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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
LURRALDEA ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILA

Gasteizko HAPOko Salburua eta Zabalgana eremuetako ekipamendu eta etxebizitza planari 
dagokion hirigintzako jarduketa-programaren nahitaezko birpartzelaziorako proiektua

2019ko irailaren 6an egindako bilkuran, erabaki hau hartu zuen Gasteizko Tokiko Gobernu 
Batzarrak Gasteizko Salburua eta Zabalgana eremuetako ekipamendu eta etxebizitza planari da-
gokion hirigintzako jarduketa-programaren nahitaezko birpartzelaziorako proiektuarekin lotuta:

ERABAKI-PROPOSAMENA

Lehena. Behin betiko onestea Gasteizko HAPOko Salburua eta Zabalgana eremuetako 
ekipamendu eta etxebizitza planari dagokion hirigintzako jarduketa-programaren nahitaezko 
birpartzelaziorako proiektua, Barbara y Uriarte SLP-k 2019ko uztailaren 29an aurkeztutako doku-
mentazioan jasotakoaren ildotik.

Bigarrena. Birpartzelazioaren behin betiko onespenaren ondoren hitzarmen-batzar bakarra 
eratuko da, eta Gasteizko Udala horretan parte hartzeko eskubideaz baliatuko da, birpartzela-
ziotik ateratzen diren lursailak ez daitezen jabetzaren erregistroan inskribatu harik eta funtsari 
hasieran zegokion hitzarmen-batzarrak 21 Zabalgunearekin aurretiaz egindako zorraren zatia 
ordaintzen duen arte edo, gutxienez, harik eta, borondatez ordaintzeko epea bukatu delarik, 
batzar horrek Udalari eskatzen dion arte titular zordunen kontra diru-bilketa betearazlearen 
prozedurak abiarazteko.

Hirugarrena. Hasierako onespena emateko erabakiari egindako alegazioei dagokienez:

1. Neinor Norte SLU-k, Harri Iparra SA-k, Trenbide Azpiegituren Administratzaileak (ADIF) 
eta Kutxabank SA-k dokumentuaren kopiak lortzeko egindako eskabideak ezestea, ez dutelako 
alegazioaren izaera.

2. J-I eta M-A FdL LdJ-A-k eta Larrea-Ehari, SL enpresak 1. sektorearen barruan esleitu zaien 
lursaila aldatzeko egin duten eskaera onestea, posible baita hori egitea beste jabe batzuei kalte-
rik egin gabe, baina 4. sektoreko lursailaren aprobetxamenduak 1. sektorean txertatzea ezestea, 
irizpideetako bat baita aprobetxamenduak jatorrizko kokalekuan uztea, zegokien tipologian, 
jabekideen artean akordiorik egin ezean; izan ere, mantendu egiten dira jatorrizko sektoreen 
loturak, eta horietan likidatuko dira jatorrizko aprobetxamenduak, kokaleku zehatza aldatuta ere.

3. Y. BC eta J. VP-k jarritako funtsaren titulartasuna zuzentzea, eta onartzea haiek hitzarmenari 
atxiki zaizkiola eta birpartzelazioak eragindakoak direla, dokumentuaren akats formala zuzen-
tzeko baita. Ezestea 3. sektoreko lursail bat —tipologia tasatukoa— esleitzeko eskabidea, ez 
dagoelako hurbiltasun handiagoarako eskubide esklusiborik hirugarren batzuek eskubide bera 
eta aprobetxamendu multzokatuak dituztenean, horrek osorik esleitzea ahalbidetzen baitie; ho-
rren haritik, eremu berean zituzten aprobetxamenduak (lehengo 2. eta 3. sektoreak) 2. sektoreko 
lursail batean ——tipologia tasatukoa— esleitu zaizkie.

