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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRIBERABEITIKO UDALA

Araba Logística SAren eta Erriberabeitiko Udalaren arteko kontzertazio hitzarmenaren hasie-
rako testua: informazio publikorako aldiaren hasiera

I10/S sektoreko 1. jarduketa integratua kontzertazio sistemaren bidez (2/2006 Legea, EAEko 
lurzoru eta hirigintzarena, 160.2 artikulua) gauzatzeko hirigintzako hitzarmenaren hasierako 
testua negoziatu eta sinatu ondoren, 2019ko martxoaren 29an Alkatetzaren 82/2019 Dekretua-
ren bidez erabaki zen jendaurreko informaziorako jartzea hogei egunez, iragarki hau ALHAOn 
argitaratzen denetik aurrera, honako bi xedapen hauetan ezartzen denarekin bat etorriz: Lur-
zoruaren eta hiri birgaitzearen Legearen testu bategina, 25.1 artikulua (lege hori urriaren 30eko 
7/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen); ekainaren 30eko 2/2006 Legea, lurzoru eta 
hirigintzarena, zazpigarren xedapen gehigarriko 8. paragrafoa.

Aldi horretan interesdunek udal bulegoetan aztertu ahal izango dute hirigintzako hitzarme-
naren hasierako testua, eta nahi dituzten alegazioak aurkeztu ahal izango dituzte.

Hala ere, zazpigarren xedapen gehigarriko zortzigarren paragrafoan xedatzen dena betetzeko, 
hona hitzarmen proposamen horren testu osoa:

“BILDU DIRENAK

Batetik:

Miren Santamaría Martínez, adin nagusikoa; NAN: 72727226-F; egoitza, hitzarmen honen 
ondorioetarako: San Martin plaza, 1. 01213 Ribabellosa (Araba).

Bestetik:

Pedro Jesús Ruiz García, adin nagusikoa; NAN: 15980420-X; egoitza, jakinarazpenetarako: 
Avenida Álava z/g, 01213 Ribabellosa (Araba).

HONELA JARDUN DUTE

Miren Santamaría Martínezek, Erriberabeitiko Udaleko alkate-burua den aldetik, horren 
izenean eta ordezkaritzan jardun du, udalbatza osoak 2018ko otsailean hitzarmena sinatzeko 
eman zion ahalmenarekin.

I. Peio Ruiz Garcíak Araba Logística SA (ARASUR) sozietatearen izenean eta ordezkaritzan 
jardun du. Sozietatearen egoitza: Gasteiz (Araba), Foruen kalea, 15 – 6. Sozietatearen eraketaren 
eskritura Gasteizko Alfredo Pérez Ávila notarioak egiletsi zuen 2003ko otsailaren 13an (protokolo 
zenbakia: 473) eta Arabako Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago: 1089. liburukia, 144. 
folioa, 8. atala, VI-9.340 orria, 1. inskripzioa. IFK: A01347582.

Bere erantzukizunpean adierazten du ahalak ez daudela iraungita, ez ezetsita, ez mugatuta.

Hitzarmen hau sinatzeko behar den lege-gaitasuna dute, eta horretarako hauxe

AZALTZEN DUTE

I. 2019ko urtarrilaren 24an Udalak behin-behinean onartu zuen Erriberabeitiko arau subsi-
diarioak aldatzea I10/S sektoreari dagokionez. Aldaketa horretan esparru horren antolamendu 
xehatua ezartzen da.
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II. Arau subsidiarioen aldaketan AI-I10/S.1 jarduketa integratua ezartzen da. Jarduketa ho-
rrek I10/S sektore osoa hartzen du, eta burutzapena arautzen eta antolatzen duen hirigintzako 
jarduketa programa (HJP) baten bidez garatu beharko da, 2/2006 Legeak 152 – 157 bitarteko 
artikuluetan ezartzen duen bezala.

III. AI-I10/S.1 esparruaren hirigintzako jarduketa programak Erriberabeitiko Udalaren hasie-
rako onarpena jaso du.

IV. Hirigintzako jarduketa programak sei fase dauzka; hori gauzatzen den bitartean planta foto-
boltaikoa egingo da P.1 lurzatian; planta hori ez abian jarriko hirigintza publiko osoa amaitu arte.

