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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

Lokala baten enkantea Burgosen

Luis Polancos Rozas jaunaren (IFZ: 14593034V) aurka dirubilketa exekutiboan izapidetzen ari 
den premiamenduzko administrazio espedientea dela eta, azaroak 3ko 1770/2017 erabakiaren 
bitartez, ondasun bahitua enkante bidez besterentzea erabaki da.

Horregatik eta Arabako Lurralde Historikoaren Diru Billketaren Araudi Orokorraren 175. 
artikuluan ezartzen duenarekin bat etorriz, 2017ko azaroak 17an eman zuen ondoko:

“Probidentzia Ondasun bahitua enkante bidez besterentzeko agindu da. Enkantea dirubilketa 
exekutiboaren bulegoetan egindo da – Probintzia plaza, 13-behea, Vitoria-Gasteiz, 2018ko uztai-
laren 23an , goizeko 11:00etan. Enkantea izapidetu eta egiteko, maiatzaren 10eko 48/1994 Foru 
Dekretuaren 176., 177. eta 178.artikuluei jarraituz. Foru Dekretua, Arabako Lurralde Historikoaren 
Diru Bilketaren Araudi Orokorra onartzen da.”

Aipatutako probidentzia hori betetzeko ematen da argitara enkantearen iragarki hau, eta 
honakoa jakinarazten zaie lehiaketan parte hartu nahi dutenei:

1. Hona hemen besterenduko den ondasunaren deskribapena:

Hiri Ondasuna. Lokala Burgosen, Eduardo Martínez del Campo kaleko 6 zenbakiko 1. Solai-
ruan. Sotoa, 280,40 m2-ko azalerakoa. Kuota: ehuneko 7,58.

Hemen jasota ageri da: Burgosko 1 zenbakiko Jabetza Erregistroan, 4027 liburukian, 732 li-
bruruan, 79. Orrialdean, 13870 finka zenbakiaz. Bahituraren idatzoharra: O letra, S letrak luzatua.

2. Indarrean jarraituko duten kargek: Bahitura Burgosko Udalaren alde, 1.912,60 eurokoa 
(mila bederatziehun eta hamabi euro eta hirurogei zentimo).

3. Lehen lizitazioan egingo den enkante mota 105.510,55 eurokoa (ehun eta bost mila bos-
tehun eta hamar euro eta berrogeita hamabost zentimo) izango da.

4. Enkantea hasi eta gero, eskaintzen arteko tartea 3.000,00 eurokoa (hiru mila euro) izango 
da. Eskaintzak horretara egokitu beharko dira.

5. Lizitatzaileek espedientera sartu diren jabetza-tituluak izango dituzte eta Burgosko 1 zen-
bakidun jabetza erregistroko erregistratzaileak emandako karga-egiaztagiria izango dute, eta 
ez dute besterik eskatzeko eskubiderik izango. Egiaztagiri horiek dirubilketa exekutiboaren 
bulegoan daude erakusgai.

6. Enkantean pertsona fisiko edo juridikoek hartu ahal izango dute parte, lizitatzaile gisa, 
behar bezala identifikaturik egoteaz gain, zuzenbidearen arabera jarduteko gaitasuna badute 
eta parte hartzeko legezko eragozpen edo mugarik ez badaukate.

7. Lizitatzaileek gutxienez enkantearen oinarrizko prezioaren ehuneko hogei jarri beharko 
dute gordailu gisa, enkantearen epaimahaian. Kopuru hori foru ogasunean sartuko da behin 
betiko, esleipendunak errematearen prezioa ordaindu ezean. Horretaz gain, erantzukizunak ere 
eska dakizkioke lizitatzaileari, esleipena egin ezinaren ondorioz gordailuan utzitako zenbateko 
hori baino kalte handiagoak sortu baditu.
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8. Ahoz egingo dira eskaintzak. Horretaz gain, eskaintzak gutun-azal itxian ere aurkez dai-
tezke, eta gehienezko eskaintza modura hartuko dira. Horretarako epea enkantea iragartzen 
denean hasiko da eta enkantea hasi baino ordubete lehenago amaitu. Dirubilketa exekutiboan 
erregistratuko dira eskaintzak, eta, haiekin batera, honako agiri hauek aurkeztu behar dira: 
Arabako Foru Aldundiaren aldeko txeke ziurtatua, gordailuaren zenbatekoarena; lizitatzailearen 
Nortasun Agiri Nazionala, eta, beharrezkoa balitz, daukan ordezkaritza egiaztatzeko eskritura 
publikoa edo agiria. Agiri horien ordez kopia alderatuak ere aurkeztu ahal izango dira.

9. Enkantea ondasunaren esleipena egin aurretik edozein unetan eten daitekeela, zorra, 
korrituak eta prozeduraren kostuak ordaintzen badira.

10. Erremate-egileak esleipenaren unean bertan edo esleipena egin ondorengo bost egu-
netan ordainduko dute gordailuaren eta esleipen prezioaren arteko aldea.

11. Lehendabiziko enkantea esleipenik gabe geldituz gero, Mahaiak bigarren lizitazioa egi-
tea erabaki dezake ekitaldian bertan. Bigarrenak lehenengoaren betekizun berak izango ditu. 
Horretarako, ordu erdiko epea emango da, enkantean jardun nahi dutenek gordailua egin 
dezaten; ondasunaren oinarrizko prezioa, bestalde, lehenengo enkantearena baino ehuneko 
hogeita bost txikiagoa izango da. Mahaiak salmenta eta ondasunak zuzeneko esleipen bidez 
eman daitezkeela ere.

12. Enkante bidezko salmentaren ondorioz sortzen diren agiri publikoa formalizatzeari 
buruzko gastuak, erregistrokoak, badagokio, eta zergak esleipendunaren kontura izango dira.

Hau guztia ALHAOn argitaratzeko agintzen dut eta ohartarazten ezen iragarki honek jakina-
razpenaren balioa izango duela bizileku ezezaguneko zordunentzat, baita arlo zibil edo admi-
nistratiboaren ikuspegitik interesa izan dezaketen beste hirugarren batzuentzat ere.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko abenduaren 5a

Dirubilketaren Zerbitzuaren burua
JAVIER LÓPEZ DE CALLE OCHOA DE ERIBE


		2017-12-15T06:43:38+0000




