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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
HIRIGINTZA

Plangintza eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzea

Gasteizko Udalaren eta VESA, Vitoriana de Espectáculos, SAren ordezkarien arteko hitzarmena 
izenpetzea onestea, San Prudentzio kaleko 6.eko eta 22-24.eko lursailak direla eta

Hauxe erabaki zuen Tokiko Gobernu Batzarrak 2014ko maiatzaren 16an egindako ohiko 
bilkuran:

1. Gasteizko Udalaren eta VESA, Vitoriana de Espectáculos, SAren ordezkarien arteko 
hitzarmena sinatzeko baimena ematea, plangintza alda dadin; zehazki, Gasteizko Hiri An-
tolamenduko Plan Orokorrean Gasteizko San Prudentzio kaleko 6.eko lursailaren parte bati 
emandako kalifikazio xehakatuaren xedapen aldaketa egin dadin, eraikigarritasun haztatuaren 
gehikuntzaren gainbalioetako parte hartzea dela eta kalkulatutako kopurua ordaintzeko, eta 
Florida zine-aretoek osatzen duten kultur ekipamenduari euts dakion hiriaren erdialdean, guztia 
ere erabaki honi eransten zaion hitzarmenaren agirian ageri diren klausulen arabera.

2. Hitzarmena jendaurrean jarriko da hilabetez egoki iritzitako alegazioak aurkezterik izan 
dadin; epea bukatutakoan horrelakorik aurkeztu ez bada, behin betikotzat joko da.

3. Erabakia ALHAOn argitaratzea. Erabaki honen kontra, administrazio bidea agortzen baitu, 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Gasteizko Administra-
zioarekiko Auzietarako Epaitegian, bi hilabeteko epean, argitaratzen den egunaren biharamu-
netik kontatuta, edo, aukeran, berraztertzeko errekurtsoa, erabakia hartu duen organo berari 
zuzendua, hilabeteko epean; horren berariazko nahiz ustezko ebazpenaren kontra, berriz, bi 
hilabeteko epean aurkeztu ahal izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Gasteizko 
Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian, errekurtsoa ezesten duen ebazpenaren berri 
jasotzen den egunaren biharamunetik kontatuta, edo, ebazpena ustezkoa bada, sei hilabeteko 
epean, ustezko ebazpen hori gertatzen den egunaren biharamunetik kontatuta.

HITZARMENAREN TESTUA

Vitoria-Gasteizen, bi mila eta hamalauko maiatzaren ....an.

BILDURIK

Alde batetik, J. M. A. jauna, Gasteizko Udaleko alkate lehendakaria den aldetik.

Eta, bestetik, R. G. S. D. L. jauna, VESA, Vitoriana de Espectáculos, SAren administrazio 
kontseiluko lehendakaria den aldetik.

ESKU HARTZEN DUTE

Lehenak, J. M. A. jaunak, Udalaren izenean eta haren legezko ordezkari gisa, gerora Tokiko 
Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko 57/2003 Legeak osatu zuen Toki Jaurbidearen Oinarriei 
buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 124.4.a) artikuluan xedatutakoaren ildotik, Gobernu 
Batzarrari Laguntzeko Organoaren jarduneko titular M. V. I. M. P. andreak lagundurik, Tokiko 
Gobernu Batzarraren 2014ko maiatzaren ....ko erabakiak egintza honetarako berariaz gaituta.
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Bigarrenak, R. G. S. D. L. jaunak -adinduna; nortasun-agiria: 16.213.547-L-, VESA, Vitoriana 
de Espectáculos, SAren izenean eta hura ordeztuz- IFK: A-01000496; helbidea: San Prudentzio 
kalea, 6; 01005 Vitoria-Gasteiz-, honen bitartez egiaztatzen duenez: ..........

ADIERAZTEN DUTE

I. Gasteizko Udalak, bere helburuen artean du hiriaren erdialdearen protagonismoari eus-
tea, herritar guztien gozamenerako leku gisa, bertako biztanleen ondare ez ezik hiriko bazter 
guztietako bisitarien ondare ere izan dadin. Horretarako, erabilera kolektiboko ekipamendu eta 
espazioak indartzea bilatzen du udalak, bereziki merkataritza eta aisialdi erabilerak sustatuz, 
zalantzarik gabe eremu hori biziberritzen duten oinezkoen fluxuak baitakartza horrek berekin.

II. Hiri osoaren eta bertako biztanleen funtsezko zutabea da kultura, eta, horrenbestez, 
erakundeek erraztasunak eman behar dituzte ondasun hori guztion eskura egon dadin, eta 
garatu eta ekoitz dadin. Toki administrazio honen zeregina da herritarrei aukera ematea beren 
garapen pertsonal eta sozialerako, hiri dinamiko, bizi, kultural, ireki, anitz eta aberatsean bizi 
izanez.

