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1.- UDAL PLAN OROKORREKO URI 3 UNITATEAREN JARDUKETA 
SISTEMA ALDATZEKO “PRECOCINADOS HOFFMANN, S.L.” 
MERKATARIAK EGITEN DUEN ESKAERARI LOTUTA DAGOZKION 
AKORDIOAK 
 

Ikusirik “Precocinados Hoffmann, S.L.” merkatariak Nafarroako 
Administrazio Auzitegian egindako gora jotzeko errekurtsoaren 16-000673 
zenbakidun espedientea, Agoizko Udalaren isilbidezko ezestearen aurka 
2015/10/08an aurkeztutako idazkian bildurik eskabidea, Udal Plan 
Orokorreko URI-3 Unitatearen jarduketa sistema konpentsatziotik 
kooperaziora aldatzeari buruzkoa, aipatu unitateko Konpentsazio Batzordeko 
exekuzio betebeharrei aurre egin ez izana dela medio eta, ondorioz, 
jabetzaren gehiengodunak (%84,023) interesik eza adierazita. 

 
Era berean, Nafarroako Administrazio Auzitegiaren 2016/07/20ko 

1959 Ebazpena, honen bidez onartzen baita partzialki gora jotzeko 
errekurtsoa, aipatu ebazpeneko Zuzenbidezko Bigarren Oinarrian 
adierazitako ondorioekin, zehazki, "(...) gora jotzeko errekurtsoa partzialki 
onartu beharko da errekurtsoa egiten duen alderdiaren uziei dagokionez. 
Legeak behartzen du "jarduketa sistema ordezkatzera exekuzio unitatearen 



garapena beteko dela bermatuko duen beste jarduketa sistema pribatu 
batekin edo jarduketa sistema publiko batekin", ez halabeharrez 
konpentsazio sistema ordezkatzera kooperazio sistema batekin, 
errekurtsogileak eskatu bezala. Udalak kudeaketa sistemak analizatu 
beharko ditu, pribatuak zein publikoak, eta erabaki beharko du zein den 
egokiena kasu honetarako, helburua izanik unitatearen hirigintza garapena 
bermatzea. Eta, logikoki, analisi horren funtsezko alderdi bat izango da 
baliabide ekonomiko-finantzieroen azterketa. Hori dela eta, egokia da 
errekurtsogileak -“Precocinados Hoffmann, S.L.”- aurkeztutako eskabidearen 
desestimazioa bertan behera uztea, Udalak jarduketa sistema ordezkatzeko 
tramitazioa egitearen betebeharra adieraztea, horretarako espedientean 
eskaera egin zen momenturaino atzera egitea, eta errekurtsogilearen 
eskubidea honi buruzko ebazpena jasotzeko. 

  
Halaber, 2017/01/12ko datarekin Probidentzia erabakigarrian adostu 

da Agoizko Udalari eskatzea, gehienez ere hiru hilabeteko epean, betetzen 
has dadin Nafarroako Administrazio Auzitegiaren 2016/07/20ko 1959 
Ebazpena; horretarako beharrezkoak diren akordioak egingo ditu eta 
errekurtsogileari jakinarazpena bidaliko dio. 

Horri buruz, 2017/04/11 datarekin udal Idazkariak egindako txosten 
juridikoan honako hau adierazten da: 

 
Aurretikoa.- “Precocinados Hoffmann, S.L.” merkatari errekurtsogileak 
egindako eskaerari dagokiona, Agoizko Udal Plan Orokorreko URI-3 
Unitatearen jarduketa sistema aldatzeari buruzkoa, konpentsaziotik 
kooperaziora. 
 

Nafarroako Administrazio Auzitegiaren 2017/01/12ko Ebazpen 
Probidentziak Agoizko Udalari eskatzen dio 2016/07/20ko Nafarroako 
Administrazio Auzitegiko Ebazpena betetzea, zeinak baliogabetzen baitzuen 
errekurtsogileak - “Precocinados Hoffmann, S.L.”- egindako eskaeraren 
desestimazioa, beraz espedienteak eskaera egin zen momenturaino egiten 
du atzera eta errekurtsogileari eskubidea onartzen zaio honi buruzko 
ebazpena jasotzeko. 
 
 Ildo horretatik, errekurtsogileak, “Precocinados Hoffmann, S.L.”,  
aurkeztutako eskaera idazkiak XII. goiburuan honako jasotzen du " (...) 
Unitatearen garapen jarduketarekin jarraitzeko beharrezkoa da jarduketa 
sistematik kooperazio sistemara aldatzea", eta eskatzen du "(...) Agoizko 
Udal Plan Orokorreko URI-3 Unitatearen jarduketa sistema aldatzeko 
prozeduraren tramitazioa egintzat ematea, Konpentsaziokotik 
Kooperaziorakora aldatzeko, ikusirik Konpentsazio Batzordeak behin eta 
berriz ez dituela bete eta abandonatu dituela zegozkion betebeharrak, 
Lurraldearen Antolamenduari eta Hiriginatzari buruzko abenduaren 20ko 



35/2002 Foru Legearen 157.3 artikuluan jasotzen denari jarraiki" eta, modu 
berean, 2016/02/23ko data duen gora jotzeko errekurtsoa. 
 
