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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ZUIAKO UDALA

Hasierako onespena ematea egikaritze unitatea mugatzeari, urbanizatzeko jarduketa progra-
mari eta hirigintza hitzarmenaren proposamenari: Murgiko 2 poligonoko 82 lurzatia

Alkate lehendakariak, maiatzaren 30eko 175/2019 Dekretuaren bidez, erabaki du hasie-
rako onespena ematea Murgiko 2 poligonoko 82 lurzatia egikaritze unitate gisa mugatzeari, 
urbanizatzeko jarduketa programari eta hori kudeatzeko hirigintza hitzarmenaren proposa-
menari, 2019ko otsailean eta maiatzean Amaia Ajuriagerra arkitektuak idatzitako agirien ara-
bera. Baldintza hau jarri da urbanizatzeko jarduketa programa behin betiko onetsi ahal izateko: 
urbanizatzeko kostuaren ehuneko 1eko abala ekartzea hitzarmenean hartutako konpromisoen 
berme gisa, eta ehuneko 7koa hirigintza hitzarmena sinatzeko.

Urbanizatzeko jarduketa programaren alderdi nagusiak:

— Urbanizazio jarduketa integratua zein den: Murgiko 2 poligonoa, 82 lurzatia.

— Egikaritze araubidea: pribatua, eta jarduketa sistema: hitzartua.

— Egikaritzeko xedapen juridiko, tekniko eta ekonomikoak.

— Urbanizazio obrak aurreproiektuan definitzea eta haien kostua zenbatekoa izango den 
jotzea.

Espedienteak jendaurrean jartzen dira hogei egunez, iragarki hau ALHAOn argitaratzen de-
netik aurrera, epe horretan interesdunek aukera izan dezaten egoki jotzen dituzten alegazioak 
aurkezteko.

Murgia, 2019ko maiatzaren 30a

Alkate-lehendakaria
UNAI GUTIÉRREZ URKIZA

Hirigintza hitzarmenaren proposamena: Murgiako 2 poligonoko 82 lurzatia.

BILDURIK

Alde batetik, Unai Gutiérrez Urkiza jauna, Zuiako Udaleko alkatea, zeinaren datu pertsonalik 
ez den adierazten, karguaren bertutez baitihardu.

Bestetik,

………..……….. jauna, NAN zk: ……….., …………(e) ko herritarra, helbidea …………(e) ko 
…………….. kalean duena,

………..……….. jauna, NAN zk: ……….., …………(e) ko herritarra, helbidea …………(e) ko 
…………….. kalean duena,

………..……….. jauna, NAN zk: ……….., …………(e) ko herritarra, helbidea …………(e) ko 
…………….. kalean duena,
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ESKU HARTU DUTE

Unai Gutiérrez Urkizak, Zuiako Udaleko alkate-lehendakaria denez. …………… jaunek, beren 
izenean eta zuzenbidean.

Bi alderdiek behar den gaitasun juridikoa aitortzen diote elkarri hirigintza hitzarmen hau 
formalizatzeko, eta jasota uzten dituzte aurrekari hauek:

1.1. AURREKARIAK

LEHENENGOA. ……………. jaunak dira Murgia eta Bitoriano arteko mugan, katastroko 2 
poligonoan dagoen 82 lurzatiaren jabeak (katastroan 3.930,62 m2 ditu, berriki egindako neur-
ketaren arabera zuzendu baita).

BIGARRENA. Deskribatutako finka urbanizazio bidez finkatu gabeko hiri lurzorua da, eta 
bizitegi erabilera du nagusi, Zuiako plangintza orokorraren arabera, zeina osatzen baitute udal 
plangintzako arau subsidiarioek (2008ko testu bateratua).

Ez da urbanizaziorik egin lurzatiaren aurrealdean. Urbanizazioa araututa dago bizitegi lurzoru 
hiritarraren (SUR-3) ordenantzan, eta markatuta ditu lerrokadurak, indarrean dagoen 2008ko 
apirileko testu bateratuko D-10-1 Murgia mendebaldea eta D-4 Bitoriano planoetan.