III. Azken hilabeteetan itxi egin dira hiriaren erdialdeko Guridi zinema-aretoak, bertan 
garatzen zen proiektua ez baitzen ekonomikoki bideragarria, eta erdialdeko espazio horretako 
jarduera osoa bertan behera geratzea ekarri du horrek berekin.

IV. Gaur egun indarrean dagoen plangintza aldatzeko zer aukera dagoen azal diezaiola galda-
tu diote Guridi zinema aretoen eta horiek dauden higiezinaren jabe den VESA, Vitoriana de Es-
pectáculos, SAren ordezkariek Hirigintza Saileko zinegotzi ordezkariari, hartara San Prudentzio 
kaleko 6.eko lursailaren aurreko aldeak duen hirigintza-kalifikazioa -hirugarren sektorea / bule-
goak- lursail osora zabaldu dadin; izan ere, lursailaren atzeko aldearen kalifikazioa beste hau 
baita: kultur ekipamendua / ikuskizunak.

V. Hiri honetako San Prudentzio kaleko 6.eko lursailak 1.812,56 metro koadroko azalera 
du, eta bertan dagoen higiezina, aurreko aldean, kalearekin lerrokatutako eraikin bat da, be-
heko solairua eta beste hiru solairu dituena, eta atzeko aldean, berriz, beheko solairua eta bi 
etxebizitza-solairu ditu, solairuartekoekin, eta bikoitza da planeamendu orokorrak aitortzen 
dion kalifikazioa: hirugarren sektorea / bulegoak, lursailaren aurreko aldean eraikitako 
gorputzarentzat, eta kultur ekipamendua / ikuskizunak, aldiz, atzeko aldearentzat.

VI. 2014ko otsailaren 20an, txostena egin zuen Hirigintza Saileko Plangintzarako eta Hirigintza 
Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuko buruak, non aipatu den higiezinaren atzeko aldearen 
hirigintza kalifikazioa aldatzeko aukera aztertzen baitzuen, hartara kultur ekipamendua / ikuski-
zunak izatetik hirugarren sektorea / bulegoak izatera igaro dadin.

VII. Txosten tekniko horretan hainbat zirkunstantzia aipatzen dira, hala nola zinema-aretoen 
sektorea jasaten ari den zailtasunak eta Guridi zinema aretoen instalazioak ixteak bertan sortu 
duen hutsunea, eta orobat nabarmentzen da funts horren kalifikazio bikoitzaren ohiz kanpoko 
zirkunstantzia.

VIII. Kalifikazio xehatua aldatzeak hirigintza aprobetxamendu haztatuaren gehikuntza dakar 
berekin, Hirigintza Sail honetako Plangintzarako eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko 
Zerbitzuko teknikariek 2014ko otsailaren 25ean egindako balioespen txostenean luze aztertu 
denez, non ondorioztatzen den Gasteizko San Prudentzio kaleko 6.ean dagoen eta 59-1401-133-
3 katastro erreferentzia duen lursailean, gaur egun Guridi zinema aretoak dauden horretan, 
behin eraikinaren jabeek eraikin horretan Plan Orokorraren xedapen aldakuntza gauzatuz gero 
gertatuko litzatekeen hirigintza aprobetxamenduaren gehikuntzak gainbalioen ehuneko 15eko 
parte-hartze eskubidea emango liokeela administrazio honi, esan nahi baita, guztira, hirure-
hun eta zazpi mila hirurehun eta laurogeita zazpi euro eta zazpi zentimoko (307.387,07 euro) 
diru-kopurua.
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IX. Azaldutako horiei guztiei gehitu beharra dago udala arduratua dagoela, hiriaren erdial-
dean kultur jarduerei eusteko ezinbesteko premia dela eta, horien artean sartzen baitira zinema, 
antzerki eta antzekoen ekoizleentzako erakustoki izateko diren aretoak, zeinek iraun beharra 
baitaukate, hartara herritarren banako beharrak nahiz behar kolektiboak oro asetze aldera, hiri 
ehundurak hala eskatzen duelarik.