4. Iturri Landa Bi SL sozietateari zegokion esleipen proposamena zuzentzea, hura desegi-
teko eskrituraren terminoetan eta horri doitzeko, eta jakinaraztea 1. sektoreko lursail batean 
zuten partaidetza-kuotari zegokion esleipena sektore beraren barruko hiru lursailetan banatu 
dela. Orobat jakinarazten zaio ez dagoela kalte-ordainik jasotzerik 2008ko eraikuntza proiektua 
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prestatzeko 1. sektoreko M-25 lursailean egindako gastuengatik, horren gainean eraikitzeko 
lizentziarik eskuratu ez zenez —eta bertan eraiki ez zenez— alferrekoak gertatu baitira; lursail 
horren higiezin multzo pribatuari ere jakinaraziko zaio.

5. Construcciones Pérez de San Román, Promociones Azua-Gauna SL eta Lendiz 1.100 SL 
enpresek aurkeztutako alegazioa onestea, posible delako beste jabeei kalterik egin gabe, eta 
esleipena zuzentzea eskatutakoaren ildotik.

6. A, E, UC eta M-C CM-k aurkeztutako alegazioa ezestea, ezinezkoa delako haien alde 
gehikuntza-aprobetxamendua esleitzea, Salburuko eremuan zeuzkaten lurrak besterendu egin 
baitzituzten eta oraingo jabeak, haiek bezala, ez baitzitzaizkion hitzarmenaren bigarren erans-
kinari atxiki; bestetik, ez dira kontuan hartuko haiek zenbatekoekin lotuta egindako erreklama-
zioak, ez direlako birpartzelatze proiektuaren helburua.

7. MIdH ahizpek egindako alegazioa onestea eta haien partaidetza-kuotak eskatutakoari 
jarraituz zuzentzea, aurkeztutako dokumentazioari egokitzearren.

8. Kutxabank SA-ri hauek jakinaraztea: indibisoak saihesteko ahalegina egingo da, esleipe-
nak metatuz, eta ondoren lursailen barruan birpartzelazioak egin ahalko dira; emandako funtsen 
gaineko kargak eta gainerako zergak lekualdatuko dira, baita Promociones Iturrieta SA-k haren 
alde emandako hipoteka-agindua ere; zenbait hipotekaren titularrarekin lotuta antzemandako 
akatsa zuzenduko da; Centro Urvasco SA, Construcciones Urbanas Urco SA eta Urbanizadora 
Bascongada SA-ri esleitzen zaizkien aprobetxamendu-eskubideak haren alde pignoratzea ones-
ten da. Orobat jakinaraziko zaio ezetsi egiten dela haren alde dagoen hipoteka Berriaga Gestión 
Inmobiliaria SL-ren 100eko 3ko partaidetza-kuotara zabaltzeko eskabidea, 5. barrutiko jabetzaren 
erregistratzaileak emandako ziurtagiriaren arabera, baita aprobetxamenduak sortzen dituzten 
funtsen gainean haren alde zituzten hipotekak emaitza-funtsetara lekualdatzeko eskabidea ere, 
Hipoteka Legearen arabera horixe baita hipoteka hipotekatutako akzesio eta hobekuntzetara he-
datzeari jarritako salbuespenetako bat. Adierazten zaio, halaber, batzordeekiko saldo zordunen 
berri emango zaiola, alegazio-egilea exekutatzea tramitatzen ari den funtsei dagozkien neurrian.

9. G. VdM-O-k aurkeztutako alegazioa onestea, posible baita beste jabe batzuei kalterik egin 
gabe.

10. Sozietatearen izena Solvia Development SLU-tik Sabadell Real Estate Development 
SLU-ra aldatu dela jasotzea, aurkeztutako dokumentaziora moldatzeko, eta jakinarazpeneta-
rako adierazitako helbidea ere idatziz jasotzea, baina esleipenak aldatzeko eskabidea ezestea, 
birpartzelazioaren irizpideetako bat baita aprobetxamenduak jatorrizko kokalekuan mantentzea, 
zegokien tipologiaren barruan, jabekideen artean akordiorik lotu ezean; izan ere, jatorrizko sek-
toreen loturak mantendu egiten dira, eta horietan likidatuko dira jatorrizko aprobetxamenduak, 
kokaleku zehatza aldatu bada ere.

