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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ARABAKO ERRIOXAKO UR PARTZUERGOA

Arabako Errioxako Ur Partzuergoaren eta Iekorako Udalaren arteko lankidetza hitzarmena 
onartzea, Iekora herrian hondakin uren araztegi bat jartzeko obrak egiteari buruzko laguntza 
tekniko, administratibo eta ekonomikoa emateko

Arabako Errioxako Ur Partzuergoak 2019ko martxoaren 15eko ohiko batzar nagusian Arabako 
Errioxako Ur Partzuergoaren eta Iekorako Udalaren arteko lankidetza hitzarmen baten hasierako 
onarpena erabaki zuen. Haren xedea bien arteko lankidetza da Iekora herrian hondakin uren 
araztegi bat jartzeko obrak egiteari buruzko laguntza tekniko, administratibo eta ekonomikoa 
emateko.

Hitzarmena jendaurrean jarriko da hogei egun balioduneko epean, iragarki hau ALHAOn 
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta, interesdunek espedientea aztertu eta, hala 
badagokio, egokiak iruditzen zaizkien alegazioak egin ahal izan ditzaten. Hitzarmen hau behin 
betiko onetsiko da alegaziorik aurkezten ez bada. Hau da hitzarmenaren testu osoa:

“Arabako Errioxako Ur Partzuergoaren eta Iekorako Udalaren arteko lankidetza hitzarmena, 
Iekora herrian hondakin uren araztegi bat jartzeko obrak egiteari buruzko laguntza tekniko, 
administratibo eta ekonomikoa emateko.

Bildu dira

Alde batetik, Juan José Garcia Berrueco, NAN zenbakia duena, P-0100363-A IFZ zenbakia 
duen Arabako Errioxako Ur Partzuergoko presidente den aldetik.

Eta, Bestetik,, Joana López García, NAN zenbakia duena, Arabako Iekorako Udaleko alkate 
den aldetik.

Esku hartu dute

Lehenengoak, P-0100363-A IFZ zenbakia duen Arabako Errioxako Ur Partzuergoaren izenean 
eta hura ordezkatuz, zeinak hemen baitauka egoitza: Guardia herriko Diputazio etorbidea z/g, 
01300 PK. Bere kargua betez dihardu, egintza honetarako berariaz gaituta.

Eta, bigarrenak, Iekorako Udalaren izenean eta hura ordezkatuz, zeinak jakinarazpenetarako 
hemen baitauka egoitza: Iekora herriko Eliza kalea 2., 01322 PK, alkate den aldetik, egintza ho-
netarako berariaz gaituta.

Alderdiek hitzarmen hau egiteko nahikoa lege ahalmena onartzen diote elkarri, eta ondorio 
horietarako

Azaltzen dute

I. Iekora herriak hobi septikorako zaborgune bi dauzka, bere hiriguneko hondakin urak araz-
teko.

II. Egun, arazketa elementu horiek ez dabiltza ondo, patologiak sumatu dira haren eraikuntza 
elementuetan eta, hori dela eta, araztegi berri bat eta ponpaketa bat eraikitzea komeni da. Horre-
tara desbideratuko dira hirigune horretako hondakin efluente guztiak eta, ondorioz, zerbitzutik 
kanpo utziko dira orain zerbitzu anormala ematen duten instalazio zaharkitu biak.

III. Xede horretarako, Arabako Errioxako Ur Partzuergoak instalazio berriak eraikitzeko 
behar diren obrak azaltzeko proiektu teknikoa egokitu zuen. Obra gauzatzeko proiektu hori 
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Initek ingeniaritza enpresak idatzi du 2017ko uztailean eta haren kontrata aurrekontua, BEZa 
barne, 1.151.120,48 eurokoa da. Horrek, aurreikusitako 60.000 euroko ustiapen kostura batuta, 
1.211.120,48 euro egiten du guztira.

