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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ARAMAIOKO UDALA

Aramaioko IB.07 antolamendu xehatuko eremuan hirigintzarako doan eta nahitaez laga behar 
diren lursailak laga eta okupatzeari buruzko hirigintza hitzarmena

Udalbatzak, legeak ezartzen duen quorumarekin ondorengo erabakia hartu zuen:

Lehena. Hasierako onarpena ematea Aramaioko IB.07 antolamendu xehatuko eremuan 
hirigintzarako doan eta nahitaez laga behar diren lursailak laga eta okupatzeari buruzko 
hirigintza hitzarmenari.

Bigarrena. ALHAOn dagokion iragarkia argitaratzea.

Hirugarrena. Jendaurrean jartzea 20 eguneko epean iragarkia argitaratu eta biharamune-
tik kontatzen hasita, interesdunek espedientea aztertu eta egoki deritzoten alegazioak egin 
ditzaten. Esandako epea igaro ondoren, inongo alegaziorik izan ez bada, hitzarmena behin 
betikoz onartutzat joko da, gainerako egintzaren beharrik gabe.

Laugarrena. Alkatea eskuordetzea hitzarmena sinatzeko.

Aramaion, 2019ko apirilaren 10ean

Alkatea
LIERNI ALTUNA UGARTE

Hitzarmenaren testua:

“HIRIGINTZA HITZARMENA ANTOLAMENDU XEHATUAREN IB.07 
EREMUAN (ARAU SUBSIDIARIOETAN UE-3 ZENA) ZUZKIDURA PUBLIKOEN 
KALIFIKAZIOA DUTEN ETA HIRIGINTZARAKO DOAN ETA NAHITAEZ LAGA 

BEHAR DIREN LURSAILAK LAGA ETA OKUPATZEARI BURUZ”

Aramaion, 20…ko ……………aren ……(e) an.

BILDUTAKOAK:

Alde batetik, Lierni ……………………………..…… andrea; adinez nagusia; NAN zk: 
…………………….

Bestetik, Beatriz, Maria Jesus eta Marina LOPEZ VERGARA MENDIALDUA andreak; NAN 
zk., hurrenez hurren: ……………………., …………………….eta ……………………., eta Eliza-
bet, Maria, Anne eta Itziar LOPEZ DE VERGARA SALA andreak; NAN zk., hurrenez hurren: 
……………………., ……………………., …………………….eta …………………….; hitzarmen honen 
ondorioetarako helbidea: ……………………..

Antonio ARRIOLABENGOA UNZUETA jauna eta haren emazte Carmen AMONDO CID 
andrea; NAN zk., hurrenez hurren: ……………………. eta ………………………..; helbidea: 
……………………..
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Jesus Maria LARRAÑAGA LIZARRALDE jauna eta haren emazte Maria Izaskun ALTUNA 
AYASTUI andrea; NAN zk., hurrenez hurren: …………………….eta …………………….; helbidea: 
……………………..

Gaizka CAMINO ACERO jauna eta haren emazte Nuria ALTUNA JAUREGUI; NAN zk., hurre-
nez hurren: …………………….eta …………………….; helbidea: ……………………..

Miren Arantzazu ZUFIRIA ALTUNA andrea eta haren senar Sofio MATEO CACERES jauna; 
NAN zk., hurrenez hurren: ………………………………………….; helbidea: ……………………..

Miguel OTAOLA URQUIJO jauna eta haren emazte Maria Paz Aranzazu SANCHEZ VILLA an-
drea; NAN zk., hurrenez hurren: ………………………………………….; helbidea: ……………………..

Luis TESO DIEZ jauna eta haren emazte Rosa Maria ELCORO GABILONDO; NAN zk., hurre-
nez hurren: …………………….eta …………………….; helbidea: …………………….

Eta bestetik, …………………………………………….. jauna; NAN zk.:……………….. eta 
……………………………………… jauna; NAN zk.:……………….. (banketxeen ordezkariak).

……(Egiaztatu beharko da 7 etxebizitzetako jabe titularretan eta eskubide errealetan ez dela 
aldaketarik egon. Iaz eskatu genituen inskripzio datuak dira hauek).

Nire aurrean direlarik, nik, Bittor AGIRREURRETA MURGIAk, udal idazkaria naizen aldetik, 
fede ematen dut.

