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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

BARRUNDIAKO UDALA

Urizar hitzarmenaren behin betiko onarpena

Udal honek, 2021eko ekainaren 3ko bilkuran, ondoren adierazten den hitzarmenari hasierako 
onarpena eman zion. Espediente hori jendaurrean egon den bitartean erreklamaziorik aurkeztu 
ez denez gero, behin betiko onartzen da.

Denek jakin dezaten jendaurreratzen da.

Uribarri Ganboako urtegiko ibilbide berdea Urizarko Penintsulatik igarotzen 
den eremua berregituratzeko eta hobetzeko Barrundiako Udalaren eta 

eraginpeko lurzatien titularren arteko lankidetza hitzarmena

Ozetan (Barrundia) 2021eko………..…..aren……….e)(a) n

BILDU DIRA

Alde batetik, Igor Medina Isasa, Barrundiako (Araba) Udaleko alkate-presidentea den hei-
nean eta hitzarmen hau sinatzeko eskumena duelarik, udal korporazioaren ……..(e) ko …………
aren erabakiarekin bat eginez.

Beste alde batetik, Josean Galera Carrillo, Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza 
Sailaren diputatua den heinean eta Diputatu Kontseiluaren otsailaren 9ko 17/2016 Foru Dekre-
tuaren, Ingurumen eta Hirigintza Sailaren egitura organiko eta funtzionala onartzen duenaren, 
eta hura aldatzen duen abuztuaren 3ko 48/2017 Foru Dekretuaren bitartez jasotako eskumene-
kin bat eginez (2017ko irailaren 4ko 101. zenbakidun ALHAO), eta hori guztia uztailaren 19ko 
345/2019 Foru Dekretuaren bitartez egiaztatutako sailen eguneratzearen esparruan (uztailaren 
22ko 84. zenbakidun ALHAO).

Eta beste alde batetik, eta hitzarmen honen hirugarren alderdi gisa, Jose Ramón Ruiz de 
Azua Perez de Mendiguren, …………. NAN zenbakiduna; Damiana Ruiz de Azua Ruiz de Gor-
doa andrea eta Rafael Ruiz de Azua Ruiz de Gordoa (………… eta ………… NAN zenbakidu-
nak, hurrenez hurren) eta Olga Maria Ortiz de Orruño Ruiz de Azua andrea, …………… NAN 
zenbakiduna; jakinarazpenetarako helbidea Urizarko mugartean dute (Barrundia udalerria) eta 
bakoitzak norbere izenean eta norbere burua ordezkatuz jardun du, hitzarmen honen xede diren 
lursailen jabeak diren heinean.

Alderdi guztiek hitzarmen hau egiteko behar den legezko gaitasuna aitortzen diote elkarri, 
eta hitzematen dute fede onez jardungo dutela.

ADIERAZTEN DUTE

Lehenengoa. Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen eta Hirigintza Foru Sailak Urizarko 
penintsulan Uribarri Ganboako urtegiko ibilbide berdearen zati bat berregituratzeko obrak 
egingo dituela. Horretarako, Ruiz de Azua familiaren jabetzakoak diren eta urtegiarekiko mu-
gakideak diren 2. eremuko 297., 299., 300. eta 306. katastro lurzatietako zati batzuk okupatu 
behar dira. I. eranskin gisa mendi ingeniaria den Andres ITURRALDE sortutako planoa atxiki da.  
Okupatuko den azalerak 4.930 m2 inguru ditu (lau mila bederatziehun eta hogeita hamar metro 
karratu).
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Bigarrena. Barrundiako Udalak interesa du baita ere errepide berregituraketa horretan, 
eta gaur egun Urizarko penintsulara joateko errepideen titularra da; penintsulan gaur egun 
bizi diren bakarrak Jose Ramon Ruiz de Azua eta bere familia dira, eta etengabe eragozpenak 
sufritzen dituzte, izan ere, bereizketarik egin gabe, eta askotan gauetan, bertakoak ez diren 
pertsonak penintsulara joaten dira.

