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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

GAUBEAKO UDALA

Jendaurrean jartzea Gaubeako Udalaren eta Cultivos Araba SL enpresaren artean sinatu beha-
rreko hitzarmena, La Dehesa industrialdetik 1062 katastro lurzatira sartzeko lotura- eta sarbi-
de-obrak baimendu eta gauzatzeko

Alkateak 2021eko uztailaren 1ean erabakia hartu zuen, Lurzoru eta Hirigintzaren ekainaren 
30eko 2/2006 Legeak 7. xedapen gehigarrian xedatzen duena betetzeko; horiek horrela, honen 
bidez, hirigintza hitzarmenaren testu osoa argitaratzen da, zeina ondoren txertatuko baita, 
herritarrak jakinaren gainean egon daitezen eta hogei egun balioduneko aldian alegazioak 
aurkez ditzaten.

Hitzarmenaren testu osoa:

Gaubea, ….(e) ko ……ren….(a)

Batetik: G. S. S.

Bestetik: J. A. H (NAN zk.:……………………; helbidea jakinarazpenetarako: Eduardo Dato 
kalea 40. Gasteiz).

Nire (O. P. C) aurrean, Gaubeako Udalaren behin-behineko idazkari naizen aldetik.

Esku hartu dute:

Lehenengoa, Gaubeako Udaleko alkate-lehendakaria, ekintza hau burutzeko berariaz ahal-
dunduta baitago, udalbatzak 2021eko martxoaren 13ko osoko bilkura berezian hartutako era-
bakiaren bitartez.

Bigarrena, Cultivos Araba SL enpresaren izenean eta ordezkaritzan, Tuesta herriko 1 poligo-
noko 1062 zenbakiko lurzatiaren jabea den aldetik.

Bi alderdiek hitzarmen hau izenpetzeko lege gaitasun nahikoa aitortzen diote elkarri eta, 
horretarako, honako hau

Hau adierazten dute:

I. Urtarrilaren 24ko 42/2002 Foru Aginduaren bidez, behin betiko onetsi zen Tuestako SAUI2 
Industria Sektore Urbanizagarriaren Plan Partzialaren espedientea, indarrean dauden Arau 
Subsidiarioena eta Valdegovía Sociedad urbanística y de Desarrollo Integral SA sozietateak 
sustatua eta Gaubeako Udalak izapidetua; bestalde, urriaren 19ko 365/2015 Foru Aginduaren 
bidez, behin betiko onetsi zen Tuestako SAUI-2 Sektorearen Plan Partzialaren aldaketa puntua-
laren espedientea.

II. Gaubeako Udalak, Valdegovia Sociedad urbanística y Desarrollo Integral SAk eta Araba 
Garapen Agentzia SAk hitzarmen bat sinatu zuten, 2016ko apirilaren 20an, eta haren xedea 
zen alderdien eskubideak eta betebeharrak arautzea, 2008ko urriaren 20ko beste hitzarmen 
bat gauzatzeko. Bi dokumentuetan, Araba Garapen Agentzia SA enpresak bere gain hartu zuen 
urbanizazio obrak proiektatzeko eta gauzatzeko konpromisoa.

III. Egun, Gaubeako Udalak Araba Garapen Agentzia SAri eskatu dio, hartutako konpromi-
soak betez, egiteke dauden urbanizazio obren zati bat egiteko, eta hark konpromisoa hartu du 
dagokion proiektua laster aurkezteko eta aurreikusitako bidea industrialdearen mugen barruan 
egin eta amaitzeko.
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IV. 2020ko otsailaren 6an, Cultivos Araba SL enpresak dokumentazioa (oinarrizko proiektua) 
aurkeztu zuen udalean, Tuestako industrialdean (12 poligonoko 1062 eta 855 katastro lurzatietan, 
barne lehen faseko instalazioetarako behin betiko sarbidearen zati bat, alegia, 1062 lurzatia) 
kristalezko berotegiak (I. eta II. faseak) eta barazkiak eta frutak hazteko beste instalazio batzuk 
eraikitzeko obra lizentzia izapidetu eta emateko.

V. Tuestako industrialdean kristalezko berotegiak (I. eta II. faseak) eta barazkiak eta frutak 
hazteko beste instalazio batzuk eraikitzeari buruzko Arabako Foru Aldundiko Errepide Zerbitzuak 
2021eko martxoaren 18an egindako txostenean –2021eko apirilaren 7ko beste batek osotu zuen– 
adierazten zen behin betiko sarbidea Dehesa industrialdeko bidearen bitartez egin beharko zela.

VI. Ondorioz, Cultivos Araba SL enpresak Dehesa industrialdearen mugatik 1062 lurzatira 
sartzeko aukera izan behar du. Horretarako, Gaubeako Udalaren baimena behar du, egin eta 
entregatu ondoren bideen titularra izango baita.

Hitzartzen dute:

Lehenengoa: Gaubea Gaubeako Udalak baimena ematen dio Cultivos Araba SLri 1062 lurza-
tira sartzeko, Dehesa industrialdearen mugatik, haren barneko bidearen bitartez, industrialdea-
ren mugan biribilgune batean bukatuko diren urbanizazio obren zati bat egin ondoren. Bertara 
lotu beharko da 1062 lurzatitik datorren sarbidea.

Bigarrena: Cultivos Araba SLk ordaindu beharko ditu beharrezkoak diren obren kostua eta 
1062 lurzatia eta industrialdeko biribilgunea lotzeak ekar dezakeen edozein gastu; hots, Gau-
beako Udalak eta Araba Garapen Agentzia SAk ez dute inolako betebeharrik izango.

Hirugarrena: Tuestako industrialdean kristalezko berotegiak (I. eta II. faseak) eta barazkiak eta 
frutak hazteko beste instalazio batzuk eraikitzeko lizentzia duten obrak egin bitartean, baimena 
ematen da gaur egun dagoen biribilgunetik behin-behinean sartzeko; sarbide hori bateragarria 
izango da egun dagoen garbigunera sartzekoarekin.

Behin-behineko sarbide horrek erabilera gasturik sortuko balu, Cultivos Araba SLk ordain-
duko lituzke.

Laugarrena: Hitzarmen hau administrazio zuzenbidearen mende dago, eta Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen zazpigarren xedapen gehigarrian xedatu-
takoari lotzen zaio. Gaubeako Udalak ebatziko ditu hitzarmen hau interpretatzean eta aplikatzean 
sortzen diren auzi guztiak, eta haien erabakiak edo ebazpenak administrazioarekiko auzien 
jurisdikzioan fiskalizatu ahal izango dira.

Gaubea, 2021eko uztailaren 2a

Alkate-lehendakaria
GORKA SALAZAR SENSO
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