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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
HIRIGINTZA SAILA

Plangintza eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzea

Miñao ST 6 industria-sektorean (garai bateko 12. sektorea) hitzarmen-sistemaren bidez esku 
hartzeko hitzarmenaren jendaurreko informazioa, eta eratuko den hitzarmen-batzarraren es-
tatutuen hasierako onespena

Hauxe erabaki zuen Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko martxoaren 10ean egindako ohiko 
bilkuran:

1. Gasteizko Udalaren eta Miñao ST 6 industria-sektoreko (garai bateko 12. sektorea) jabe 
gehienen arteko hitzarmenerako proposamena jendaurrean jartzea; Gasteizko Hiri Antolamen-
duko Plan Orokorraren aipatutako sektorearen urbanizazioa gauzatzeko hasiera batean hautatu 
zen konpentsazio sistema hitzarmen sistemaz ordeztea da proposamenaren xedea.

2. Hasierako onespena ematea Miñao ST 6 industria-sektorearen (garai bateko 12. sektorea) 
urbanizazioa gauzatzeko Hitzarmen Batzarraren eratzea eta funtzionamendua arautuko duten 
estatutuen proiektuari, zeina bertako lurren gehiengoaren jabeek administrazio honetan aur-
keztu baitzuten; jabeei eta gainerako interesdunei jakinarazten zaie estatutu horien behin betiko 
onespena aipatutako hirigintza hitzarmena onetsi ondorengoa izango dela.

3. Hala ere, hitzarmena eta estatutuak behin betiko onetsi aurretik aldaketa hauek egin 
beharko dira:

— Azaroaren 28ko 11/2008 Legeak —hirigintza jarduerak sortutako gainbalioetan komunita-
tearen partaidetza aldatzen du— xedapen iragankorretan ezarritakoaren ildotik, hitzarmenaren 
azalpen-zatian justifikatu beharko da barne hartutako jardueren batez besteko eraikigarrita-
sunaren ehuneko 10 izango dela hirigintza gainbalioetan komunitateari dagokion partaidetza 
ehunekoa, urbanizazio kargarik gabe.

— Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen 113.2.b) eta 116.4 artikuluetan xedatutakoa betez, hitzarmenaren azalpen eta xeda-
pen-zatitik kendu egin beharko da bertaratutako merkataritzako sozietateen alde —edo haien 
ondoriozko edozein sozietate edo talderen alde— ezarritako atzera eskuratzeko eskubidea, 
baldin eta Gasteizko Udalak birpartzelatzearen ondorioz hari dagokion lursaila besterentzea 
erabakiko balu; eskubidearen epea hamar urtekoa zen, lursaila Jabetza Erregistroan haren 
izenean inskribatzen den egunetik kontatzen hasita.

— Urbanizazio lan gehienak dagoeneko eginda daudenez, ez da beharrezkotzat jotzen Euskal 
Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 
160.7 artikuluan lan horiek bermatzeko aurreikusten den abala (ehuneko 7koa) ematea. Dena 
dela, hirigintza jarduerak sortutako gainbalioetan Udalaren partaidetza gauzatzeko hari 15.028 
metro kuadroko azalera duen industria-lursail bat lagatzea xedatu denez, Udalak lursail ho-
rrek behar dituen urbanizazio-lan osagarriak zehaztuko ditu, eta gauzatu daitezen galdatuko, 
birpartzelazio proiektua behin betiko onetsi aurretik.

— Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 50.1 artikuluan 
xedatutakoari jarraituz, hitzarmenari justifikazio-memoria bat erantsi beharko zaio. Memoria 
horretan zehaztu beharko da hitzarmena beharrezkoa eta egokia dela, zein ondorio ekonomiko 
izango dituen, hizpide den jarduera kontratuzkoa ez dela, eta lege horretan aurreikusita dagoena 
betetzen dela.
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— Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 161.2 ar-
tikuluak xedatutakoaren ildotik, estatutuetako 9. artikulua (“Batzarkideak atxikitzea”) aldatu 
beharko da, eta gauzatze unitatearen ondasun eta eskubideen titularrei hilabeteko epea eman 
hitzarmen batzarrari atxikitzeko.

4. Jendaurrean jartzeko epea zabaltzeko xedatzea, ALHAOn iragarkia argitaratuz, hogei egun 
balioduneko epean alegazioak aurkezterik izan dadin.

5. Halaber, eragindako jabeei banan-banan ematea erabakiaren berri, aipatutako epean 
egoki deritzotena alegatzerik izan dezaten administrazio honen aurrean.

Dosierra Gasteizko Udaleko Herritarrei Laguntzeko Zerbitzuan egongo da ikusgai —Teodoro 
Dublang Margolariaren kalea, 25—, adierazitako epean.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko martxoaren 10ean

Alkate lehendakaria
GORKA URTARAN AGIRRE
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Hitzarmenaren testua

Vitoria-Gasteizen,.......................................................................

Honako hauek bildu dira

Alde batetik, G. U. A. jauna, honen inguruabar pertsonalak ez dira aipatu behar, haren kargua 
egikarituz agertzen baita.

