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VITORIA-GASTEIZKO UDALA
OGASUN SAILA

Ondare Kudeaketa

Olarizuko parkeko pinudiaren ingurunean abentura-parke bat jarri eta hura zaintzeko kudeake-
ta-mandatua egitea Ingurugiro Gaietarako Ikastegia tokiko erakunde autonomoari

Olarizuko lorategi botanikoa sortu zenez geroztik, ingurumen-hezkuntzaren arloko hainbat 
jarduera sustatu ditu bertan Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak, baita lorategiaren erabilera 
publikoa ere, ikasleei nahiz beste edonori zuzenduta, landare-biodibertsitatearen balioari za-
balkundea eman eta hori kontserbatzeko premiaz ohartarazteko.

120 hektareatik gora hartzen ditu Olarizuko lorategi botanikoak, gehienak Europako basoen 
arboretoari eskainiak, non kontinenteko baso-ekosistemak baitaude ordezkatuta.

Etxaldearen eta Olarizuko zelaien inguruan, berriz, lekuaren erabilera tradizionaletatik geratu 
diren zuhaiztiak ditugu, hala nola dehesa-hariztia eta pinudia. Herritarrek asko erabiltzen dituzte 
espazio horiek, ibiltzeko nahiz aisialdirako.

Lorategi botanikoa osatzen duten bilduma eta espazioak ezagutu eta interpretatzeko progra-
mazio zabalaz gain, jendaurreko harrera-zerbitzu bat abian jarria dute, 2016az geroztik, Ingurugiro 
Gaietarako Ikastegiak eta Gasteizko Udaleko Biltzar eta Turismo Zerbitzuak, eta bizikleta-alokairua 
eta lurraldean barrena bizikletaz baliatzekoak diren zerbitzu turistikoak eskaintzen dituzte bertan.

Lorategi botanikoa are erakargarriago egin eta bertako erabilera publikoak areagotze aldera, 
bisitariei baso baten zuhaitz-geruzara iristeko aukera emango dien parke baten instalakuntza 
sustatzeko asmoa du Udalak, hartara haren ingurumen-interpretazioa hobetzeko, arriskurik 
gabeko eta edonorentzako moduko formatu ludikoan.

Duen esperientziagatik eta behar diren baliabide tekniko egokiak dituelako, Udal honek uste 
du Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak izan behar duela berriro ere abentura-parke hori behar 
bezala kudeatzeko beharrezko diren egintzak gauzatu behar dituena, hirigintza-antolamenduan 
eta indarrean dauden legeetan ezarritakoa aintzat hartzen delarik.

Hori dela eta, behar den espazioa utziko dio Udalak Ingurugiro Gaietarako Ikastegiari par-
kean, baita lorategi botanikora sartzeko oraintxe instalatzen ari diren eraikina ere. Zehazki, 
parkearen sarreran dagoen zuhaiztia utziko zaio —Olarizu hiribidearen bukaeratik aurrera—, 
eta sarbide gisa eta parkeko jarduerei buruzko informazioa emateko baliatuko den eraikina.

51-5 lursailaren parte da espazio hori, eta lursail horrek, aldi berean, Udal honen Onda-
sun eta Eskubideen Inbentario Orokorreko 1. epigrafeko I-1903 erreferentziako udal ondasuna 
osatzen du, beste batzuekin batera, zeinek jabari publikoko eta erabilera publikoko ondasunaren 
izaera baitu.

Erakunde autonomo batek udal ekimen bat kudeatzea Udalaren lurretan legez aurreikusia 
dago Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean, honela baitio 
11. artikuluan: “Administrazioko organoen edo zuzenbide publikoko entitateen eskumeneko jar-
duera materialak edo teknikoak administrazio bereko edo beste bateko organoen edo entitateen 
gomendio utz daitezke, jarduera horiek haien eskumenen barruan badaude, eraginkortasunari 
begira komeni bada, edo jarduera horiek gauzatzeko baliabide tekniko egokirik ez badago”.
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11. artikulu horren 2. puntuan honela dago jasota: “Kudeatzeko gomendioak ez dakar ez 
eskumenaren titulartasuna ez eskumen horretaz baliatzeko funtsezko elementuak lagatzea; 
horrelakoetan, kudeatzeko gomendioa eman duen organoaren edo erakundearen ardura izango 
da gomendioan emandako jarduera material zehatzari oinarria emango dioten edo hura barne 
hartuko duten egintza edo erabaki juridiko guztiak hartzea”.

Abian jartzeko eta ondoren funtzionamendu egokia zaindu eta kontrolatzeko beharrezko di-
ren jarduera eta kontratazioen bitartez gauzatuko da abentura-parkearen kudeaketa, Ingurugiro 
Gaietarako Ikastegiak bere gain hartuko duen hori, egokitzat jotzen dituen jarraibideak ematen 
dizkielarik kontratistei, eta sortzen den edozein gorabehera Udalari jakinarazten, baldin eta 
Udalak edonolako erantzukizunak eskatzea ekar balezake dena delako gertaerak.

Kudeaketa-mandatuaren epea sei urtekoa izango da, erabakia ALHAOn argitaratzen den 
egunaren biharamunetik.

Tokiko Gobernu Batzarrak duenez ondarearen alorreko eskumena —Sektore Publikoko Kon-
tratuen Legearen testu bateratu onetsi zeneko azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege De-
kretuaren bigarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera—, erabaki-proposamen hau 
egiten dio Ogasun Saileko zinegotzi ordezkariak:

Lehena: Ingurugiro Gaietarako Ikastegiari kudeaketa-mandatua egitea, basoaren zu-
haitz-geruzara iristeko abentura-parkea jarri, garatu eta zaintzeko —arriskurik gabeko eta 
edonorentzako moduko formatu ludikoan—.

Bigarrena: Lorategi botanikora sartzeko oraintxe instalatzen ari diren eraikina eta beharrezko 
den zuhaizti-espazioa —Olarizu hiribidearen bukaeran dagoena, zein 51-5 lursailaren parte baita, 
eta, aldi berean, Udal honen Ondasun eta Eskubideen Inbentario Orokorreko 1. epigrafeko 
I-1903 erreferentziako udal ondasuna osatzen baitu, beste batzuekin batera, eta jabari publikoko 
eta erabilera publikoko ondasunaren izaera baitu— mandatu-hartzailearen esku uztea.

Hirugarrena: abian jartzeko eta ondoren funtzionamendu egokia zaindu eta kontrolatzeko be-
harrezko diren jarduera eta kontratazioen bitartez gauzatuko da abentura-parkearen kudeaketa, 
egokitzat jotzen diren jarraibideak ematen zaizkielarik kontratistei, eta sortzen den edozein 
gorabehera Udalari jakinarazten, baldin eta Udalak edonolako erantzukizunak eskatzea ekar 
balezake dena delako gertaerak.

Laugarrena: kudeaketa-mandatu hau eta administrazio publikoen ondareari buruzko araudia 
aintzat harturik egingo da kudeaketa.

Bosgarrena: kudeaketa-mandatuaren epea sei urtekoa izango da, erabakia ALHAOn 
argitaratzen den egunaren biharamunetik.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko irailaren 27an

Ogasun Saileko zinegotzi ordezkaria
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