztatzeko lankidetza hitzarmenaren
onespena, hala bada.
5. Erniozaleak Kultur Elkarteak eginiko diru-laguntza eskaera aztertu,
hala bada.
6. J.A. M. jaunak, Larraulgo herrian taxi plaza jartzeko eskaera aztertu,
hala bada.
7. Larraulgo 1 poligonoko 135 lursailean txabola bat egiteko obra baimena
eskaera, J.A.L.
8. Larraulgo Gainzabal etxeko lursailean borda bat egiteko obra baimena
eskaera, K.J.
9. Fakturak eta ordainketak.
10. Beste batzuk.
11. Erregu, galderak eta mozioak.
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.../...
LEHENENGO PUNTUA
ONDOREN AIPATZEN DIREN UDALBATZAREN AKTA ONESTU, HALA
BADA.
 2014 urteko ekainaren 5eko Udalbatzaren ohiko akta. Irakurri ondoren bertaratuek
aho batez onesten dute.
BIGARREN PUNTUA
ALKATETZA EBAZPENEN BERRI EMATEA
Alkate jaunak azkeneko Udalbatzarretik ez dituela ebazpenik eman, berri ematen
du Idazkari-kontuhartzaile andreak.
Bertaratuak jakinaren gainean gelditzen dira.
HIRUGARREN PUNTUA
MURGIL GURASO ELKARTEARI DIRU-LAGUNTZA ONESTEA, HALA
BADA
Ikusirik Murgil Guraso Elkarteak eginiko diru-laguntza eskaera, non urtean
zehar burutzen dituen hainbat ekintza egin ahal izateko diru-laguntza eskaera egiten
duen.
Gaia azterturik, Udalbatza honek, aho batez ondorengoa,
ERABAKITZEN DU:
LEHENA.- Murgil Guraso Elkarteari 2014/2015 ikasturtean zehar antolatuko dituen
ekintzak egin ahal izateko 2.000,00 eurotako diru-laguntza ematea.
BIGARRENA.- Erabaki honen berri Murgil Guraso Elkarteari ematea.
LAUGARREN PUNTUA
LARRAULGO UDALA ETA BIDEGI GIPUZKOAKO AZPIEGITUREN
AGENTZIA-ren ARTEAN, UDAL ERROLDAREN DATUAK EGIAZTATZEKO
LANKIDETZA HITZARMENAREN ONESPENA, HALA BADA
Ikusirik Bidegi, Gipuzkoako azpiegituren Agentzia-ak eginiko eskaera, non Udal
erroldaren datuak egiaztatzeko landidetza hitzarmenaren zirriborroa igorri dute,
Larraulgo Udalak bere onespena emateko. Bertan, AP-8 eta AP-1 Autobideetako
kanonaren gainean deskontuak egiteko, ziurtatu behar dute, eskatzaileak Gipuzkoako
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Udalerri batean erroldatuta daudela, hitzarmen honekin, Larraulgo herritarren eskaerak
egiaztatu dezaketelarik.
Gaia azterturik, Udalbatza honek, aho batez, ondorengoa
ERABAKITZEN DU:
LEHENA: Larraulgo Udala eta Bedegi, Gipuzkoako azpiegituren agentzi-aren artean,
udal erroldaren datuak egiaztatzeko lankidetza hitzarmenaren onespena.
BIGARRENA: Alkate-Lehendakaria ahalmentzea, hitzarmen hau sina dezan.
HIRUGARRENA: Erabaki honen berri Bidegi, Gipuzkoako azpiegituren agentziari
ematea.
BOSTGARREN PUNTUA
ERNIOZALEAK KULTUR ELKARTEAK
ESKAERA AZTERTU, HALA BADA