Beste alde batetik, I. M. B. U. jauna, adinez nagusia,....................................... NAN zenbakia 
duena eta jakinarazpenetarako helbidea Vitoria-Gasteizko Miñaoko Lumiere Anaien kaleko 1 
zenbakian duena.

I. S. A. jauna, adinez nagusia,..................................................., NAN zenbakia duena eta honako 
hitzarmenaren ondorioetarako jakinarazpenetarako helbidea Vitoria-Gasteizko Miñaoko Lumiere 
Anaien kaleko 1 zenbakian duena.

Parte hartzen dute

G. U. A. jaunak, Vitoria-Gasteizko Udal txit gorenaren izenean eta ordezkari gisa, zeinak, 
Tokiko Gobernu Batzarraren 2016ko...................................... aren........................ (e) ko erabakiaren 
indarrez egintza honetarako berariazko ahalmena du.

I. M. B. U. jaunak, CTL TH P. SLU. merkataritza-sozietatearen izenean eta ordezkari gisa, IFK 
................................. zenbakia duena eta helbidea Vitoria-Gasteizko Miñaoko Lumiere Anaien 
kaleko 1 zenbakian duena; 2009ko martxoaren 27ko ahalordetze-eskrituraren indarrez, Luis 
Pérez de Lazárraga Villanueva notario jaunak onetsitako eskritura, alegia, Merkataritza Erregis-
troan 1414. liburukian, 0 liburuan, 131. folioan, VI-14059 orrian, 8. inskripzioan jasota dagoena.

I. S. A. jaunak, C. J. C., SLU. merkataritza-sozietatearen izenean eta ordezkari gisa, IFK............. 
duena eta 4 helbidea Vitoria-Gasteizko Miñaoko Lumiere Anaien kaleko 1 zenbakian duena; 
2009ko azaroaren 12ko ahalordetze-eskrituraren indarrez, Luis Pérez de Lazárraga Villanueva 
notario jaunak onetsitako eskritura, alegia, Merkataritza Erregistroan 1416. liburukian, 99. fo-
lioan, VI-14058. orrian, 8. inskripzioan jasota dagoena.

Azaltzen dute

I. Vitoria-Gasteizko Udalak, 1997ko abenduan, Miñao herrian T. H. SA. enpresa ezartzeko 
beharrezkoa zen lurzoruaren birsailkapena erabaki zuen, balizko eragile kutsagarrietatik libre 
legokeen ingurune batean, hain zuzen ere gaur Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren partetzat 
hartzen den eta bertan agertzen den ST 6 Industria-Sektorean (Garai bateko 12. Sektorea).

Vitoria-Gasteizko Udalak, 1998ko irailaren 18ko Udalbatzaren erabakiaren bidez, Miñaoko 12 
Sektorearen Plan Partziala behin betiko onartu zuen. Adierazitako onespena 1998ko azaroaren 
25ean ALHAO, 135 zenbakian, argitaratu zen.

Esandako Plan Partzialak ezartzen zuen jarduteko sistema konpentsazioa izango litzatekeela 
eta Egikaritze Unitate bakar bat ezartzen zuen, 184.646 metro koadrokoa.

II. Gaur egun eremuaren mugak zertxobait aldatu dira, azalera txikiagotuz, errepidea za-
baltzeko Arabako Foru Aldundiari egindako lagapenen ondorioz, izan ere horrela eskatzen 
baitzuen Arabako Parke Teknologikorako sarbidea eta A-3604 errepidearen arteko elkargunea 
Eraiki, Egokitu eta Hobetzeko Proiektuak. Horiengatik guztiengatik Sektorearen azalera erreala 
183.090 metro koadrokoa da.

III. Hirigintza alorreko kudeaketaren baitan, 1998. urtean, 12. Sektorearen Konpentsazio-Proie-
ktua egin zen. Horrek, Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren eraldaketen zehaztapenak aintzat 
harturik, eremua birpartzelatu egiten zuen; horren xedea, nagusiki, T. H. SA. bertan ezartzea 
ahalbideratzea zen, produkzioko jardun bakarra izanik, horregatik planeamenduak erabilera 
industrialeko lursail bakarra aurreikusten zuen eta bertan metatzen zen baimendutako iraba-
zizko erabilera guztia.
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Administrazio jardulearen alde egin beharreko aprobetxamenduko lagapenari dagokionez, 
aurreikuspena zen konpentsazioa egingo litzatekeela irabazizko lursail banandu batean halako-
rik gauzatu beharrik gabe, aintzat hartzen zirelako ezarpenaren aurrekariak, bai eta Arabako 
Parke Teknologikorako sarbideko errepidearen lurren behin betiko titulartasunaren inguruan 
adostasunera iristeko premia, izan ere T. H. SA. enpresarenak baitira.

Birpartzelaziorako agiria aurkeztu zenean, onartua izan zedin, izapidetzea geldiarazi zen eta, 
horregatik, gaur arte Vitoria-Gasteizko Udalaren aldeko inolako lagapenik ez da gauzatu eta 
eremuak birpartzelatu gabe jarraitzen du.

