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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
HIRIGINTZA SAILA

Plangintza eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzea

Gasteizko Udalaren eta Kutxabank SAren ordezkarien arteko hitzarmenari hasierako onespena 
ematea, zein Gasteizko Eduardo Dato kaleko 11.eko orubeari baitagokio

Hauxe erabaki zuen Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko ekainaren 30ean egindako ohiko bi-
lkuran:

1. Gasteizko Udalaren eta KUTXABANK SA-ren ordezkarien arteko hitzarmenari hasierako 
onespena ematea, plangintza alda dadin; zehazki Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Oroko-
rrean Gasteizko Eduardo Dato kaleko 11.eko lursailari emandako kalifikazio xehakatuaren xeda-
pen aldaketa tramitatzeko, eta eraikigarritasun haztatuaren gehikuntzaren gainbalioetako parte 
hartzeagatik kalkulatutako kopurua ordaintzeko, guztia ere dosierrean jaso den hitzarmenaren 
agirian ageri diren klausulen arabera.

2. Jendaurreko erakustaldia izango da hogei egunez, eta hitzarmenaren testu osoa ALHAOn 
argitaratuko da, alegazioak aurkezterik izan dadin.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko ekainaren 30ean

Alkate lehendakaria
GORKA URTARAN AGIRRE

Hitzarmenaren testua

Vitoria-Gasteizen, 2017ko ...............................(e) an.

Bildurik

Batetik, G. U. A. jauna, Gasteizko Udaleko alkate lehendakaria den aldetik,

eta bestetik J. A. B. LL. jauna -— adinez nagusia; NAN: 22710962A; helbidea: Biosferaren 
ibilbidea, 6, 01013, Gasteiz —

Esku hartzen dute

Lehenak, G. U. A. jaunak, Gasteizko Udalaren izenean eta haren legezko ordezkari gisa, 
gerora Tokiko Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko 57/2003 Legeak osatu zuen Toki Jaurbi-
dearen Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 124.4.a) artikuluan xedatutakoaren 
ildotik, Gobernu Batzarrari Laguntzeko Organoaren jarduneko titular Mª. V. I. M. P. andreak 
lagundurik, Tokiko Gobernu Batzarraren 2017ko .................................ko erabakiak egintza hone-
tarako berariaz gaituta.

Bigarrenak, J. A. B. LL jaunak, KUTXABANK SA bankuaren izenean eta hura ordeztuz –helbi-
dea: Biosferaren ibilbidea, 6 , 01013 Gasteiz, IFZ: A95653077–, zuzendari nagusi gisa jarduten 
du, ekitaldi honetarako nahikoa eskumen duelarik, Bilboko V. M. D. A. O notarioak 2012ko 
urtarrilaren 3an 2012/8 eskritura publikoan jasotakoari jarraiki. Aurrerantzean KUTXABANK.
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Adierazten dute

I. KUTXABANK Gasteizko Eduardo Dato kaleko 11.eko eraikinaren jabea da. Eraikin hori 
Gasteizko 5. Jabetzaren Erregistroko 61967 funtsari dagokio (2146 liburukia, 797 liburua, 138 
orria, katastro erreferentzia: 60. poligonoa, 888 hiri lursaila).

II. Aipatutako lursailak hiri-lurzoru klasifikazioa eta administrazio ekipamendurako kalifika-
zio xehatua du indarrean dagoen Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean, eta bertako 
5.03.24.9 artikuluan ezarritako erabileretarako eta plan orokor horrekin bateragarriak diren 
gainerako erabileretarako aurreikusitako helburuetarako erabili ahal da. Orubeak lehen ad-
ministrazio ekipamendurako erabilera zuen, dagoeneko desagertua, eta hortik datorkio duen 
kalifikazio xehatua.

III. Gasteizko Udalaren helburuen artean, herritar guztiek gozatzeko espazio gisa hiriaren 
erdialdeko protagonismoari eustea dago, ondare hori bai bertan bizi direnei eta hiriko bazter 
guztietako bisitariei ere dagokielako. Egiten den edozein proposamen ebaluatu egin behar 
da, hirigintzaren esparruari dagokion “hiriaren” ikuspuntutik, hirian hutsik dauden eraikinak 
birgaitzeko; hiri-egiturari eta eraikinei homogeneotasuna eta jarraitutasuna emango zaizkie, are 
gehiago dihardugun moduko eremuetan, hirigunearen erdigunean, horietan OR-2 ordenantza 
aplikatu beharrekoa delako. Izan ere, erabiltzen ez den eraikin hori berreskuratzea, kalifikazioa 
aldatu eta bizitegietarako jarrita, Udalak Gasteizko erdigunea birgaitu, berpiztu eta biziberritzeko 
den Erdigunerako Masterplanean aurreikusitako ekintzetako bat da.