PARTE HARTZEN DUTE

Lehenak, ARAMAIOKO UDALEKO alkate-presidentea denez gero, ahalmena dauka hitzarmen 
hau sinatzeko, data honetako osoko bilkuran:……………………

Bigarrenek “PROMOCIONES ARAMAIXO SL” merkataritza konpainiaren izenean eta hura 
ordezkatuz dihardute. Helbidea: ……………………., Aramaio. Aquiles Paternottre Suaredial nota-
rioak baimendutako eskritura publikoaren arabera eratu zen konpainia 1999ko martxoaren 2an. 
Protokolo zenbakia: 538. Arabako Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago, 864. liburukian, 
100. folioan, VI-6.508 orrialde zenbakian eta 1. inskripzioan. IFK: B-01281419.

Arrasateko (Gipuzkoa) Antonio Roman de la Cuesta Galdiz notarioak baimendutako eskritu-
ran administratzaile mankomunatu izendatuak izan ziren 2002ko irailaren 4an, eta Merkataritza 
Erregistroan, 864. liburukian, 108. folioan, VI-6.508 orrian eta 2. inskripzioan.

Hirugarrenek, Aramaioko Osteta kaleko 5. zenbakitik 7ra bitartean eraikitako familiabakarreko 
etxebizitzak dauden lursailaren jabekide diren aldetik, beren izenean eta beren burua ordezkatuz 
dihardute. Lursailaren finka matrizea honelaxe inskribatuta dago Gasteizko Jabetza Erregis-
troan: 38834. finka; 4805. liburukia; 79. liburua, zeina jabetza horizontalean zatituta dagoen, 
familiabakarreko zazpi etxebizitzak osatua, 3847tik 3853ra bitarteko finka gisa inskribatuta, 105. 
folioan eta hurrengoetan, 4805. liburukian eta 79. liburuan.

Eta laugarrenei dagokienez, alde batetik, ………………………………………… jauna, Euska-
diko Kutxa Kreditu Kooperatibaren (egungo Laboral Kutxa) ordezkari den aldetik, zeina 3848, 
3849, 3850 eta 3851 finka gisa inskribatutako familiabakarreko etxebizitzen gainean eratutako 
hipoteka eskubideen titularra baita. Ordezkaritza hori, hain zuzen, eskritura bidez baimendu 
zuen notario honek: ………………………………………………………, data honetan: ………………..

Eta bestetik, ……………………………………………….. jauna, Gipuzkoa eta Donos-
tiako Aurrezki Kutxa erakundearen ordezkari gisa, zeina 3852. eta 3853. finka gisa ins-
kribatutako familiabakarreko etxebizitzen gainean eratutako hipoteka eskubideen titu-
larra baita. Ordezkaritza hori, hain zuzen, eskritura bidez baimendu zuen notario honek: 
………………………………………………, data honetan: ..............
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AZALTZEN DUTE

Lehenengoa. Alkatearen 2006ko azaroaren 10eko 138/2006 Dekretuaren bidez, Aramaioko 
Ibarrako 3. Egikaritze Unitatearen jabe bakarraren konpentsazio proiektua behin betiko onartu 
zen. Proiektua Alberto Mendieta Sagasta eta Edurne Goiatxe Goñi arkitektoek idatzi zuten. 
2006ko azaroaren 24ko 135. ALHAOn argitaratu zen eta ez zen alegaziorik aurkeztu.

Proiektu hartan, hirigintzarako nahitaez laga beharreko lursailak mugarritu ziren; hala, ha-
maika emaitza-lurzati zehaztu ziren hirigintza aprobetxamenduarekin, non, une hartan indarrean 
zegoen plangintzaren arabera, familiabakarreko hamaika etxebizitza eraikitzea aurreikusten 
baitzen.

Bigarrena. 2008ko azaroaren 25ean, hirigintza hitzarmen bat izenpetu zen (uztailaren 28ko 85. 
ALHAOn haren gaineko informazio publikoa eman zen iragarki bidez). Honako hauek izenpetu 
zuten hitzarmena: ARAMAIOko Udalak, PROMOCIONES ARAMAIXO SL merkataritza konpai-
niak eta ordura arte, dokumentu pribatu bidez, aipatutako UE-3aren konpentsazio proiektuaren 
ondorioz zehaztutako lurzati batean eraikitzekoak ziren zenbait etxebizitza erosiak zeuzkaten 
partikularrek.

