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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ARAMAIOKO UDALA

Aramaioko Udalaren eta Gorbeia Inguruetako Partzuergoaren arteko administrazio arteko 
hitzarmena onartzea, azken horrek Aramaioko Udalak Gorbeia Inguruetako Partzuergoari Ara-
maioko udalerrian etxeko hondakinak eta antzekoak biltzeko zerbitzua (Oletako Kontzejua 
izan ezik) emateko eta Hitzarmena indarrean dagoen bitartean baimendutako instalazioetara 
garraiatzeko gomendioa egiteko

Aramaioko Udalaren osoko bilkurak, 2021eko irailaren 30ean egindako ohiko bilkuran, Gor-
beia Inguruetako Partzuergoarekin administrazio arteko hitzarmen bat formalizatzea onartu 
zuen, azken horrek Aramaioko Udalak Gorbeia Inguruetako Partzuergoari etxeko hondakinak 
eta antzekoak biltzeko zerbitzua kudeatzeko gomendioa eman zezan, Aramaioko Udalerriko 
lurralde-eremuan (Oletako Kontzejua izan ezik).

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 11.3.b) artikuluan 
xedatutakoaren arabera, ALHAOn argitaratu da hitzarmen hori, eta eranskin gisa erantsi da.

Aramaion, 2021eko azaroaren 5ean

Alkatea

LIERNI ALTUNA UGARTE

ERANSKINA

ARAMAIOKO UDALAREN ETA GORBEIA INGURUETAKO PARTZUERGOAREN 
ARTEKO HITZARMENA, ARAMAIOKO UDALERRIAN ETXEKO HONDAKINAK ETA 

ANTZEKOAK BILTZEKO LANAK KUDEATZEKO ETA BAIMENDUTAKO TRATAMENDU-
INSTALAZIOETARA GARRAIATZEKO KUDEAKETA-GOMENDIOA EGITEKO

Murgian, 2021eko urriaren 8an

BILDUTA

Alde batetik, Lierni Altuna Ugarte, Aramaioko Udaleko alkate-lehendakaria, duen ordezkari-
tzan, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.b) artiku-
lua, Udalbatzak 2021eko irailaren 30ean hartutako erabakiaren bidez hitzarmen hau sinatzeko 
baimena duena.

Bestetik, Unai Gutiérrez Urkiza jauna, Gorbeia Inguruetako Partzuergoko lehendakaria, Par-
tzuergoaren estatutuen 13. artikuluan xedatutakoaren arabera duen ordezkari gisa, eta 2021eko 
urriaren 7ko Batzar Nagusiaren Erabakiaren bidez haren ordezkari gisa baimenduta.

Bi alderdiek elkarri aitortzen diote legezko gaitasun nahikoa eta beharrezkoa dutela ekitaldi 
hau egiteko, aurrekari hauek kontuan hartuta:

AZALTZEN DUTE

Lehenengoa. Aramaioko Udalak, TAOLen 25.2. artikuluak berezko eskumenak ditu honako 
gai hauetan:

… b) Hiri-ingurumena: bereziki, parke eta lorategi publikoak, hiri-hondakin solidoen ku-
deaketa eta hiri-eremuetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa.
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Bigarrena. ildo beretik, Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 
Legeak 12.5 artikuluan ezartzen duenez, toki-erakundeei dagokie etxeetan, saltokietan eta 
zerbitzuetan sortutako etxeko hondakinak biltzea, garraiatzea eta tratatzea.

Hirugarrena. jarduera horiek ingurumena babesteko jardueren barruan sartzen dira, herri-
tarren ongizate-beharren funtsezko zati gisa, eta kontrata daitezke, Toki Araubidearen Oinarriei 
buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen arabera. Lege horren 25.1 artikuluan adierazten da 
udalerriak, bere interesak kudeatzeko eta bere eskumenen esparruan, auzotarren premiak eta 
asmoak asetzen laguntzen duten jarduerak sustatu eta zerbitzuak eman ditzakela, auzotarren 
premiak eta helburuak betez.

Laugarrena. zerbitzu hori ematea udalerriei dagokien arren, Legutio, Otxandio, Urkabustaiz, 
Zigoitia eta Zuiako udalek eta Oletako Kontzejuak Gorbeia Inguruetako hondakin solidoak biltzeko 
Partzuergoa eratu zuten, aurrerantzean Gorbeia Inguruetako Partzuergoa, zerbitzu hori modu 
elkartuan emateko.