 
 Egokia da, beraz, espedienteak aipatu momenturaino atzera egitea  
eta ebaztea udal plangintzan aurreikusitako URI-3 Unitatearen jarduketa 
sistema ordezkatzeari buruz egindako jatorrizko eskaeraren gainean; 
horretarako beharrezkoa izango da, batetik, administrazio jarduleak 
urbanizazio obren exekuzioaren kostuari aurre egiteko duen gaitasun 
ekonomiko finantzieroaren analisia egitea, beti ere proposatutako kooperazio 
jarduketa sistemapean (Hirigintza Kudeaketako Araudia onartzen duen 
abuztuaren 25eko 3288/1978 Errege Dekretuaren 153, 155.2 artikuluak eta 
eta Lurraldearen Antolamenduari eta Hiriginatzari buruzko abenduaren 20ko 
35/2002 Foru Legearen 157.1 artikulua) eta, bestetik, existitzen diren 
kudeaketa sistema desberdinen, publiko nahiz pribatuen, analisia egin 
ondoren zehaztea zein den egokiena unitatearen garapen urbanistikoa 
bermatzeko. 

 

 

Lehenengoa.- Udal plangintzako URI-3 Exekuzio Unitatean aplikagarria 
den eta indarrean dagoen hirigintzako jarduketa sistemari buruzkoa. 
Konpentsazio sistema (Lurraldearen Antolamenduari eta Hiriginatzari 
buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 160 artikulua eta 
hurrengoak). 
 
 Agoizko Udalean 2005/09/06an Osoko Bilkuran adostu zen URI-3 
Exekuzio Unitateko kudeaketa sistemaren aldaketa behin betiko onartzea, 
kooperaziotik konpentsaziora pasa zen (Nafarroako Aldizkari Ofiziala, 126 
zb, 2005/10/21) -sistema hau da gaurdaino indarrean dagoena-, 157.1 
artikuluan xedatutakoaren arabera tramitatu zen, Lurraldearen 
Antolamenduari eta Hiriginatzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru 
Legearen 76 eta 143.2 artikuluei jarraiki eta jarduketa sistema aldatzea 
justifikatzen zuena unitate horren garapenerako jabetzaren gehiengodunaren 
interes zuzena zen - orduan -, “Promociones y Servicios Inmobiliarios Goiko, 
S.L.” (gerora “Pasada de la Torre, S.L.” 2004/11/03an egindako balore-
salerosketa dela medio). 
 

Era berean, 2006/01/10ean Agoizko Udaleko osoko bilkuran adostu 
zen onartzea URI-3 Exekuzio Unitatearen Konpentsazio Batzordearen 
Jardunbidearen Oinarriak eta Estatutuak (Nafarroako Aldizkari Ofiziala, 126 
zb, 2005/10/21) eta horrela eratu zen URI-3 Exekuzio Unitatearen 
Konpentsazio Batzordea, “Pasada de la Torre, S.L” (%84,023) merkataria, 
“Precocinados Hoffmann, S.L.” (%13,659) eta beste batzuk (%2,408) tarteko.  
 

Lurraldearen Antolamenduari eta Hiriginatzari buruzko abenduaren 
20ko 35/2002 Foru Legearen 160 artikuluan, konpentsazio sisteman, jabeek 
ekartzen dituzte nahitaez laga beharreko lurrak, urbanizazioa beren kontura 
egiten dute planean ezartzen diren moduaren eta baldintzen arabera, eta 



konpentsazio batzordea eratzen dute, non ez diren lur guztiak titular bakar 
batenak. Zentzu horretan, URI-3 Exekuzio Unitatearen Konpentsazio 
Batzordeko Jardunbidearen Estatutuetako 3. artikuluan xedatzen da, 
Batzordearen objetu eta helburuei dagokionez, besteak beste, "(...) 2).- Bere 
kontura urbanizazio obrak exekutatzea." 

Era berean, URI-3 Exekuzio Unitatearen Konpentsazio Batzordeko 
Jardunbidearen Hirugarren Oinarrian jasotzen da, besteak beste, 
jardunbideak barne hartuko duela "(...) b).- Urbanizazio obren kostua eta 
planean bildutakoei, zein hirigintza proiektuari dagozkien bestelako gastuak". 

