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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ARAMAIOKO UDALA

Beharrezko desjabetzapena. Behin betiko onarpena

Aramaioko Udalaren 2020ko azaroaren 9ko osoko bilkuran, honako erabaki hau onartu da:

1. Aramaioko Oletako EUTEra elektrizitate-hartune berria egiteko proiektua behin betiko 
onartzea.

2. Behin betiko onartzea proiektuaren eraginpeko ondasun eta eskubideen zerrenda, proiek- 
tuaren 1. eranskin gisa jasoa, bai eta titularrena ere, eta deklaratzea onura publikokoa dela eta oku-
patu egin behar dela, Oletako EUTErako lurpeko linea elektriko bat instalatzeko betiko zortasuna 
desjabetzearen ondorioetarako, eta 2 metroko zabaleran mantentzeko pasabidea, horietan ezingo 
baita eraikuntzarik egin, ezta eraikuntzarik egin ere. Zuhaitzak landatzea eta aldi baterako okupatzea, 
hilabete eta erdiko epean, Lotura-puntua Oletako Administrazio Batzarraren titulartasuneko Oletako 
plaza publikoan kokatuko da, eta jabetza pribatuko honako lurzati hauei eragingo die:

Lotura-puntua Oletako Administrazio Batzarraren titulartasuneko Oletako plaza publikoan 
kokatuko da, eta jarraian jabetza pribatuko lurzatiei eragingo die:

1. katastroko 9. poligonoko 386. partzela

Erabilera: larreak.

Pasearen betiko zortasuna: 187,20 m2 (93,60 ml x 2 m).

Aldi baterako okupazioa: 374,40 m2.

Titularrak: Fco. Javier, Juan Ignacio, Luis Gonzaga, Gonzalo eta Alfonso Vicinay Tajada.

Erregistro-inskripzioa: 1766 finka, 220. folioa, 74. liburua, 4690 liburukia, Vitoria-Gasteizko 1 
zenbakiko Jabetza Erregistrokoa.

2. 9. poligonoko 387 a) lurzatia

Erabilera: mendi zurgaia. Europako pikea.

Betiko zortasuna: 462,66 m2 (231 ml x 2 m).

Aldi baterako okupazioa: 925,32 m2.

Eragindako beste elementu batzuk: 6 unitate (Europako pikea).

Titularrak: Fco. Javier, Juan Ignacio, Luis Gonzaga, Gonzalo eta Alfonso Vicinay Tajada.

Erregistroko inskripzioa: 387. partzela. Fincas 1284 y 1283, 1. eta 4. folioak, 75. liburua, 4719 
liburukia.

3. 9. poligonoko 388. partzela

Erabilera: mendi zurgaia: Radiata pinua.

Lurpeko hoditeriarako betiko zorgunea: 888,80 m2 (444,40 ml x 2 m).

Aldi baterako okupazioa: 1777,60 m2.

Erasandako beste elementu batzuk: 4 radiata pinu unitatea.

Titularrak: Isidro Vicinay Echezarreta jaunaren oinordekoak.

Erregistroko inskripzioa: Ez dago jasota.
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Jarraian, eroanbidea erabilera publikoko pistara iritsiko da, Katastroan grafiatuta, eta horren 
gainean udalaren aldeko bide-zortasuna eratu zen, Oletako EUTEra sartzeko eta hura mantentzeko, 
9. poligonoko 344 eta 340 katastro-partzelen gainean. Pista hori kontserbatu eta mantendu egi-
ten da, eta alboetako batetik igaroko da. Aurretik morrontza ezarrita dagoenez, linea elektrikoa 
instalatzeak edo ondorengo mantentze-lanak ez die kalte gehiago eragingo partzelei.

3. Presazko okupazioa deklaratzea, lurrak berehala okupatu behar direlako edateko uraren 
hornidura-zerbitzua modu seguru eta etengabean emango dela bermatuko duten obrak egiteko, 
eta espedientea izapidetzea, Beharrezko Desjabetzapen Legearen 52. artikuluaren arabera.

4. Adierazi 2020ko abenduaren 9a aukeratu dela okupatu aurreko aktak egiteko. Lekua: 
Udalbatza aretoa. Ordua: altxamenduaren hasiera 10:00etan izango da. Lurzati bakoitza oku-
patu aurreko akta egingo da ordu erdiro eta Ondasun eta eskubideen zerrendaren hurrenkerari 
jarraituko zaio.

1. katastroko 9. poligonoko 386. partzela

Erabilera: larreak.

