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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AGURAINGO UDALA

Hasierako onespena ematea 3 poligonoko 134 lurzatiko lursailaren zati bat aldez aurretik es-
kuratzeko hirigintza hitzarmenari

Alkateak, 2018ko apirilaren 6ko dekretu baten bidez, ebazpena eman du, zeinaren bidez ha-
sierako onespena ematen baitzaio Caja Laboral Popular, Cooperativa de Créditorekin izenpetu 
beharreko hirigintza hitzarmenari, zeina 3 poligonoko 134 lurzatian 35,95 metro koadroko lursail 
zatia aldez aurretik eskuratzeko baita, espazio libre publikotzat erabiltzeko. Hona hemen testua:

Hirigintza hitzarmena, hornidura publikoetara bideratutako lursailen 
zuzeneko okupazioa bideratzeko, aprobetxamendu erreserbaren bidez

Agurain, 2018ko martxoaren 16a.

Bildu dira

Iñaki Beraza Zufiaur, Aguraingo Udaleko alkate-lehendakaria, zeinaren datu pertsonalak 
isilean gordetzen diren bere kargua dela eta jarduten duelako.

A. F. I. S (NAN zk.: ……….), Caja Laboral Popular, Cooperativa de Créditoren ordezkaritzan 
(helbidea: Jose Maria Arizmendiarreta pasealekua z.g., Arrasate; IFK: F-75076935).

Aldeek hitzarmen hau egiteko behar besteko eta beharrezko den legezko ahalmena aitortzen 
diote elkarri, eta adierazten dute ez zaiela ezarri indarreko legedian aurreikusitako inolako ez-
gaitasun edo bateraezintasunik eta, beraz,

Hau adierazten dute

I. Caja Laboral Popular, Cooperativa de Crédito da lurzati honen jabea:

Azalpena: hiri finka, Foru kaleko 25. zenbakian; azalera: ehun eta berrogeita hamalau metro 
eta laurogeita hamar dezimetro koadro.

Bat dator Gasteizko 1 zenbakiko Jabetza Erregistroko 7.106 zenbakiko finkarekin, eta Agura-
ingo udalerriko 3 poligonoko 134 katastro lurzatiarekin; azalera: 154,90 metro koadro. Honekin 
batera doa katastroko fitxa, 1 zenbakiko agirian.

II. Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean bizitegitarako hiri lurzoru gisa sailkatu da lurzatia, 
HEA-1, Erdi Aroko hirigunea, arearen barruan, zeina lotzen baitzaio martxoaren 27ko 164/1999 
Foru Aginduaren bidez behin betiko onetsitako Aguraingo Hirigune Historikoa Osorik Birgai-
tzeko Plan Bereziaren arautegiari.

Lurzatia EUK-4 etxebizitzetarako egikaritze unitate konposatuan dago sartuta.

Hirigintzako zehaztapenen arabera, finka horren zati bat, hain zuzen 35,95 metro koadro, 
Aguraingo Udalari laga behar zaizkio, Aguraingo Hirigune Historikoko BEPBren arabera tokiko 
bide sistema eratzen duelako. Honekin batera doa, 2 zenbakiko agirian, laga beharreko azalera 
(aurrerantzean, lursaila) identifikatzen duen hirigintza fitxa.

III. Udalaren interesekoa da lursail hori aldez aurretik eskuratzea, oinezkoentzako espaloia 
aldez aurretik egikaritzeko, hartara eremu hartako bideak hobetuko eta zona hartako autobus 
geralekua berritzeko lanak erraztuko baitira. Hain zuzen, jardun horiek egin beharrekoak eta 
premiazkoak dira, herritarren erosotasun eta segurtasunerako garrantzitsuak direlako.

