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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

ARABAKO BATZAR NAGUSIAK

4/2019 Foru Araua, martxoaren 13koa, Eusko Jaurlaritzarekin lankidetza hitzarmena berresten 
duena, Araba Erdialdeko eta Guardiako lurralde plan partzialen berrikuspen agiria egiteko dena

Arabako Batzar Nagusiek, 2019ko martxoaren 13an egindako osoko bilkuran ondoko foru 
araua onetsi dute:

4/2019 Foru Araua, martxoaren 13koa, Eusko Jaurlaritzarekin lankidetza hitzarmena berresten 
duena, Araba Erdialdeko eta Guardiako lurralde plan partzialen berrikuspen agiria egiteko dena.

ZIOEN AZALPENA

Maiatzaren 31ko 4/1990 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde antolamenduarenak, 
xedatzen du lurralde antolamendua gauzatuko dela lurralde plan partzialen bidez, besteak beste, 
zeinek lurralde antolamenduko jarraibideak garatuko baitituzte haiek mugatzen dituzten udalaz 
gaindiko area edo zonetan. Lege horren 11. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoarekin bat 
etorriz, plan horiek egiteko ekimena Eusko Jaurlaritzako Hirigintza Sailari zein foru aldundiei 
dagokie, salbu eta lurralde historiko desberdinetako udalerriei eragiten dien kasuan.

Eusko Jaurlaritzak onetsitako lurralde antolamenduko jarraibideek Arabako udalerriak 
banatzen dituzte Araba Erdialdea eta Guardia eremu funtzionaletan, salbu eta Aramaio, zeina 
Arrasate-Bergara eremu funtzionalekoa baita.

Guardiako (Arabako Errioxa) eremu funtzionaleko lurralde plan partziala behin betiko onetsi 
zuen Eusko Jaurlaritzak, abenduaren 28ko 271/2004 Dekretuaren bitartez. Ondoren, Eusko 
Jaurlaritzaren irailaren 28ko 251/2010 Dekretuaren bidez, behin betiko onetsi zen Guardiako 
(Arabako Errioxa) lurralde plan partzialaren lehenengo aldaketa, nekazaritza eraikinak eta upa-
tegiak arautzeari buruzkoa. Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 28ko 277/2004 Dekretuaren bi-
dez, behin betiko onetsi zen Arabako Erdialdeko eremu funtzionaleko lurralde plan partziala, 
eta urtarrilaren 25eko 19/2005 Dekretuaren bidez, behin betiko onetsi zen Laudioko eremu 
funtzionaleko lurralde plan partziala.

Arabako eta Guardiako (Arabako Errioxa) lurralde plan partzialak onetsi zirenetik denbora 
asko igaro denez, beharrezkoa da berrikustea azkeneko hamarkadan izan diren aldaketei 
erantzuteko eta egoera ekonomiko berriak eta aldi honetan sortu diren premiek ekarri duten 
ingurumariari egokitzeko.

Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Foru Aldundiaren artean indarrean diren agiriak landu 
eta finantzatzeko ezarritako lankidetzarekin jarraitzeko, egoki da formula berdina mantentzea 
lurralde plan partzial horien berrikuspen agiriak egiteko.

Hortaz, bi erakundeek lankidetza hitzarmen bat sinatu behar dute Araba Erdialdeko eta 
Guardiako (Arabako Errioxa) lurralde plan partzialen berrikuspen agiriak egiteko.

7/1983 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoaren erakunde antolamenduarenak, 6. artiku-
luko 2.b) apartatuan aurreikusitakoarekin bat etorriz, nola Arabako Foru Aldundiaren eta Eusko 
Jaurlaritzaren arteko hitzarmen bat den, Batzar Nagusiek berretsi behar dute foru arau bidez.