Hirugarrena. Ibilbide berdearen zatia berregituratu ondoren, horixe izango da oinez edo 
bizikletarekin aipatutako tokiko errepideetara joateko sarbidea, eta, horregatik, Arabako Foru Al-
dundiaren Ingurumen eta Hirigintza Foru Sailak beharrezko trafiko seinaleak jarriko ditu Urizarko 
penintsulara sartu eta bertatik ateratzeko udal errepidetik ibilgailuak zirkulatzea debekatzeko; 
seinale horiek Kubita izenez ezagutzen den lekuan jarriko dira, atxikitako planoan adierazitako 
Burgelu udalerrian. Seinale horiekin batera beharrezko piboteak jarriko dira. Toki errepidetik 
zirkulatzeko debekua ez zaie aurretik aipatutako penintsulan bizi diren egoiliarrei aplikatuko, 
eta, hala, piboteak irekitzeko edo bertatik igarotzeko giltza edo mekanismoa izango dute; horrez 
gain, larrialdi eta ingurumen zaintza zerbitzuek ere sartzeko eskumena izango dute. Era berean, 
landa finkara nekazaritza ibilgailuak sartu ahal izatea bermatuko da; gaur egun Ruiz de Azua 
familiaren jabetzakoa da finka hori, eta igarobidea Kubitatik urtegira doan adarrean kokatuta 
egongo da.

Laugarrena. Era berean, multzoarekin alderatuz, udalaren eta Ruiz de Azua familiaren 
jabetzak ezberdin kokatuta egon dira penintsulan eta barnealdean tamainari eta kokapenari da-
gokionez, eta, ondorioz, urteetan zehar, eremu horren nekazaritza eta/edo abeltzaintza ustiapen 
koherenteagoa eta egokiagoa izateko berrantolaketa eta esleipen akordioa egiteko saiakerak 
egin dira. Horri dagokionez, eta Barrundiako Udalak hala eskatuta, Inforlur ingeniaritza enpresak 
udal jabetzen azterketa-inbentarioa egin du eta horren kopia hitzarmen honen II. eranskinari 
gehitu zaio.

Bosgarrena. Beharrezko elkarrizketak izan ondoren, alderdiek akordioa egin dute. Horren 
bitartez, Barrundiako Udalaren eta Ruiz de Azua familiaren artean ibilbide berdearen tartea 
berregituratzeko obra dela-eta okupatuko diren 2. eremuko 306. katastro lurzatiko lursailak 
trukatuko dira inguruan dauden udalaren beste lursail batzuekin; horiek guztiak hitzarmen ho-
netan jasota daude. Zehazki, Ruiz de Azua familiaren jabetzakoa den 2. eremuko 306. lurzatiko 
2.705 m2 okupatuko dira, eta, beraz, lurzati nagusitik banatuko dira. Barrundiako Udalak aurretik 
adierazitakoak katastroko 298., 302., 304. eta 305. lurzatiekin (udal titulartasunekoak dira eta 
Urizarko penintsulan kokatuta daude) eta aipatutako 2.705 m2-ko (bi mila zazpiehun eta bost 
metro karratu) azalerara iristeko 472., 282. edo 290. katastro lurzatiko zatiarekin trukatuko ditu. 
Trukatzearen ondorioz sortuko diren gastu guztiak Barrundiako udal administrazioaren kargura 
izango dira.

Seigarrena. Ibilbide berdeak okupatuko dituen lursailaren gainerako azalerak (4.930 m2 guz-
tien eta udalak trukatze bidez eskuratuko dituen 2.705 m2-en arteko aldea) bereizi egingo dira 
eta zuzenean Arabako Foru Aldundiak jasoko ditu dagokion zenbatekoa Ruiz de Azua familiari 
ordainduta. Zehazki, kalkulatu da eskuratu eta ordaindu beharreko azalera 2.225 metro karra-
tukoa (bi mila berrehun eta hogeita bost metro karratu) eta Urizarko penintsulako 2. katastro 
eremuko 297. (709 m2), 299. (1.359 m2) eta 300. (157 m2) lurzatietan kokatutakoa izango dela. 
Lursail horien balorazio ekonomikoa eskumenak dituen foru zerbitzuak egin du eta hitzarmen 
honetako III. eranskinean jasota dago. Eskuratze honen bereizketa eta formalizazio gastu guztiak 
Arabako Foru Aldundiaren kontura eta kargura izango dira.

