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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ERRIBERABEITIAKO UDALA

Armiñongo Udalaren eta Erriberabeitiko Udalaren arteko hitzarmena, Erriberabeitia eta Ar-
miñongo udalen arteko lurzatien xehetasun azterketak, Arasurko hegoaldeko I. faseko plan 
partzialari dagozkionak, onesteko

Udalbatzak, 2021eko uztailaren 19an egindako ohiko bilkuran, honako erabaki hau hartu du:

LEHENENGOA. Udal honen osoko bilkurak 2021eko ekainaren 4an egindako ezohiko 
bilkuran hartutako erabakia aldatzea, Armiñongo Udalak onartutako hitzarmenaren testua 
egokitzeko, eta Armiñongo Udalaren eta Erriberabeitiko Udalaren arteko hitzarmena hasieran 
onestea, Erriberabeitiko eta Armiñongo udalen arteko lurzatien xehetasun azterketak, Arasurko 
hegoaldeko I. faseko plan partzialari dagozkionak, onartzeko. Lankidetza hitzarmen horren hitzez 
hitzeko testua ondokoa da:

“ERRIBERABEITIKO ETA ARMIÑONGO UDALEN ARTEKO LURZATIEN 
XEHETASUN AZTERKETAK, ARASURKO HEGOALDEKO I. FASEKO PLAN 
PARTZIALARI DAGOZKIONAK, ONARTZEKO HIRIGINTZA HITZARMENA

Erriberabeitian, 2021eko................. aren ....................(e)(a) n.

HONAKOAK BILDU DIRA

Alde batetik, Miren Santamaría Martínez andrea, Erriberabeitiko Udaleko alkate-udalburua 
(ondorio horietarako helbidea: Erriberabeitia, San Martin plaza 1). Bere karguaren arabera di-
hardu, Erriberabeitiko Udalaren (IFK: P0105300H) izenean eta haren ordezkaritzan, Toki Araubi-
dearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legea dela bide esleituta dituen ahalmenak baliaturik, 
honako hitzarmen hau sinatzeko ahala duela, Udalbatzaren Osoko bilkuraren (data) erabakia 
dela bide.

Erriberabeitiko Udaleko idazkari kontu-hartzaile ....................................................... andrearen 
laguntzarekin agertu da, eta azkenak ekitaldiaren fede eman du.

Eta, bestetik, Juan Muñoz Bartolomé jauna, Armiñongo Udaleko alkate-udalburua (ondorio 
horietarako helbidea: Armiñon, Real kalea 1). Bere karguaren arabera dihardu, Armiñongo Uda-
laren (IFK: P0100700D) izenean eta haren ordezkaritzan, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen 
dituen 7/1985 Legea dela bide esleituta dituen ahalmenak baliaturik, honako hitzarmen hau 
sinatzeko ahala duela, Udalbatzaren Osoko bilkuraren ........................... (data) erabakia dela bide.

Erriberabeitiko Udaleko idazkari kontu-hartzaile ...................................................... andrearen 
laguntzarekin agertu da, eta azkenak ekitaldiaren fede eman du.

Aldeek hitzarmen hau formalizatzeko gaitasuna aitortu diote elkarri, eta, horretarako, honako 
hau,
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HONAKOA ADIERAZI DUTE

AURREKARIAK:

Lehenengoa. 2003ko otsailean, agertutako udalek hirigintza hitzarmen bana sinatu zuten 
ARABA Garapen Agentzia SA Foru Sozietatearekin, Erriberabeitian eta Armiñonen lurzoru urba-
nizagarriko bi sektore garatzeko beharrezkoak ziren hirigintza dokumentu egokiak izapidetzeari 
eta onartzeari buruzkoak, bi udalerriei eragiten zien ARASUR plataforma logistikoa ezartzeko 
helburuz.

Plan partzial horiek abenduaren 30eko 1127/03 Foru Erabakiaren (I. fasea) eta 2006ko uztai-
laren 27ko 665/2006 Foru Aginduaren (II. fasea) bidez onartu ziren.

Bigarrena. Gaur egun, eta ARASURen ekimen pribatua ezartzeko proposamenaren eskae-
rari erantzuteko, beharrezkoa da lurzati espezifiko bat eratzea ‘7 superetxadian’ deritzonaren 
barruan, haren funtzionamendu autonomorako beharrezko sarbideak eginda.

Horretarako, beharrezkoa da xehetasun azterlan bat izapidetzea, lurzati berria egituratu eta 
antolatzeko eta horri zerbitzua emateko bideak ezarriko badira.

Hirugarrena. Ezarpen berrirako aurreikusi diren lursailak Erriberabeitian daude gehienbat, 
baina zati txiki bat Armiñongo Udalaren mugartearen barruan daude.