Aurreko guztia esanda ere, T. H. SA. enpresak bere gain zituen konpromiso guztiak bete 
zituen, eta produkzioa Miñaoko Sektorera eraman zuen, eremua urbanizatu zuen eta industria 
zein bulegotarako kalitatezko gunea eraiki zuen. Harez geroztik hor dago kokatuta, eta hor 
egonkortu du haren jarduna.

IV. Gaur egun beharrezkoa da hirigintza alorreko kudeaketa-prozesua arautzea, eta hura 
amaitzea, honakoak lortzeko:

a) Administrazioari dagokion lagapenaren aprobetxamendua gauzatu ahal izateko,

b) Plan Partzialak aurreikusten dituen ekipamendu generikoko lursailak eta berdegunea 
demanio publikora gehitzea,

c) eta jabetzak haren lurrak antolatu ahal izatea ondarearen ikuspuntutik eta bertan eraikitako 
eraikinak arautzea.

Horretarako kontsideratu da aukerarik bideragarriena dela Vitoria-Gasteizi dagokion 
aprobetxamenduaren lagapena, irabazizko erabilera industriala duen lursail batean gauzatzea, 
bananduta dagoen eta 15.028 metro kuadroko azalera duen lursail batean, alegia, horrela 
jabetzari zegozkion lagapen-betekizunak beteta geratuko bailirateke.

Kontuan hartzen badugu Miñaora joateko baldintzetako bat izan zela irabazizko erabilera 
duen lursail osoa eskuragarri izatea, produkzioaren betebeharrei aurre egin ahal izateko, eta 
aurreikusten denez lursail berria etorkizunean entitate lagatzailearentzat beharrezkoa izan dai-
tekeela, alderdiek honako hitzarmenari lehentasunez erosteko eskubidea gehitzen diote, etor-
kizunean Vitoria-Gasteizko Udalak lursaila besterentzea erabakiko lukeen kasuan.

V. Aldi berean, beharrezkoa da Plan Partzialaren ordenantzak eraldatzea, eremu horretan ira-
bazizko erabilera izango duen lursail independente bat baino gehiago sortzea ahalbideratzeko, 
izan ere hasierako aurreikuspena zen industri erabilerako lursail handi bakar bat mantentzea, 
T. H. SA. enpresaren ekoizpeneko erabilerarako.

VI. Miñao ST6 Industria Sektorea osatzen duten lursailen jabetza, gaur egun, bi merka-
taritza-sozietateren esku dago, sozietateok T. H. SA. horretatik eratorriak dira eta eurak dira 
Sektorea osatzen duten erregistro-finken jabeak ehuneko 100ean, bai eta Hitzarmen honen eta 
Hitzarmenean jatorria duten betebeharren sustatzaileak ere:

— C. J. C. SLPB., IFK...........: ehuneko 52,41

— CTL TH P. SLPB, IFK........: ehuneko 47,59

VII. Ekainaren 30eko 2/2006 Legea, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa, indarrean jartzearen 
ondorioz, eta haren Hirugarren Xedapen Iragankorrak ezartzen duenarekin bat eginda, ego-
kia da konpentsazio bidezko jarduketa-sistema moldatzea eta hitzarmenera pasatzea, bai eta 
Hirigintza-Hitzarmena aurkeztea ere, Hitzarmen-Sistema egikaritu ahal izateko, adierazitako 
lege-testuaren 160. artikuluak eskatzen dituen betekizunei erantzuteko.

Modu berean, Hitzarmen Batzarra arautzeko behar diren estatutuak ere aurkezten dira, 
izan ere prozesua burutzeko ezinbesteko baita Hitzarmen Batzarra eratzea, gaur egun lurraren 
titulartasuna pertsona juridiko bati baino gehiagori dagokiolako.



2017ko apirilaren 24a, astelehena  •  46 zk. 

5/11

2017-01408

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

www.araba.eus

Xede horrekin, 2/2006 Legeak galdatzen dituen xedapenak burutzeko ondoreetarako, alder-
diek honakoa onartzen dute:

Estipulazioak

Lehenengoa. Miñao ST6 Industria-Sektorearen hirigintza alorreko kudeaketa eta urbanizazioa 
gauzatzeko, Vitoria-Gasteizko Udalak konpentsazio bidezko jarduketa-sistema, hitzarmenaren 
sistemarekin ordezkatzea erabaki du.

Bigarrena. Legezko ondoreetarako, 2/2006 Legearen 160. artikuluarekin bat etorrita, adiera-
zitako sektoreak hartzen dituen jabeek honako konpromiso hauek hartuko dituzte:

a) Birpartzelatzeko Proiektua aurkeztea, jarduketaren onurak eta kargak ekitatez banatzeko, 
eta ondoriozko lursailak Plan Partzialaren Ordenantzek eta haien eraldaketak dakartzan xeda-
penen arabera osatzea.

b) Halabeharrez eta doan laga behar diren lurrak eta ondasunak ematea, Garapen Plangin-
tzan ezartzen diren baldintzak beteta eta alderdiek hitzartutakoa beteta.

c) Urbanizatze-lanen karga guztiak onartzea, nahiz eta urbanizazioko lan orokorrak, azpiegi-
tura eta zerbitzutakoak, garai egokian egikaritu ziren.