Artikulu bakarra: Berretsi egiten da Arabako Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren 
arteko lankidetza hitzarmena, Araba Erdialdeko eta Guardiako (Arabako Errioxa) lurralde plan 
partzialen berrikuspen agiria egiteko dena, Foru Gobernu Kontseiluak onetsi duen bezala.
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Azken xedapena. Foru arau hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da inda-
rrean.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko martxoaren 13a

Presidentea
PEDRO IGNACIO ELÓSEGUI GONZÁLEZ DE GAMARRA
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I. ERANSKINA 

 
 
ARABAKO FORU ALDUNDIAREN ETA EUSKO JAURLARITZAREN ARTEKO 
LANKIDETZA HITZARMENA, ARABA ERDIALDEKO ETA GUARDIAKO (ARABAKO 
ERRIOXA) LURRALDE PLAN PARTZIALEN BERRIKUSPEN AGIRIA EGITEKO. 

Gasteiz,  

 

BILDU DIRA 

Alde batetik Iñaki Arriola López jauna, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko 
sailburua. 

Eta beste alde batetik Josean Galera Carrillo jauna, Ingurumen eta Hirigintza Saileko diputatua. 

ESKU HARTU DUTE 

Lehenengoak, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko sailburua 
den heinean, eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioa ordezkatuz.  

Eta bigarrenak, Ingurumen eta Hirigintza Saileko diputatu titularra den heinean, Arabako Foru 
Aldundia ordezkatuz. 

Biek ere elkarri beharrezko legezko gaitasuna aintzatetsi diote lankidetza akordio hau emateko, eta 
horretarako, hauxe 

ADIERAZTEN DUTE 

I.-  Maiatzaren 31ko 4/1990 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde antolamenduarenak, 
xedatzen du lurralde antolamendua gauzatuko dela lurralde plan partzialen bidez, besteak 
beste, zeinek lurralde antolamenduko jarraibideak garatuko baitituzte haiek mugatzen dituzten 
udalaz gaindiko eremu edo zonetan. 

Horri dagokionez, adierazitako tresnak, Eusko Jaurlaritzak behin behinean 1997ko otsailaren 11n 
onetsi zuenak, Arabako udalerriak banatu ditu. Salbuespena Aramaio da, Arrasate-Bergarako eremu 
funtzionalaren barne baitago Erdiguneko Araba, Guardia eta Laudioko eremu funtzionaletan. 

II.-  Guardiako (Arabako Errioxa) eremu funtzionaleko lurralde plan partziala behin betiko onetsi 
zuen Eusko Jaurlaritzak abenduaren 28ko 271/2004 Dekretuaren bitartez. 

Ondoren, Eusko Jaurlaritzaren irailaren 28ko 251/2010 Dekretuaren bidez, behin betiko onetsi zen 
Guardiako (Arabako Errioxa) lurralde plan partzialaren lehenengo aldaketa, nekazaritza eraikinak eta 
upategiak arautzeari buruzkoa. 
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III.- Erdiguneko Araba eremu funtzionaleko lurralde plan partziala behin betiko onetsi zuen Eusko 
Jaurlaritzak, abenduaren 28ko 277/2004 Dekretuaren bitartez. 

IV.- Urtarrilaren 25eko 19/2005 Dekretu bitartez behin betiko onetsi zen Laudioko eremu 
funtzionalaren lurralde plan partziala. 

V.- Erdiguneko Arabako eta Guardiako (Arabako Errioxa) lurralde plan partzialak onetsi zirenetik 13 
urte baino gehiago igaro direnez, beharrezkoa da horiek berrikustea azkeneko hamarkadan izan diren 
aldaketei erantzuteko eta egoera ekonomiko berriei eta aldi honetan sortu diren beharrei egokitzeko. 

VI.- Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak agiri hauek sortzeko eta finantzatzeko ezarritako 
lankidetzarekin jarraituz, egokia da ildo bera jarraitzea Araba Erdiguneko eta Guardiako (Arabako 
Errioxa) lurralde plan partzialak berrikusteko agiriak sortzeko. 

VII.- Berrikuspen lanak adjudikatu aurretik beharrezkoa da informazioa aztertzea eta Araba 
Erdiguneko eta Guardiako (Arabako Errioxa) lurralde plan partzialen betetze mailari buruzko memoria 
bat egitea. 