Bosgarrena. Aramaioko udalerrian zerbitzua emateari dagokionez, Aramaioko Udalak eta 
Gorbeia Inguruetako Partzuergoak hitzarmena sinatu zuten 2002ko maiatzaren 9an, zerbitzua 
Partzuergoari kudeaketa-gomendioa egiteko.

Seigarrena. Hitzarmen hori bertan behera geratu da Sektore Publikoaren Araubide Juridi-
koaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen zortzigarren xedapen gehigarrian xedatutakoa ikusita, 
nahiz eta isilbidez funtzionatzen jarraitu den, Aramaioko Udalari herritarrei funtsezko zerbitzu 
bat emateari utziko liokelako.

Zazpigarrena. Aurrekoa ikusita, beharrezkoa da hitzarmen berri bat formalizatzea, Ara-
maioko Udalak Gorbeia Inguruetako Partzuergoari Aramaioko udalerrian etxeko hondakinak 
eta antzekoak biltzeko zerbitzuaren kudeaketa-gomendioa aginduko duten eskubide eta betebe-
harren alderdi juridiko, administratibo eta ekonomikoak arautuko dituzten baldintzak ezartzeko 
eta, halaber, horiek baimendutako biltegietara garraiatzeko.

Aramaioko udalerriaren lurralde-eremutik salbuetsita geratuko da Oletako kontzejuari da-
gokiona, Gorbeia Inguruetako Partzuergoan sartuta baitago.

Zortzigarrena. Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeak, Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzenta-
rauen transposizioa egiten duenak (aurrerantzean, SPKL), honako hau ezartzen du: 31.1:

“1. Sektore publikoko erakundeek elkarren artean lankidetzan jardun ahal izango dute, eta 
lankidetza horren emaitza ezin izango da kontratu bidezkotzat jo:

b) Sektore publikoko erakundeen arteko lankidetza horizontaleko sistemen bidez, kasuan 
kasuko hitzarmenak egin ondoren, eta artikulu honen 1. idatz-zatian ezarritako baldintzetan eta 
mugekin. 6”

Bederatzigarrena. SPKLren 6. artikuluak ezartzen dituen baldintzak eta mugak, toki-erakun-
deek beren artean egindako hitzarmenak aplikazio-eremutik kanpo uzteko, honako hauek dira:

a) Parte hartzen duten erakundeek ez dute merkatu-bokaziorik izan behar (lankidetzaren xede 
diren jardueren ehuneko 20 gutxienez merkatu irekian egiten badira).

b) Hitzarmenak parte hartzen duten erakundeen arteko lankidetza ezartzea, beren esku-
meneko zerbitzu publikoak komunean dituzten helburuak lortzeko moduan ematen direla 
bermatzeko.

c) Lankidetzaren garapena interes publikoarekin lotutako kontsiderazioek bakarrik gidatzea.

Hamargarrena. Urriaren 1eko 40/2015 Legeak, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoare-
nak (aurrerantzean, SPAJL), Hitzarmen hauek herri-administrazioek helburu komun baterako 
hartutako ondorio juridikoak dituzten akordio gisa definitzen ditu, eta hitzarmen mota gisa 
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ezartzen ditu, besteak beste, administrazioen arteko hitzarmenak (bi administrazio publikoren 
edo gehiagoren artean sinatutakoak). Hitzarmen horietan, beste administrazio baten bitarteko, 
zerbitzu eta baliabideak erabili ahal izango dira eskumen propioak edo eskuordetuak garatzeko.

Hamaikagarrena. Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Le-
gearen 11. artikuluak, “Kudeaketa-gomendioak” izenburuarekin, honako hau ezartzen du 1.go 
paragrafoan:

« Administrazio bereko edo beste bateko zuzenbide publikoko beste organo edo erakunde 
batzuen esku utzi ahal izango da administrazio-organoen edo zuzenbide publikoko erakundeen 
eskumenekoak diren jarduera material edo teknikoak egitea, baldin eta haien eskumenen ar-
tean jarduera horiek badaude, eraginkortasun-arrazoiengatik edo jarduera horiek gauzatzeko 
baliabide tekniko egokirik ez badago ».