IV. Iekorako Udalak gestioak egin ditu arazketa instalazio berriak kokatzeko behar diren 
lurzoruak eskuratzeko, eta HUA kokatzeko egokiena Iekora herriko 1 poligonoko 273 lurzatia 
da. Udal hori da horren habea, baita 1 poligonoko 9.101, 294, 9.089 eta 9.040 lurzatiak ere, 
kolektoreak eta ponpaketa putzua kokatzeko.

V. Iekorako Udalak laguntza ekonomiko bat eskatu zion foru aldundiari, Obra eta Zerbitzuen 
Foru Planaren, Inbertsio Plan Bereziaren eta Lurpeko Kanalizazioaren Plan Bereziaren babes-
pean, eta Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 28ko 487/2009 Erabakiaren bidez, dirulaguntza 
bat ematea onartu da. Haren zenbatekoa, guztira, 513.404,00 eurokoa da, zati bat 2018ko Obra 
eta Zerbitzuen Foru Planaren aurrekontuaren kargura, eta gainerakoa 2019koaren aurrekon-
tuaren kargura.

VI. Iekorako Udala Eusko Jaurlaritzaren laguntzen onuraduna izan da, 400.000 eurorekin. 
Haien bidez, EAEko Landa Garapenerako 2015-2020 Programaren esparruan onartutako LEADER 
eremuan sartutako landa udalerrien garapena eta dibertsifikazio ekonomikoa sustatzen dira.

VII. Iekorako Udalak ez dauka behar den likidezia proiektatutako obrak egiteko aurreikusitako 
gastuaren zenbatekoa, foru laguntzaren eta Leader laguntzek estaltzen ez dutena, jasan ahal 
izateko. Horren ondorioz, Arabako Errioxako Ur Partzuergoaren lankidetza eskatu da proiektuari 
ekin ahal izateko.

VIII. Arabako Errioxako Ur Partzuergoak, saneamendu obra horiek premiaz egin behar direla 
ulertuta, behar den laguntza ekonomikoa ematea erabaki du, proiektuaren bideragarritasuna, 
aurkeztutako proiektuaren baldintzetan, bermatzeko, lankidetza hitzarmen hau sinatuz, klausula 
hauen pean.

KLAUSULAK

Lehenengoa. Hitzarmen honen xedea Arabako Errioxako Ur Partzuergoaren eta Iekorako 
Udalaren arteko harreman ekonomikoak zehaztea da, ondorio bakarra laguntza teknikoan eta 
arestiko azalpenetan (VII. azalpena) deskribatutako araztegi berria eraiki eta ustiatzeko obrak 
finantzatzen laguntzea izanik.

Bigarrena. Arabako Errioxako Ur Partzuergoak, dokumentu hau sinatuz, berariaz hitzematen 
du araztegi horren obraren zuzendaritza, eraikuntza eta ustiapena finantzatzea, adjudikazio 
prezioaren eta udal horrek Foru Planaren (Arabako Foru Aldundia) eta Leader laguntzen (Eusko 
Jaurlaritza) bitartez lortutako diruz lagundutako zenbatekoen baturaren arteko aldeari dagokion 
kopuruarekin, 2019ko ekitaldiko indarreko aurrekontuaren VI. kapituluko (Kapital transferentziak) 
“Iekorako HUA hitzarmena” 73.730.001 partidaren kargurako ekarpen ekonomikoa medio.

Hirugarrena. Arabako Errioxako Ur Partzuergoak aurreko klausulan azaldutakoaren arabera 
dagozkion kopuru ekonomikoak askatzeko, lehenago Iekorako Udalak araztegi eta ponpaketa 
estazio berriak eraikitzeko behar diren lurzoruak dauzkala frogatu beharko du.

Laugarrena. Arabako Errioxako Ur Partzuergoak hitzarmen honen xede diren kopuru eko-
nomikoak ordainduko dizkio Iekorako Udalari berak aurreko obra ziurtagiriak ordaindu ahal 
izateko.