A) Hitzarmen horretan, PROMOCIONES ARAMAIXO SL-k, beste konpromiso batzuen artean, 
betebehar hauek hartu zituen bere gain:

— Aramaioko 3. Egikaritze Unitatearen jabe bakarraren konpentsazio proiektuaren aldaketa 
formulatzea eta behin betiko onartu arte kudeatzea.

— Urbanizazio obrak egitea, eta horretarako, hitzarmenari 1. eranskin gisa atxikitako urbani-
zazio proiektuaren aldaketa kontuan hartzea, jakinik hitzarmenaren xede zen eraikina gauzatzeko 
lizentzia emango bazen, urbanizazioa amaitu beharra zegoela.

— Udalak urbanizazioa jasotzen zuen unean, Udalari berari 45.000 euroko banku abala ema-
tea, lehen errekerimenduan ordaintzekoa, eta ordena, eskusio eta zatiketa onurei uko egitea, 
Hiri Antolamenduko Plan Orokorra indarrean jartzen zenetik zenbatzen hasi eta hogeita hamasei 
hilabeteko epean urbanizazioa amaituta egongo zela bermatzeko.

— Hiri Antolamenduko Plan Orokorra indarrean jarritakoan, bat zenbakia izeneko emaitza-finka 
matrizea banantzeko lizentzia eskatzea, lursail independenteak osatzeko eta honako finka hauek 
zuzkidura erabilerara bideratzeko:

a) Jabari eta erabilera publikoari lagatzeko lurzatia, oinezkoentzako bide izatera bideratua, 
42 m2-ko azalera duena.

b) Jabari eta erabilera publikoari lagatzeko lurzatia, espazio libre (berdegunea) izatera bide-
ratua, 44 m2-ko azalera duena.

Finka banantzearen eta Udalari dohainik ematearen ondoriozko gastu guztiak PROMOCIO-
NES ARAMAIXO SL-ren kontu izango ziren.

B) Era berean, ARAMAIOKO UDALAk, beste konpromiso batzuen artean, betebehar hauek 
hartu zituen bere gain:

— Konpentsazio proiektuaren aldaketa onartzea.

— Urbanizazio proiektuaren aldaketa onartzea.

— Urbanizazioa amaitu egingo zela bermatzeko, merkataritza konpainiak 45.000 euroko 
abala jartzea onartzea.

— Behin betiko onartu eta indarrean jarri arte, Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren lanketa 
kudeatzea, eta plan horretan honako hauek sartzea: hitzartutako hirigintza fitxa teknikoa, non 
lurzati bakarreko eremu finkatu eta urbanizatu bat jasotzen baitzen; zuzeneko jardute unitate 
isolatu bat, hiri lurzorukoa eta blokeko eraikuntza isolatuarekin, gehienez ere 1.550 m2-ko 
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azalera eraikigarrikoa eta 8 etxebizitzaduna goiko solairuetan; zuzkidura erabilera behe solai-
ruan (osasun zentroa) eta aparkaleku kolektiboa sotoan, etxebizitza bakoitzeko plaza batekin 
gutxienez.

Era berean, bide publikoaren eta eraikin nagusiaren etorkizuneko fatxadaren arteko lur ze-
rrenda Udalari lagatzea aurreikusten zen; baita urbanizazioaren aurrealdea Udalak zehaztutako 
eran urbanizatzea ere.

— Deskribatutako finka biak dohaintzan jasotzea onartzea, eta adierazitako zuzkidura erabi-
leretara bideratzea derrigorrez.

C) Izenpetzen duten partikularrek bere gain hartzen dute, Hiri Antolamenduko Plan Orokor 
berria indarrean jarritakoan eta deskribatu dugun hirigintza fitxa teknikoa onartutakoan, des-
kribatutako finkak –42 eta 44 m2-koak– Udalari dohainik lagatzeko betebeharra, Udalak berak 
hirigintzarako nahitaez laga beharreko zuzkidura publikotzat jotzen ditu eta.

Eta hitzartu denez, trukea, eraginkortasunari dagokionez, Hiri Antolamenduko Plan Orokorra 
behin betiko onartzearen baldintzapean gelditzen da.