EGINIKO

DIRU-LAGUNTZA

Ikusirik Erniozale Kultur Elkarteak eginiko eskaera, non azaltzen duten Zortzi
Herrien arteko ibilaldia antolatu dutela, maiatzaren 11an. Ibilaldia aurten BidaniaGoiatz-en hasi eta bukatu da. Horretarako ibilbideak txukundu eta margotzea
beharrezkoa egin da.
Goian aipaturikoa gauzatu ahal izateko, Larraulgo Udalari 333,00.-eurotako
diru-laguntza eskaera egiten diote Erniozale Kultur Elkarteak.
Gaia azterturik, Udalbatza honek, aho batez, ondorengoa
ERABAKITZEN DU:
LEHENGOA.- Erniozaleak Kultur Elkarteari 333,00.-eurotako diru-laguntza ematea.
BIGARRENA.- Erniozaleak Kultur Elkarteari jakinarazi, Larraulgo Udalean aurkeztu
beharko duela izan dituen gastuen kitapena.
SEIGARREN PUNTUA
J.A.M. JAUNAK, LARRAULGO HERRIAN TAXI PLAZA JARTZEKO
ESKAERA AZTERTU, HALA BADA
Ikusirik J.A.M. jaunak eginiko eskaera, non Larraulgo herrian taxi plaza jartzeko
eskaera egiten duen.
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Ikusirik 2005eko otsailaren 11ko agindua, Garraio eta Herri lan sailburuarena,
non Euskal Autonomia Erkidegoan automobiletan egiten den bidaiarien herriz kanpoko
garraio publikorako gehienezko baimen-kopurua ezartzen dena. Agindu honen arabera,
Larraulgo Udalari ez dagokio taxi plaza baimenik.
Gaia azterturik, Udalbatza honek, aho batez, ondorengoa
ERABAKITZEN DU:
LEHENA: J.A.M. jaunak eginiko eskaera ukatu, Garraio eta Herri lan sailburuaren
2005eko otsailaren 11ko aginduaren arabera, Larraulgo herriari ez dagokiolako taxi
plaza baimenik.
BIGARRENA: Erabaki honen berri interesdunari ematea.
ZAZPIGARREN PUNTUA
LARRAULGO I. POLIGONOKO 135 LURSAILEAN
EGITEKO OBRA BAIMENA ESKAERA, J.A.L.