Zazpigarrena. Hitzarmen honen xede den ibilbide berdeko tartea mantentzeko, konpontzeko 
eta hobetzeko kostu, jarduera era erantzukizun guztiak Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen 
eta Hirigintza Foru Sailaren kontura eta kargura izango dira.

Zortzigarrena. Barrundiako udal administrazioak gutxienez urtean behin urtegiaren eremuan 
jarduera kulturalak, kirolekoak edo aisialdikoak sustatu edo antolatu nahi ditu.
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Horregatik guztiagatik,

ERABAKITZEN DUTE

Lehenengoa. Foru Aldundiari baimena ematea Urizarko penintsulan ibilbide berdearen zatia 
berregituratzeko okupazio eta egikaritze lanak egiteko.

Alderdiek baimena ematen diote Foru Aldundiaren Ingurumen eta Hirigintza Zuzendaritzari 
atxikitako planoan adierazi diren (I. eranskina) finkaren zatiak okupatzeko eta Urizarko 
penintsulako ibilbide berdeko tartearen berregituraketa obrak egiteko; azken hori ere planoan 
jasota eta adierazita dago. Azalera horiek urtegiko ibilbide berdearen erabilerari atxikita gera-
tuko dira.

Bigarrena. Barrundiako Udalaren eta Ruiz de Azua familiaren artean lursailak trukatzea.

Barrundiako Udalak berehala hasiko du edo hasiko ditu 2. katastro eremuko 306. lurzatiko 
lursailak trukatzeko prozedura edo prozedurak. Azalera 2.705 m2-koa da (bi mila zazpiehun eta 
bost metro karratu) eta adierazitako ibilbide berdeko tartea berregituratzeko lanen zati bat egi-
teko okupatuko da. Hala, azalera hori leku eta inguru berean udal lurzatien azalera berdinagatik 
trukatuko da, zehazki honela:

2. eremuko 298. lurzatia, 199 metro karratukoa (7097 erregistro finka).

2. eremuko 302. lurzatia, 120,9 metro karratukoa (7098 erregistro finka).

2. eremuko 304. lurzatia, 220 metro karratukoa (7099 erregistro finka).

2. eremuko 305. lurzatia, 620 metro karratukoa (7100 erregistro finka).

2. eremuko 472. lurzatia, 1.545,10 metro karratukoa (mila bostehun eta berrogeita bost koma 
hamar metro karratu). 7.094 erregistro finka, 7.630 m2-ko azalera duena.

Prozedura juridiko horiek guztiak indarrean dagoen legezkotasuna betez egingo dira, eta, 
bereziki, azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretu bidez onetsitako Toki erakundeen ondasun 
araubidea betez (305. zenbakidun BOE, 1986ko abenduaren 22koa).

Bereizte eta trukatze eragiketa hauek direla-eta sortuko diren gastu guztiak Barrundiako udal 
administrazioaren kargura eta kontura izango dira.

Hirugarrena. Foru Aldundiak ibilbide berdeak okupatuko dituen gainerako lursailak adiski-
detsu eskuratzea.

Era berean, alderdiek adostu dute Urizarko penintsulan ibilbide berdea berregituratzeko oku-
patu beharreko azalera ez dela Barrundiako Udalarekin egingo den trukatzearen barne egongo, 
eta Foru Aldundiak erosiko duela. Horretarako, Ruiz de Azua familiari dagokion zenbatekoa 
ordainduko dio eskumenak dituen foru zerbitzuak egindako balorazio ekonomikoarekin bat 
eginez; balorazio hori, era berean, hitzarmen honen III. eranskinean jasota dago.

Geratzen den azalera 2.225 metro karratukoa (bi mila berrehun eta hogeita bost metro 
karratu) da eta Urizarko penintsulako 2. katastro eremuko 297. (709 m2), 299. (1.359 m2) eta 300. 
(157 m2) lurzatietan kokatutakoa da. Eskuratze honen bereizketa eta formalizazio gastu guztiak 
Arabako Foru Aldundiaren kontura eta kargura izango dira.