Hitzarmen horren kopia I. eranskin gisa erantsi zaio dokumentu honi.

Hirugarrena. Jabe bakarraren konpentsazio proiektuaren aldaketa 2008ko hirigintza 
hitzarmenean adostutako baldintzetan onartu da behin betiko, eta gaur egun honako finka 
hauek daude Gasteizko Jabetzaren 1. Erregistroan inskribaturik:

— 3834. finka –55. folioa, 79. liburua, 4805. liburukia, Aramaiokoa–, 3016 m2-ko UE-3aren 
konpentsazio proiektuaren 1. Emaitza-finkari dagokiona, non familiabakarreko 7 etxebizitzak 
eraiki diren. Finka horretatik banandu dira 3847tik 3853ra bitarteko finkak –105etik 135era bi-
tarteko folioak, 4805. liburukia, 79. liburua, Aramaiokoa– dagoeneko eraikita dauden familia-
bakarreko 7 etxebizitzei dagozkienak, zeinak aurreko finka matrizearen elementu pribatiboak 
diren eta guztien elementu komuna beren lursaila den.

— 3835. finka –60. folioa, 4805. liburukia, 79. liburua, Aramaiokoa–, UE-3aren konpentsazio 
proiektuaren 2. Emaitza-finkari dagokiona, lurzati eraikigarria, 1.238 m2-koa, PROMOCIONES 
ARAMAIXO SL-ren izenean inskribatua.

— 3836. finka –65. folioa, 4805. liburukia, 79. liburua, Aramaiokoa–, UE-3aren konpentsazio 
proiektuaren 3. Emaitza-finkari dagokiona, Aramaioko Udalaren izenean nahitaezko hirigintza 
lagapen gisa inskribatutako lurzatia, bide eta ibilgailu sarbide izatera bideratua.

Laugarrena. Era berean, urbanizazio proiektuaren aldaketa 2008ko hirigintza hitzarmenean 
adostutako eran onartu da behin betiko, eta egungo IB.07 eremua partzialki urbanizatu da, 
zehazki I. fasea, zeina Udalak 2009ko urtarrilaren 26an hartu baitu, eta gainerako urbanizazio 
abalduna geratzen da.

Oraintsu, bere garaian aurkeztutako abala berritu egin da, eta udal artxiboan dagoen abal 
berri horrek IB.07 eremuaren urbanizazioa osoki amaitzea bermatzen du. Abal hori nahikoa da 
oraindik gauzatu gabe dauden urbanizazio obra guztiak bermatzeko, baita hitzarmen honen 
xede diren 42 eta 44 m2-ko bi lurzatiei dagozkienak ere, udal zerbitzu teknikoen 2017ko otsailaren 
28ko txostenaren bidez egiaztatzen den bezala. Txosten hori II. eranskinean jasota dago.

III. eranskinean, bestalde, udal bulegoetan oraintsu entregatu den abalaren kopia jasotzen 
da.

Bosgarrena. Abuztuaren 3ko 397/2012 Foru Aginduaren bidez, Hiri Antolamenduko Plan 
Orokorra behin betiko eta partzialki onartu zen, eta abenduaren 4ko 598/2013 Foru Aginduaren 
bidez, aipatutako 397/12 Foru Aginduak ezarritako baldintza ez-funtsezkoak betetzea onartu zen, 
funtsezkoak ez diren aldaketa guztiak betearazi beharrekoak direla adierazteko eta argitaratzeko, 
testu berri batean jaso zirenez gero, eta 2014ko otsailaren 12ko 17. ALHAOn funtsezkoak ez diren 
aldaketen testu bategina argitaratu zenez gero.
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Seigarrena. Ondorioz, gaur egun Aramaioko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra 2008ko 
hirigintza hitzarmenean itundu zen eran dago indarrean, eta plan horretan arautzen da IB.07 ere-
mua, alegia, lehen UE-03 zena. Hori hala, kudeaketa egokia egite aldera, indarreko plangintzaren 
arabera, aipatutako konpentsazio proiektuaren emaitza-finkak jabetza erregistroan inskriba-
tuta egonik, azken aldaketaren arabera, deskribatutako 42 eta 44 m2-ko lurzatien lagapenak 
formalizatzea baino ez da gelditzen, zeinak, indarreko plangintzaren arabera, zuzkidura publiko 
gisa kalifikatuta dauden.