Hirugarrena. Atzera eskuratzeko eskubidea ezartzen da, hemen agertzen diren merkataritzako 
sozietateentzat, edo haien ondoriozko edozein sozietate edo talderentzat, betiere Vitoria-Gas-
teizko Udalak, birpartzelatzearen ondorioz hari dagokion lursaila besterentzea erabakiko lukeen 
kasuan. Eskubidearen epea hamar urtekoa da, eta epea abian ipiniko da Jabetza Erregistroan 
lursaila haren izenean inskribatzen den egunean bertan.

Laugarrena. Urbanizatze lanak guztiz burututa daudenez, ez da beharrezkotzat jotzen 2/2006 
Legearen 160. artikuluaren 7. zatiak aurreikusten duen abala ematea (lanen zenbatekoaren 
ehuneko 7, alegia).

Eta bat datozela frogatzeko, alderdiek hitzarmen hau sinatzen dute, lehenago adierazitako 
toki eta egunean.

Hitzarmen batzarraren estatutuak

1. artikulua. Izena, izaera eta nortasun juridikoa. Miñao ST6 Industria Sektorearen Hitzarmen 
Batzarra izenaz, izaera administratibo eta nortasun juridiko propioa duen Hirigintza Intereseko 
Elkarte bat eratzen da, Foru Aldundiaren Erregistroan inskribatzen denetik, eta hirigintza alo-
rreko legeriak xedatutakoaren arabera eta Estatutu hauen arabera arautuko da.

2. artikulua. Esparrua. Hitzarmen Batzarraren jarduera-eremua Miñao ST6 Industria Sektorea 
da.

3. artikulua. Xedea eta helburuak. Hitzarmen Batzarraren xedeak hauexek izango dira:

a) Plan Partzialaren barruko aldaketaren idazketa eta Birpartzelatze-Agiriaren osaera kudea-
tzea, gauzatzea edo gaitasun nahikoa duten teknikariei enkargatzea, onartuak izan arte eta balio 
juridiko osoa izan arte.

b) Sektorearen irabaziak eta kargak ekitatez banatzea.

Xedeak gauzatu ahal izateko, zuzenbidearekin bat datozen eta beharrezko edo komenigarri 
ikusten diren egintza guztiak burutu ahal izango ditu.

4. artikulua. Iraupena. Hitzarmen Batzarraren iraupena haren xedeak betetzeko beharrezkoa 
dena izango da, eta ezin izango da desegin tutoretza duen organoaren onespena izan gabe.

5. artikulua. Egoitza. Batzarraren egoitza Vitoria-Gasteizko Vicente Goikoetxea kaleko 1. 
zenbakian izango da, 1. solairua, 2. bulegoan.
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6. artikulua. Jardueraren gaineko udalaren kontrola. Vitoria-Gasteizko Udalaren tutoretza-
pean jardungo du.

7. artikulua. Hitzarmen Batzarraren osaera. Batzarraren jarduera eremuaren baitan dauden 
lursailen jabeek, pertsona fisiko, pertsona juridiko, edo entitateek, osatuko dute Hitzarmen 
Batzarra.

8. artikulua. Batzarkideak. Batzarkide guztiek eskubide eta betekizun berberak dituzte, nor-
beraren kuotaren araberakoak.

9. artikulua. Batzarkideak atxikitzea. Batzarkideen atxikipena Batzarra eratzen denean egin 
daiteke, edo eratze-eskritura eman eta hurrengo hamabost egunetan zehar. Atxikipena eskritura 
publikoren bidez egin beharko da, eta Batzarburuari jakinaraziko zaio.

10. artikulua. Batzar Eratzailea.

1. Hitzarmen Batzarra notarioren aurrean eratuko da eta hark Batzarraren akta agiri publiko 
egingo du. Batzarrerako deialdia Estatutu hauek xedatzen duten eran egingo da, ezagutzen 
diren jabeei dei eginda. Batzar Eratzaile horretan, Hitzarmen Batzarra eratzearen aldeko eraba-
kia hartzeko, sektoreko azalaren ehuneko hirurogei ordezkatzen duten jabeen botoak beharko 
dira. Ordu erdi igarotakoan quorum hori erdietsi ez bada, Batzar Eratzailea bigarren deialdian 
eratutzat joko da, baldin bertaratutakoek, eurek edo ordezkarien bidez, kuoten guztizkoaren 
ehuneko 50 ordezkatzen badute.

2. Batzarrera bertaratzen diren jabeen artetik, Sektorean hirigintza-aprobetxamenduaren 
zatietatik ehunekorik handiena duena Batzar Orokor Eratzailearen lehendakari arituko da eta 
idazkariaren lana T. E. A. letradu jaunak beteko du.