Ordaintzea egokia izateko, haren teknikari zuzendariak sinatutako obra ziurtagiria aurkeztu 
behar da. Ziurtagiri bakoitzari dagokion zatiaren ordainketa 30 eguneko epean egingo da ge-
hienez eta Iekorako Udalak hautatutako kontuan, bera titular denean, egingo da.

Ziurtagirien ondorioz Arabako Errioxako Ur Partzuergoak ordaintzen dituen ziurtagiriak 
metatu egingo dira bigarren klausula aplikatuta ateratzen den gehienezko zifraraino iritsi arte, 
eta ez da egokia kontzeptu horregatik ordainketa handiagorik egitea.
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Arabako Errioxako Ur Partzuergoak laguntza teknikoa ordaintzeko behar diren kopuru 
ekonomikoak aurreratu ahalko ditu. Obra amaitutakoan, plan foraleko laguntzekin eta Lea-
der laguntzeko ordaindutako ziurtagiriak berrikusiko dira eta, hala badagokio, partzuergoak 
ateratzen diren kopuruak likidatuko ditu, egindako aurrerakinak kenduta.

Bosgarrena. Iekorako Udalak, udalbatzaren erabakiaren bidez, Iekorako HUAren ustiapena 
Arabako Errioxako Ur Partzuergoari lagatzea erabakiko du, obra jasotakoan, baita haren jabetza 
ere. Hura Arabako Foru Aldundiaren Obra eta Zerbitzuen Foru Plana arautzen duen apirilaren 
12ko 9/2017 Foru Arauan ezarritako epea amaitutakoan gauzatuko da.

Horretarako, Iekorako Udalak erreferentziako lurzatiak zedarrituko ditu, lurzati berriak sortuz, 
lagako diren azpiegiturak kokatzeko behar den azalera dutenak.

Seigarrena. Iekorako Udalak ezarritako instalazioen jabetzari eutsi ahalko dio Arabako Foru 
Aldundiaren Obra eta Zerbitzuen Foru Plana arautzen duen apirilaren 12ko 9/2017 Foru Arauan 
(ALHAO, 48. zenbakia, 2017ko apirilaren 27koa) ezarritako epean.

Iekorako Udalak, ordea, obra egiten amaitutakoan, instalazioen lagapena jakinaraziko dio 
Eusko Jaurlaritzako Landa Garapen eta Europako Politiketako zuzendari, Batzordearen 2015eko 
maiatzaren 26ko C (2015) 3479 azkena Erabakiaren bidez onartutako EAEko Landa Garapenerako 
2015-2020 Programan xedatutakoaren arabera, baita Arabako Foru Aldundiko Obra eta Zerbitzu 
Saileko Foru Planeko Zuzendaritzari ere.

Instalazioen jabetza Arabako Errioxako Ur Partzuergoari laga ondoren hondakin ura hornitu 
eta tratatzeko zerbitzuek eskualdeko kudeaketa desagertuko balitz, jabetza Iekorako Udalera 
itzuliko litzateke.

Ondasun higiezinaren eskualdaketatik, edo dagokion zatitik, Arabako Errioxako Ur Partzuer-
goaren alde ateratako notariotza eta erregistro gastuak beraren kontura izango dira.

Arabako Errioxako Ur Partzuergoak erakundearen ondare inbentarioan sartuko du eskual-
datutako ondasun higiezina.

Enpresa adjudikaziodunak ustiatzeko epea, Iekorako HUAren kontratazio espedientean eza-
rritakoa, amaitutakoan, Arabako Errioxako Ur Partzuergoak hartuko du bere gain hura hitzarmen 
hau indarrean dagoen bitartean.

Zazpigarrena. Iekorako Udalak udalaz besteko hirugarren administrazioekiko izan lezakeen 
beste betebehar oro gorabehera, kontratistari adjudikatutako proiektuaren aldaketa hori Ara-
bako Errioxako Ur Partzuergoari jakinaraziko zaio, dagokion dokumentazio teknikoa aurkeztuz. 
Aldaketa horiek aldaketa agiriaren onarpen teknikoa egin eta 15 eguneko epean aurkeztuko 
dira gehienez.