Hori guztia dela eta, bertaratutakoek hitz egin beharrekoa hitz egin dute eta, beste 
birpartzelazio bat egiteari edo azken konpentsazio proiektua aldatzeari behargabeko iritzirik, 
hirigintzarako nahitaez laga beharreko lursailen lagapena dagokion hirigintza hitzarmenean 
formalizatzea adostu dute, nahikoa izango delakoan.

Hala, IB.07 eremuaren kudeaketa eta urbanizazioa, indarreko plangintzaren arabera, finka-
tuta geldituko da indarreko Plan Orokorrak zuzkidura publikoetara bideratzen dituen 42 eta 44 
m2-ko lurzatiok lagatzen direnean eta eremu osoa urbanizatzeari ekiten zaionean; izan ere, hori 
gauzatzeko jarri zen, bere garaian, 45.000 euroko abala.

Hori dela eta, Aramaion indarrean den Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren arabera 
hirigintzarako nahitaez laga eta zuzkiduretara bideratu beharreko bi lurzation lagapenak 
formalizatze aldera, eta, 2008ko aurreko hirigintza hitzarmenean hitzartutako ildoari jarraituz 
hartutako urbanizazio konpromisoak berreste aldera, eta dokumentu hau sinatzeko behar den 
legezko gaitasuna elkarri onartuta,

ERABAKI DUTE

Lehenengoa. PROMOCIONES ARAMAIXO SL-k konpromiso hauek hartzen ditu:

1. Bigarren puntuko A) atalean deskribatutako finka biak (42 eta 44 m2-koak) banantzearen eta 
Udalari hirigintzarako nahitaez eta dohainik lagatzearen ondoriozko gastuak bere gain hartzea; 
baita dokumentu publiko batean formalizatzeagatiko eta Jabetza Erregistroan inskribatzeagatiko 
gastuak ere.

2. Aipatutako lursailen urbanizazioa gauzatzea, indarreko plangintzaren arabera.

Urbanizazio kargen afektazioa ezereztearen idatzoharra –atxikitako zazpi etxebizitzei dagoz-
kien erregistro finketan inskribatua– egitearen ondoriozko gastuak bere gain hartzea, hitzarmen 
honen bosgarren klausulan xedatzen den eran.

3. UE-3aren konpentsazio proiektuaren 1. emaitza-finkan eraikitako zazpi etxebizitza atxikien 
deribazio kaxa elektrikoa duen armairu elektrikoa kentzea. Armairu hori lehen etxebizitza 
atxikiaren paretaren kontra kokatuta dago, nahitaezko hirigintza lagapenaren xede den lursai-
lean, indarreko Plan Orokorraren arabera; hain zuzen ere, lursail horren lagapena hitzarmen 
honen bitartez formalizatzen da.

Eta aipatutako armairu elektrikoa Promociones Aramaixo SL-rena den alboko lurzatian 
instalatzea (UE-3aren konpentsazio proiektuaren 2. emaitza finka), non etxebizitza bloke bat 
eraikitzea aurreikusten den, lurzati hori urbanizatzen eta eraikitzen hasten den unean espazio 
publiko batetik sartzeko bidea izango duen leku batean, eta aipatutako etxebizitzak lehenengoz 
okupatzeko lizentzia eskuratu baino lehen.

4. Bere jabetzako lurzatiaren ekialdeko mugan dagoen 3,04 m2-ko eremu bat erabilerako 
nahiz gozameneko zortasun eskubide borondatezko batekin kargatzea. Eremu hori UE-3aren 
konpentsazio proiektuaren 2. emaitza-finkari dagokio (3835. finka, 60. folioa, 4805 liburukia, 79. 
liburua, Aramaiokoa), zeina zortasunpeko finka izango baita; bertan, gaur egun zazpi etxebizitza 
atxikiei zerbitzu ematen dien antena bat dago. Etxebizitza horiek UE-3aren konpentsazio proiek-
tuaren 1. emaitza-finkan eraiki zituen sustapen enpresak (3884. finka, 55. folioa, 4805. liburukia, 
79. liburua, Aramaiokoa), eta hori izango da, hain zuzen, finka nagusia.
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Eta karga horren eraketa dokumentu publiko batean formalizatzea, eta Jabetza Erregistroan 
inskribatzea, egin beharreko gastu guztiak bere gain hartuz, udal plangintzak aipatutako lur-
zatian eraikitzen uzten duen eraikinaren obra berriaren eta jabetza horizontaleko zatiketaren 
deklarazioaren inskripzioa egin aurretik.