HIRUGARRENA. Ezarritako jarduera sistema hitzarmena duten hirigintza jarduketetarako, 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen (LHL) 160.2 artikuluak 
xedatzen du hitzarmena sinatu behar dela udalaren eta lurraren jabeen artean; horretarako, 
jabeek gutxienez gunearen azaleraren ehuneko 50 izan behar dute jabetzan.

Kasu honetan eremuak irabazizko lurzati bakarra hartzen duenez, udalari ez dagokio lurzati 
independente bat, batez besteko hirigintza eraikigarritasunaren ehuneko 15 laga beharraren 
zioz; hortaz, eta bat etorriz LHLk 27.5 artikuluan ezarritakoarekin, betebehar hori gauzatuko da 
dirutan ordainduz balioa.

Horregatik guztiagatik, alderdi biak adostu dira hitzarmen hau sinatzeko, klausula hauen 
arabera:

1.2. KLAUSULAK

LEHENENGOA. Hitzarmen honen xedea. Hitzarmen honen xedea da ezartzea jabeak eta 
Zuiako Udalak beren gain hartzen dituzten betebeharrak, kargak eta eskubideak, aipatutako 
jarduketa eremua, Murgiko eta Bitorianoko 2 poligonoko 82 lurzatiari dagokiona, egikaritze 
unitatea mugatzeko, urbanizatzeko jarduketa programa diseinatzeko eta lurzatikatzeko proiektu 
egokien bidez garatu eta kudeatzeko.

BIGARRENA. Kudeaketa eremua. Kudeaketa eremua izango da Murgiko eta Bitorianoko 2 
poligonoko 82 lurzatiak osatzen duen egikaritze unitatea.

HIRUGARRENA. Esku hartzaileen betebeharrak. Bat etorriz ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 
160.2 artikuluan xedatzen duenarekin, jabeak dagoeneko bere gain hartu du nahitaez eta doan 
laga beharreko lurren eta ondasunen ekarpena egiteko betebeharra, eta laga ditu lurzatiaren 
aurrealdeko bideetan espaloiak egiteko behar diren lurzoruak; horregatik, dagokion aldaketa 
egin da katastroan, azalera neurri berean murriztuta. Bestalde, finkatu gabeko hiri lurzorua 
denez, udalari batez besteko hirigintza eraikigarritasunaren ehuneko 15aren lagapena egin be-
har zaio, urbanizazio kargarik gabe, hain zuzen ere hirigintza ekintzak sortutako gainbalioetan 
erkidegoak izan duen partaidetzari dagokiona, zeina dirutan gauzatu beharko den, ezin denez 
osatu lurzati unitate oso bat: 120,00 euro/m2 Murgian eta 105 euro/m2 Bitorianon, aurrez eraiki 
gabeko partzela zatiaren gainean, hau da, 42.362,77 euroko lagapen zenbatekoa.

Halaber, bere gain hartzen ditu urbanizazio karga guztiak eta egikaritze unitateari dagoz-
kiokeen urbanizazio, azpiegitura eta zerbitzuen obrak egitea, SUR 3 ordenantzak xedatutako mo-
duan, non ezartzen baita jabeek, eraikuntza proiektua gauzatzean, beren kontura osatu beharko 
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dutela lurzati horiek orube izaera eskuratzeko behar den urbanizazioa, dagoeneko eskuratuta ez 
badute, hots, lurzati ondora ekartzea hiri zerbitzuak (ur hornidura, saneamendua, argindarra, 
argiteria publikoa, gasa, telekomunikazioen hodi hirukoitza etab.) eta dagozkion espaloi eta 
galtzada zatiak zolatzea.. Egiteke dagoen urbanizazio lana 145.000,00 eurotan zenbatetsi da, 
egikaritze unitatearen behin-behineko likidazio saldoaren ondorioetarako.

LAUGARRENA. Eraikigarritasunaren eta behin-behineko likidazio saldoaren zenbatekoak.

