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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
Probidentzia eta ondasun higigarrien enkantearen iragarkia
Javier Lopez de Calle Ochoa de Eribe, Arabako Foru Aldundiaren Dirubilketa Zerbitzuaren
burua.
Jakinarazten dut: Arabako Foru Aldundiko nahitaezko diru bilketan izapidetzen ari da
2014EXP48000639 zenbakidun premiamendu-espediente exekutiboa, Arabako Foru Ogasunari
zor zaizkion zorrak kitatzeko. Bere baitan, ogasuneko zuzendariak Ondasun Higigarrien Enkanterako Erabakia eta Probidentzia eman zituen, eta baimendu zuen zordunari enbargatutako ondasun higigarria enkante publikoan besterentzea. Horretarako, adierazi du Arabako Foru Aldundiaren nahitaezko diru-bilketa bulegoan (Probintzia plaza, 13-B) egingo dela, 2022ko irailaren
27an, 12: 00etan. Prozesu hori izapidetzeko, bete behar dira Arabako Lurralde Historikoko Dirubilketa Araudi Orokorra onesten duen maiatzaren 10eko Diputatuen Kontseiluaren 48/1994 Foru
Dekretuaren 176,177 eta 178. artikuluetako preskripzioak.
Hori betetzeko, iragarki hau argitaratzen da, eta enkantean lizitatzaile gisa parte hartu nahi
dutenei honako hau ohartarazten zaie:
1. Besterendu nahi den ondasun higigarria Arabako Foru Aldundiaren automobil-parkean
dago, Urartea kaleko 4. zenbakian (Ali-Gobeo industrialdea, Vitoria-Gasteiz). Bertan, ondasuna
eskuratzeko interesa dutenek hura aztertzeko aukera izango dute, irailaren 12tik enkanterako
ezarritako egunaren aurreko egunera arte, astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara. Enkantearen sailkapena honetakoa izango da:
I. Lotea eta Bakarra:
Audi markako ibilgailua, A8 L 3.0 TDI quattro Tiptronic modeloa, 4173HFX matrikula.
Enkanterako zehaztu den balorazioa: 9.000,00 euro.
Ez du kargarik, eta, beraz, bere balorazioa osoa da.
2. Enkantearen xede den ondasuna arestian zehaztutakoa da, eta ez da onartuko enkantetasatik beherako eskaintzarik. Aurrerantzeko eskaintzak 500,00 euroko tarteetara egokitu beharko dira.
3. Ibilgailua Gasteizko Ondasun Higigarrien Erregistroan inskribatuta dago, eta enbargoidatzoharra eginda dauka 2019ko maiatzaren 10ean, A letrako idatzoharrean, aldez aurreko
kargarik gabe.
4. Lizitatzaile publiko gisa parte hartu ahal izango dute zuzenbidearen arabera jarduteko gaitasuna duten eta hori eragozten duen legezko eragozpen edo murrizketarik ez duten pertsona
fisiko edo juridikoek, behar bezala identifikatuta badaude.
5. Enkantean lizitatzaile gisa parte hartu nahi dutenek nahitaez eratu behar dute Mahaiaren
aurrean nahitaezko berme-gordailua. Gordailua, gutxienez, adierazitako enkante-tasaren 100eko
20koa izango da, eta ohartarazten da gordailu hori irmo sartuko dela Foru Ogasunean, baldin
eta esleipendunek errematearen prezioa ordaintzen ez badute. Nolanahi ere, esleipenaren
eraginkortasunik ezak gordailuaren zenbatekoaren gainean sortzen dituen kalte handiagoak
direla-eta, erantzukizuna izango dute.
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6. Enkantea eten egingo da ondasunak esleitu aurreko edozein unetan, baldin eta lortu nahi
diren zorpekoak ordaintzen badira.
7. Lizitatzaileek eskaintzak gutun-azal itxian bidali edo aurkeztu ahal izango dituzte, iragarki
hau argitaratzen denetik enkantea hasi baino ordubete lehenago arte. Eskaintza horiek gehienekoak izango dira, Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean erregistratuko dira eta
ordua jasoko dute. Eskaintza horiekin batera, lizitatzeko gordailuaren zenbatekoaren araberako
txekea aurkeztu beharko da, Foru Aldundiaren alde egina. Era berean, lizitatzailearen NANa
aurkeztu beharko da, eta, hala badagokio, ordezkaritza justifikatzen duen eskritura publikoa edo
dokumentua. Dokumentu horien ordez, haien kopia erkatuak erabili ahal izango dira.
Mahaiak gutun-azal itxian ordezkatuko ditu lizitatzaileak, eta haien alde egingo du, beren
eskaintzan ezarritako gehieneko muga gainditu gabe; hala ere, lizitazioan pertsonalki parte hartu
ahal izango dute, gutun-azalekoak baino jarrera handiagoekin.
Gutun-azal itxiko posturarik handiena ez badator bat tarte baten zenbatekoarekin, beheko
hurrengo tartearen zenbatekoa hartuko da kontuan.
Gutun-azal itxian aurkeztutako eskaintzek kointziditzen badute, lehendabizi erregistratutakoari emango zaio lehentasuna esleipenean.
Gutun-azal itxian eskaintza bat baino gehiago egonez gero, bigarren eskaintza altuenetik aurrera hasiko da hurrengoen onarpena. Ondorengo eskaintzarik ez balego, aurreko eskaintzetako
altuenari esleituko zaio.
8. Errematatzaileek esleipenaren egintzan edo hurrengo bost egunen barruan entregatu
beharko dute eratutako gordailuaren eta esleipenaren prezioaren arteko aldea.
9. Lehen lizitazioan enkantea esleitu gabe geratzen bada, Enkante Mahaiak, haren komenigarritasunari buruz eztabaidatu ondoren, aukera hauetako bat adostu ahal izango du:
a) Ekitaldi berean bigarren lizitazio bat egitea esleitu gabeko ondasunarekin, berehala iragarriko dena, eta tasa berria estaltzen duten proposamenak onartuko dira, lehen lizitazioko
enkante-tasaren ehuneko 75ekoa izango dena. Horretarako, ordu erdiko epea irekiko da lizitatu
nahi dutenek gordailuak egin ditzaten besterenduko den ondasunaren enkante-tasa berriaren
ehuneko 20 estaltzeko. Aurretik egindako gordailuek horretarako balio dute. Bigarren lizitazioa
lehenengoaren formalitate berberekin egingo da. Esleitu gabeko ondasunak zuzeneko esleipenaren izapidera pasako dira, Arabako Lurralde Historikoko Dirubilketako Erregelamendu
Orokorraren 180. artikuluan araututakoaren arabera.
b) Ondasunak zuzenean esleitzeko izapidea hastea, 180. artikuluan ezarritako prozeduraren
arabera.
10. Esleipendunari esleipenaren ondoriozko zenbatekoa ordaindu ondoren eta ondasunaren
eskualdaketa kargatzen duten tributuen ordainketa edo, hala badagokio, salbuespena justifikatu
ondoren emango zaio ondasuna, Dirubilketako Erregelamendu Orokorraren 180.9 artikuluan
ezarritakoaren arabera.
11. Arabako Foru Aldundiak besterendu gabeko ondasunaren esleipena eskatzeko eskubidea du,
Dirubilketa Erregelamenduaren 188. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera.
Vitoria-Gasteiz, 2022ko abuztuaren 2a
Dirubilketa Zerbitzuaren burua
JAVIER LÓPEZ DE CALLE OCHOA DE ERIBE
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