3. Batzarburuak eztabaidak zuzenduko ditu, eta eguneko gai-ordenari jarraiki antolatuko ditu.

4. Idazkariak Hitzarmen Batzarraren eraketa ekitaldiaren akta egingo du, eta bilera horretan 
bertan onetsi beharko da.

5. Aktan datu hauek jasoko dira:

a) Batzarrera bertaratu diren jabe edo jabeen ordezkarien izenak, abizenak eta helbideak. 
Nortzuk bertaratu diren eta nortzuk ordezkatuta egon diren adieraziko da, eta horrez gain, da-
gozkien behin-behineko ordezkapen kuotak ere jasoko dira.

b) Hitzarmen Batzarra eratzeko onespena, eta erabakiaren alde eta kontra bozkatu duten 
kuoten ehunekoak zehaztuko dira.

c) Sektorearen barruan dauden lursailen zerrenda, eta bakoitzaren jabea nor den zehaztu 
beharko da.

11. artikulua. Sozietate-kuotak.

1. Batzarkideen eskubide eta eginbeharrak, ordainketa egiteari eta botoak emateari dagoz-
kienez, bakoitzari dagokion kuotak zehaztuko ditu, baita batzarkide bakoitzari (indibidualki ala 
jabekidetzan) esleituko zaizkion ordenazioaren ondoriozko lursailak ere.

2. Bakoitzari dagokion kuota ezartzeko, Sektoreko lursail bakoitzaren azalera eta Sektore 
osoaren azaleraren arteko harremana kontuan hartuko da.

3. Zenbatu daitekeen azalera dokumentu publiko baten bitartez egiaztatu beharko da eta 
lursailaren plano eguneratu batekin batera aurkeztuko da, eta lursailari eragiten dioten kargak 
eta lursailaren gaineko prozedura judizialik dagoen adieraziko da.

4. Tituluetan ziurtatutako azalera lursailaren errealitate fisikoarekin bat ez datorrenean, errea-
litate fisikoa izango da aintzat hartuko dena.
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5. Lursailek benetako kargaren bat izanez gero, plangintzarekin bateraezina ez baldin bada, 
karga hori, karga daukan lursailaren jabeari esleitzen zaion lursailera pasatuko da. Eta zama 
edo kargarik ez baldin bada deklaratzen, edo deklaratzen direnak ez baldin badatoz bat errea-
litatearekin, birzatiketaren unean eragin litezkeen kalteak kargen berri eman ez duen jabearen 
kontura izango dira, eta jabe horri dagozkion lursailen baloreari kenduko zaio isilean gordetako 
kargei dagokien balorea.

12. artikulua. Batzarkideen eskubideak. Hitzarmen Batzarrean kideek honako eskubide hauek 
izango dituzte:

a) Beren ekarpenen arabera Batzar Orokorrak esleitu dizkien kuoten gaineko jabari ahalme-
nez baliatzea.

b) Batzar Orokorraren bileretara joatea, botoa ematea eta iritziak azaltzea.

c) Salmentarik egonez gero, saltzaileak Hitzarmen Batzarrarekiko dituen eskubide eta bete-
behar guztiak erosleari subrogatzea.

d) Birzatiketa Proiektuan bakoitzaren kuoten arabera esleitzen zaien lursaila edo lursailak 
banaka edo jabekidetzan bereganatzea.

e) Batzar Orokorraren erabaki eta ebazpenen aurkako errekurtsuak jartzea, baina Estatutu 
hauetan ezartzen diren moduak eta baldintzak betez.

f) Batzarren gai zerrendarako proposamenak egitea; edozein batzordekidek eskatzen badu, 
eskatutako gaia derrigorrez sartu beharko da gai zerrendan.

g) Legez dagozkion gainerako eskubide guztiak.

13. artikulua. Batzarkideen betebeharrak.

1. Hitzarmen Batzarraren kideek honako betebehar hauek izango dituzte:

a) Hitzarmen Batzarrari lursailen titulartasuna egiaztatzen duten agiriak aurkeztea. Doku-
mentu horiek aurkezteko epea hilabetekoa izango da kidea Batzordera atxikitzen den egunetik 
zenbatzen hasita.

b) Batzar Orokorrak hartzen dituen erabakiak betetzea, jar ditzakeen errekurtsoen kalterik 
gabe.

c) Jakinarazpenak egiteko helbide bat ematea eta egon daitezkeen aldaketak Batzordeari 
jakinaraztea.

d) Onesten diren ordainketak edo derramak zehaztutako epean ordaintzea.

e) Beharrezkoa balitz, Hitzarmen Batzarrari emandako lursailen jabari titulartasuna eta erre-
gistro egoera erregularizatzea edo eguneratzea.

Batzordeari eman zaizkion eta batzordekideenak diren lursailen besterentze osoak zein par-
tzialak, Batzarburuari jakinarazi beharko zaizkio, baita eroslearen izena eta helbidea adierazi ere.

Salmentako eskrituran adieraziko da erosleak baduela Hitzarmen Batzarraren berri, eta lur-
sailak Batzordearekiko dituen betebeharrak egunean daudela; horretarako, Batzordeak egoera 
hori egiaztatzeko luzatutako ziurtagiria erantsi beharko zaio eskriturari.