11. Residencial Pajarillos SL-ren eskubideak birdoitzeko eskabidea —Harri Iparra SA-k egin-
dakoa— zati batean onestea, aurkeztutako dokumentazioari egokitzearren, baina ez osorik, 
batetik, enpresa ez delako horien guztien titularra eta, bestetik, ez diolako Residencial Pajarillos 
SL-ri esleitutako eskubide guztiei eragiten, zati bat 5. sektoreko lursail batetik baitator, eta hori 
ez baitzitzaion enkantean esleitu alegazio egileari. Arcayate S. Coop. ek eskubideak birdoitzeko 
egindako eskabidea ezestea, aipatzen dituen 9a sektoreko lursailetik datozen eskubideak urba-
nizazio-lana ordaintzera behartuta daudenei baitagozkie edo behin betiko likidazioa ordaindu/
jaso dutenei, urbanizazioa eginda balego, hitzarmenaren 2. eranskinak xedatzen duenaren 
arabera. Ordezkatzearen emaitza diren funtsen loturak doitzea, aurkeztutako dokumentazioari 
egokitzeko, eta jakinaraztea dokumentu honi ez dagokiola urbanizazio-faseak programatzea, 
horiek Gasteizko ekipamendu eta etxebizitza planari dagokion hirigintzako jarduketa-programan 
zehazten baitira, eta likidazio kontuak aurreikusitako urbanizazio-gastu guztiak barne hartu behar 
dituela, noiz egiten diren gorabehera.



2019ko urriaren 18a, ostirala  •  121 zk. 

3/5

2019-03299

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

12. Adania Residencial SL-ri 6. sektoreko lursail batean esleitutako partaidetza-kuotaren berri 
ematea, eta ezestea 21 Zabalgunea SA-ri erositako lursailetatik datozen gehikuntza-eskubideak 
esleitu dakizkion egin zuen eskabidea, dena delako konpentsazio- edo hitzarmen-batzarreko 
kide diren aldetik urbanizazioa ordaintzen dutenei dagozkielako.

13. Ezestea Vitalquiler SL-k 21 Zabalgunea SA-ri erositako lursailetatik datozen gehikuntza-es-
kubideak esleitu dakizkion egin zuen eskabidea, dena delako konpentsazio- edo hitzarmen-ba-
tzarreko kide diren aldetik urbanizazioa ordaintzen dutenei dagozkielako.

14. Onestea Neinor Norte SLU-k tipologia tasatuko aprobetxamenduak lursail bakarrean 
metatzeko egin zuen eskabidea, posible baita beste jabe batzuei kalterik egin gabe.

15. Onestea Opacua SA-k egindako eskabidea Promociones Azua-Gauna eta Iruña ABEEari 
esleitutako eskubide jakin batzuk bahitu daitezen, baina ezestea eskuratutako eskubide jakin 
batzuk Lendiz 1.100 SL eta Promociones Azua-Gauna SL-ri esleitzeko eskabidea, sozietateek 
egin beharrekoa baita, lursailak haien alde esleitu bezain laster.

16. J. S. U, B eta M-L S. G-ri jakinaraztea birpartzelatzeko proiektu hau idazteko ekimena 
21 Zabalgunea udal hirigintza-sozietateari dagokiola, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko Legearen 48.3 artikuluak emandako ahalmenaren bitartez eta Salburuko eta Zabal-
ganeko jabeen elkarteen parte hartzeaz. Zati batean onestea esleipenak metatzeko egin zuten 
eskabidea, lursailen barruan haien esleipenak eta beste jabe batzuen eskubideak sartzearekin 
bateragarria den neurrian, posible delako beste jabe batzuei kalterik egin gabe, eta ezestea 
bigarren alegazioa, emaitza-lursailetako partaidetza-ehunekoak esleitutako eraikigarritasun 
haztatuarekiko proportzionalak direlako, lursailaren balioespen osoa kontuan hartuz, eta ez 
dagoelako arrazoirik egindako esleipenak gainerako jabe guztiei aldatzeko oso zati txikia duten 
jabekide batzuen kexagatik gainerako guztiak ados daudenean.