Pasearen betiko zortasuna: 187,20 m2 (93,60 ml x 2 m).

Aldi baterako okupazioa: 374,40 m2.

Titularrak: Fco. Javier, Juan Ignacio, Luis Gonzaga, Gonzalo eta Alfonso Vicinay Tajada..

2. 9. poligonoko 387 a) lurzatia

Erabilera: mendi zurgaia. Europako pikea.

Betiko zortasuna: 462,66 m2 (231 ml x 2 m).

Aldi baterako okupazioa: 925,32 m2.

Eragindako beste elementu batzuk: 6 unitate (Europako pikea).

Titularrak: Fco. Javier, Juan Ignacio, Luis Gonzaga, Gonzalo eta Alfonso Vicinay Tajada.

3. 9. poligonoko 388. partzela

Erabilera: mendi zurgaia. Radiata pinua.

Lurpeko hoditeriarako betiko zorgunea: 888,80 m2 (444,40 ml x 2 m).

Aldi baterako okupazioa: 1777,60 m2.

Erasandako beste elementu batzuk: 4 radiata pinu unitatea.

Titularrak: Isidro Vicinay Echezarreta jaunaren oinordekoak.

Aurretiazko aktak egiteko, interesdunek espedientean parte hartu ahal izango dute, Beha-
rrezko Desjabetzapen Legearen 2., 3. eta 4. artikuluetan xedatutakoaren arabera, pertsonalki edo 
behar bezala baimendutako pertsona batek ordezkatuta, egoki iritzitako teknikari eta aholkula-
riekin batera, bai eta notario batekin ere, hala nahi badute (gastu horiek guztiak beren kontura 
izango dira), datuak emateko eta beren eskubiderako komenigarritzat jotzen dituzten oharrak 
egiteko, Akta (hau baita erreklamazioak egiteko azken unea, Halaber, jakinarazten zaie titular-
tasuna egiaztatzeko agiriak aurkeztu beharko dituztela.

Jakinarazi nahi dizuegu ezen, aurretiazko okupazio-aktak egiteko ezarritako egunera arte, 
espediente honetako interesdunek eta, eskubide errealen edo ekonomikoen titularrak izanik, 
erantsitako zerrendan alde batera utzi ahal izan diren pertsonek alegazioak egin ditzaketela 
idatziz, ukitutako ondasun eta eskubideak zerrendatzean izan daitezkeen akatsak zuzentzeko 
eta behar bezala egiaztatzeko.
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Interesdunei jakinaraztea okupazioaren aurreko aktak egiteko unean okupazioaren aurreko 
gordailuaren prezio-orriak egingo direla, eta okupazio azkarrak eragindako kalteengatiko kal-
te-ordainak kalkulatuko direla, Beharrezko Desjabetzapen Legearen 52. artikuluaren 4. eta 5. 
paragrafoen arabera.

5. Espedientean Isidro Vicinay Echezarreta jaunaren oinordekoak agertu ez direnez, eginbi-
deak Fiskaltzarekin egingo direla ulertuko da, Beharrezko Desjabetzapen Legearen 5. artiku-
luaren arabera.

6. 15 egun balioduneko epea irekitzen da, Beharrezko Desjabetzapen Legearen 24. artikulua-
ren arabera, desjabetuekin akordio bat lortzen saiatzeko, eta ondasun eta eskubideak adiskide-
tasunez eskuratzeko egokitzat jotzen dituzten proposamenak aurkezteko gonbita egiten zaie.

Eta Isidro Vicinay Echezarreta jaunaren ondorengoei gonbita egitea, ukitutako lursailaren 
erregistroko titularraren jaraunsleak direla eta partaidetza-kuota dutela egiazta dezaten, haiekin 
akordio bat negoziatu ahal izateko edo, hala badagokio, balio justuko pieza bereizia pertsonalki 
jakinarazteko.

Lehenengo, bigarren eta hirugarren paragrafoen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa 
aurkeztu ahal izango da Udalbatza honen aurrean hilabeteko epean, edo zuzenean administra-
zioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaite-
gietan bi hilabeteko epean.

Gainerako atalen aurka, izapide hutseko egintzak direnez, ezin da errekurtsorik jarri, egokitzat 
jotzen diren ekintzak alde batera utzi gabe.

Horren berri ematen da, jende guztiak horren berri izan dezan.

Aramaion, 2020ko azaroaren 19an

Alkatea
LIERNI ALTUNA UGARTE
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