14. artikulua. Batzordearen Organo Sozialak. Hitzarmen Batzarra honako organo hauek 
zuzenduko dute:

a) Batzar Orokorra.

b) Batzarburua.

c) Idazkaria.
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15. artikulua. Batzar Orokorra. Batzar Orokorra Udalak izendatutako ordezkari batek eta Bat-
zordeko kide guztiek osatuko dute. Batzar Orokorrak bere eskumenekoak diren gaiei buruzko 
erabakiak hartuko ditu.

16. artikulua. Batzar Orokorraren bilera motak. Batzar Orokorrak urtean behin ohiko bile-
rak egingo ditu, baita ohiz kanpokoak ere Batzarburuak beharrezkotzat jotzen duenean, edo 
gutxienez, kuoten 100eko 30 ordezkatzen duten kideek idatziz hala eskatzen dutenean. Azken 
kasu horretan, Batzarburuak ohiz kanpoko bilerarako deialdia egin beharko du eskaera jaso 
osteko 15 egunetan.

Ohiko bilerak egutegiko urte bakoitzeko lehen hiruhilekoan egingo dira.

Bilera horietan, Batzarburuak edo partaidetza kuoten ehuneko 30a ordezkatzen duten kideek 
proposatutako gaiez gain, aurreko ekitaldiko memoria eta kontuen onespena berariaz aztertuko 
da.

17. artikulua. Batzar Orokorraren ahalmenak. Batzar Orokorrari honako ahalmen hauek 
dagozkio:

a) Gastu eta inbertsioen aurrekontuak onestea.

b) Batzarburua eta Idazkaria izendatzea.

c) Plangintzaren ondoriozko kargak eta onurak kideen artean banatzea, Udalak Birzatiketa 
Proiektua behin betiko onesteari kalterik egin gabe.

d) Estatutuak aldatzea, Udalaren onespenaren eta Hirigintza Entitate Laguntzaileen Erregis-
troari jakinaraztearen kalterik gabe.

e) Baliabide ekonomikoak eta ohiko zein ohiz kanpoko ekarpenak zehaztea.

f) Urbanizazio obrak egiteko kredituak kontratatzea, Sektorearen barruan sartutako lursailen 
bermearekin.

g) Urbanizaziorako obrak kontratatzea, Batzarburuak dagozkion kontratuak sinatzeko daukan 
ahalmenari kalterik egin gabe.

h) Enpresa urbanizatzaileak Batzarrera sartzea eta urbanizazio helburuak dituzten edo beren 
osagarriak diren elkarteak eratzea.

i) Urteko kudeaketaren memoria eta kontuak onestea, hala erabakiz gero, horretarako izen-
datutako kontu azterlarien txostena irakurri ondoren.

j) Entitateak bere gain hartutako betebeharrak ziurtatzearren, hirigintzako organoek eska 
ditzaketen bermeak eratzea erabakitzea.

k) Batzordekideek jarritako edo Hitzarmen Batzarrak eskuratutako lursailei dagokienez, mota 
guztietako ekintza eta xedapeneko negozio juridikoak gauzatzea, baita jabari zorrotzekoak ere.

l) Hitzarmen Batzarra desegitea proposatzea.

m) Epez kanpo Hitzarmen Batzarrean sartzen diren kideen sarrera onestea.

n) Bakoitzak jarritako jabetzen arabera kideen kuotak ezartzea, baita kide berriak sartuz gero, 
kuotak aldatzea ere.

ñ) Gainerako organoen iritziz, Batzordearen onespena behar duen beste edozein gai.

Batzar Orokorrak Batzarburuari haren ahalmenak eskuordetu diezazkioke. Nolanahi ere, c), 
f), k), m), n) eta ñ) ataletan adierazitakoak ezin dira eskuordetu.

18. artikulua. Batzarburua. Entitatearen eta bere kide anitzeko zein administrazio organoen 
buruzagitza Batzar Orokorrak izendatutako kideari dagokio.
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19 artikulua. Batzarburuaren ahalmenak.

Batzarburuak honako ahalmen hauek izango ditu:

a) Kide anitzeko organoei dagokienez, bileren deialdia egitea, bileretan buru izatea eta ez-
tabaidak zuzentzea, eta berdinketak kalitatezko botoaz ebaztea.

b) Hitzarmen Batzarraren ordezkari izatea edozein negozio juridikotan; hirugarren batzuei 
ordezkaritza hori eremu judizialaren barruan nahiz kanpoan gauzatzeko botereak emateko 
aukera izango du.

c) Batzar Orokorraren aktak, egiten diren egiaztagiriak eta baimena eskatzen duten gainerako 
agiri guztiak baimentzea.

d) Urbanizazioa, Hirigintzako Proiektua, Birzatiketa Proiektua, etab. gauzatzeko beharrezkoak 
diren eta Batzarrak onetsi dituen proiektu guztiak kontratatzea.

e) Entitatearen funtzionamendurako beharrezkoa den edozein banku jarduera burutzea, 
kontu korronteak edo kreditu kontuak irekitzea, bermeak baimentzea, mota guztietako merka-
taritza-agiriak sinatzea, etab.

f) Karguari dagozkion edo Batzar Orokorrak eskuordetzen dizkion zeregin guztiak burutzea.

g) Berariaz Batzar Orokorrerako gorde ez diren beste edozein funtzio.