TXABOLA BAT

Ikusirik J.A.L. jaunak eginiko eskaerak, bata Larraulgo I. poligonoko 135
lursailean txabola bat egiteko obra baimena eskaera egiten duen, eta bestea, 106 eta 107
partzelen mugan dagoen gurdi bidea egoera kaskarrean dagoenez, hau konpontzeko
eskaera egiten du.
Ikusirik, 2014ko ekainaren 25ean, Udal Aholkulari teknikoak eginiko txostenean
dioena:
“LARRAULGO 1 POLIGONOKO 135 LURSAILEAN TXABOLA BAT EGITEKO
ASMOARI TXOSTEN TEKNIKOA
J.A.L.G. jaunak, Larraulgo 1. Poligonoko 135 lursailean txabola bat egiteko asmoa
azaltzen du. Honetarako bordaren kokapena eta itxura azaltzen duen bi plano eta
batazbesteko aurrekontu bat aurkezten ditu obra baimena eskuratzeko. Dokumentazioa
azterturik eta eskaerari erantzuten, ZERA ADIERAZTEN DUT:
Eskarian, 20m2ko azalera eraikigarria izango duen txabola bat egin nahi dela esaten
da. Txabola honen paretak blokez egindakoak izango dira eta teilatuaren bukaera teila
modukoa. Tresnak gordetzeko erabili nahi den eraikinak, leiho bakarra eta atera izango
luke, teilatua ur batera planteatzen delarik.
Txabola egiteko aurkeztu den aurrekontua 2.000€-koa da.
135 lursaila Larraulgo lur ez hiritargarriaren barruan dago, D.20 produkzio
zonaldean. Katastroaren arabera, lursailak 6.664m2-ko azalera bat du.
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Larraulgo Arau Subsidiarioen lur hiritargarriezinaren 72º artikuluak esaten duen
bezala, nekazal erabilera ez profesionalizatuentzat gehienez egin daitekeen txabolek
20m2-ko azalera eraikigarria izango dute, beti ere txabola honi loturiko lursailak
2.500m2 baino gehiago baditu.
Artículo 72.- Usos agrarios no profesionalizados
“Reciben la denominación de usos agrarios no profesionalizados aquellas
explotaciones agrarias que no reúnen los requisitos de viabilidad y autonomía
productivas exigidos para ser consideradas como usos de explotación agraría común.
Deberán cumplir las siguientes exigencias:
a)Su implantación no exigirá la emisión del informe de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.
b)Parcela mínima. La parcela o huerta labrada y trabajada de forma permanente que
contenga una txabola tendrá una superficie mínima de 2.500m2.
c)Condiciones de edificación: se autoriza la construcción de una txabola por parcela
destinada a la guarda de aperos.
d)Superficie máxima construida: 20 m2 para las txabolas destinadas a la guarda de
aperos.
e)Condiciones de la licencia. La licencia municipal se concederá siempre en precario.
En caso de que un mismo titular trabajara dos o más parcelas situadas en el mismo
entorno, solamente se autorizará la construcción de una txabola o caseta.”
Eraikinen kanpo itxurari buruzko 47º eta 48º artikuluak berriz honela diote:
Artículo 47.- Condiciones de edificación
-.Las edificaciones se ajustarán en cuanto a su volumetría y configuración general a las
tipologías edificatorias de las construcciones existentes en Larraul. Responderán a una
volumetría simple, con la cubierta inclinada a 2,3 o 4 aguas y con pendientes no
superiores al 35%.
Artículo 48.-Condiciones de tratamiento exterior de las edificaciones
-Con carácter general se evitará la utilización de materiales cuyo color, textura
y formas de acabado difieren ostensiblemente de los utilizados en las construcciones
rurales tradicionales de la zona.
-Como material de fachada se utilizará el revoco pintado y la piedra,
prohibiéndose expresamente las terminaciones de bloque de hormigón visto y de
ladrillo caravista, aunque la utilización de este último material se admitirá siempre que
no supere el 25% de la superficie de cada fachada.
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-Como material de cubierta se utilizará preferentemente la teja cerámica,
autorizándose la utilización de otros materiales de coloración y textura similares.
-Las intervenciones de nueva edificación conllevarán la adecuación ambiental
de las edificaciones ubicadas en la misma parcela y propiedad.
Honen arabera, txabolaren teilatuak 2 ur izango ditu gutxienez eta paretak luzitu eta
margotu beharko lirateke.
69ºartikuluaren arabera, eraikina ondoko partzelatik 8m-tara egon beharko da
gutxienez, beste landa lurreko eraikinak ez direnean arteko gutxieneko distantzia 50mkoa izanik.
Larraulgo lur ez hiritargarriaren 86º artikuluaren arabera ere, txabolak 15m baino
gehiagoko distantzia mantendu beharko du Aranzabi errekara.
Beraz, aurreko baldintzak betetzen badira, bidezkoa iruditzen zait obra baimena
ematea. Dena den, lanak hasi aurretik, teilatua eta pareten bukaera jasotzen duen
aurrekontu berri bat ekarri beharko da udaletxera.
Lanak irauten duten bitartean, legeek ezartzen dituzten arauzko segurtasun neurriak
gorde beharko dira.
Ohartu beharrekoa da, 72º artikuluak obra baimena “prekarioan” emango dela esaten
duela.”
Gaia azterturik, Udalbatzak, aho batez, ondorengoa
ERABAKITZEN DU:
LEHENA: J.A.L.G. jaunak eginiko eskaera onestea, hau da Larraulgo poligono 1eko,
135 lursailean txabola bat egiteko obra baimena ematea, betiere, Udal Aholkulari
Teknikoak eginiko txostenean jasotzen diren baldintzak betetzen badira eta obra hasi
aurretik eskatzen zaion dokumentazioa Udaletxe honetara ekartzen badu.
BIGARRENA.- J.A.L.G. jaunari jakinarazi, Larraulgo poligono 1etako 135 lursailean
txabola bat egiteko ematen zaion obra baimena prekarioan izango dela.
HIRUGARRENA: Indarrean dauden Ordenantza Fiskalen arabera dagokion kitapena
onartzea.
LAUGARRENA: 106 eta 107 partzelen mugan dagoen gurdi bidea konpontzeko
eskaerari buruz, J.A.L.G. jaunari jakinarazi, txabola egiteko makinaria ekarri behar
duenez, gurdi bidea konpontzeko aurrekontu bat aurkeztu dezala Larraulgo Udalean,
bertan, aurrekontua aztertu eta erantzuna emango zaiolarik.
BOSTGARRENA: Erabaki hauen berri interesdunari ematea.
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ZORTZIGARREN PUNTUA
LARRAULGO GAINZABAL ETXEKO LURSAILEAN BORDA BAT EGITEKO
OBRA BAIMENA ESKAERA, K.J.
Ikusirik K.J. jaunak eginiko eskaera, non Larraulgo Gainzabal etxeko lursailean
borda bat egiteko obra baimena eskaera egiten duen.
Ikusirik Udal Aholkulari teknikoak, 2014ko uztailaren 2an eginiko txostenean
dioena:
“LARRAULGO GAINZABAL ETXEKO LURSAILEAN BORDA BAT EGITEKO
ASMOARI TXOSTEN TEKNIKOA
K.J.S. jaunak, Larraulgo Gainzabal etxeko lursailean borda bat egiteko asmoa azaltzen
du. Honetarako bordak izango duen itxuraren marrazki pare eta batazbesteko
aurrekontu bat aurkezten ditu obra baimena eskuratzeko. Dokumentazioa azterturik eta
eskaerari erantzuten, ZERA ADIERAZTEN DUT:
