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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
LURRALDEAREN ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILA

Plangintza eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzea

Behin betiko onespena ematea Arangiz 54. sektorearen birpartzelazioari

Hauxe erabaki zuen Tokiko Gobernu Batzarrak 2020ko urriaren 2an egindako ohiko bilkuran:

Gaia: Behin betiko onespena ematea Arangiz 54. sektorearen birpartzelazioari.

Tokiko Gobernu Batzarraren erabakia

Vitoria-Gasteizko udalaren eta Vitoria-Gasteizko 54. sektoreko (Arangiz industriala) lur-jabearen 
arteko hitzarmenak eragindako lurren jabe bakarrak –Remelec SL – 2019ko maiatzaren 17an aur-
keztu zuen dokumentazio zuzendua, Vitoria-Gasteizko udalak sektore horren birpartzelazio-proie-
ktua onetsi zezan.

2019ko maiatzaren 22an, aurkeztutako birpartzelatzeko proiektuari buruzko txosten teknikoa 
egin zuen udaleko Plangintza eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko Zerbitzuak, eta proiektua 
onestea proposatzen zen bertan, baina aurretik baldintza hauek betez gero:

— Udal Diruzaintzan sartzea komunitateak hirigintza-ekintzak sortutako gainbailioetan duen 
partaidetzari dagokion zenbatekoa.

— Lortutako lurzati bakoitzari katastro-erreferentzia esleitzeko tramiteak egitea.

— Birpartzelazio-proiektua Jabetzaren Erregistroan aurkeztu izanaren kopia izapidetua aur-
keztea Vitoria-Gasteizko Udalaren Plangintzarako eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko 
Zerbitzuan.

2020ko ekainaren 5eko ohiko bilkuran, Tokiko Gobernu Batzarrak hasierako onespena eman 
zion 54. sektorearen -Arangiz industriala– birpartzelazioari, eta 2020ko ekainaren 22an argitaratu 
zen ALHAOn (70. zk), baita 2020ko ekainaren 16an El Correo zein Noticias de Alava egunkarietan 
ere.

Interesatuetako bati (Grupo Lexua SL) ezin izan zitzaionez jakinarazi, 2020ko abuztuaren 18ko 
BOEn (22. zk) argitaratu zen aipatutako birpartzelazio horren hasierako onespenaren jakinaraz-
pena.

Alegazioak aurkezteko epean ez denez bat ere aurkeztu, Tokiko Gobernu Batzarrak behin 
betiko onetsi du 54. sektorearen - Arangiz industriala– birpartzelazioa.

Udalaren Topografia Atalak 2020ko irailaren 24an egindako txostenaren arabera, jaso ditu 
Vitoria-Gasteizko 54. sektorea -Arangiz industriala deitutako hirigintza-eremua– birpartzelatzeko 
proiektuaren planoak, eta lerrokadura, sestra, zuinketa akta eta obra amaierako planoei buruzko 
Udal Ordenantzan ezarritakoa betetzen dutela egiaztatu da.

Aplikagarri den legediari dagokionez, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 
2/2006 Legearen 163. eta 164. artikuluetan xedatzen dira hitzarmen-batzarraren izaera juridikoa, 
haren zereginak eta helburuak, eta birpartzelazio-proiektua.

Birpartzelaziotzat ulertzen da poligono edo gauzatze-unitate bateko funtsak multzokatzea edo 
integratzea, zatiketa berria planaren araberakoa izan dadin, eta ondoriozko lursailak jatorrizko 
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lursailen jabeei esleitzea, bakoitzaren eskubideen proportzioan, baita Udalari ere, dagokion za-
tian, indarrean dagoen Plan Orokorraren 2.03.06 artikuluan azaltzen den bezala. Artikulu horrek 
birpartzelazioaren definizioa, xedea eta izapidetzea arautzen ditu kudeaketa tresnen barruan, 
eta plan orokor beraren 3.02.16 artikuluan.

Premiazko neurriei buruzko ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuak –Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzko 2/2006 Legea garatzen du— 10 artikuluan xedatzen duenez, 2/2006 Legean aurreikusi-
tako birpartzelazio-proiektuak Hirigintza Kudeaketari buruzko Araudia onesten duen abuztuaren 
25eko 3288/1978 Errege Dekretuan adierazitakoaren arabera onetsiko dira, hurrengo artikulue-
tan aurreikusitako zehaztapenak gorabehera.

Hirigintza Kudeaketarako Araudia onesten duen abuztuaren 25eko 3288/1978 Errege Dekre-
tuak xedatzen baitu arau orokorrak, betekizunak, edukia, prozedura orokorra eta laburtua eta 
horren eragina (III. titulua, birpartzelazioa, 71. artikulutik 130. artikulura bitartean).

Halaber, kontuan hartu behar da hirigintza izaerako egintzak Jabetzaren Erregistroan 
sartzeari buruz, uztailaren 24ko 1.93/1997 Errege Dekretuak dioena.

Tokiko Gobernu Batzarra da birpartzelazio-proiektuei behin betiko onespena emateko or-
gano eskuduna; izan ere, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeak —Tokiko 
Gobernua Eraberritzeko 57/2003 Legeak osatua— 127.1.d) artikuluan xedatutakoaren arabera, 
Tokiko Gobernu Batzarrari dagokio hirigintza-kudeaketarako tresnak onestea.

Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 127.1.d) artikuluan xedatutakoaren 
arabera, Tokiko Gobernu Batzarrari dagokio Vitoria-Gasteizko 54. sektorea –Arangiz Industriala 
deitutako hirigintza-eremuaren birpartzelazioa onesteko erabakia hartzea.

Aurrekoa ikusirik, Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko zinegotzi ordezkariak 
hau proposatzen dio Tokiko Gobernu Batzarrari:

Erabaki-proposamena

1. Behin betiko onespena ematea Vitoria-Gasteizko 54. sektorea –Arangiz industriala deitu-
tako hirigintza-eremua– birpartzelatzeko proiektuari.

2. Erabaki honen ziurtapenaren hiru ale egiteko agintzea, 1093/1997 Errege Dekretuaren 2.2 
artikuluaren haritik, ondoren erregistroan inskribatu ahal izan dadin.

3. Erabaki hau argitaratzea eta interesdunei jakinaraztea. Erabakiak agortu egiten du admi-
nistrazio bidea, eta haren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, 
Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian, bi hilabeteko epean, jakinarazte 
egunaren biharamunetik kontatuta, edo, aukeran, berraztertze errekurtsoa, erabakia hartu duen 
organo berari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazte egunaren biharamunetik kontatuta; 
horren berariazko nahiz ustezko ebazpenaren kontra, berriz, bi hilabeteko epean aurkeztu ahal 
izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, adierazitako epaitegian, errekurtsoa ezesten 
duen ebazpenaren berri jasotzen den egunaren biharamunetik kontatuta, edo, ebazpena us-
tezkoa bada, sei hilabeteko epean, ustezko ebazpen hori gertatzen den egunaren biharamunetik 
kontatuta.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko urriaren 8an

Alkate-lehendakaria
GORKA URTARAN AGIRRE
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