Halaber, Jardunbidearen Hamargarren Oinarriak, urbanizazioaren 
kostuak egozteari dagokionez, honakoa biltzen du "1.- Urbanizazio kostutzat 
hartuko dira 35/2002 Foru Legeak 100. artikuluan c) eta f) ataletan biltzen 
dituenak eta, orokorrean, exekuzio egokiagatik eratorriak diren mota 
guztietako gastuak, onartutako proiektuari jarraiki, teknikari eta kudeatzaileen 
soldatekin batera (...); 2.- Urbanizazio kostuen banaketa, bazkide bakoitzari 
dagozkion kuotak banaka eta zehazki ezarriz, birpartzelazio proiektuan 
egingo da, banaketa egiteko harreman zuzena ezarriko da lursail bakoitzak 
emandako parte-hartzearen ehunekoarekin (...)". 

Bestalde, errekurtsogileak, “Precocinados Hoffman, S.L.”,  URI-3 
Exekuzio Unitatearen garapenerako proposatutako hirigintzarako jarduketa 
sistema kooperazio sistema da eta eskatzaileak oinarritzat hartu du 
kudeaketa sistema aldatzeko eskaera egiterakoan unitatearen garapenak 
ezin duela aurrera egin URI-3 Exekuzio Unitatearen Konpentsazio 
Batzordearen eta bere jabetzaren gehiengodunaren, Pasada de la Torre, 
S.L.” merkatariaren, honen administratzailea aldi berean Konpentsazio 
Batzordeko Presidentea izanik,  aktibitate ezagatik. Lurraldearen 
Antolamenduari eta Hiriginatzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru 
Legearen 157.3 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, "(...) . Jarduketa pribatuko 
sistemaren bat ez bada garatzen ari planeamenduan edo exekuzio 
unitatearen zehaztapenean laga, berdinbanatu eta urbanizatzeko 
betebeharrak betetzeko ezarritako epeen arabera, administrazioak erabaki 
beharko du, bere kabuz edo kasuan kasuko sistemaren arabera horretarako 
eskubidea duten partikularrek eskatuta, jarduketa sistema horren ordez 
jarduketa pribatuko beste bat, exekuzio unitatearen garapena betetzea 
bermatuko duena, edo jarduketa sistema publiko bat jartzea, 1. idatz-zatian 
xedatutakoaren arabera". 

Bigarrena.- Udal plangintzako URI-3 Exekuzio Unitatea garatzeko 
proposatutako hirigintzako jarduketa sistemari buruzkoa. Kooperazio 
sistema (Lurraldearen Antolamenduari eta Hiriginatzari buruzko 
abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 174 artikulua eta hurrengoak). 
 
 Proposatutako jarduketa sisteman, Lurraldearen Antolamenduari eta 
Hiriginatzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 174.1 
artikuluan jasotzen da "1. Lankidetza sisteman, jabeek nahitaez laga 



beharreko lurzorua ekartzen dute eta administrazioak urbanizazio obrak 
exekutatzen ditu haien kontura. (...)" eta hurrengo artikuluan, 175ean, 
zehazten da " 1. Esku hartzen duen administrazioak ukitutako jabeei esijitzen 
ahalko die dirua ordain dezaten, urbanizazio gastuen kontura, hurrengo sei 
hilabeteetan egin gogo diren inbertsioen arabera. Ordainketa hori egin 
beharko da seinalatzen den epearen barrenean, betiere hilabetea gutxienez, 
administrazioak eskaera formulatzen duenetik hasita. Aipatutako epe hori 
igarotakoan, administrazioak premiamendu bidez ordainaraziko ditu 
kuotak." 
 
 Halaber, Hirigintza Kudeaketako Araudia onartzen duen abuztuaren 
25eko 3288/1978 Errege Dekretuaren 186 artikuluak honakoa xedatzen du 
"1. Lankidetza sisteman, jabeek nahitaez laga beharreko lurzorua ekartzen 
dute eta administrazioak urbanizazio obrak exekutatzen ditu haien kontura. 
(...)"eta hurrengo artikuluan, 188ean, zehazten da " Urbanizazio kostuak 
jabeen artean banatuko dira proportzioan, birpartzelazioan esleitzen zaizkien 
lursailek duten balioaren arabera" eta, ildo beretik, 189 artikuluan dio "1. 
Urbanizazio gastuei dagozkien kopuruen aldez aurreko ordainketa, hurrengo 
sei hilabeteetan egingo diren inbertsioen kopuruaren parekoa izango dena, 
hilabeteko epean egin beharko da Administrazio jarduleak eskaera egiten 
duen momentutik hasita. 2. Aipatutako epe hori igarotakoan, 
administrazioak premiamendu bidez ordainaraziko ditu kuotak." 
 
 Lankidetza sisteman, beraz, Administrazioa da lege ekintza guztiak 
eta jardun eremuko hirigintza kudeaketarako material guztiak gidatu behar 
dituena, garapen lanen exekuzioa bere gain hartuz; horretarako dagokion 
finantzaketa eta ezinbestekoa den aurrekontu-estaldura izan beharko 
du, lur jabeei aldez aurretik lagapenak egiteko eskatu behar izanik gabe. 