IV. KUTXABANKek, aipatutako eraikinaren jabe den aldetik, eskatu egin dio Gasteizko Uda-
lari indarrean dagoen planeamenduaren aldakuntza bat sustatzeaz duen iritzia eta, egoki ba-
litz, ezarriko zituen baldintzak azaltzeko, hain zuzen ere egun duen administrazio ekipamendu 
atxikipena egoitzetarako kolektibora aldatzeaz, 2. ordenantza aplikatuta, beraien ustez lursaila-
ren ingurunera hobekien egokitzen dena izateagatik.

V. Eduardo Dato kaleko 11.eko lursailak 546,98 metro koadroko azalera du eta bertan hutsik 
dagoen eraikin bat dago. Hiri-lurzoru sailkapena eta administrazio ekipamendurako kalifika-
zioa du. OR-2 ordenantzaren eremuko lursaila da, mehelinen artekoa, eta aurreko aldetik duen 
bidearekin lerrokatuta eraikigarria da.

VI. Hirigintza Saileko Plangintzarako eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuko 
buruak txostena egin zuen 2017ko martxoaren 30ean, non aipatu den lursailaren kalifikazio 
urbanistiko xehatua aldatzeko aukera aztertzen den, egun duen administrazio ekipamendutik 
bizitegietakora pasatzeko, eta horri OR-2 ordenantza aplikatzea (XIX. mendeko lehen zabal-
gunea), hirigintza-eraikigarritasuna batere handitu gabe. Lehen Zabalgunea (XIX. mendekoa)

VII. Txosten tekniko honek hainbat zehaztapen jasotzen ditu: eraikin horrek noizean behin 
Luis de Ajuria aretoak izan dezakeen erabilera bakarrik du dinamismo hutsa, beheko solairuko 
gainerako eta goiko solairuak hutsik daudelarik. Beraz, hiriaren erdialdean dagoen horrelako 
eraikin batek ematen duen irudiak hirigintza-hutsune bat sortzen du hiriaren erdialdean, eta 
egungo kalifikazioa ez da etorkizunean berriz irekitzeko interesgarri, ez baita pizgarri diren 
ekimenak hartzeko erabilera malgua. Ez da komeni egungo kalifikazio xehatua mantentzea, 
ez herritarrentzat ez bisitarientzat; hiri-paisaiaren ikuspuntutik dinamizatzeko pizgarri izan dai-
tekeen edozein proposamen ekarpen positiboa litzateke, egoitzetarako erabilerari lotutako 
hiri-jarduera sustatzeko: gertuko merkataritza, zerbitzuak, hiriko jarduera, oro har...

VIII. Kalifikazio xehatua aldatzeak hirigintza aprobetxamendu haztatuaren gehikuntza dakar 
berekin, Hirigintza Saileko Plangintza eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuko te-
knikariek 2017ko martxoaren 28an egindako balioespen txostenean luze aztertu denez, non 
ondorioztatzen den Gasteizko Eduardo Dato kaleko 11.ean dagoen eta “60. poligonoko 888 
lursaila” katastro erreferentzia duen lursailean, behin eraikinaren jabeek aipatutako Plan Oroko-
rraren xedapen aldakuntza gauzatuz gero gertatuko litzatekeen hirigintza aprobetxamenduaren 
gehikuntzak gainbalioen ehuneko 15eko parte-hartze eskubidea emango liokeela administrazio 
honi, esan nahi baita, guztira, bederatziehun eta hirurogeita hamasei mila bederatziehun eta 
hirurogeita lau euro eta berrogeita hamasei zentimoko (976.964,56 euro) diru-kopurua.
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Aurrekari horiek kontuan izanik, alderdiek hitzarmen bat sinatzea erabaki dute, xedapen 
hauen arabera:

Klausulak

Lehena. KUTXABANKek planeamendua aldatzeko proiektua idazteko konpromisoa hartzen 
du, Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak hitzarmen honen I. azalpen puntuan adiera-
zitako lursailari ematen dion kalifikazio xehatuaren xedapen-aldaketa izango da, egun adminis-
trazio ekipamendurako duen kalifikazioa aldatu eta bizitegietakoa izatera pasatzeko, eta lursail 
hori OR-2 ordenantzan sartzea. Lehen Zabalgunea (XIX. mendekoa)

Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren xedapen-aldaketa proiektu hori, gutxienez, plan 
orokorrerako aurreikusitakoen antzeko dokumentuetan formalizatuko da, berariaz aldaketaren 
eremuari dagokionez. Hori guztia, Hirigintza Saileko Plangintza eta Hirigintza Antolamendua 
Gauzatzeko Zerbitzuko buruak 2017ko martxoaren 30ean egindako txosteneko 2.7 atalean au-
rreikusitakoarekin bat, zeinen aipamena egin baita adierazpenen ataleko X. puntuan.

Bestalde, Gasteizko Udalak KUTXABANKek aurkeztutako xedapen-aldaketaren proposa-
mena aztertzen duelarik, Hirigintza Saileko zinegotzi ordezkariak Tokiko Gobernu Batzarrari aur-
keztuko dio proiektua eta Plan Orokorraren aldaketaren tramitazioa tramitatu ditzan. Gasteizko 
Udalak aldaketa tramitatzeko eta sustatzeko konpromisoa hartzen du, eta dosierra Hirigintza 
Batzordeari aurkeztuko dio, gerora udalbatzak onets dezan.

Hitzarmen honek xede duen xedapen-aldaketak eragin egiten die indarrean dagoen Gastei-
zko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren hirigintza antolakuntza estrukturalen zehaztapenei 
eta, ondorioz, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen eta 90. 
artikuluak eta horrekin lotutakoek ezarritako moduan gauzatu behar da.

Hitzarmenak ez du bermatzen bertan ageri diren antolamendu aurreikuspenek arau juridiko 
bilakatzea. Planeamendu aldaketa azkenean onesten ez bada –adostutakoa antolamendua 
zentzugabea izateagatik, egokia ez izateagatik, edo legezkoa ez izateagatik –udalak hitzartutakotik 
urrunduta ebatzi beharko du, inolako erantzukizunik bere gain hartu gabe, nahiz eta konpromi-
soa hartzean hori antzeman behar zuen.

Bigarrena. KUTXABANKek, edo bere kausadunak, hitzarmen honen adierazpenen zatiko VIII. 
puntuan adierazitako kopurua ordaintzeko konpromisoa hartzen du, eraikigarritasun haztatuaren 
gehikuntzaren gainbalioetako parte hartzearen kontzeptuagatik, eta berariaz jasota uzten da 
kopuru hori lursail horren planeamendu aldaketa egin ondoren eraiki ahalko den eraikuntzarako 
lizentzia eman aurretik ordainduko dela.

Planeamendu aldaketa indarrean sartzen denetik 6 hilabeteko epean, lursail horretan 
eraikitzeko obra-lizentzia eskatu behar da udalean. Horrela egin ezean, hirigintza-ekintzak era-
gindako gainbalioetan komunitateak duen parte-hartzearen balorazioa eguneratu egin ahalko 
da, obra-lizentziaren datara.

Hirugarrena. KUTXABANKek ordaindu eta bere gain hartuko ditu hitzarmen honek xede 
duen Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketaren tramitazio administratiboen nahitaezko 
iragarkiak argitaratzeari dagozkion gastu guztiak, baita ere hitzarmen honen tramitazio admi-
nistratiboan nahitaezkoa diren iragarkien argitalpenei dagozkien gastuak ere.

Gastu horiek Gasteizko Udalari ordaindu behar dizkio KUTXABANKek, sortzen diren unean, 
eta Gasteizko Udalak hala eskatzen dionean, beti ere horien ordainketa-egiaztagiria egingo delarik.

Laugarrena. Alderdietako batek bere betebeharrak betetzen ez baditu, hitzarmen hau bertan 
behera geratuko da, baina aldez aurretik, baldintzak bete dituen alderdiak eskatu egin behar dio 
beste alderdiari bete gabe utzi dituen horiek betetzeko, eta 30 eguneko epea eman horretarako.

Bosgarrena. Hitzarmen honek izaera juridiko-administratiboa du eta administrazioarekiko 
auzietarako epaitegi eta epaimahaiei dagokie hitzarmenetik eratorritakoaren ezagutza .

Eta, beren adostasunaren erakusgarri, hitzarmen hau izenpetzen dute aldeek, adierazitako 
leku-egunetan
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