Eta artikulu horren 3.b atalak honako hau ezartzen du:

«Kudeaketa-gomendioa hainbat administraziotako organoen eta zuzenbide publikoko 
erakundeen artean egiten denean, haien arteko hitzarmena sinatuz formalizatuko da. Hitzarmena 
Estatuko Aldizkari Ofizialean, autonomia-erkidegoko aldizkari ofizialean edo probintziakoan ar-
gitaratu beharko da, gomendioa egin duen organoari dagokion administrazioaren arabera».

Hamabigarrena. Hitzarmenen baliozkotasun- eta eraginkortasun-baldintzei dagokienez, SPA-
JLren 48. artikuluak ezartzen du, Hitzarmenak sinatzeak kudeaketa publikoaren eraginkortasuna 
hobetu behar duela, bitarteko publikoen baterako erabilera erraztu behar duela, onura publikoko 
jarduerak egiten lagundu behar duela eta aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-iraunkor-
tasunari buruzko legeria bete behar duela. Ildo beretik, sinatzen duen administrazioarentzat 
finantza-konpromisoak barne hartzen dituzten hitzarmenetatik eratorritako gastuak aurrekon-
tu-legerian xedatutakora egokituko dira, eta finantzarioki jasangarriak izan beharko dute, eta 
sinatzen dituztenek hura finantzatzeko gaitasuna izan beharko dute indarrean dagoen bitartean.

Hamahirugarrena. Hitzarmenen edukiari dagokionez, SPAJLko 49. artikuluaren arabera 
erregulatu beharko da.

Lortu nahi den ekintza gauzatzeko, aipatutako alderdiek honako klausula hauek onartzen 
dituzte:

KLAUSULAK

Lehenengoa Hitzarmenaren xedea.

Hitzarmen honen xedea da Aramaioko Udalak Gorbeia Inguruetako Partzuergoari Aramaioko 
udalerrian etxeko hondakinak eta parekoak biltzeko zerbitzua (Oletako kontzejua izan ezik) 
kudeatzeko gomendioan alderdi juridiko, administratibo eta ekonomikoetan eraenduko diren 
eskubideak eta betebeharrak arautzen dituzten baldintzak ezartzea, eta horiek baimendutako 
instalazioetara garraiatzea, hitzarmen honek irauten duen bitartean.

Bigarrena Alde bakoitzak bere gain hartutako Betebeharrak Eta Konpromisoak (SPAJLren 
49.d artikulua) eta alderdi bakoitzak bere gain hartutako betebeharrak eta konpromisoak bete 
ezean aplikatu beharreko ondorioak (SPAJLren 49.e artikulua):

A) Gorbeia Inguruetako Partzuergoaren betebeharrak:

A.1) Gorbeia Inguruetako Partzuergoari dagokio Aramaioko udalerrian etxeko hondakinak 
eta antzekoak biltzeko zerbitzua egiteko kontratatutako enpresak zerbitzua benetan emateko 
kudeaketa egitea (Oletako kontzejua izan ezik), eta zerbitzu hori baimendutako instalazioetara 
garraiatzea.

A.2) Ontzien zatikiaren kudeaketari dagokionez, Ecoembes/Eusko Jaurlaritzak, gaikako bi-
lketako ontziak erosteko, aldez aurretik hitzarmena sinatu behar da erakunde horiekin. Gaia 
azalduta, eta administrazio-sinplifikazioa dakarrela ikusita, udalak eta partzuergoak egokitzat 
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jo dute azken hori izatea, hitzarmena sinatuta duena, materiala erregistratu eta saltzen duena, 
eta kontzeptu horrengatik lortzen duen zenbatekoa zerbitzuaren urteko likidazioan deskontatzea.

A.3) Partzuergoak, hasiera batean, Aramaioko zerbitzuei dagozkien hileko fakturak ordain-
duko ditu, bai eta bere hondakinak baimendutako instalazioetan uzteagatiko tasak ere.

A.4) Partzuergoak, ekitaldi bakoitzeko urrian, hurrengo ekitaldirako agindutako zerbitzuaren 
aurrekontua bidaliko dio Aramaioko Udalari. Aurrekontu hori aldatu ahal izango da, zerbitzuaren 
kontratazioa arautzen duen klausula administratiboen pleguan prezioak berrikusteko aurreiku-
sitako formulak aplikatzearen ondoriozko zerbitzuaren prezioaren igoera edo jaitsiera ikusita.