Karga, edo erabiltzeko eskubidea, 7 etxebizitza atxikien jabekideek eta sustapen enpresak 
adostutako baldintzetan formalizatuko da; nolanahi ere, zortasunaren karga ezarri zaien lur-
sailak bide publikotik sarbide bat izatea errespetatuko da, antena behar den moduan zaindu 
eta mantendu ahal izateko, eta errespetatuko da, baita ere, kargaren iraupena lotuta egotea 
telekomunikazio azpiegitura edo antena mantentzeko beharrarekin, atxikitako zazpi etxebizitzei 
zerbitzua emateko.

IV. eranskinean, zortasunaren eraginpeko lursaila mugatzen duen planoa dago.

Bigarrena. ARAMAIOko Udala:

1. Udalak berretsi egiten du, Alkatearen 2008ko irailaren 25eko 137/2008 Dekretuaren bidez, 
Promociones Aramaixo SL-k 2008ko uztailaren 31n aurkeztutako jabe bakarraren birpartzelazio 
proiektuaren aldaketaren behin betiko onarpena, eta berretsi egiten du, halaber, 2008ko urria-
ren 10ean ikus-onetsitako urbanizazio proiektuaren aldaketaren behin betiko onarpena (obra 
amaiera).

2. Birpartzelazio proiektuaren 1. emaitza-finkan, hurrenez hurren 42 eta 44 m2 daukaten bi 
lurzati banantzeko lizentzia ematen du, V. eranskinean jasotzen diren banantze planoen arabera.

Banantze horren ondorioz, gaur egun 3.016 m2-ko azalerarekin inskribatuta dagoen finka 
matrizea murriztu egingo da, izan ere, 2.930 m2 izango ditu, eta muga berak izango ditu, iparral-
dean izan ezik, zeren eta zati batean, Aramaioko Udalari hirigintzarako lagako zaizkion lurzati 
bananduekin egingo baitu muga, oinezkoak ibiltzeko eta espazio libre (berdegunea) izateko, 
eta beste zatian, berriz, Aramaioko UE-3aren konpentsazio proiektuaren 2. emaitza-lurzatia 
izango baitu muga.

42 m2-ko lurzatiak, zeina Udalari lagatzeko banandua dagoen eta oinezkoentzako bide iza-
tea duen xede, 2. emaitza-lurzatiarekin egiten du muga iparraldean. 2. emaitza-lurzati hori 
Promociones Aramaixo SL-ren jabetzakoa da, bizitegi erabilera du xede, eta gaur egun eraiki 
gabe dago. Aipatutako 42 m2-ko lurzatiak 44 m2-ko finkaren zati bat du mugakide hegoaldean, 
zeina Udalari lagatzeko banantzen den, espazio librea izateko xedez (berdegunea). Ekialdean, 1. 
emaitza-finka du mugakide, zeinean familiabakarreko 7 etxebizitza eraiki diren. Mendebaldean, 
azkenik, 3. emaitza-lurzatiarekin egiten du muga, zeina Aramaioko Udalaren jabetzakoa den eta 
bide eta ibilgailu sarbide izatera bideratua dagoen.

44 m2-ko lurzatiak, zeina Udalari lagatzeko banandua dagoen eta espazio librea izatea duen 
xede (berdegunea), 42 m2-ko finkaren beste zati bat du mugakide, zeina oinezkoentzako bide iza-
tera bideratua dagoen. Iparraldean, 2. emaitza-finkarekin egiten du muga. Hegoaldean, berriz, 
1. emaitza-lurzatia du mugakide, zeinean familiabakarreko 7 etxebizitza eraiki diren. Ekialdean, 
1. emaitza-lurzati berarekin egiten du muga. Mendebaldean, azkenik, 3. emaitza-lurzatiarekin, 
zeina bide eta ibilgailu sarbide izateko laga zaion Udalari.