 

Hirugarrena.- jarduketa sistema kooperaziozkoarekin ordezkatzearen 
bideragarritasunari buruzkoa. Hirigintza lanak aurrera eramatearen 
kostuak bere gain hartzeko administrazio jardulearen gaitasun 
ekonomiko-finantziarioaren analisia (Hirigintza Kudeaketako Araudia 
onartzen duen abuztuaren 25eko 3288/1978 Errege Dekretuaren 153, 
155.2 artikuluak eta Lurraldearen Antolamenduari eta Hiriginatzari 
buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 157.1 artikulua). 

Hirigintza Kudeaketako Araudia onartzen duen abuztuaren 25eko 
3288/1978 Errege Dekretuaren 155.2 artikuluak honako hau xedatzen du "1. 
Poligonoa edo jarduera unitatea mugatzerakoan plan edo jardunbide 
programa urbanistikoan zehaztutako jarduketa sistema ordezkatzea posible 
izango da, berez edo interesdunek hala eskatuta, beti ere, poligonoak 
mugatzeko araubide honetan zehaztutako tramiteei jarraituz egiten bada. 2. 
Sistema plan edo jardunbide programa urbanistikoan zehaztuta egongo 
balitz, sistema aldaketaren eragina aztertu beharko da azterketa 
ekonomiko-finantziarioan." 



Bestalde, Lurraldearen Antolamenduari eta Hiriginatzari buruzko 
abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 157.1 artikuluak jasotzen duen 
moduan jarduketa sistema exekuzio unitate bakoitzeko ezarriko da, dela 
plangintzan, dela unitatearen mugak zehazterako orduan eta ulertuko da 
ezer ezarri ez den kasuetan jarduketa sistema konpentsaziokoa izango dela. 
Dena den, aurretik jaso den bezala, sistema bat beste batekin 
ordezkatzeko edo sistema batean aldaketak egiteko arrazoi bat egon 
beharko du, hori guztia legegileak Administrazioari ematen dion diskrezio 
margen zabal baten baitan. 

 
Momentu bakoitzean jarduketa sistema hautatu dezan Administrazio 

jarduleari emandako diskrezio margenak berarekin dakar arbitrarietatea 
saihestea eta udalbatzaren erabakiak arrazoi bat izan beharko du Hirigintza 
Kudeaketako Araudia onartzen duen abuztuaren 25eko 3288/1978 Errege 
Dekretuaren 153 artikuluak jasotzen duenari jarraituz, bertan honakoa biltzen 
baita: "Jarduera unitate edo poligono bakoitzerako jarduketa sistema 
zehazterakoan honen bideragarritasuna justifikatu beharko da honako 
hauen arabera: beharra, Administrazioak dauzkan baliabide ekonomiko-
finantziarioak, eragile pribatuen partehartzea eta poligono bakoitzari 
eragiten dioten bestelako egoerak. (...)". 

 
Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari 

buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoak baldintzak ezartzen 
ditu kreditua lortzeko eta horrela biltzen du 13. artikuluko 5. puntuak: 
"Estatuak, edo, hala badagokie, autonomia-erkidegoek, toki-erakundeei 
kreditueragiketak eta zor-jaulkipenak egiteko baimena ematerakoan, 
Toki-ogasunak arautzeko Legearen testu bateginaren 53. artikuluan 
ezarritakoari jarraiki (2004ko martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege 
Dekretuak onartu zuen), aurrekontu-egonkortasuneko eta zor publikoko 
helburuak betetzen ari diren kontuan hartuko du, baita lege honen 
ondoriozko printzipioak eta gainerako betebeharrak betetzen ari diren 
ere. 

Ildo beretik, apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoak toki erakundeei 
eta euren menpeko diren erakundeei zorpetzerako sarbidea baldintzatzen 
die eta euren kontuei begira daukaten kontabilitate egoeraren 
sendotasunaren araberako hiru talde ezberdintzen ditu: 
 
 1.- Lehenik eta behin, aurreko ekitaldia aurrezki garbi 
positiboarekin likidatzen duten erakundeak leudeke; horiek epe 
luzerako kreditu eragiketa berriak egin ahalko dituzte, beti ere kapital 
biziaren bolumenak osotara ez badu gainditzen sortutako edo 
likidatutako diru sarrera arrunten ehuneko 75a. 
 
 2.- Bigarren, lehenengo atalean ezarritako zorpetze bolumena 
gainditzen duten erakundeak leudeke, beraz, sortutako edo likidatutako 
diru sarrera arrunten ehuneko 75a baino gehiago, baina aldi berean ez 
badute gainditzen martxoaren 5eko Toki Ogasunak Arautzen dituen 



Legearen Testu Bategina onesten duen 2/2004 Legegintzako Errege-
Dekretuaren 53.2 artikuluan zehaztutakoa, hau da gaur-gaurkoz 
sortutako edo likidatutako diru sarrera arrunten ehuneko 110a aurreko 
ekitaldian; horiek zorpetze eragiketak egin ahal izango dituzte, beti ere 
aldez aurretik momentu horretan toki erakundeen finantziaketaren 
zaintza esleituta daukan organo ahaldunak horretarako baimena 
ematen badie, gure kasuan, Nafarroako Foru Erkidegoa. 
 