17. Basalde Bi SA, Basaldeberri 2003 SL eta Basalde Grupo Inmobiliario SL-k esleipenak 
berrelkartzeko egindako eskabideak onestea, posible baita beste jabe batzuei kalterik egin gabe.

18. Arisa Inversiones SL eta Fyll Suelo SL-k eskubideen titulartasuna bigarren konpainiaren 
izenean uzteko egin zuten alegazioa ezestea, lehena ez baitzaie ez hitzarmenari ez eranskinei 
atxiki.

19. Zadure SA-k alegazio atzera bota duela jotzea, eta birpartzelazio proiektua Udalarekin 
sinatutako hitzarmenera egokitzea.

20. T. LdLP, L eta M-E. FdS eta V. LdLG-k egindako alegazioa onestea, proposamenaren ter-
minoetan, posible baita beste jabe batzuei kalterik egin gabe.

21. F. RdM RdZ-k gehikuntza-eskubideen titulartasuna aldatzeko egin duen alegazioa onestea; 
alegazio egilearekin lotuta egindako akats materialak zuzentzea, aurkeztutako dokumentazioari 
egokitzeko, eta beste bi eskabide ezestea: gehikuntza-eskubideak babes ofizialeko etxebizitzaren 
eta tasatuaren tipologian proportzioan esleitzea eta ahizparekin batera metatzea, ez baitira 
nahiko bi tipologietan esleitzeko.

22. M. RdM RdZ-k bere esleipenak Ali Siglo XXI SL-renekin metatzeko egindako eskabidea 
onestea, posible baita beste jabe batzuei kalterik egin gabe, eta harekin lotutako akats materiala 
zuzentzea.

23. Ezestea Ali Siglo XXI SL-k egindako eskabidea 2. sektoreko lursail batean duen zati baten 
esleipena tipologia tasatukoa izan dadin, haren esleipenak RdM ahizpei egindakoekin metatzen 
baitira; bestetik, enpresaren esleipenak eta ahizpenak metatzeko egindako eskabidea onestea, 
posible baita beste beste jabe batzuei kalterik egin gabe.

24. DdCG neba-arreben eskabidea onestea, proiektua aurkeztutako dokumentazioari ego-
kitzeko, lursail jakin baten tituluari buruzko epigrafeari dagokion eskaera —DdC arrebak eta 
L. DdC neba bereiztea— izan ezik, jartzen duten funts bakoitzean duten partaidetza-kuotaren 
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100eko 100aren subrogazioaz izan behar baitu lursailaren esleipen-tituluak haietako bakoitza-
rentzat, haien erregistro-titularrak diren neurrian, hori ezartzen baitu hirigintza izaerako egintzak 
Jabetzaren Erregistroan izen-emateari buruzko 1093/1997 Errege Dekretuak —Hipoteka Legea 
betetzeko Erregelamenduaren arau osagarriak onesten ditu— 13. artikuluan.

25. L. RdAO-k aurkeztutako alegazioa onestea, posible baita beste jabe batzuei kalterik egin 
gabe.

26. Prosurna SL eta Creative Home SL-k aurkeztutako alegazioa onestea, proiektua aurkez-
tutako dokumentazioari egokitzeko.

27. Promociones Erbinor SL-k egindako eskaera onestea, hari egokitu zaion ordezteko eslei-
pena lursail bakarrean metatzeko, posible baita beste jabe batzuei kalterik egin gabe, eta ezestea 
gehikuntza-esleipena lursail bakar batean metatzeko eskabidea, tipologia tasatuan gehiegizko 
esleipena ekarriko bailuke, gainerako jabeen kalterako.

28. Estudio de Arquitectura Basa SL-k aurkeztutako alegazioa onestea, proiektua aurkeztu-
tako dokumentazioari egokitzeko.