Zortzigarrena. Klausula honetan aurreikusitakoaren izapidetze administratiboa egiteko, 
Arabako Errioxako Ur Partzuergoak egokia den dokumentazio hori eskatu ahalko dio Udalari.

Bederatzigarrena. Ikusita Arabako Errioxako Ur Partzuergoak eskarmentu handiagoa daukala 
kontratazio espedienteen izapidetze administrazioa egiten, Iekorako Udalak xede horretarako 
egokia deritzon laguntza eskatu ahalko dio administrazio horri, eta Arabako Errioxako Ur 
Partzuergoak, bestalde, konpromisoa hartzen du, beharrezkoa bada, obrak adjudikatzeko behar 
diren izapideetarako eta txostenetarako, zein obrak behin betik hartzeko eskatzen zaion laguntza 
tekniko eta administratibo guztia emateko.

Hamargarrena. Egin behar diren obrek halako lanetan dauden irizpide tekniko orokorrak 
betetzeko asmoz, Arabako Errioxako Ur Partzuergoak Iekorako Udalaren eskura jarriko ditu 
laguntza eta aholkularitza teknikoak, aholkatzeko eta laguntzeko, obren zuzendaritza eta segur-
tasunaren eta osasunaren arloko kontrola kanpoko profesionalen eskuetan egon ere.
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Hamaikagarrena. Hitzarmen honen xede den araztegia eraikitzeko obrak behin betiko jaso-
takoan, Arabako Errioxako Ur Partzuergoak bere gain hartuko ditu araztegi hori mantendu eta 
zaintzeko lanak, betebehar hori hirugarren bati lagatzeko eskumena beretzat gordez.

Klausula honetatik Arabako Errioxako Ur Partzuergoarentzat zein balizko lagapen hartzai-
learentzat ondorioztatzen diren betebeharrak irizpide honen pean daude: etorkizunean, toki 
erakunde txikietako hiriguneetan dauden edo egon daitezkeen antzeko instalazio guztien ad-
ministrazioa orokorrean hartu ahal izatea.

Lizitazioan azaldutako ustiapen aldiaren kostu ekonomikoa Arabako Errioxako Ur Partzuer-
goak hartuko du bere gain obra jasotakoan.

Hamabigarrena. Arabako Errioxako Ur Partzuergoa da egindako ekintzak bideratu eta haien 
jarraipena egiteko organo arduraduna.

Hamahirugarrena. Hitzarmen honek xedatutako iraupen bat izango du Iekorako Udalak 
azpiegiturako Arabako Errioxako Ur Partzuergoari laga arte.

Hamalaugarrena. Hauek izango dira hitzarmen hau indargabetzeko arrazoiak: alderdiren 
batek ez betetzea, alderdi bien adostasuna zein hitzarmenaren klausulak betetzea galarazten 
duten gerora sortutako arrazoiak.

Hamabosgarrena. Hitzarmena sinatzen duten aldeek, dagokien neurrian, dokumentu hone-
tan ezarritako xehetasunak haien gain hartzeko konpromisoa hartzen dute.

Hamaseigarrena. Hitzarmen hau Arabako Errioxako Ur Partzuergoaren batzar nagusiaren 
eta Iekorako Udaleko udalbatzaren akordioaren bidez berretsitakoan aplikatuko da.

Hamaseigarrena. Administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren eskumenaren pean jarriko 
dituzte alde biek sor litezkeen auzigai guztiak.

Eta bi alderdiak ados daudela eta xedatutako guztia onartzen dutela erakusteko, hitzarmen 
hau izenpetzen dute, hiru aletan, izenburuan esandako tokian eta egunean.

Guztiek jakin dezaten eta dagozkion ondorioak izan ditzan argitaratzen da hau.

Guardia (Araba), 2019ko martxoaren 15a”.

Guardia, 2019ko martxoaren 20a

Presidentea
JUAN JOSE GARCIA BERRUECO
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