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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

SAMANIEGOKO UDALA

Bodegas Ostatu SLrekin sinatu beharreko hirigintza-hitzarmenaren proposamena jendaurrean 
jartzea, Samaniego 5 poligonoko 551 lurzatiko Udal Arau Subsidiarioek bide publikotzat kali-
fikatutako espazioaren lagapen- eta urbanizazio-betebeharrak atzeratzeko

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 
Legearen Zazpigarren Xedapen Gehigarrian ezarritakoarekin bat etorriz, iragarki honen bidez 
jendaurrean jartzen da Bodegas Ostatu SLrekin sinatu beharreko hirigintza-hitzarmenaren 
proposamena, 5 poligonoko 551 lurzatiko Udal Arau Subsidiarioek bide publikotzat kalifikatu-
tako espazioaren lagapen- eta urbanizazio-betebeharrak atzeratzeko. Horiek horrela, 20 egun 
baliodun izango dira iragarki hau argitaratzen denetik aurrera espedientea udal bulegoetan 
aztertzeko (Sor Felicias, 1; Samaniego) eta egoki jotzen diren alegazioak aurkezteko.

Horretarako, aipatutako hitzarmenaren testu osoa jasotzen da jarraian.

“Batetik, M. P. G. I., ………………. NAN zenbakiduna, Arabako Samaniegoko alkate-lehen-
dakari zereginetan,

Bestetik, Mª A. S. de S. B., ………………….. NAN zenbakiduna, Bodegas Ostatu SL enpre-
saren (IFK:……………….; helbidea: Gasteiz errepidea, 1. Samaniego, Araba) izenean eta 
ordezkaritzan.

Adierazten dute

Lehenengoa. Bodegas Ostatu SL enpresa Samaniego herriko (Araba) 5 poligonoko 551 lurzatia 
katastro erreferentziako lurzatiaren jabea da.

Bigarrena. Bodegas Ostatu SL enpresak Samaniegoko 5 poligonoko 551 lurzatian (katastro 
erreferentzia) upategiko material osagarriak biltegiratzeko nabea eraikitzeko obren lehen era-
bilerarako lizentzia eskatu du.

Hirugarrena. Samaniegoko Udal Arau Subsidiarioetan (1995eko martxoaren 8an onartu ziren 
behin betiko, eta ALHAOn argitaratu zen egunean sartu ziren indarrean, 1996ko urriaren 11n) eta 
ondorengo aldaketetan ezarritakoaren arabera, lurzatia hiri lurzoru sailkatuta dago eta 2 graduko 
bizitegitarako kalifikazioa (eremu barreiatu isolatuak) du.

Laugarrena. Samaniego Udal Arau Subsidiarioetako 209. artikuluan eta Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 26. artikuluaren arabera, Samaniegoko 5 
poligonoko 551 lurzatia orube bihurtzeko, aldez aurretik bide publiko kalifikatutako espazioaren 
lagapena eta urbanizazioa egin behar da.

Bosgarrena. A. J. V. udal-arkitekto aholkulariak horri buruz 2020ko maiatzaren 6an egindako 
hirigintza-txostena ikusi da. Honela dio hitzez hitz:

Seigarrena. Samaniegoko Udala herri horretarako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra egiteko 
eta onartzeko izapideak egiten ari da; zehazki, gaur egun, aurrerapena egiteko fasean dago.

Horiek horrela, hitzarmen hau formalizatzen da:

Lehenengoa. Bodegas Ostatu SL enpresak konpromisoa hartzen du Samaniego (Araba) 
Udal Arau Subsidiarioek bide publiko gisa kalifikatutako lurzatia lagatzeko eta urbanizatzeko 
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(katastro-erreferentzia: 5 poligonoa, 551 lurzatia, Samaniego, Araba), upategiko material osa-
garriak biltegiratzeko nabea eraikitzeko obren lehen erabilerarako lizentzia lortzeko.

Bigarrena. Lagapen- eta urbanizazio-konpromisoa ondoriorik gabe geratuko da, baldin eta, 
Samaniegoko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra behin betiko onesteko agirian, desagertu 
egiten bada Samaniegoko 5 poligonoko 551 lurzatia bide publiko kalifikatzeko espazioaren 
lagapena eta urbanizazioa egiteko betebeharra.

Hirugarrena. Lagapen hori eskritura publikoan jasoko da, eta urbanizazioaren garapena, 
berriz, gauzatu egingo da, baldin eta Samaniegoko Hiri Antolamenduko Plan Orokor berriaren 
behin betiko onespen agiriak bere horretan uzten badu bide publiko kalifikatutako espazioaren 
lagapena eta urbanizazioa egiteko betebeharra, Samaniegoko 5 poligonoko 551 lurzatian.

Laugarrena. Samaniegoko Hiri Antolamenduko Plan Orokor berria behin betiko onestetik 
eratorritako betebeharrak gehienez 6 hilabeteko epean gauzatuko dira, HAPOren behin betiko 
onespena ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Samaniego, 2020ko urriaren 13a

Alkatea
M. PILAR GARMENDIA IPARRAGUIRRE
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