- Lurzati gordina: 3.930,62 m2, honela banatuta:

Murgia = 1.467,10 m2

Bitoriano = 2.463,52 m2

- Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna, arau subsidiarioen arabera (0.40 m2/ m2) = 1.572,24 m2, 
honela banatuta:

Murgia = 586,84 m2

Bitoriano = 985,40 m2

- Murgian jada gauzatutako eraikigarritasuna = 507,67 m2

- Gauzatzeke dagoen eraikigarritasuna:

Murgia = 586,84 m2 – 507,67 m2 = 79,17 m2

Bitoriano = 985,40 m2

- Katastroko unitate balioa:

Murgia = 120 euro/ lurzatiaren m2

Bitoriano = 105 euro/ lurzatiaren m2

- Katastroko unitate balioa, arau subsidiarioetan baimendutako hirigintza eraikigarritasunari 
dagokionez:

Murgia: 120 euro/m2 / 0.40 m2 eraiki/lurzatiaren m2 = 300 euro/m2 eraiki

Bitoriano: 105 euro/m2 / 0.40 m2 eraiki/lurzatiaren m2 = 262,5 euro/ m2 eraiki

Beraz, ehuneko 15aren balioa hau da, dirutan adierazita:

- B = % 15 x €/m2 eraiki x gauzatzeke dagoen eraikigarritasuna

B Murgia = % 15 x 300 €/m2 eraiki x 79,17 m2 =  3.562,65 euro

B Bitoriano= % 15 x 262,5 €/m2 eraiki x 985,40 m2 =  38.800,12 euro

 42.362,77 euro

- Egiteke dagoen urbanizazioaren kostu zenbatetsia: 145.000,00 euro

BOSGARRENA. Jabeak urbanizazio kargen kostuaren ehuneko 7ko abala entregatuko du 
hitzarmen hau sinatzen den unean, hitzarmen honetan ezarritako betebeharrak beteko dituela 
bermatzeko. Aldi berean egiten badira urbanizazio obrak eta eraikigarritasuna finkatzeko lanak, 
bermatu beharko da eremu osoko urbanizazio obrak egiten direla, eta lurzatiek izango dute hori 
betetzearen erantzukizuna. Finken hirigintza kargak ez dira kitatuko (ez eta jarritako abalak ere, 
halakorik balego) harik eta urbanizazio obrak hartu arte.

SEIGARRENA. Bere aldetik, Zuiako Udalak konpromisoa hartzen du onartu arte izapidetzeko 
hitzarmen hau, egikaritze unitatea mugatzeko proiektua, berriro lurzatikatzeko dagokion proie-
ktua eta urbanizatzeko jarduketa programa.

ZAZPIGARRENA. Lurrak eskualdatzea. Hitzarmen honen xede diren lurrak hirugarrenei 
edozein titulu dela bide lagatzeak berekin ekarriko du eskuratzaileei subrogatzea titulu horren 
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ondoriozko eskubide eta betebehar guztiak, egikaritze unitatea mugatzeko proiektua eta berriro 
lurzatikatzeko dagokion proiektua; obren baimena eman baino lehen eta jabeak hitzarmen ho-
nen bidez hartutako betebehar guztiak bete aurretik lurrak eskualdatuz gero, hitzarmen honen 
edukia nahitaez jaso beharko da eskualdatze tituluan.

ZORTZIGARRENA. Izapidetzea. Hitzarmen hau onestea, ekainaren 30eko 2/2006 Legeak, 
Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoru eta hirigintzarenak, zazpigarren xedapen gehigarrian 
ezarritakoaren arabera, Zuiako Udalari dagokio, aurrez 20 eguneko jendaurreko epea irekita, 
eduki osoa ALHAOn argitaratuz.

BEDERATZIGARRENA. Formalizatzea eta jurisdikzioa. Hitzarmen honen izaera juridiko-ad-
ministratiboa da, eta interpretaziotik, aldaketatik edo ebazpenetik eratorritako edozein gatazka 
udalak berak ebatziko du; haren erabakiek amaiera emango diote administrazio bideari, eta 
horien aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahalko da, administrazioarekiko auzien 
jurisdikzioa arautzen duen legean jasotakoaren arabera.

Eta azaldutakoarekin erabat ados daudela adierazteko, eta osorik eta zehazki betetzeko 
ondorio bakarrarekin, alde biek hitzarmen hau izenpetzen dute bi aletan, goian adierazitako 
tokian eta egunean.
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