A.5) Partzuergoak ekitaldi bakoitzeko lehen bi hilabeteetan igorriko du aurreko urteko 
zerbitzuaren kostuen likidazio xehatua.

B) Aramaioko Udalaren betebeharrak:

B.1) Aramaioko Udalak konpromisoa hartzen du berari dagokion zerbitzuak sortu ditzakeen 
kostu guztiak ordaintzeko, hurrengo klausulan jasotzen diren ezaugarrien arabera, isurketa-tasak 
barne. Gainera, Udalak Partzuergoaren administrazio- eta kudeaketa-gastu guztietatik dago-
kion zatia ordainduko du. Gastu horiek kalkulatzeko, udalerriko biztanleria hartuko da kontuan, 
Oletako kontzejua izan ezik, Partzuergoko biztanleria osoari dagokionez, INEk argitaratutako 
datuen arabera.

B.2) Zerbitzuak bi ordainketatan ordainduko dira: lehenengo ordainketa bat urte bakoitzeko 
ekainean egingo da, ekitaldirako aurreikusitako kostuaren erdiarekin, eta bigarren ordainketa 
bat, hurrengo urteko otsailaren 28a baino lehen, Partzuergoak eskatu eta kostuak justifikatu 
ondoren, ekitaldia itxi ondoren eta kalkulu guztiak eginda daudenean. Bigarren ordainketa 
hori azken kostuaren eta ekainean egindako konturako sarreraren arteko gainerako zatiarekin 
egingo da.

B.3) Edukiontziak erostea. Aramaioko Udalak bere gain hartuko du zerbitzua emateko beha-
rrezkoak diren edukiontzien kostua, bai eta edukiontzi horiek mantentzeko eta garbitzeko kostua 
ere. Edukiontzien erosketaren kudeaketari dagokionez, Aramaioko Udalak Partzuergoari adiera-
ziko dio zer behar duen frakzio bakoitzerako, eta Partzuergoak edukiontzi horiek gehituko dizkio 
berak erosteko asmoa duenari. Hori guztia bolumenaren araberako prezio hobea lortzeko, nahiz 
eta fakturazioa erakunde bakoitzarentzat dagozkien edukiontzien bidez bereizita egingo den.

C) Alde bakoitzak bere gain hartutako betebeharrak eta konpromisoak bete ezean aplikatu 
beharreko ondorioak: Aramaioko Udalak Partzuergoari agindutako zerbitzua ez badu behar 
bezala ematen lanen esleipendunak, gomendioa egin duen administrazioak beretzat gordetzen 
du gomendioa amaitutzat emateko eskubidea, bai eta aurkezten diren fakturak eta egiaztagiriak 
ez balioztatzekoa eta ez ordaintzekoa ere.

Hirugarrena Zerbitzuaren edukia eta prestazio-modua.

Aramaioko udalerrian etxeko hondakinak eta antzekoak bildu eta garraiatzeko zerbitzua 
(Partzuergoaren barruan dagoen Oletako Kontzejua izan ezik), Partzuergoaren hiri-hondakin 
solidoak biltzeko zerbitzua eta baimendutako plantetara garraiatzeko zerbitzua kontratatzeko 
lizitazioa arautzen duten klausula administratiboen pleguan eta klausula teknikoen pleguan xe-
datutakoaren arabera egingo da. Aramaioko Udalak berariaz adierazi du zerbitzu hori ezagutzen 
eta bere gain hartzen duela.

Bilketen maiztasuna honako hau izango da:

Bilketa ez-selektiboak (errefurasen edukiontziak): astean hirutan Ibarran eta astean behin 
udalerriko gainerako guneetan (Oletan izan ezik).

Ontzi-bilketa: astean behin Ibarran, eta hamabostean behin (Oletan izan ezik) udalerriko 
gainerako guneetan.
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— Edukiontziak Aramaioko Udalak emango ditu.

— Tresnak eta tamaina handiko tresnak biltzea: hilean behin.