V. Onetsitako hirigintzako jarduketa programan ezartzen da AI-I10/S.1 esparrua kontzertazio 
sistemaren bidez gauzatuko dela.

VI. Ekainaren 30eko 2/2006 Legeak, lurzoru eta hirigintzarenak, 160.2 artikuluan xedatzen 
duenarekin bat etorriz, kontzertazio sistemaren bidez jarduteko ezinbestekoa da hitzarmena 
sinatzea eta bertan lurzoruaren jabetzaren ehuneko 50etik gora dutenek lege horretan ezartzen 
dena berenganatzea.

VII. Araba Logística SA (ARASUR) sozietateak jarduketa integratuko lurzoru pribatu guztiaren 
jabea da (ehuneko 100), HJPko PI.06 planoan (“Jabetzaren egitura”) ikusten den bezala.

VIII. Erriberabeitiko Udalak, administrazio jarduleak den aldetik, eta Araba Logística SAk 
(ARASUR), AI-I10/S.1 esparruko lurzoru pribatu guztiaren jabea den aldetik, honako hitzarmen 
hau sinatzen dute esparru hori kudeatzeko eta gauzatzeko behar diren neurriak batera eta koor-
dinatuta arautzeko, aurrean hainbat aldiz aipatu den legeak 160.2 artikuluan eta hurrengoetan 
ezartzen duenarekin bat etorriz.

KLAUSULAK

Lehenengoa. Xedea

Hitzarmen honen xedea da Erriberabeitiko Udalaren eta Araba Logística SA (ARASUR) 
sozietatearen arteko harremanak arautzea, hizpide dugun jarduketa integratuaren hirigintzari 
ekiteko, ekainaren 30eko 2/2006 Legeak, lurzoru eta hirigintzarenak, ezartzen duenera egokitu 
behar da eta.

Bigarrena. Alderdiak

Hitzarmen honetan parte hartzen duten alderdiak honela ari dira:

1. Erriberabeitiko Udala hirigintza kudeatzeko eskumena daukan administrazioa eta P.2 lurzati 
pribatizagarriaren eta kirol ekipamenduen eta berdeguneen lurzati publikoen adjudikazioduna 
den aldetik, horrek berekin dakartzan hirigintzako eskumen guztiak dauzkala.

2. Araba Logística SA (ARASUR) sozietatea AI-I10/S.1 esparruko lurzoru pribatu guztiaren 
jabea den aldetik, horrek berekin dakartzan hirigintzako ahal guztiak dauzkala.

Hirugarrena. Araba Logística SA (ARASUR) sozietatearen betebeharrak

Araba Logística SA sozietateak honako betebehar hauek dauzka:

3.1. AI-I10/S esparrua garatzea hirigintzaren plangintzarako eta burutzapenerako tresnetan 
eta hitzarmen honetan ezartzen diren hirigintzako zehaztapenen arabera.

3.2. Jarduketaren mozkinak eta zamak hainbanatzeko lurzatitzeko dokumentua egitea, ekai-
naren 30eko 2/2006 Legeak 44. artikuluan ezartzen dituen irizpideekin bat etorriz, hitzarmen hau 
sinatzen denetik hiru hilabete pasatu baino lehen. Dokumentu horretan honako datu hauek 
agertu behar dira gutxienez:

• Lurzatiketarako jarritako finken deskripzioa.

• Nahitaez laga beharreko lurren kokapena.

• Lurzati eraikigarrien kokapena.

• Esparruaren kudeaketaren berezko gastuen behin-behineko likidazioaren kontua.
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3.3. Nahitaez doan laga beharreko ondasunak jartzea lurzatiketarako, legeak eta arau sub-
sidiarioen aldaketak ezartzen duen bezala, batez ere antolamenduaren arabera bideak, berde-
guneak eta kirol ekipamenduak egiteko diren lur guztiak.

3.4. Lurzatitzeko proiektuko administrazio jarduleari ematea irabazteko xedeko P2 lurzatia.

3.5. AI-I10/S.1 esparruaren urbanizazio publikoaren proiektua idaztea; lurzatitzeko proiektua 
behin betiko onesten denetik sei hilabete pasatu baino lehen aurkeztu beharko da izapidetzeko.