 3.- Hirugarren, aurrezki garbi negatiboa duten edo euren zorpetze 
bizi bolumena honako legean jasotakoa gainditzen duen entitateak: 
martxoaren 5eko Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen Testu 
Bategina onesten duen 2/2004 Legegintzako Errege-Dekretuaren 53.2 
artikuluan zehaztutakoa, hau da gaur-gaurkoz sortutako edo 
likidatutako diru sarrera arrunten ehuneko 110a aurreko ekitaldian; 
horiek ezingo dute epe luzerako kreditu eragiketarik egin. 
 
 Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko 
Legeak zuzeneko zorpetzea ahalbidetzen du aurreko ekitaldiko emaitza 
ekonomiko eta kontablea orekatua bada eta ez du zorpetzea ahalbidetzen 
martxoaren 5eko Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen Testu Bategina 
onesten duen 2/2004 Legegintzako Errege-Dekretuaren 53.2 artikuluan 
ezarritako mugak gainditzen direnean. 
 
 Ildo beretik eta, hertsiki aplikatuz Aurrekontu Egonkortasunari eta 
Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan 
jasotako oinarriak, 2013 urterako Estatuko Aurrekontu Orokorretako 
abenduaren 27ko 2012/17 Legearen Hogeita Hamaikagarren Xedapenak, 
abenduaren 30eko 20/2011 Errege Dekretu Legearen aldaketarekin lotuta, 
ezartzen baitu aurrekontu, tributazio eta finantziazio gaien baitan premiazko 
neurriak hartzea defizit publikoa zuzentzeko, aipatu abenduaren 27ko 
17/2012 Legearen indarrean sartzearekin batera, zeinak indarraldi 
mugagabea baitu, esandako abenduaren 30eko 20/2011 Errege Dekretu 
Legearen hamalaugarren xedapen gehigarria honela jasota gelditzen da:  

 
"Toki-erakundeek eta Herri-administrazioen sektoreko mendeko 

erakunde sailkatuek, Kontuen Europako Sistemaren definizioarekin eta 
mugapenarekin bat datozenek, baldin eta aurreko ekitaldian aurrezki garbi 
positiboarekin likidatzen badute -Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen 
testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege 
Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 53. artikuluan xedatutako moduan 
kalkulatuta-, epe luzeko beste kreditu-eragiketa batzuk hitzartu ahal izango 
dituzte inbertsioak finantzatzeko; betiere, kapital biziaren bolumen osoa ez 
bada likidatutako edo sortutako diru-sarrera arrunten ehuneko 75 baino 
handiagoa, kontsolidatutako kontabilitate-egoeretatik deduzitutako zifren 
arabera, eta, hala badagokio, Toki-ogasunak arautzen dituen Legearen testu 
bateginari eta Aurrekontu-egonkortasunerako araudiari jarraiki. 
 



 Toki-erakunde baten zorpetze-maila aurreko lerrokadan aipatutakoa 
baino handiagoa bada, baina ez badu gainditzen Toki-ogasunak arautzen 
dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako 
Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 53. artikuluan xedatutakoa, toki-
erakunde horrek zorpetzeko eragiketak hitzartu ahal izango ditu, haren 
finantza-zaintzaz arduratzen den organo eskudunak aurrez baimena emanez 
gero. 
 
 Aurrezki garbi negatiboa duten toki-erakundeek ezin izango dute 
epe luzeko kreditu-eragiketarik hitzartu, ezta Toki-ogasunak arautzen 
dituen Legearen testu bateginaren, martxoaren 5eko 2/2004 
Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoaren, 53. artikuluan 
jasotakoa baino zorpetze bizia handiagoa dutenek ere." 
 
 Beraz, toki erakundeek azken ekitaldia aurrezki garbi positiboarekin 
likidatuta izan beharko dute, horrek gainera nahikoa izan beharko du egingo 
diren maileguen finantza-zamari aurre egiteko, erakundearen zor biziaren 
batura, egiteko dauden mailegu berriak barne, ez dadin izan sortutako edo 
likidatutako diru sarrera arrunten %110a baino handiagoa eta sendotutako 
diru sarrera ez-finantziariekiko defizitaren %a zero baino gutxiago izan dadin, 
zehaztasun hauek ezinbestean lotzen zaizkio Nafarroako Foru Erkidegoko 
konpetentzia eremuari eta, ondorioz, baita bertako toki erakundeei ere. 
 

Laburbiduz, egiaztatu beharko dira, beraz, 2012az geroztik 
indarrean dagoen araudi bereziko hiru baldintzak, agindu-indarrez 
ezartzen baitu epe luzerako kreditu eragiketen formalizazioa; halaber 
aztertu beharko da toki erakundearen gaitasuna finantziazio eragiketa 
batetik eratortzen diren betebeharrei garaiz aurre egiteko eta 
horretarako espreski justifikatuko da nola egingo zaien aurre 
eragiketaren epealdiei. 
 