3. Udalak onartu egiten du aurreko atalean deskribatutako bi finken lagapen nahitaezko 
eta doakoa –zeina Udalaren alde egiten baita–, kargarik eta zergarik gabe; hala, finka biak 
Udalaren jabari publiko izatera pasatzen dira, adierazitako zuzkidura erabileretara bideratzeko 
betebeharrarekin.

Hirugarrena. Birpartzelazio proiektuko 1. emaitza-finkaren jabekideek, zeinean zazpi 
etxebizitza atxiki eraiki diren, Udalari lagatzen diote, egintza honetan, kargarik eta zergarik 
gabe, 42 eta 44 m2-ko bi lurzati eraiki gabeen titulartasuna, zeinak bere jabetzako finka matrize-
tik banandu diren, hirigintzarako nahitaez eta dohainik laga beharreko lagapen gisa. Lurzatiok 
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jabari publikoko ondasun izaera izango dute, eta oinezkoentzako bide eta berdegune izatera 
bideratuko dira, hurrenez hurren.

Eta konpromisoa hartzen dute dokumentu hau osatzeko eta jabetzaren erregistroan 
inskribatzeko behar diren dokumentu publiko guztiak sinatzeko.

Hala ere, inskribatu arte, emakida horren gastu guzti-guztietatik salbuetsita geratuko dira, 
gastu horiek Promociones Aramaixo SL-k hartu ditu-eta bere gain.

Aramaioko Udalak, honenbestez, lursailok hartu eta okupatu egingo ditu, tokiko zuzkidura 
publikoetara bideratzeko.

Laugarrena. Familiabakarreko zazpi etxebizitzetatik seitan, edo elementu pribatiboetan (3848, 
3849, 3850, 3851, 3852 eta 3853. erregistro finkak, 105. eta hurrengo folioak, 4805. liburukia, 79. 
liburua), kargak ezartzen dituzten hipoteken jabe diren banketxeek baimena ematen dute lursail 
komun edo finka matrizetik banandutako 42 eta 44 m2-ko lurzatiak karga horietatik libratzeko, 
kontuan izanik lurzatiok hirigintzarako dohainik eta nahitaez lagatzen zaizkiola Aramaioko Uda-
lari, inolako karga edo zergarik gabe; hala, gainerako erregistro finkei ezartzen zaizkie kargak.

Bosgarrena. Aramaioko UE-3aren konpentsazio proiektuaren 1. emaitza-finka –3834. finka, 
55. folioa, 4805. liburukia, 79. liburua–, konpentsazio proiektuaren esleipen titulu bidez ins-
kribatu zen, 2009ko otsailaren 20ko azken aldaketaren arabera, Aramaioko Udaleko bitarteko 
idazkariaren egiaztapenaren bitartez, eta aipatutako datan inskribatu zen urbanizatzeko bete-
beharrarekin lotuta emaitza-finka horri zegokion afektazioa.

Afektazio hori –inskribatu zenetik zazpi urte igarota– iraungita dagoenez, Jabetza Erregis-
troan hirigintza egintzak inskribatzeari buruzko Hipoteka Legea betearazteko Erregelamendua-
ren arau osagarriak onartzen dituen uztailaren 4ko 1093/1997 Errege Dekretuaren 20.1 artiku-
luaren arabera, hitzarmen honen sinatzaileek erabaki dute Gasteizko 1. Jabetza Erregistroari 
eskaera egitea afektazio hori jasota gera dadin atxikitako etxebizitzei dagozkien erregistro finke-
tan; gastuak Promociones Aramaixo SL-k hartuko ditu bere gain.

Hori guztia, hitzarmen honen xede diren 42 eta 44 m2-ko lurzatien urbanizazio kargaren afe-
ktaziorik erregistroan jasota geratu beharrik gabe, uztailaren 4ko 1093/1997 Errege Dekretuaren 
19.3 artikuluaren arabera, zeren eta azaldu den bezala, lurzatioi dagokien urbanizazio karga 
behar den moduan aseguratuta baitago abal bidez.

Seigarrena. Hitzarmen honek izaera administratiboa dauka. Administrazioarekiko auzien 
jurisdikzioak eskumena izango du hitzarmena interpretatzean eta betetzean sor litezkeen ezta-
baidak ebazteko.

Eta ados daudela adierazteko, dokumentu honen hiru ale sinatu dituzte.”
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