29. Blaser Casala SL-k aurkeztutako alegazioa onestea, zuzenbidearekin bat datorrelako.

30. Ezestea Construcciones Urrutia SA-k aurkeztutako alegazioa, eragindako beste sozieta-
tearen (Promociones Gabazarra SLU) administratzaile judiziala kontra agertu delako, erosleak 
erreklamatzen dituen gehikuntza-eskubideen zio den lursaila saltzeko baimen judizialak ez 
baitzituen barne hartzen eskubide guztiak eta, beraz, ez baitira eskualdatu, eta ezin baita ho-
rrelakorik egin.

31. Altamira Santander Real Estate SAU-k aurkeztutako alegazioa onestea, posible baita 
beste jabe batzuei kalterik egin gabe, eta sozietatearen helbidea zuzentzea agirian.

32. L-13 SL-k aurkeztutako alegazioa onestea, proiektua aurkeztutako dokumentazioari 
egokitzeko.

33. Esleipenak LSU-ren jaraunspenaren onarpenari egokitzea, proiektua aurkeztutako doku-
mentazioari moldatzeko.

34. Construcciones Fernández de Nograro SA-k eginiko alegazioa onestea, arrazoia duelako.

35. Construcciones y Canalizaciones Avenida SL-ren eskabidea onestea, proiektua aurkeztu-
tako dokumentazioari egokitzeko, eta enbargoa altxatzeari buruzko alegazioa ezestea, ebazpen 
judizial baten ondorioa izanik auzitegietan errekurritu beharrekoa baita.

Laugarrena. Behin erabaki hau administrazio-bidean irmoa dela, sektorea birpartzelatzeko 
proiektua administrazio agiriaren bidez edo –jarduerak eragiten dienek hala nahiago badute, 
eta haien kontura– eskritura publikoaren bidez formalizatuko dela xedatzea, Hirigintza Kudeake-
tari buruzko Araudiaren 113.1 artikuluak ezarritakoari jarraituz; agiri bata zein bestea Jabetza 
Erregistroan inskribatu beharko da.

Bosgarrena. Erabaki honen ziurtapenaren hiru ale egiteko agintzea, 1093/1997 Errege Dekre-
tuaren 2.2 artikuluaren haritik, ondoren erregistroan inskribatu ahal izan dadin.

Seigarrena. Gauzatze unitatearen hirigintza-kudeaketarako hitzarmen batzarra eratzen de-
larik —Gasteizko Udalak aldez aurretik jardute oinarriak eta estatutuak onetsita—, hitzarmen 
batzarrari eskatuko zaio beharrezko izapideak egin ditzan emaitza-lursail bakoitzari dagokion 
katastro-erreferentzia esleitu dakion eta, proiektua Jabetzaren Erregistroan izena emanda da-
goenean, Udaleko Plangintza eta Hirigintza Kudeaketaren Zerbitzuan aurkez dezan aipatutako 
erakundeak egindako kopia, agiria jasota uzteko.

Zazpigarrena. Erabakia argitaratzea, eta interesdunei jakinaraztea agortu egiten duela admi-
nistrazio bidea. Haren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, Gas-
teizko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian, bi hilabeteko epean, jakinarazte egunaren 
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biharamunetik kontatuta, edo, aukeran, berraztertze errekurtsoa, erabakia hartu duen organo 
berari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazte egunaren biharamunetik kontatuta; horren be-
rariazko nahiz ustezko ebazpenaren kontra, berriz, bi hilabeteko epean aurkeztu ahal izango da 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, adierazitako epaitegian, errekurtsoa ezesten duen eba-
zpenaren berri jasotzen den egunaren biharamunetik kontatuta, edo, ebazpena ustezkoa bada, 
sei hilabeteko epean, ustezko ebazpen hori gertatzen den egunaren biharamunetik kontatuta.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko irailaren 27an

Alkate-lehendakaria
GORKA URTARAN AGIRRE
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