Eskarian, 20m2 ko azalera eraikigarria izango duen borda bat egin nahi dela esaten da,
kokapena eraitsiko den estalpearen berdina izanik.
Borda honek, azalera zehaztu gabeko portxe ireki bat izango luke. Eraikinaren
erabilera, sutako egurra, hegaztiak eta baratzako tresnak gordetzeko izango da.
Paretak bertako harri eta egurrezkoak izango direla esaten da, teilatuaren egitura
egurrezkoa litzateke eta honen bukaera teilazkoa.
Borda egiteko aurkeztu den batazbesteko aurrekontua 3.000€-koa da.
1 poligonoko 381 lursaila, Larraulgo lur ez hiritargarriaren barruan dago, D.20
produkzio zonaldean. Katastroaren arabera, lursailaren azalera 3.808m2koa da.
Larraulgo Arau Subsidiarioen lur hiritargarriezinaren 72º artikuluak esaten duen
bezala, nekazal erabilera ez profesionalizatuentzat gehienez egin daitekeen txabolek
20m2-ko azalera eraikigarria izango dute, beti ere txabola honi loturiko lursailak
2.500m2 baino gehiago baditu.
Artículo 72.- Usos agrarios no profesionalizados
“Reciben la denominación de usos agrarios no profesionalizados aquellas
explotaciones agrarias que no reúnen los requisitos de viabilidad y autonomía
productivas exigidos para ser consideradas como usos de explotación agraria común.
Deberán cumplir las siguientes exigencias:
a)Su implantación no exigirá la emisión del informe de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.
b)Parcela mínima. La parcela o huerta labrada y trabajada de forma permanente que
contenga una txabola tendrá una superficie mínima de 2.500m2.
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c)Condiciones de edificación: se autoriza la construcción de una txabola por parcela
destinada a la guarda de aperos.
d)Superficie máxima construida: 20 m2 para las txabolas destinadas a la guarda de
aperos.
e)Condiciones de la licencia. La licencia municipal se concederá siempre en precario.
En caso de que un mismo titular trabajara dos o más parcelas situadas en el mismo
entorno, solamente se autorizará la construcción de una txabola o caseta.”
Kanpo itxurari buruzko 48º artikuluak berriz honela dio:
Artículo 48.-Condiciones de tratamiento exterior de las edificaciones
-Con carácter general se evitará la utilización de materiales cuyo color, textura
y formas de acabado difieren ostensiblemente de los utilizados en las construcciones
rurales tradicionales de la zona.
-Como material de fachada se utilizará el revoco pintado y la piedra,
prohibiéndose expresamente las terminaciones de bloque de hormigón visto y de
ladrillo caravista, aunque la utilización de este último material se admitirá siempre que
no supere el 25% de la superficie de cada fachada.
-Como material de cubierta se utilizará preferentemente la teja cerámica,
autorizándose la utilización de otros materiales de coloración y textura similares.
-Las intervenciones de nueva edificación conllevarán la adecuación ambiental
de las edificaciones ubicadas en la misma parcela y propiedad.
Honen arabera, dokumentazioan azaltzen den baratzerako lursailaren azalera,
nekazaritzako tresnak gordetzeko eraikinaren materialak eta kanpo itxura, egokiak dira.
Bordaren kokapenaz, eta Larraulgo 69º artikuluaren arabera, eraikina ondoko
partzelatik 8m-tara egon beharko da gutxienez, beste landa lurreko eraikinak ez direnen
arteko gutxieneko distantzia 50m-koa izanik.
Larraulgo araudian ez da animalien babeserako estalpearen gehienezko azalera
zehazten.
 38/1999 Eraikinen Antolamenduen Legearen 2.2 artikuluak, proiektua behar
duten eraikinak zehazten ditu;
“2.2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley,
y requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras:
a)Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o
permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta”.
 Kode Teknikoaren, lehenengo zatiaren 2.2 artikuluak berriz zera dio;
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“1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con
limitaciones que en el mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas
cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia a autorización
legalmente exigible.
2.El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción, excepto a
aquellas construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no
tengan carácter residencial o público, ya sea de forma eventual o permanente, que se
desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.
Sinatzen duen teknikariaren iritziaren arabera, eraikin itxiaren okupazioa bikoiztearen
gainditzea ez dator nekazaritzarako erabilera ez profesional bati lotu eta proiektu
teknikoa beharko luke, dagokion tramitazioarekin.
Artículo 62.-Tramitación de licencias en Suelo No Urbanizable
La tramitación de licencias en el suelo no urbanizable se realizará siguiendo el
procedimiento señalado en el artículo 14 de las presentes ordenanzas para el suelo
urbano.
Para la solicitud de licencias de realización de obras e instalaciones que
guarden relación con el destino de la finca sobre la que se asienten, basta la
presentación en el Ayuntamiento del correspondiente proyecto técnico, visado por el
respectivo colegio profesional –en el caso de que la envergadura de la obra así lo exijaacompañado del informe favorable del Departamento de Agricultura de la Diputación
Foral de Gipuzkoa.
De cualquier forma, en el caso de que las obras, a juicio del Ayuntamiento, no
exijan por sus características y envergadura la redacción de un proyecto técnico,
bastará adjuntar a la solicitud de licencia correspondiente un plano de situación y otro
de emplazamiento a las escalas especificadas, pudiendo el Ayuntamiento, si lo
considera oportuno, dispensar de la obligación de presentar el informe del
Departamento de Agricultura del organismo competente.
En todas las solicitudes de licencia de obras o actuaciones en el suelo no
urbanizable, juntamente con el proyecto o documentación de solicitud correspondiente,
se presentará un plano de situación a escala 1:5000.
Aurrekoa ikusirik eta bordaren baimena burutu ahal izateko, eraikin itxia eta
estalpearen ezaugarriak zehaztu beharko dira, tramitazio bat edo bestea jarraitzeko.
Estalpeak baratzen tresnak gordetzeko eraikin itxia bikoiztuko ez balu, bien neurriak,
alturak, kanpo itxura, etbr…zehazten dituen marrazki, bordaren kokapen zehatza eta
69º artikulua dioena betetzen duenaren adierazten grafikoa azaltzen duen planoa ekarri
beharko da udaletxera estalpearen eta eraikin itxiaren aurrekontuarekin batera.”
Gaia azterturik, Udalbatza honek, aho batez, ondorengoa