Batzarburua bertaratu ezean, edo gaixorik baldin badago, adinez zaharrena den kideak 
ordezkatuko du, Idazkari lanetan diharduen pertsonak izan ezik.

20. artikulua. Idazkaritza. Batzar Orokorreko Idazkaria Batzarrak berak izendatzen duen per-
tsona izango da. Posible izango da Idazkaria Batzordeko kide ez izatea.

Idazkariak Batzordearen bileren aktak egingo ditu, eta bertan jasoko ditu bozketen emaitzak 
eta hartutako erabakiak; halaber, Batzarburuaren oniritziarekin egiaztagiriak egingo ditu, eta 
hartutako erabakiak publiko egiteko ahalmena izango du.

Idazkaria bertaratu ezean, edo gaixorik baldin badago, adinez gazteena den kideak ordezka-
tuko du, Batzarburu lanetan diharduen pertsonak izan ezik.

21 artikulua. Bileren deialdia. Entitatearen kide anitzeko organoen bileretarako deialdia 
Idazkariak egingo du, Batzarburuaren aginduz.

Batzar Orokorra egiteko deialdia bileraren eguna baino gutxienez lau egun lehenago eta 
kideek emandako helbideetara gutun ziurtatua bidaliz egingo da, edo deialdiaren harrera ber-
matzen duen beste edozein modutara. Deialdian bilera non, noiz eta zer ordutan egingo den 
adieraziko da, baita bertan eztabaidatuko den gai zerrenda ere.

22 artikulua. Kide anitzeko organoen eraketa. Batzar Orokorra lehen deialdian balio osoz 
eratuta geratuko da, gutxienez kuoten 2/3 ordezkatzen duten kide kopurua zuzenean edo or-
dezkarien bidez (ordezkaritza idatziz jaso beharko da) bertaratzen badira. Lehenengo deialdiaren 
ondoren ordu erdi igaro ostean, bigarren deialdia egingo da. Batzar Orokorra bigarren deialdian 
balio osoz eratuta geratuko da bertaratutako kideen kopuruak, edozein izanda ere, gutxienez 
partaidetza kuoten ehuneko 50 ordezkatzen badu. Nolanahi ere, ezinbestekoa izango da Ba-
tzarburua eta Idazkaria, edo haien legezko ordezkariak, bertan egotea.

Aurreko paragrafoetan esandakoari kalterik egin gabe, kide anitzeko organoak balio osoz 
eratuta geratuko dira haien eskumenekoa den edozein gai eztabaidatzeko, kide guztiak berta-
ratuta edo ordezkatuta badaude, eta aho batez hala erabakitzen badute.

23. artikulua. Bilerara joateko eskubidea. Batzordekide direnak edo haien ordezkariak joan 
ahal izango dira bileretara; horrez gain, batzordekideek eskubide hori beste batzordekide bati 
idatziz eskuordetu diezaiokete. Gutxienez kuoten ehuneko hamarra ordezkatzen duten kideek 
hala eskatzen baldin badute, Notario bat edo hirigintzaren arloko profesionalak bileran egotea 
onartuko da. Vitoria-Gasteizko Udalaren ordezkari bat ere izango da Batzarrean.
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24. artikulua. Batzarrean erabakiak hartzeko modua. Batzar Orokorrak bilerara joandakoen 
partaidetza kuoten gehiengoarekin hartzen dituen erabakiak izango dira baliodunak.

Batzordekide guztiak, disidenteak eta bertaratu ez direnak barne, Batzar Orokorrak hartutako 
erabakien menpe geratuko dira.

25. artikulua. Botoen zenbaketa. Batzordekide bakoitzaren eskubide edo interes ekonomi-
koarekiko proportzioan ezarritako partaidetza kuoten arabera zenbatuko dira botoak.

26. artikulua. Titularkideek botoa emateko modua. Partaidetza kuoten titularkideek ordezkari 
bakar baten bidez erabiliko dituzte beren batzordekide ahalmenak.

27. artikulua. Teknikariak kide anitzeko organoen bileretara joatea. Batzarburuak Batzar 
Orokorraren bileretara teknikariak edo langile espezializatuak, gai bat edo bat baino gehiagori 
buruz argibideak emateko, etortzea eska dezake. Pertsona horiek hitz egin ahal izango dute, 
baina ez dute botorik izango.

28. artikulua. Bileren akta. Batzar Orokorrak hartutako erabakiak akta batean jasoko dira; 
akta hurrengo bileran onetsi ondoren, bertaratu diren guztiek sinatuko dute.

Batzarburuak komenigarritzat jotzen duenean, bilera bat bukatzean idatzi eta onesti ahal 
izango da akta, eta bertaratuek sinatuko dute.

Batzordekideek edo hirigintzako organoek eskatuta, Idazkariak, Batzarburuaren oniritziarekin, 
akten edukiaren ziurtagiriak egin beharko ditu. Ziurtagiri horiek baliodunak izateko, nahikoa 
izango da hartutako erabakiaren testua eta egite-data bertan jasota egotea.