VIII.- Arabako Foru Aldundiak Ingurumen eta Hirigintza Sailaren bitartez Guardiako (Arabako 
Errioxa) lurralde plan partzialaren betetze mailari buruzko informazioa aztertzea eta memoria egitea 
kontratatu eta finantzatu zuen, eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Plangintza Sailarekin 
batera ondorioak aurkeztu zituen 2016ko ekainean eremu funtzionala osatzen duten udal guztietan. 
Hala, bilera horretan agiria berrikusi egingo zela erabaki zen. 

IX.- Esku hartu duten administrazioetako aurrekontu zuzkiduretan beharrezko kreditua dago Araba 
Erdiguneko lurralde plan partzialaren betetze mailari buruzko diagnostikoa egiteko beharrezko lanak 
eta azterketak egiten hasteko eta Araba Erdiguneko eta Guardiako (Arabako Errioxa) lurralde plan 
partzialen berrikuspena idazten hasteko. 

X.- Dagozkion interesak eta ekarpen ekonomikoak zuzentasunez egikaritzeko, alderdiek lankidetza 
hitzarmen hau egin dute honakoei jarraituz: 

KLAUSULAK 

Lehenengoa.- Lankidetza hitzarmen honen xedea Araba Erdiguneko eta Guardiako (Arabako Errioxa) 
lurralde plan partzialak berrikustea da. Berrikuspen hori batera eta modu parekidean gauzatuko dute 
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak eta Arabako Foru 
Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Sailak. 

Indarraldia lau urtekoa izango da. Indarraldia bukatu aurretik hitzarmena sinatzen dutenek luzapena 
erabaki ahal izango dute gehienez ere beste lau urtez, edo bukatu aurretik suntsiaraztea erabaki ahal 
izango dute. 

Bigarrena.- Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak eremu 
funtzionalaren gaur egungo arazoei buruzko diagnostikoa egingo du eta informazioa aztertuko du eta 
Araba Erdiguneko lurralde plan partzialaren betetze mailari buruzko memoria egingo du. 
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Hirugarrena.- 2019an Guardiako lurralde plan partziala berrikusteko agiria idazten hasteko 
kontratazioa egingo da, eta aurrekontua gehienez ere 300.000 eurokoa izango da. Lan horiek zati 
berdinetan finantzatuko dituzte Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza 
Sailak eta Arabako Foru Aldundiko Ingurumen  eta Hirigintza Sailak. 

Laugarrena.- Guardiako lurralde plan partzialaren berrikuspen azterketak eta lanak Arabako Foru 
Aldundiak kontratatuko ditu, eta Araba Erdiguneko lurralde plan partzialarenak Eusko Jaurlaritzak. 
Azken horren gehienezko aurrekontua 300.000 eurokoa izango da baita ere. Lanak kontratatzeko 
ardura duen administrazioak beste erakundetik gastu orokorraren % 50 jasoko du ekarpen partzialen 
bitartez. 

Bosgarrena.- Lurralde plan biak berrikusteko lanak egutegi honekin eta gastu aurreikuspenaren 
ehuneko hauekin bat eginez egingo dira. 

Guardiako LPP        2019 2020  2021  2022   
Arabako Foru Aldundia       %10  %15   %15  %10    
Eusko Jaurlaritza             %10 %15  %15  %10 
 
Araba Erdiguneko LPP      2019  2020  2021  2022   
Arabako Foru Aldundia   %10   %20   %20   
Eusko Jaurlaritza   %10  %20  %20   

 

Seigarrena.- Ekarpen horien igorpenen zenbatekoak ziurtagiriak aurkeztu aurretik egingo dira, eta 
zenbateko horiek administrazio ordaintzaileak (kontratatzailea ez denak) kontratua finantzatzeko 
kontsignatutako urteko zuzkidura ordezkatzen duen ziurtagiri zehatzarekiko ehunekoaren baliokideak 
izango dira. 

Zazpigarrena.- Akordio honen esparruan egindako lan, azterketa eta tresna guztiak bi erakundeen 
titulartasunekoak izango dira, eta bakoitzak kopiak izango ditu. 