 Udal ekonomia aholkulariak 2017/04/02 datarekin emandako txosten 
ekononimo finantziarioak Udaleko 2012, 2013, 2014 eta 2015 urteetako 
ekitaldien kontu itxierei buruzko datuak biltzen ditu eta honako hauek dira 
azkenari dagozkion datuak behin 2015eko ekitaldia itxita: 
 
 2015eko ekitaldia 
 

Diru-sarrera arruntak  1.941.270,71 
Funtzionamentu gastuak  1.944.623,61 
Aurrezki Garbia     - 97.128,17 
Zor bizia       976.997,35  
Aurrekontua guztira      244.615,50 
Gerakina diruzaintzan     298.879,36 

 
2.015eko ekitaldia guztiz ixterakoan aitortutako kontabilitate datuetatik, 

errepikatzen dugu itxi den azken ekitaldia dela 2.016ko ekitaldia ixteko zain 



baikaude egun, eratortzen da, Udalak ez dituela bete Aurrekontu 
Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 
2/2012 Lege Organikoak kreditua lortzeko biltzen dituen zehaztapenak 
eta, ondorioz, erakundeak aurreko ekitaldia aurrezki garbi 
negatiboarekin likidatu duenez horrek eragotziko liokeela kreditua 
lortzea eta, beraz, kasu honetan, proposatutako sistemak administrazio 
honi exijituko lizkiokeen urbanizazio obrak aurrera eramateko 
beharrezko duen edozein eragiketa finantziario egitea. 

 
Era berean, bere kasuan, zor biziari gerora eragindako finantziazioa 

gehitzeko beharrak bultzatuta eta baita gerora Memoria eta Agoizko Udal 
Planeko URI-3 Exekuzio Unitatearen Birpartzelazio Proiektuaren 
birpartzelazio Aktan bildutako behin-behineko kontuaren urbanizazio obrak 
aurrera eramatetik eratorrita etor litekeena ere, 1.800.000,00 eurotakoa da 
guztira zenbatekoa eta hirigintza obretarako proiektuan bilduta Konpentsazio 
Batzordeak aurkeztutako exekuzio materialerako aurrekontua 1.227.055,57 
eurokoa izanik, kopurua gaurkotu beharrean dagoela jakinik eta udal 
arkitektoa den Joaquín Allo Eleta jaunak 2016/12 datan aurkeztutako 
balorazio txosten teknikoaren arabera kopurua 1.345.991,87 euroko 
aurrekontu eguneratura izango luke proiektuak, beraz aurreikusitakoa baino 
118.936,37 euro gehiago eta, hortaz, zordun izan gabe ezinezkoa litzateke 
beharrezko finantziazioa lortzea, gaindituko bailuke martxoaren 5eko Toki 
Ogasunak Arautzen dituen Legearen Testu Bategina onesten duen 2/2004 
Legegintzako Errege-Dekretuaren 53.2 artikuluan zehaztutakoa, hau da 
zorpetze eragiketak egin ahal izateko aldez aurretik momentu horretan toki 
erakundeen finantziaketaren zaintza esleituta daukan organo ahaldunak 
horretarako baimena ematen badie, gure kasuan, Nafarroako Foru 
Erkidegoa, edo, are gehiago, aurrezki garbi negatiboa izanik kreditu 
eragiketarik egin ahal ez izatea martxoaren 5eko Toki Ogasunak Arautzen 
dituen Legearen Testu Bategina onesten duen 2/2004 Legegintzako Errege-
Dekretuaren 53.2 artikuluan zehaztutakoaren arabera (sortutako edo 
likidatutako diru sarrera arrunten ehuneko 110a aurreko ekitaldian), halaber 
kopuruagatik ere eragina baitu, erakundearen zor biziaren batura, egiteko 
dauden mailegu berriak barne (zor bizia 976.997,35 euro + egiteko 
dauden mailegu berriak 1.345.991,87 euro eguneratutako 
urbanizaziorako aurrekontutik eratorria = 2.322.989,22 euro), sortutako 
edo likidatutako diru sarrera arrunten %110a baino handiagoa da 
(2.135.397,78 euro), arrazoi guzti hauengatik ondorioztatzen da 
ezinbestean ikuspuntu ekonomiko finantziariotik ezinezkoa dela 
unitatea garatzeko eragiketak egitea eta, beraz, modu eratorrian 
ondorio gisa Agoizko Udalarentzat proposatutako sistema aldaketak 
eragin negatiboa izango lukeela. 

