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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia Iragarkiak

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA
OGASUN ZUZENDARITZA

Dirubilketa Zerbitzua

Sozietate partaidetzen eta partaidetzako maileguen enkantea

Derrigorrezko dirubilketako bulegoan BM & ALESSIO INVESTMENTS SLUren aurka (IFZ: 
B01456920) izapidetzen ari den premiamenduzko administrazio espedientean, uztailaren 19ko 
1163/2017 Ebazpenaren bidez, baimena eman zen beherago adierazten diren ondasunak enkante 
publikoan saltzeko.

Adierazitakoa oinarri hartuta, eta Arabako Lurralde Historikoaren Dirubilketa Arautegi Oroko-
rrak 175. artikuluan ezarritakoaren arabera, 2017ko uztailaren 31an ondoko hau eman zen:

“PROBIDENTZIA, agintzen duena bahitutako ondasunen enkantea egitea, 2017ko irailaren 
22an, 10:00etan, Arabako Foru Aldundiaren derrigorrezko dirubilketako bulegoan (Probintzia 
plaza, 13, behea, Gasteiz), maiatzaren 10eko 48/1994 Foru Dekretuak, Foru Dirubilketako Arau-
tegi Orokorra onartzen duenak, 176., 177. eta 178. artikuluetan xedatutakoa betez hura izapidetu 
eta egiterakoan”.

Probidentzia hori betetzeko, argitara ematen da enkante iragarki hau, eta honako hau jaki-
narazten zaie lehiaketan parte hartu nahi dutenei:

1. Hona hemen besterenduko diren ondasunen deskribapena:

1. LOTEA. Megatech Industries SL enpresaren 13.000 sozietate partaidetza eta partaidetzako 
2 mailegu.

2. Indarrean jarraituko duten kargek: bat ere ez.

3. Enkante oinarria, lehenengo lizitazioan, 402.748,13 euro (laurehun eta bi mila zazpiehun 
eta berrogeita zortzi euro eta hamahiru zentimo) izango da.

4. Enkantea hasi eta gero, eskaintzen arteko tartea hiru mila (3.000) euro izango da. 
Eskaintzak horretara egokitu beharko dira.

5. Ondasunak Arabako Foru Aldundiarentzat bahiturik daude eta zordunaren jabetza dira, 
Megatech Industries SLren administratzaile bakarrak 2015eko ekainaren 18an egindako ziur-
tagiriak dioenez.

6. Behar bezala identifikatutako pertsona fisiko edo juridikoek hartu ahal izango dute parte 
enkantean lehiatzaile gisa, zuzenbidearen arabera jarduteko gaitasuna badute eta parte hartzeko 
legezko eragozpen edo mugarik ez badaukate.

7. Lehiatzaileek, gutxienez, enkanteko oinarrizko prezioaren ehuneko 20 jarri beharko dute 
gordailu gisa, enkantearen mahaian. Esleipendunak ez badu ordaintzen erremateko prezioa, 
kopuru hori Foru Ogasunean sartuko da behin betiko. Horrez gainera, erantzukizunak ere eskatu 
ahal izango zaizkio lehiatzaileari, esleipenaren eraginkortasunik ezak gordailuaren zenbatekoa 
baino kalte handiagoak sortzen baditu.

8. Enkantea ahozko eskaintzen sistemaz egingo da. Horrez gainera, gutun azalean itxitako 
eskaintzak ere onartuko dira, enkantea iragartzen denetik eta hori hasi baino ordubete lehenago 
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arte –azken eskaintza hauek gehienekoak izango dira. Derrigorrezko dirubilketako bulegoan 
erregistratuko dira eskaintzak, eta, haiekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira: 
Arabako Foru Aldundiaren aldeko txeke ziurtatua, gordailuaren zenbatekoaz; lizitatzailearen 
nortasun agiri nazionala, eta, hala badagokio, daukan ordezkaritza egiaztatzen duen eskritura 
publikoa edo agiria. Estos documentos podrán ser sustituidos por copias cotejadas de los 
mismos.

9. Enkantea ondasuna esleitu aurreko edozein unetan etengo da zorra, interesak eta proze-
duraren kostuak ordaintzen baldin badira.

10. Lehenbiziko enkantea esleipenik gabe geldituz gero, mahaiak bigarren lizitazioa egitea 
erabaki dezake ekitaldian bertan. Bigarrenak lehenengoaren betekizun berak izango ditu. Horre-
tarako, ordu erdiko epea emango da, lehiatu nahi dutenek gordailua egin dezaten; ondasunen 
oinarrizko prezioa, bestalde, lehenengo lizitazioarena baino ehuneko 25 txikiagoa izango da. 
Mahaiak, baita ere, saldu eta zuzenean esleitzeko izapidearen aurka jo ahal izango du.

11. Enkante bidezko salmenta honen ondorioz sortzen diren agiri publikoa formalizatzeko 
gastuak eta zergak esleipendunaren kontura izango dira.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko abuztuaren 11

Dirubilketaren Zerbitzuaren burua
JAVIER LÓPEZ DE CALLE OCHOA DE ERIBE
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