Beraz, komeni da une honetan lursailaren aldez aurreko lagapena egitea; izan ere, bestela, 
berriro lurzatikatzeko proiektua onartu arte ezin izango litzaioke udalari helarazi, erabilera hori 
ezarri diezaion, eta epe luzeegia da hori.
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IV. Ekainaren 30eko 2/2006 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoru eta hirigintzarenak, 
honako hau xedatzen du 188. artikuluan:

“Jarduketa integratu baten barruan edo hari atxikita dauden sistema orokorren edo lokalen 
sareko zuzkidura publikoetarako lursailei dagokienez, aldez aurretik eskuratu ahal izango dira, 
zuzeneko okupazioaren bitartez. Kasu horretan, okupatu beharreko lursailei dagokien hirigintza 
eraikigarritasuna aitortuko zaio horien titularrari, egikaritze unitateak gerora izango duen gara-
penaren kargura, aldez aurretik titularrarekin hitzarmenik egin beharrik gabe.”

V. Planeamenduan ezarritakoaren arabera, EUK-4 etxebizitzetarako unitate konposatuaren 
batez besteko aprobetxamendua metro koadroko 1.404 aprobetxamendu unitate da, eta eremu 
osoan honako hauek eraikitzea aurreikusi da: 14 etxebizitza; bi eraikin, NEB-14-1 eta NEB 14-2 
blokeak; eta bi eraikin, NEL 14-3 eta NEL 14-4 loteak.

VI. Caja Laboral prest dago udalari laguntzeko eremu hartako bideak hobetzen, baina ez 
soilik lurzoruaren aldez aurreko lagapena eginez, bai eta lurzatiaren hesiak berriz jartzearen 
kostuak bere gain hartuz ere, hirigune historikoko BEPBk ezarritako lerrokatzearekin bat etorriz. 
Era berean, udalak zoladura jarriko du lagako den eremuan, zeinetan, gerora, urbanizazio obrak 
egingo baitira, EUK-4 unitatea garatzen denean. Horregatik guztiagatik, aldeek hitzarmen hau 
egiten dute, honako hauen arabera:

Klausulak

Lehenengoa. Hitzarmenaren xedea.

Caja Laboral Popular Cooperativa de Créditok Aguraingo Udalari lagatzen dio, eta horrek 
onartzen, Aguraingo Foru kaleko urbanizazioa egikaritzeko udalak okupatu nahi duen lursai-
laren jabetza.

Era berean, Caja Laboral Popularrek 6.511,00 euroko (BEZa barne) zenbatekoa eman dio 
Aguraingo Udalari, gaur transferentzia eginda Aguraingo Udala titular duen ES73 3035 0051 
1105 10011152 kontura, hesia jartzearen gastuak ordaintzen laguntzeko. Zenbateko horren or-
dainketa gutuna eman du.

Ekainaren 30eko 2/2006 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoru eta hirigintzarenak, 
188. artikuluan jasotako xedapenen arabera izapidetu eta gauzatuko da lagapena.

Bigarrena. Izaera.

Hirigintza hitzarmen honek izaera juridiko administratiboa dauka. Hitzarmenean jasotako 
xedapenek arautuko dute, eta osagarri izango dira administrazio zuzenbidearen arloko arauak 
eta, halakorik ez badago, zuzenbide pribatukoak.

Hitzarmena betetzeari, interpretatzeari, haren ondorioei eta hura iraungitzeari loturiko gai 
guztiak administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren eskumena izango dira.

Hirugarrena. Udalerriaren intereserako egokitasuna justifikatzea.

Hitzarmen hau egokia da udalerriaren intereserako, oso beharrezkoa den bide publiko ba-
ten gauzatzea aurreratzea ahalbidetzen duelako, bestela asko atzeratuko bailitzateke, EUK-4 
egikaritze unitatearen garapenari lotuta dagoelako.

Laugarrena. Hirigintza aprobetxamenduaren erreserba.

Aguraingo Udalak egikaritze unitatearen geroko garapenean lursailari dagokion hirigintza 
eraikigarritasunerako eskubidea aitortzen die lagatzaileari eta kausadunei, bestelako hitzarmenik 
egin beharrik gabe.

Hirigintza aprobetxamendu hori martxoaren 27ko 164/1999 Foru Aginduaren bidez behin 
betiko onetsitako Aguraingo Hirigune Historikoko BEPBko EUK-4 egikaritze unitatean gauzatuko 
da, edo, behin-behinean, aurreko hori ordez dezakeen egikaritze unitatean.
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Erreserba epea lau urtekoa izango da, gaurtik aurrera. Baldin epe horretan hirigintza aprobe-
txamendua gauzatzen ez bada, jabeak ekainaren 30eko 2/2006 Legeak, Euskal Autonomia Erki-
degoko lurzoru eta hirigintzarenak, 188.4 artikuluan jasotako desjabetzea hertsatuki eska dezake. 
Aurrekoa gorabehera, epe hori luzatu ahal izango da, baldin eta eremua egikaritzen ez bada.