Zortzigarrena.- Alderdi bakoitzak lankidetza akordio honetan hartutako konpromisoei lotutako 
erantzukizunen ardura izango du bakarrik. 

Bederatzigarrena.- Agiria sortzeko faseak aztertzeko Jarraipen eta Zuzenketa Batzorde bat sortuko da, 
eta xedea hauxe izango da: 

1.-  Araba Erdiguneko eta Guardiako (Arabako Errioxa) lurralde plan partzialak idazteko azterketa 
eta lanen plana bere gain hartzea. Bertan adieraziko dira idazteko epeak, kanpoko 
aholkularitzek, profesionalek edo beste erakunde publikoek egin beharreko lanak, kostuen 
garapena eta erakunde sinatzaileetako zerbitzuek egin beharrekoak. 

2.-  Lanak idazteko bitarteko materialak, teknikoak eta giza baliabideak hornitzea onestea, eta 
beharrezkotzat jotzen bada bulego teknikoa sortzea, bulegoak egin beharreko lanak eta bere 
funtzionamendu arauak ezarriz.  
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3.-  Eraginpeko administrazioetako beharrak, programak, planak eta proiektuak koordinatzea. 
Azterketen, lanen eta metodoen goi mailako zuzendaritza lanak egitea. Horretarako 
informazioa eta bestelako lanak aztertu beharko dira eta beharrezko erabakiak hartu beharko 
dira agiriak idazteko. 

4.-  Kontuan hartu beharreko eta informazioa eman beharreko organismoak edo erakundeak 
zehaztea lurralde plan partzialen berrikuspena egiteari dagokionez, 4/1990 Legearen 13. 
artikuluan aurreikusitakoez gain. 

5.-  Gainerako beharrezko jarduketak Araba Erdiguneko eta Guardiako (Arabako Errioxa) lurralde 
plan partzial bien idazketa lanak sustatzeko. 

Hamargarrena.- Jarraipen eta Zuzendaritza Batzordean gutxienez Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, 
Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko hiru kide eta Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta 
Hirigintza Saileko hiru kide egongo dira, eta presidentetza txandakatu egingo da bi erakundeen artean 
sei hilean behin. 

Alderdiek hala erabakita, Jarraipen eta Zuzendaritza Batzordeko kide kopurua modu parekidean gehitu 
ahal izango da, erakunde bakoitzeko lau kide egon ahal izango direlarik gehienez. 

Batzordeak era berean zuzentasunez funtzionatzeko beharrezko tresnak, bitartekoak eta arauak 
emango ditu. Erabakiak hartzeko gutxienez eskubidezko kideen hiru laurdenek baiezko botoa eman 
beharko du. 

Batzordeak zehaztu ahal izango du zein lan zuzendu behar dituzten modu parekidean erakunde bietako 
ordezkariek eta zeintzuk zuzendu behar dituzten bakarrik erakunde bateko ordezkariek. 

Hamaikagarrena.- Jarraipen eta Zuzenketa Batzordeak prozedura egokia zein den erabakiko du eta 
lurralde plan partzialen hiri antolamenduko udalaren interesak eta tresnak txertatzea ahalbidetzeko 
beharrezko bitartekoak ezarriko ditu. Hala, fase bakoitzean eraginpeko udalekin ahalik eta harreman 
onenak eta osoenak izaten saiatuko da, lurralde eragina duten planei eta proiektuei buruzko 
informazioa jasoz eta aldian-aldian tresna horretan gehituko diren erabaki eta zehaztapen 
garrantzitsuenen berri emanez. 

Eta hitzarmen honetako klausuletan jasotakoarekin ados daudela erakusteko, alderdiek agiri honen lau 
ale sinatu eta izenpetu dituzte goiburuan adierazitako lekuan eta egunean. 

 
 
 

Iñaki Arriola López 
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako 
sailburua 
Consejero de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda 
 

Josean Galera Carrillo 
Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua 
Diputado Foral de Medio Ambiente y Urbanismo 
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