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II - ARABAKO LURRALDE
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
LURRALDEA ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILA
Plangintza eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzea
Gasteizko Udalaren eta Nortegas Energía Distribución SAren arteko hitzarmena sina dadila
onestea, datu topografikoen udal basea partekatu eta eguneratzeko
Hau erabaki zuen Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko urtarrilaren 29an egindako ohiko bilkuran:
1. Ebazpen-proposamen honi erantsitako hitzarmena sinatzea Nortegas Energía Distribución
SArekin, datu topografikoen udal basea partekatu eta eguneratzeko.
2. Gasteizko Udalaren eta Nortegas Energía y Distribución SAren arteko hitzarmena ALHAOn
argitaratzea, eta merkataritza-sozietate horri erabakia jakinaraztea.
3. Gasteizko Udaleko Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren zinegotziari ahalmena
ematea erabaki hau gauzatzeko edo, behar izanez gero, zuzentzeko eman beharreko ebazpenak
eman eta sinatu beharreko agiri publiko nahiz pribatuak sinatzeko.
Hitzarmenaren testua
Gasteizko Udalaren eta Nortegas Energía Distribución SAren arteko hitzarmena, datu topografikoen udal basea partekatu eta eguneratzeko.
Vitoria-Gasteizen, …...
Bildurik
Alde batetik, A. O. B. andrea, Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zinegotzia,
karguari dagozkion zereginak betetzen dituelarik.
Bestetik, F. J. B. jauna, Nortegas Energía Distribución SAko Azpiegituren Garapenerako
zuzendaria, hura ordezkatzeko ahalmenarekin, karguari dagozkion zereginak betetzen dituelarik.
Dokumentu hau sinatzeko gaitasun juridikoa aitortzen diote bi aldeek elkarri, bakoitzak
ordezkatzen duen entitatearen izenean, eta hau
Adierazten dute
Lehena: Datu topografikoen udal base bat du Gasteizko Udalak, hiru dimentsioko zenbakizko
informazio-geruza homogeneoz osatua, behar bezala eguneratua, besteak beste hornikuntza-sareekin.
Bigarrena: Nortegas Energía Distribución SA Espainiako merkataritza-sozietate bat da, gasaren sektoreko helburu sozial bakarra banaketa-jarduera duena, Hidrokarburoen sektoreari
buruzko 34/1998 Legearen ildotik; gas naturalaren hornikuntza- eta banaketa-zerbitzua emateko
administrazio-baimenaren titularra da, eta bere gain hartuak ditu Gasteizko udalerrian gasa
hornitu eta banatzeko jardueraren ondorio diren eskubide eta betebeharrak oro.
Hirugarrena: Datu topografikoen udal basea partekatu eta eguneratuz —gas-hornikuntzaren
sareei dagokienez— beren zerbitzuen kalitatea eta lanaren efizientzia hobetu eta baliabideak
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aurreztea interesatzen zaie bi entitateei, modernizazioan aurrera eginez, datuak trukatzeko
estrategiak martxan jarriz.
Bi aldeen interesekoa da datu topografikoen basea eguneratzeko prozesua koordinatzea,
elkarlanean, hartara kartografia eguneratua edukitzeko; batetik, Gasteizko Udalak zerbitzua
hobetzeko aukera izan dezan, eta, bestetik, Nortegasek aukera izan dezan sarea handitu eta
hartuneak jartzeko eskabideak modu egokian aurkezteko Udalari.
Bi aldeek uste dute lankidetza-hitzarmena sinatu beharra dagoela datu topografikoen udal
basea eguneratzeko, eta —klausula hauen arabera— hori izenpetzeko nahikoa lege-ahalmena
aitortzen diote elkarri:
Klausulak
1. Hitzarmenaren xedea
Gasteizko Udalaren eta Nortegasen arteko hitzarmen honen xedea da bi entitateen arteko
lankidetza ahalbidetzea, informazio topografikoa eguneratzerik izan dadin, gas-hornikuntzarako
sareei dagokienez, baliabideak aurrezteko eta datu topografikoen udal basea etengabe eguneratuta edukitzeko.
2. Helburua eta funtzionamendua
Hitzarmen honen bitartez aurreikusten da Udalak kartografia etengabe eguneratua edukitzea,
gas-hornikuntzarako sareari dagokionez, jakitun suertatzen den gas-hornikuntzarako sare guztien eguneratzea Gasteizko Udalari bidaltzeko konpromisoa hartuko baitu Nortegasek, hartara
datu topografikoen udal basea behar bezala eguneratuta egon dadin.
Gainera, Udalari sarea handitu eta hartuneak jartzeko eskabideak egiterik izan dezan kartografia eguneratua edukitzeko aukera eman nahi zaio Naturgasi, hartara instalazioen segurtasuna areagotu dadin eta larrialdiko edozein kontsulta edo esku-hartzeren aurrean erantzun
arin eta egokia eman dadin.
Beraz, Gasteizko Udalaren eta Nortegasen arteko lankidetza da hitzarmenaren helburua, datu
topografikoak trukatzeko —Gasteizko udalerriko topografiako geruza guztiak barne—, hartara
kasuen ebazpena arinduko baita eta, horrenbestez, udal zerbitzua hobetuko.
Hitzarmen hau sinatzean, euskarri digitalean gauzatuko da informazio-trukea, DXF formatuan eta 1:500 eta 1:2000 eskaletan. Nolanahi ere, noiznahi berrikusi ahal izango dira ezaugarri
horiek, Gasteizko Udalak komenigarritzat jotzen badu.
3. Nortegasen konpromisoak
Nortegas Energía Distribución SAk konpromiso hauek hartzen ditu:
1) Trukatzen den informazioa behar bezala erabiltzea.
