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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
HIRIGINTZA SAILA

Plangintza eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzea

Behin betiko onestea Miñao ST 6 industria-sektorean (garai bateko 12. sektorea) hitzarmen-sis-
temaren bidez esku hartzeko hitzarmena eta eratuko den hitzarmen-batzarraren estatutuak

Hauxe erabaki zuen Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko abenduaren 21ean egindako ohiko 
bilkuran:

1. Gasteizko Udalaren eta Miñao ST 6 industria-sektoreko (garai bateko 12. sektorea) jabe 
gehienen arteko hitzarmena onestea, zein Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren ai-
patutako sektorearen urbanizazioa gauzatzeko hasiera batean hautatu zen konpentsazio sistema 
hitzarmen sistemaz ordezteko baita.

2. Behin betiko onestea Miñao ST 6 industria-sektorearen (garai bateko 12. sektorea) urba-
nizazioa gauzatzeko hitzarmen-batzarraren eraketa eta funtzionamendua arautzeko estatutuen 
proiektua.

3. Gasteizko Udaleko Hirigintza Saileko zinegotzi ordezkari Itziar Gonzalo de Zuazo andrea 
izendatzea udal ordezkari hitzarmen-batzarrean.

4. Lursailak zatikatzeko proiektua behin betiko onetsi aurretik, Udalak zehaztu egingo ditu 
hirigintza-jarduerak sortutako gainbalioetako udal partaidetza gauzatzeko industria lursailak 
behar dituen urbanizazio-lan osagarriak, eta horiek gauzatu daitezen galdatuko.

5. Eragindako jabeei erabaki hau jakinaraztea.

6. 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.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko urtarrilaren 15ean

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 Erregistroan 
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. folioan, 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 
zabaltzeko 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. 
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III. Hirigintza alorreko kudeaketaren baitan, 1998. urtean, 12. Sektorearen Konpentsazio-
Proiektua 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 irabazizko erabilera guztia. 
Jarduneko administrazioari zegokion aprobetxamendu-lagapenari dagokionez hauxe zen 
aurreikuspena: irabazizko aprobetxamendu-lagapenaren indarreko ehunekoa, ehuneko 10a, 
irabazizko lursail independente batean gauzatu beharrik izan gabe konpentsatzea, kontuan 
hartuta ezarpenaren aurrekariak eta Arabako Teknologia parkean sartzeko errepideko 
lursailen behin betiko titulartasunaren inguruan adostasuna lortzeko beharra (lursail horiek 
T.H.SAren jabetzakoak dira).  
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) administrazioak berari dagokion ehuneko hamarreko aprobetxamendu-lagapena gauzatu 
ahal izatea arestian aipatutako aurrekariekin bat, hori baita jabetzaren zatikatzea aurkezteko 
unean indarrean dagoen ehunekoa.   
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 
daitekeela, alderdiek honako hitzarmenari lehentasunez erosteko eskubidea gehitzen diote, 
etorkizunean Vitoria-Gasteizko Udalak lursaila besterentzea erabakiko lukeen kasuan. 
V. Aldi berean, beharrezkoa da Plan Partzialaren ordenantzak eraldatzea, eremu horretan 
irabazizko 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 
merkataritza-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: 
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- 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, egokia 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. 
Xede horrekin, 2/2006 Legeak galdatzen dituen xedapenak burutzeko ondoreetarako, 
alderdiek 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, 
adierazitako 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 
xedapenen arabera osatzea.  
b) Halabeharrez eta doan laga behar diren lurrak eta ondasunak ematea, Garapen 
Plangintzan ezartzen diren baldintzak beteta eta alderdiek hitzartutakoa beteta. 
c) Urbanizatze-lanen karga guztiak onartzea, nahiz eta urbanizazioko lan orokorrak, 
azpiegitura eta zerbitzutakoak, garai egokian egikaritu ziren. 
Hirugarrena. 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. 
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