Bi udalerriei eragiten diela eta, beharrezkoa da xehetasun azterketaren izapidetzea eta ones-
pen araubidea zehaztea, udalerrien arteko koordinazioa ziurtatzeko, azterketa onar dadin, eta 
ekimen pribatuari behar bezain azkar eta eraginkortasunez erantzuteko, bi udalerrien jarduera 
ekonomikoa garatzeko komenigarritzat eta onuragarritzat jotzen baita.

Laugarrena. Hala berean, kontuan harturik Arasur plataformako 7. superetxadian beste lurzati 
batzuk egoera berean daudela, eta ezarpen berriei erantzuteko etorkizuneko xehetasun-azter-
keten bidez egokitu beharko direla aurreikusten denez, alderdiek prozedura orokor bat ezartzea 
erabaki dute horiek proposatu eta izapidetzeko.

Bosgarrena. Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Le-
gearen 92. artikuluak arautzen du hirigintza antolamenduko plan batek udalerri bati baino 
gehiagori eragiten dion kasua, eta, inguruabar horietan, badio eraginpeko toki erakunde bakar 
bati egokitu ahalko zaiola formulatzea eta izapidetzea, bien artean adostutako akordioaren 
arabera, hala badagokio.

Xehetasun azterketak hirigintza antolamenduko dokumentuak dira, garrantzi txikikoak eta, 
plangintza orokorrari dagokionez, berritzeko gaitasunik ez dutenak –edozein kasutan, plangintza 
orokorrari men egin behar zaio–, eta horiek formulatzea eta izapidetzea ukitutako udalerrietako 
bakar bati egokitzea hitzartu daiteke, udalerri horien artean aldez aurretik adostuta.

Seigarrena. Era berean, komeni da araubide bat ezartzea bi udalerriei eragiten dieten lurza-
tietan enpresak ezartzeko behar diren administrazio baimenak izapidetzeko eta emateko, ekimen 
pribatuko espedienteak bildu, bizkortu eta horiei erantzun azkarra emateko.

Zazpigarrena. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2006 Legearen arabera, toki erakundeek 
lankidetza hitzarmenak egin ahal izango dituzte haien artean edo gainerako administrazioekin, 
kudeaketa publiko eraginkorragoa egiteko eta administrazio bikoiztasunak saihesteko edo 
ezabatzeko. Halaber, martxoaren 24ko 46/2020 Dekretuak ezartzen ditu –printzipio orokor gisa– 
beharrezko arrazionalizazioa, prozeduraren sinplifikazioa eta izapideen aldiberekotasuna, bai 
eta hirigintza-plangintza onartzeko beharrezkoa den lankidetza eta koordinazioa ere.

Ondorioz, hirigintza-hitzarmen honen xedea da bi udalerriei eragiten dieten Arasurko 
7. superetxadiaren xehetasun azterketak egiteaz eta izapidetzeaz arduratuko den toki adminis-
trazioa zehaztea, honako klausula hauen arabera:
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KLAUSULAK

I. Hitzarmenaren xedea

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 92. artikuluarekin bat etorriz, toki erakun-
deek hitzarmenak sinatu ahal izango dituzte hirigintza antolamenduko dokumentu bat egiteko 
eta izapidetzeko, baldin eta dokumentu horrek bi toki erakundeen lurraldeari eragiten badie, 
hirigintza jarduera hobeto eta eraginkorrago garatzeko lankidetzan arituta.

Azaldutako aurrekarien arabera, esku hartzeko eremuak sailkapenari, kalifikazioari eta erabi-
lerei eusten die, eta sistema orokortzat hartzen ez diren bide trazadurak eta zuzkidura lursailak 
eta lurzati egiturak xehetasun azterketa baten bidez alda daitezkeela kontuan hartuta, hirigintza 
hitzarmen honen xedea da horiek formulatzeaz eta izapidetzeaz arduratuko den administrazioa 
zehaztea, eta, bi udalen arteko adostasunez, Erriberabeitiko Udalari egokituko zaio, partekatu-
tako lurzatien inguruabarrei doakienez, lurzatien eremu handienaren azalera Erriberabeitiko 
Udalaren barruan baitago.

II. Hitzarmenaren izaera

Hirigintza-hitzarmen honek izaera juridiko-administratiboa du, eta bertan jasotako hizpaketek 
edo klausulek eta, osagarri gisa, administrazio zuzenbideko manuek arautzen dute.

Hitzarmena betetzeari, interpretatzeari, haren ondorioei eta hura iraungitzeari loturiko gai 
guztiak administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren eskumena izango dira.

III. Hitzarmen mota eta indarraldia

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legearen 100. artikuluak ezarritakoaren arabera, 
honako hitzarmen hau:

a) administrazioen arteko lankidetza hitzarmena da, kudeaketa publikoaren eraginkortasuna 
bermatzeko eta administrazio-izapideak bikoiztea saihesteko,

b) hitzarmenak ez du kontratu-edukirik eta,

c) hitzarmenak ez dakar finantza loturarik.