Bosgarrena. Berehala okupatzeko esanbidezko baimena.

Jabeak baimen esanbidezko eta baldintzarik gabea ematen dio Aguraingo Udalari, lagatako 
lursailak benetan okupa ditzan. Beraz, udalak ez du zertan itxaron beharko zuzeneko okupa-
zioaren prozedura bukatu arte, lagatako lursailak okupatzeko eta, egoki bada, baimena emateko 
egoki jotzen dituen proiektuak egikaritzen hasteko. Nolanahi ere, jarraitu beharko du lursailak 
Jabetza Erregistroan udalaren alde eta aprobetxamenduaren erreserba jabearen alde benetan 
inskribatu arte.

Jabeak uko egiten dio horniduretara bideratutako lurzoruaren aldez aurreko okupazioa 
dela-eta kalte ordainik jasotzeari.

Eragindako finkaren zati bat edo finka osorik besterentzeak ez du aldaketarik eragingo lur-
sailaren udalaren aldeko lagapenean, eta titular berriek lagapen horri eusteko betebeharra 
hartzen dute. Eskuratzailea eskualdatzailearen posizio juridikoan sobrogatuta geratuko da, 
zeinak hitzarmen honen bidez hartutako konpromisoa idatziz jaso beharko baitu besterentze 
egintzan. Halakoetan, Aguraingo Udalari jakinarazi beharko zaio eskualdatzea egin dela eta titu-
lar berriaren izena eta helbidea zein diren, jabaria eskualdatzeko eskrituraren kopia arruntaren 
bidez, eta hirigintza hitzarmen honetatik eratorritako eskubide eta betebeharrak eskuratzaileari 
subrogatzen zaizkiola.

Seigarrena. Jabetza erregistroan inskribatzea.

Aguraingo Udalak egin beharreko jardunak egingo ditu agiri hau Jabetza Erregistroan 
inskribatzeko, eta hornidurarako lursailaren lagapena eta aprobetxamenduaren erreserba ge-
hituko zaizkio, kasu honetan folio independentean, zeinetan ezarriko baitira jabari inskripzioak 
eta finkaren gaineko indarreko gainerako eskubide errealak (2/2006 Legearen 188.3.f artikulua).

Aguraingo Udalak ordainduko ditu inskribatzeak edo egin beharrekoa egoki egiteko beha-
rrezko diren jardunek eragindako gastuak.

Zazpigarrena. Publizitatea.

Udalak hitzarmen hau jendaurrean jarriko du, hirigintza tresna gisa, interesa duen orok az-
tertu, edukiari buruzko informazioa jaso edo kopiak egiteko, 2/2006 Legeak 188.3.a artikuluan 
xedatutakoaren arabera.

Zortzigarrena. Indarreko legediaren eta planeamenduaren arabera aplikagarri den araubide 
juridikoa.

Indarreko legediaren arabera, hitzarmen honek izaera juridiko administratiboa dauka on-
dorio guztietarako, eta administrazioarekiko auzien jurisdikzioari dagozkio hitzarmena egiteari, 
betetzeari, interpretatzeari, haren ondorioei eta hura iraungitzeari loturiko gai guztiak.

Eta, bi aldeek, ados daudela adierazteko, irakurri eta gero, hirigintza hitzarmen honen bi 
ale izenpetzen dituzte.

Hitzarmena jendaurrean jarriko da hogei egun balioduneko epean, iragarki hau ALHAOn 
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta, interesdunek espedientea aztertu eta, hala 
badagokio, egokiak iruditzen zaizkien alegazioak egin ahal izan ditzaten.

Guztiek jakin dezaten eta dagozkion ondorioak izan ditzan argitaratzen da hau.

Agurain, 2018ko apirilaren 12a

Alkatea
IÑAKI BERAZA ZUFIAUR
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