— Errefusa eta ontzien edukiontzien garbiketa urtean 6 aldiz egingo da, eta gutxienez 2 
minutuz garbituko da barrualdea eta 2 minutuz kanpoaldea.

Laugarrena Hitzarmenean ezarritako kudeaketa-gomendioaren gauzatzearen jarraipena, 
zaintza eta kontrola egiteko mekanismoak (SPAJLren 40.f artikulua).

Alderdien arteko lankidetza eta harreman estua lortzeko, jarraipen-batzorde bat eratuko da, 
hitzarmen hau gauzatzeak eskatzen dituen jarduerak koordinatzeko. Honako hauek osatuko 
dute batzorde hori:

— Aramaioko Udalaren izenean: alkatea edo eskuordetzen duen pertsona.

— Gorbeia Inguruak Partzuergoaren izenean: lehendakaria edo eskuordetzen duen pertsona.

Jarraipen-batzorde hori bi alderdietako edozeinek eskatuta bilduko da, gomendioa behar 
bezala betetzean sor daitezkeen eztabaidak edo agindutako lanak egiteagatik fakturatu eta 
ordaindutako zenbatekoak aztertzeko.

Hitzarmen hau edo horretatik eratorritako akordio espezifikoak interpretatu eta gauzatzean 
sortzen diren desadostasunak adostasunez konpontzeko konpromisoa hartzen dute alderdiek.

Bosgarrena Aldaketa-araubidea (SPAJLren 49.g artikulua). Hitzarmen honen edukia edo 
bertan jasotzen den kudeaketa-gomendioa aldatzeko, hitzarmena sinatu dutenek aho batez 
erabaki beharko dute.

Seigarrena. Indarraldia (SPAJLren 49.h artikulua).

Hitzarmen hau lau urtez egongo da indarrean, 2021eko urriaren 8tik 2025eko urriaren 7ra arte.

Aurreko parrafoan aurreikusitako epea amaitu baino lehen, beste lau urtez luzatu ahal izango 
da, gehienez ere, eta alderdiek aho batez adostu beharko dute luzapena, baldin eta alderdietako 
edozeinek ez badu hitzarmena amaitzea proposatzen hitzartutako aldiaren barruan ekitaldi 
bakoitza amaitu baino bi hilabete lehenago.

Zazpigarrena. Hitzarmena iraungi eta suntsiarazteko arrazoiak (SPAJLren 51. artikulua).

Hitzarmen hau iraungi egingo da indarraldia amaitzen denean edo hitzarmena suntsiarazteko 
arrazoia gertatzen denean.

Hitzarmena suntsiarazteko arrazoiak dira:

a) Hitzarmenaren indarraldia beste lau urtez luzatzea adostu gabe igarotzea.

b) Karguan sinatzen duten pertsona guztiek edo haien ondorengoek bat egitea.

c) Oro har, aldeetako edozeinek ez baditu betetzen hitzarmen honen ondoriozko betebeharrak.

Azken kasu honetan, alderdietako edozeinek errekerimendu bat jakinarazi ahal izango dio 
bete ez duen alderdiari, epe jakin batean bete ditzan bete gabekotzat jotzen diren betebeharrak 
edo konpromisoak.

Errekerimenduan adierazitako epea igaro ondoren ez-betetzeak bere horretan jarraitzen 
badu, hura zuzendu zuen alderdiak besteari jakinaraziko dio suntsiarazteko arrazoia, eta 
hitzarmena suntsiarazitzat joko da.

d) Hitzarmena deuseza dela deklaratzen duen erabaki judiziala.

SPAJLren 52. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, bi alderdiek ezartzen dute zerbitzua 
emateko lurralde-eremua murrizteak kosturen bat edo kalte-ordaina badakarkio zerbitzuaren 
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enpresa esleipendunari, Aramaioko Udalak hartuko duela bere gain, betiere enpresak legez 
zerbitzu hori ematen badio.

Zortzigarrena. Izaera eta jurisdikzio-ordena eskuduna.

Hitzarmen hau administratiboa da. Interpretazioan eta garapenean sor daitezkeen auziak 
administrazioarekiko auzien jurisdikzio-ordenaren ardurapekoak eta eskumenekoak izango dira.

Eta ados daudela adierazteko, agiri hau sinatzen dute goiburuan adierazitako tokian eta 
egunean.
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