Laugarrena. Urizarko penintsulara sartzeko udal errepideen antolamendua.

Era berean, Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen eta Hirigintza Foru Sailak seinaleak jarriko 
ditu zirkulazioa debekatuta dagoela adierazteko (larrialdi eta ingurumen zaintza zerbitzuentzako 
salbu) eta baimena emango du Urizarko penintsulako lurzatietan bizi ez diren edo lurzati ho-
rien jabeak ez diren pertsonak ibilgailuekin sartzea debekatzeko piboteak jartzeko (gaur egun 
penintsulako etxebizitzara eta lursailetara sartzeko giltzak izango dituzte Jose Ramon Ruiz de 
Azuak eta Barrundiako Udalak). Instalakuntza hori Foru Aldundiak jarriko du ibilbide berdea 
berregituratzeko obretan. Seinaleak eta piboteak Kubitan jarriko dira, errepidea bitan banatzen 
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den lekuan (alde batetik Urizarrera eta beste alde batetik urtegira). Hain zuzen ere, bigarren 
adar horren bidezorua berritzean, errespetatu egingo da lursailera nekazaritza ibilgailuekin 
(traktoreak edo antzekoak) sartzeko eskubidea eta aukera; lursail hori gaur egun Ruiz de Azua 
familiaren jabetzakoa da eta etorkizunean beste batzuek ere horien gaineko eskumenak izan 
ditzakete edo beste batzuk nekazaritza lurzatiaren jabetzara sartzeko aukera izan dezakete.

Bestalde, udal administrazioak ahal duen heinean, toki errepideko iparraldeko adarraren 
(bidebanatzea) atxikitzea kentzeko nahia adierazten du (hegoaldean, 304., 302. eta 301. lurzatien 
artean eta iparraldean 305. eta 298. lurzatien artean kokatutako adarra). I. eranskinean bera-
riaz adierazita dago adar horrek okupatzen dituen azaleren titulartasuna Ruiz de Azua familiak 
eskuratuko duela eta adarrarekiko mugakideak diren lurzatiekin gehiagotuko dituela, aurreko 
klausulan adierazitako trukatze prozeduraren barnean edo horiek eskuratzearen edo udalaren 
alde egindako ordainketa ekonomikoaren bitartez.

Bosgarrena. Baldintza osagarriak. Erantzukizuna eta ibilbide berdeko tartea konpontzeko 
eta hobetzeko gastuak.

Alderdiek, eta bereziki foru eta udal administrazioetako ordezkariek, azaldu dute Urizarko ere-
muko ibilbide berdeko tartea erabiltzearen, mantentzearen, konpontzearen, berregituratzearen 
eta hobetzearen erantzukizun eta gastu guztiak Arabako Foru Aldundiaren Ingurumen eta 
Hirigintza Foru Sailaren kontura eta kargura izango direla.

Seigarrena. Udalaren intereseko ekintza kulturalak, kirolekoak, aisialdikoak edo antzekoak 
sustatzea.

Alderdiek, eta bereziki Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Foru Saileko eta 
Barrundiako Udaleko ordezkariek, adostu dute Barrundiako udal administrazioak, dagozkion 
baimenekin, gutxienez urtean behin urtegiaren eremuan ekintza kulturalak, kirolekoak, aisial-
dikoak edo antzekoak sustatu eta antolatu ahal izango dituela.

Zazpigarrena. Hitzarmenaren izaera juridikoa.

Hitzarmen honek administrazio zuzenbideko izaera propioa du, eta hitzarmen honen in-
terpretazioan eta aplikazioan sor litezkeen gai guztiak, bakoitzaren eskumenekin bat eginez, 
Barrundiako udal administrazioak eta Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Sailak 
ebatziko dituzte, eta erabakiak edo ebazpenak administrazioarekiko auzien jurisdikzioan ikuskatu 
ahal izango dira.

Eta ados daudela adierazteko, hitzarmen honen hiru ale sinatu dituzte aurretik adierazitako 
lekuan eta egunean.”

Ozaetan, 2021eko uztailaren 26an

Alkatea
IGOR MEDINA ISASA
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