40/2015 Legearen 49.h) artikuluak araututakoarekin bat etorriz, hitzarmen honen indarraldia 
lau urtekoa da, eta beste lau urtez luzatuko da berez, baldin eta alderdietako batek berariaz 
azkentzen ez badu, gutxienez, iraungitze data baino hiru hilabete lehenago.

Era berean, hitzarmenaren indarraldia azkendu ahal izango da bi aldeek hala erabakita, bai 
eta aldebakarreko erabakiz ere, beste alderdiak bere gain hartutako betebeharren ez-betetze 
larria eta egiaztatua gertatzen bada.

IV. Interes orokorrerako komenigarritasunaren justifikazioa

Hitzarmen hau komenigarria da interes orokorrerako, aurreko azalpenean adierazi den be-
zala; izan ere, aldaketek aukera emango dute ARASURen gaitasun logistikoarekin bat datozen 
enpresa ekimenak ezartzeko, eta bi udalerrien garapen ekonomikoari lagunduko diote, jarduera 
ekonomikoa eta enpleguaren sorrera sustatuz.

V. Hitzarmenaren mugak

2/2006 Legearen 98. artikuluak araututakoaren arabera, udalei dagokie xehetasun azterke-
ten hasierako eta behin betiko onarpenak egitea, eta, beraz, hirigintza hitzarmen honek ez du 
mugatzen hitzarmen hau sinatzen duten udalei dagozkien hirigintzako eskumenak baliatzea. 
Udal bakoitzak modu koordinatuan hartu beharko ditu erabaki horiek, Erriberabeitiko Uda-
lak egiten duen izapidetzearen arabera, betiere erakunde sinatzaile bakoitzaren antolamendu 
dimentsioa kontuan hartuta.

Halaber, udal bakoitzari dagokio administrazio-baimenak kudeatzea eta ematea, modu 
koordinatuan, kasuan kasuko lurzatian udalerri bakoitzari dagokion azaleraren arabera.
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VI. Prozedura

Hitzarmen honen negoziazioa, onarpena, formalizazioa eta betearazpena hirigintzako arau-
dian eta Toki Administrazioa erregulatzen duen araudian ezarritakoaren arabera garatu behar 
da, funtsean, apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Toki Araubidearen Oinarriak arautzekoak, eta 40/2015 
Legeak, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarenak, diotenaren arabera.

VII. Hitzarmenaren jarraipena eta koordinazioa

Hitzarmen honetan jasotako jarduerak bi udalerrietako hirigintzako zerbitzu teknikoek koor-
dinatu eta gainbegiratuko dituzte, baina ebazpen proposamenak Erriberabeitiko Udalak egingo 
ditu, eta horretarako eskatzen zaizkion agiriak eta informazioa emango ditu.

Eta jasota gera dadin, hitzarmen honen bi ale sinatu dira, goiburuan adierazitako toki-egu-
netan”.

BIGARRENA. Udaleko alkateari berariaz ahalmena ematea aipatutako hitzarmena izenpetu 
eta sinatzeko, adierazitako baldintzetan, bai eta hitzarmena formalizatzeko egin beharreko 
kudeaketa guztiak egiteko ere.

HIRUGARRENA. Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen zazpi-
garren xedapen gehigarriak xedatutakoarekin bat etorriz, hitzarmena jendaurrean jartzea, hogei 
eguneko epean. Epe horretan, hitzarmenaren eduki osoa ALHAOn azalduko da, eta alegazioak 
aurkeztu ahal izango dira.

Epe horretan erreklamaziorik aurkezten ez bada, hitzarmena behin betiko onartutzat joko 
da, eta bi udalek sinatuko dute.

LAUGARRENA. Erabaki honen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke 
administrazio honen aurrean, hilabeteko epean, jakinarazpena egiten denetik aurrera; edo, 
bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke zuzenean Vitoria-Gasteizko Ad-
ministrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, jakinarazpena egiten den egunaren 
hurrengotik zenbatzen hasita.

Eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 7. xedapen gehiga-
rriak araututakoarekin bat etorriz, jendaurrean jarriko da Armiñongo Udalaren eta Erriberabeitiko 
Udalaren arteko hitzarmena, Arasurko hegoaldeko I. faseko plan partzialari dagozkion Erribe-
rabeitiko eta Armiñongo udalen artean dauden lurzatien xehetasun azterketak onesteko, hogei 
eguneko epean, honako iragarki hau ALHAOn argitaratzen den egunetik bertatik zenbatzen 
hasita, egokitzat jotzen diren alegazioak egin daitezen. Epe horren barruan erreklamaziorik 
aurkezten ez bada, hitzarmena behin betiko onartutzat joko da, eta bi udalek sinatuko dute.

Ribabellosa, 2021eko uztailaren 20a

Alkatea
MIREN JOSEBE SANTAMARÍA MARTÍNEZ
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