29. artikulua. Batzordearen baliabide ekonomikoak. Entitatearen baliabide ekonomikoak 
kideen ekarpenek eta ituntzen diren kredituek (Sektorearen barruko lursailen bermearekin nahiz 
bermerik gabe ituntzen direnak) osatuko dituzte, legez lor daitekeen beste edozein baliabideri 
kalterik egin gabe.

Batzordekideen ekarpenak bi motakoak izango dira:

a) Ohiko ekarpenak, gastu orokorrei eta urbanizazio gastuei aurre egiteko, eta Batzar Oroko-
rrak onetsitako urteko aurrekontuaren araberakoak direnak, alegia.

b) Ohiz kanpoko ekarpenak. Lursailen salneurriak, balio justuak edo kalte-ordainak ordain-
tzeko, eta baita eskubideak ere, beharrezkoa denean.

Batzordekideen arteko ekarpenen banaketa bakoitzaren eskubide edo interes ekonomikoaren 
arabera egingo da, eta eskubide edo interes ekonomiko hori bakoitzaren partaidetza kuotan 
definitzen da, betiere Jarduketa-Oinarrien arabera.

30. artikulua. Kudeaketa ekonomikoa. Ohiko eta ohiz kanpoko gastu sozialei aurre egiteko 
onetsitako ekarpenak batzordekideei eskatu ahal izango dizkie Entitateak. Ohiko edo ohiz 
kanpoko kuotak ordaintzen ez baldin badira, Entitateak, Batzarburuaren aginduz, eta aldez au-
rretik interesdunari hamabost eguneko epean ordaintzeko errekerimendua eginez, kuotak pre-
miamendu bidez ordainarazteko eskatu ahal izango dio Udalari, baita lursaila desjabetzeko ere.

Hitzarmen Batzarraren funtsak Batzarrak aukeratutako banketxe batean gordeko dira, En-
titatearen izenean.

Entitatearen funtsak erabiltzeko, xede horretarako izendatutakoen artean bi batzordekidek 
batera jardutea ezinbestekoa izango da.

31. artikulua. Kontabilitatea eramatea. Entitateak kudeaketa ekonomikoaren kontabilitatea 
euskarri egokietan eramango du, burututako eragiketen berri une oro eman ahal izateko eta 
haietatik azaldu beharreko kontuak argi egon daitezen. Xede horretarako, Batzarburuak behar 
diren kontratuak sinatzea erabaki ahal izango du.
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32. artikulua. Erabakiak bete beharra. Entitatearen kudeaketa eta administrazio organoek 
beren eskumenen barruan hartzen dituzten erabakiak betearazleak izango dira, betiere Estatutu 
hauetan eta gainerako arau aplikagarrietan ezarritakoaren arabera hartu badira, eta bidezkoak 
diren ekintza eta errekurtsoei kalterik egin gabe.

33. artikulua. Erabakien aurka egitea. Entitateko organoen erabakien aurka, gora jotzeko 
errekurtsoa jar daiteke Udalaren aurrean. Errekurtsoa erabakiaren alde bozkatu ez duen edozein 
kidek jarri ahal izango du hilabeteko epean.

34. artikulua. Desegitea. Hitzarmen Batzarra, Batzar Orokorrak hartutako erabakiaz dese-
gingo da, Entitatearen helburuak lortzen direnean.

Nolanahi ere, desegiteak eragina izateko, Udalak onetsi egin beharko du, Hitzarmen Batza-
rrak haren kontrolpean diharduen organismo bat baita.

Hitzarmen Batzarra derrigorrez desegingo da, Udalaren baimenik jaso behar gabe, epaileen 
aginduren batek edo legezko preskripzioren batek hala erabakitzen duenean.

35. artikulua. Likidazioa. Entitatearen desegitea balio osoz erabaki ostean, Batzarburuak 
likidazioari ekingo dio kredituak kobratu eta zorrak ordainduz. Soberakinik egonez gero, kideen 
artean banatuko da, partaidetza kuoten arabera bakoitzak duen eskubide edo interes ekono-
mikoaren proportzioan.

Azken xedapena

Estatutu hauek onetsi eta Hirigintzako Erakunde Laguntzaileen Erregistroan inskribatu ondo-
ren, nahitaezko izaera izango dute Administrazioarentzat eta Hitzarmen Batzarreko kideentzat.

Halaber, Batzar Orokorrak Estatutuetan aldaketaren bat egitea erabakitzen baldin badu, 
Administrazioak aldaketa onetsi beharko du eta aipatutako Erregistroan inskribatu beharko da 
aldaketak eragin osoa izan dezan.

Xedapen gehigarria

Estatutu hauetan aurrez ikusten ez denerako, Hirigintzako Kudeaketa Erregelamenduan eza-
rritakoa, 2/2006 Legean ezarritakoa, bat datozen xedapen orokorrak eta, modu osagarrian, kide 
anitzeko organoen borondatea osatzeko prozedura administratiboen legerian aurrez ikusten 
den erregimena aplikatuko dira.
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