 
 
Ezin da inposatu, bestalde lortu nahi den bezala, indarrean 

dagoen konpentsazio jarduketa sistema aldatzea, izaera eta 
ekintzailetasun pribatua duena, kooperazio sistema ezartzeko, honek 



izaera publikoa izanik eta, beraz, Administrazioaren esku egonik 
urbanizazio obren exekuzioa, aurretik ordaindu dituena, eta eragina 
izanik gerora jabeengan, kasu honetan bezala Udalak ez duenean 
horretarako gaitasun ekonomiko nahikorik, atzendu gabe ez bakarrik 
gaitasun ekonomikoa erakundeak momentu bakoitzean ahalbidetu 
dezakeen aurrekontuaren baliabideek zehazten dutela, baizik eta horrez 
gain kreditua lortzeko finantza mugak Aurrekontu Egonkortasunari eta 
Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege 
Organikoak ezartzen dituela gaur egun, bete beharrezkoa direnak eta 
ezin direnak salbuetsi. 

 
 
Proposatutako lankidetza sisteman, Udala da unitatearen garapen 

eraginkorrerako bultzada eta ekimena bere gain hartzen duena eta 
urbanizazio obraren exekuzioaren arduradun bakarra denez, nahiz eta bai 
proiektuen kostua, bai exekutatutako obraren kostua unitatearen baitako 
lurzoruaren jabeei egotzi, hala ere, disponibilitate ekonomikoa eta funtsak 
eskura jartzea kasu honetan Udalaren ardura da eta horrek behartzen du 
aldez aurretik ematera honako obren kostua: proiektuan aurreikusita dauden 
azpiegitura, zerbitzu eta hiri-altzariak, are gehiago, baita jardunari uzteagatik, 
lekualdatzeengatik, unitatearen garapenerako beharrezkoak diren 
eraikuntzak eraisteagatik, dagozkien kalte-ordainak eta , besteak beste, 
ekidistribuziorako baliabideek barne hartzen dituzten bestelako tramitazio 
gastuak ordaintzea ere, hortaz ezinezkoa izanik, are gehiago kasu honetan, 
aukera, ez bakarrik jardunbide horien kostua exekutatu baino lehen aurreratu 
ahal izatea, baizik eta, kasu honetan baita ere, jabetzaren gehiengudunaren 
aurrean gerta litezkeen premiazko prozedurak positiboak izatea. 

 
Hain zuzen ere, Konpentsazio Batzordean jabe nagusiak, “Pasada de 

la Torre, S.L.” merkatariak (%84,023), ez dauka jardunik 2.011.urteaz 
geroztik eta ez die erantzun merkataria den aldetik urteko kontuak 
aurkezteko dituen betebeharrei, horrexegatik beragatik, betebeharrei 
uko egin izanagatik, dago itxita dagokion erregistro orria, ez baititu 
2.011, 2.012, 2.013, 2.014 eta 2.015 ekitaldiei dagozkien urteko kontuak 
aurkeztu – ikus Nafarroako Merkataritza Erregistroaren 2017/04/11ko 
ohar arrunta –, pentsatzekoa da 2.016 ekitaldiari dagozkionak ere ezi 
direla egiaztatuko eta, beraz, erabateko kaudimenik ezekoa litzateke 
egoera. Hori dela eta, argi eta garbi aurreikusi liteke kasua artxibatzea, 
unitatearen garapenetik eratorritako kuotak inolaz ere ez ordaintzea, 
proposatutako kooperazio sistema batean hipotetikoki sortu 
litezkeenak. 

Proposatutako sisteman ezinezkoa da Udalak aurre egitea 
urbanizatu beharrera atxikita daukan legezko betebeharrari eta obren 
exekuzio materialerako finantziazioa lortzeari dagokionez, horri gehituta 
behin-behineko, zein behin-betiko urbanizazio kostuaren ondorioak 
emaitza positiboa lortzeko berezko ezintasuna dagozkion derrametan 



bilduta, eta jabetzaren gehiengodunaren kaudimenik ezaren zantzu 
argien ondorio, hain zuzen ere, ezinezkoa egingo luke sistemari 
lotutako beste betebehar legal bati uko egitea, exekuzio materiala bera 
kasu. Adierazitako egoerak ezinezko eta ez gomendagarri egiten du 
egingarria ez delako proposatutako jarduketa sistema aldatzea. 

 
LAUGARRENA.- Lurraldearen Antolamenduari eta Hiriginatzari buruzko 
abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legean xedatutako jarduketa sistema 
publiko, zein pribatuei buruzkoa eta jarduketa sistema egokiena, 
publikoa zein pribatua, zehaztea. 
 

Lurraldearen Antolamenduari eta Hiriginatzari buruzko abenduaren 
20ko 35/2002 Foru Legearen 156 artikuluak xedatzen du exekuzio-unitateak 
garatuko direla administrazioak kasu bakoitzean hautatzen duen jarduketa 
sistema pribatu edo publikoaren bidez; honako hauek dira jarduketa 
pribatuko sistemak: a) Konpentsazioa. b) Borondatezko birzatiketa eta c) 
Eragile urbanizatzailea, eta jarduketa publikoko sistemak: a) Lankidetza, b) 
Nahitaezko exekuzioa eta c) Desjabetzapena. 