2) Une oro errespetatzea Gasteizko Udalaren lerrokadura, sestra, zuinketa akta eta obra
amaierako planoei buruzko udal ordenantza —1999ko azaroaren 12ko ALHAO, 133. zk.—, edota
arlo horretan indarrean dagoen udal-araua.
3) Udal kartografia eguneratzea, aldaketaren bat antzematen den guztietan.
4) Datuen pribatutasuna errespetatzea eta datu topografikoen udal basea ez partekatzea
hitzarmen honetan aurreikusita gabeko beste edozein entitate, erabiltzaile edo hartzailerekin.
5) Datu topografikoen udal basean edozein akats antzemanez gero, Udalari jakinaraztea.
6) Udal base kartografikoa gutxienez urtean behin eguneratzea, edo Gasteizko Udaleko
Topografia Atalaren beharren arabera.
7) Udalak egiten dizkion eskari guztiei erantzutea.
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4. Gasteizko Udalaren konpromisoak
Gasteizko Udalak konpromiso hauek hartzen ditu:
1) Hitzarmenaren helburuak betetzeko behar den informazioa ematea Nortegasi, aurreikusitako bitartekoak direla medio.
2) Nortegasek egiten dituen eguneratzeak —Gasteizko Udalaren lerrokadura, sestra, zuinketa
akta eta obra amaierako planoei buruzko udal ordenantzan [1999ko azaroaren 12ko ALHAO,
133. zk.] edota arlo horretan indarrean dagoen udal-arauan ezarritako eskakizunen arabera
dokumentatuta— Gasteizko Udalaren datu topografikoen basean sartzea.
5. Gasteizko Udalaren datu topografikoen udal basearen formatua eta sartzeko betebeharrak
Gasteizko Udaleko Topografia Atalak, bitarteko elektronikoen bidez helaraziko dio Nortegasi
datu topografikoen udal base, 1:500 eta 1:2000 eskaletan.
Era berean, bitarteko elektronikoen bidez transferituko dizkio Nortegasek Gasteizko Udalari
datu topografiko eguneratuak, baldintza berberetan.
Artxiboak trukatzeko sistema Informazioaren Teknologien Zerbitzuak zehaztuko du, datuen
pribatutasuna eta trukatze egokia ziurtatzen dituelarik —ez die inolako kostu ekonomikorik ekarri
beharko hitzarmen hau sinatzen duten aldeei—.
6. Hitzarmenaren jarraipen-mahaia
Hitzarmen honen gauzatze egokia eta jarraipena bermatzeko, jarraipen-batzorde bat eratuko
dute Gasteizko Udalak eta Nortegas Energía Distribución SAk. Gasteizko Udaleko Lurraldearen
eta Klimaren aldeko Ekintzaren Sailaren eta Nortegas Energía Distribución SAren ordezkari
banak osatuko dute mahai hori.
Jarraipen-mahaia urtean behin bilduko da, behar izanez gero, identifikatzen diren zailtasunak
aztertzeko eta datu topografikoen udal basearen transferentzia eta kudeaketa ahalbidetzeko
mekanismoak finkatzeko. Jarraipen-batzorde hori honetaz arduratuko da, nagusiki:
— Hitzarmen hau gauzatzean, aplikatzean edo interpretatzean sor litezkeen gatazka edo
eztabaidak ebazteaz.
— Hitzarmena gauzatzeko aplikatu beharreko teknologia, teknika eta metodoen bilakaeraren
jarraipena egiteaz, eta bilakaera horrek eskatzen dituen zehaztapen-aldaketak proposatzeaz.
— Lankidetza-hitzarmenaren luzapenak proposatzeaz, egin beharreko lanak hala eskatzen badu.
7. Hitzarmenaren indarraldia
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 49. artikuluaren
ildotik, lau urteko indarraldia izango du hitzarmenak. Edozein unetan —aurreko paragrafoan
aurreikusitako epea bukatu aurretik—, aho batez adostu ahal izango dute hitzarmena sinatzen
duten aldeek hori beste lau urtez luzatzea, edo iraungitzat jotzea.
Aldeetako batek indarraldia bukatutzat jotzeko asmoa badu, idatziz jakinarazi beharko dio
beste aldeari, gutxienez hilabete lehenago.
8. Hitzarmena indargabetzea
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 51. artikuluaren
ildotik, xede dituen jarduerak burutzen direlarik nahiz bertan behera uzteko arrazoiak egokitzen
direlarik iraungiko da hitzarmena.
Hauek izango dira hitzarmena indargabetzeko arrazoiak: alde batek edo besteak klausularen
bat ez betetzea, sinatzaile guztiek aho batez adostea, indarraldia bukatu aurretik ez luzatzea,
hitzarmenaren deuseztasuna deklaratzen duen erabaki judiziala, eta legeetan aurreikusitako
beste edozein, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren Legean aurreikusitakoaren ildotik.
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9. Izaera eta interpretazioa
Hitzarmen hau izaera administratibokoa da, eta administrazio-zuzenbidearen mende egongo
da, interpretatzeari eta garatzeari dagokionez.
Hitzarmen honen inguruko edozein kontu dela eta —interpretazioa, aldaketa, eraginak,
bertan behera uztea— auzia sortuz gero, eta jarraipen-batzordeak ebatzi ezin izan badu, administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren eskumenekoa izango da ebaztea.
Eta, adostasunaren erakusgarri, hitzarmen hau izenpetu dute, idazpuruan ageri diren lekuan
eta egunean.
Vitoria-Gasteizen, 2021eko otsailaren 3an
Alkate-lehendakaria
GORKA URTARAN AGIRRE
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