Proiektua jarduketa fasetan zatitu beharko da, hirigintzako jarduketa programan ezartzen 
diren irizpideak aintzat hartuz.

Proiektua azpiproiektuetan zatitu ahal izango da. Azpiproiektu guztiak koordinatuta egon 
behar dira, proiektuaren bateragarritasunaren mesedetarako eta etapa guztien arteko jarraita-
suna, bateragarritasuna eta eraginkortasuna bermatzeko.

3.6. Legean eta antolamenduan AI-I10/S.1 esparrurako ezartzen diren urbanizazio, azpiegi-
tura eta zerbitzuetako obrak egitea, behin betiko onesten den urbanizazio proiektuan ezartzen 
denarekin bat etorriz.

Urbanizazio obrak urbanizazio proiektua (edo azpiproiektua) behin betiko onesten denetik 
hiru hilabete pasatu baino lehen hasi behar dira.

3.7. AI-I10/S.1 esparruari esleitutako urbanizazio karga guztiak bereganatzea.

3.8. Hartzen dituen konpromisoak bermatzea abal baten bidez: urbanizazio kargen ehuneko 
7 (86.297,58 euro).

Laugarrena. Erriberabeitiko Udalaren betebeharrak

Erriberabeitiko Udalak honako hauek bete beharra onartzen du:

4.1. Lurzatitzeko proiektuaren eta urbanizazio proiektuaren izapideak Lurzoruaren eta 
hirigintzaren ekainaren 30eko 2/2006 Legeak ezartzen duenarekin bat etorriz egitea.

4.2. Nahitaez doan laga beharreko lurrak eta ondasunak Legeak eta antolamenduak ezartzen 
dutenaren arabera jasotzea.

4.3. Behar diren lizentziak ematea (obra lizentzia, lehen erabilerako lizentzia eta jarduera 
lizentzia).

Bosgarrena. Lurrak eskualdatzea

Lurzatiak besterentzeak ez du aldatuko titularren egoera hitzarmen honetan onartzen diren 
konpromisoei dagokienez. Eskuratzailea legez subrogatuta geratuko da aurreko jabearen tokian 
eta postuan. Hark hartutako konpromisoen berri adierazi beharko du lurzatiak besterentzeko 
egintzetan.

Eskualdatzaileak Erriberabeitiko Udalari jakinarazi beharko dizkio eskualdaketaren egitatea 
eta titular berriaren izena eta helbidea. Horretarako, datu horiek agertzen diren jabari eskual-
daketaren eskrituraren zatiaren kopia aurkeztu beharko du, bai eta eskuratzailea hitzarmen 
honetan ezartzen diren eskubideetan eta betebeharretan subrogatzen den eskriturako klausu-
lena ere.

Seigarrena. Hitzarmena iraungitzea

Hitzarmen hau betetzen denean iraungiko da, eta arrazoi hauengatik ere bai:

a) Dokumentu honetan agertzen diren funtsezko betebeharretako bat ez betetzeagatik.

b) Alderdiek iraungitzea ituntzen badute.

c) Indarreko legeriarekin bat etorriz aplika daitekeen beste edozein arrazoi gertatuz gero.
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Zazpigarrena. Jurisdikzioa

Hitzarmen hau juridiko-administratiboa da. Beraren interpretazioak, aldaketak edo 
azkentzeak eragiten dituen auziak udalak berak ebatziko ditu. Udalaren erabakiek amaiera 
emango diote administrazio bideari, eta erabaki horien aurka administrazioarekiko auzi 
errekurtsoa jarri ahal izango da, administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen legeak 
ezartzen duenaren arabera.

Eta hitzarmen honekin ados daudela eta guztiz onartzen dutela erakusteko, eta osorik eta 
zorrotz betetzeko, alderdiek dokumentuaren bi ale sinatu dituzte goiburuan azaltzen diren tokian 
eta egunean.

Erriberabeitiko Udaletik    Araba Logistica Sa-Tik

MIREN SANTAMARÍA MARTÍNEZ   PEDRO JESÚS RUIZ GARCÍA”

Ribabellosa, 2019ko apilaren 1a

Alkatea
MIREN SANTAMARÍA MARTINEZ
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