San Esteban Plaza, z/g. 20159 LARRAUL. Tel.: 943 69 30 42 – Fax: 943 69 36 23
web orria: www.larraul.net. E-maila: larraul@udal.gipuzkoa.net

ERABAKITZEN DU:
LEHENA: K.J. jaunari Udal Teknikariaren txostena igorri, bertan adierazten baita,
Gainzabal etxeko lursailean ze motatako eraikina egin dezakeen.
BIGARRENA: Erabaki honen berri interesdunari ematea.
BEDERATZIGARREN PUNTUA
FAKTURAK ETA ORDAINKETAK
Alkate-Lehendakari jaunak ondorengo faktura zerrenda aurkeztu du:
SETALDE
BULEGOAK
BERRI LANTEGIA, S.L.
TOLOSALDEA GARATZEN
LIDOINSA
GALPARSORO
TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA
TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA
BERRI LANTEGIA
EBA ERKIZIA
GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA
GAS NATUTAL FENOSA
GAS NATUTAL FENOSA
GAS NATUTAL FENOSA
GAS NATUTAL FENOSA
GAS NATUTAL FENOSA
GAS NATUTAL FENOSA
GAS NATUTAL FENOSA
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR
MOVISTAR

65,98
94,86
72,14
206,87
861,22
127,05
1.014,26
1.816,39
1.432,97
417,45
5.364,94
202,88
138,64
318,01
254,74
151,15
332,18
66,86
83,12
19,05
66,72
132,41

Udalbatzarrak aho batez hurrengoa,
ERABAKITZEN DU
BAKARRA.- Aipaturiko fakturak, denera
dutenak onartzea.

13.239,89 Eurotako kopurua osatzen

HAMARGARREN PUNTUA

San Esteban Plaza, z/g. 20159 LARRAUL. Tel.: 943 69 30 42 – Fax: 943 69 36 23
web orria: www.larraul.net. E-maila: larraul@udal.gipuzkoa.net

BESTE BATZUK
Ez dira aurkezten.
HAMARGARREN PUNTUA
ERREGU, GALDERAK ETA MOZIOAK
Ez dira aurkezten.
Beste gairik ez dagoenez, gaueko 20.30 orduak direnean Alkate jaunak bilera
amaitutzat ematen du, nik, Idazkari-Kontuhartzaile naizen honek akta honetan
jasotakoa ziurtatzen dudalarik.
ALKATEA

IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA
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