Aurrekari horiek kontuan izanik, alderdiek hitzarmen bat sinatzea erabaki dute, xedapen 
hauen arabera:

HITZARTUTAKOAK

Lehena. Hirigintza Saileko Plangintzarako eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko 
Zerbitzuak konpromisoa hartzen du plangintza aldatzeko proiektu bat idazteko, zeinen funtsa 
izango baita Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean aitortzen den kalifikazio xehatua-
ren xedapen aldaketa bat, Hirigintza Saileko zinegotzi ordezkariak Tokiko Gobernu Batzarrari 
helaraziko diona, proiektua izapidetu eta, horren ondorioz, Plan Orokorraren beraren aldaketa 
ere izapidetu dezan, eta orobat hartzen du konpromisoa udalak hori bultzatu eta izapidetzeko, 
dosierra Hirigintzako Irizpen Batzordera eramanez, eta, hala erabakiz gero, ondoren udalbatzara 
eraman dadin, onespena emateko.

Bigarrena. VESA, Vitoriana de Espectáculos, SAk, edo haren kausadunak, hitzarmen honen 
azalpen-zatiko VIII. atalean adierazitako kopurua ordaintzeko konpromisoa hartzen du, erai-
kigarritasun haztatuaren gehikuntzaren gainbalioetako parte hartzearen kontzeptuagatik, eta 
berariaz jasota uzten da plangintzaren aldaketak aitortzen duen eraikigarritasuna lursail horre-
tan eraikitzeko lizentzia ematen denean gauzatuko dela kopuru horren ordainketa, eta jabeak, 
aldaketari behin betiko onespena eman ondoren eta bere kontura, Jabegoaren Erregistroan 
inskribatzeko eskatu beharko duela, hitzarmen honetan jasotakoaren ildorik, hirigintza ekintzak 
sortzen dituen gainbalioen gaineko komunitatearen partaidetzaren ordezko kalte-ordainari 
dagokion kopuruaren hirigintza-karga.

Hirugarrena. Hurrengo zazpi urteetan, kalifikazio berria jasoko duen lursailaren jabetzaren 
eskualdaketa orok -dela higiezin osoarena, dela zati batena-, administrazio dosierrean jasota 
dagoen balioespen txostenean aintzat hartutako balioa baino prezio handiagoan egiten bada 
-kontsumo prezioen indizearen bilakaeraren arabera eguneratuta-, txosten horretan kalkula-
tutako balioaz gaindikoaren ehuneko 15ri dagokion kopurua Gasteizko Udalari ordaintzeko 
obligazioa ekarriko dio VESA, Vitoriana de Espectáculos, SAri edo eskualdatzen duen pertsona 
fisikoa nahiz juridikoari, eta orobat jakinarazi beharko dio eskualdatzaileak Gasteizko Udal ho-
netako Hirigintza Sailari, San Prudentzio kaleko 6.ean dagoen higiezinaren jabetza besterendu 
edo inoren esku utzi aurretik, hala egiteko asmoa duela.

Laugarrena. Aipatu diren zazpi urteak igarotzen direlarik, San Prudentzio kaleko 6.eko hi-
giezinaren inongo eskualdaketarik gertatu gabe, aurreko klausulan zehaztutako obligazioei 
aurre egin beharko die VESA, Vitoriana de Espectáculos, SAk, higiezin hori lehenengo aldiz 
eskualdatzen delarik.

Bosgarrena. VESA, Vitoriana de Espectáculos, SA entitateak konpromisoa hartzen du Flori-
da zine-aretoek osatzen duten kultur ekipamenduari -San Prudentzio kalean, hori ere- hiriaren 
erdialdean eusteko, hamar urteko epean, Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren xe-
dapen aldakuntzari -San Prudentzio kaleko 6.eko lursailari dagokion aldakuntzari- behin betiko 
onespena ematen zaionetik.

Seigarrena. Bosgarren klausulan adierazitako konpromisoa ez betetzeak Gasteizko Udalari 
irizpide hauen arabera kalkulatuko den diru-kopurua ordaintzeko obligazioa ekarriko dio VESA, 
Vitoriana de Espectáculos, SAri:

• Ez betetzea 1. hilabetetik 60.era bitartean gertatzen bada, sei mila euroko (6.000 euro) 
zigorra jarriko da hamar urteko epea bukatu arte geratzen den hilabete bakoitzeko.
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• Ez betetzea 61. hilabetetik 84.era bitartean gertatzen bada, lau mila euroko (4.000 euro) 
zigorra jarriko da hamar urteko epea bukatu arte geratzen den hilabete bakoitzeko.

• Ez betetzea 85. hilabetetik 120.era bitartean gertatzen bada, bi mila euroko (2.000 euro) 
zigorra jarriko da hamar urteko epea bukatu arte geratzen den hilabete bakoitzeko.

Eta, beren adostasunaren erakusgarri, hitzarmen hau izenpetzen dute aldeek, adierazitako 
leku-egunetan.

Vitoria-Gasteizen, 2014ko maiatzaren 23an

Alkate lehendakaria. Alkate lehendakaria
JAVIER MAROTO ARANZABAL
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