 
Halaber, lege-gorputz berean, jarduketa sistemaren hautaketari 

dagokionez honako hau xedatzen da "157.-1. Jarduketa sistema 
planeamenduan hautatuko da edo, bestela, exekuzio unitatea 
zehazterakoan. Hautatutako sistema behar bezala justifikatuta aldatzeko 
tramitazioa eginen da exekuzio unitate bat zehazteko xedatutakoaren 
arabera. 2. Planak jarduketa sistemarik ezartzen ez badu, ulertzen ahalko da 
hautatu dela konpentsazio sistema edo borondatezko birzatiketarena, 
deusetan ukatu gabe hura aldatzea exekuzio unitateak zehazteko 
prozeduraren bidez. 3. Jarduketa pribatuko sistemaren bat ez bada garatzen 
ari planeamenduan edo exekuzio unitatearen zehaztapenean laga, 
berdinbanatu eta urbanizatzeko betebeharrak betetzeko ezarritako epeen 
arabera, administrazioak erabaki beharko du, bere kabuz edo kasuan 
kasuko sistemaren arabera horretarako eskubidea duten partikularrek 
eskatuta, jarduketa sistema horren ordez jarduketa pribatuko beste bat, 
exekuzio unitatearen garapena betetzea bermatuko duena, edo 
jarduketa sistema publiko bat jartzea, 1. idatz-zatian xedatutakoaren 
arabera." 
 
 Abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 159 artikuan zehaztuta 
dago jarduketa pribatuko sistemetan, partikularrek zuzenean 
exekutatzen dituztela urbanizazio obrak, beren kontura, nahiz eta jabe 
ez izan eta, beraz, Konpentsazio batzordea, jabea, birzatiketa batzordea 
edo eragile urbanizatzailea arduratuko direla urbanizazio obren 
exekuzioaz eta behar diren bermeak eman beharko dizkiotela 
administrazioari, jarduketaren exekuzioa zuzena dela ziurteatzeko. 
 



Ildo beretik, konpentsazio sisteman - abenduaren 20ko 35/2002 Foru 
Legearen 160 artikua, jabeek ekartzen dituzte nahitaez laga beharreko 
lurrak, urbanizazioa beren kontura egiten dute planean ezartzen diren 
moduaren eta baldintzen arabera, eta konpentsazio batzordea eratzen dute, 
non ez diren lur guztiak titular bakar batenak. 

 
Abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 167 artikuak  borondatezko 

birzatiketaren sistema arautzen du eta bertan biltzen den bezala "1. Exekuzio 
unitate batean sartutako lurren jabe guztiak ados baldin badaude, 
konpentsazio edo lankidetza sistemen ordez zuzenean borondatezko 
birzatiketa egin daiteke, aldez aurreko deklarazio edo prozeduraren beharrik 
izan gabe, eta udalak behar diren bermeak ezartzen ahalko ditu, birzatiketa 
proiektuaren hasierako onespeneko egintzan, unitatearen exekuzioaren 
ondorioz heldu diren kargak bete daitezen. Prozedura hau aplikatuko da, 
baita ere, exekuzio unitateko lur guztiak jabe bakar batenak direnean. 2. 
Sistemaren kudeaketarako, jabe bakarraren kasuan izan ezik, jabeek 
birzatiketa batzordea eratuko dute, guztiek izenpeturiko eskritura publikoaren 
bidez. Bertan adieraziko dira sistemari datxezkion eskubideak eta 
betebeharrak, batzordean parte hartzeko kuotak eta libreki erabakiko duten 
jardun araubidea. Batzorde horrek konpentsazio batzordearen izaera juridiko 
eta ahalmen berberak izanen ditu. 3. Birzatiketa proiektuarekin batera, eta 
bere arau berberei jarraikiz, Urbanizazio proiektua edo proiektuak tramitatzen 
ahalko dira. 
 
 Bukatzeko, lege-gorputz berdineko 170 artikuluak Eragile 
Urbanizatzailearen sistemari dagokionez, honako hau adierazten du "1. 
Eragile urbanizatzailea, lurzoruaren jabea izan edo ez, kasuan kasuko 
urbanizazio jarduketaren exekuzioaz, administrazio jardulearen kargura 
eta araututako hitzarmenaren araberakoa, arduratzen da; 
urbanizatzailea lehia publikoan hautatuko da urbanizazio jarduketaren 
programa onestean. 2. Exekuzioa eragile urbanizatzailearen bidez 
egiteko erabakia administrazioak hartu beharko du, ofizioz edo 
pertsona interesatuaren eskariz, honako kasu hauetan: 
 
a) Hala erabakitzen denean hirigintza-planeamenduan edo exekuzio 
unitatearen zehaztapenean. 
 
b) Unitate eta sektoreen planeamendu, hainbanaketa edo urbanizazioa 
exekutatzeari begira planean ezarritako epeak jabeek edo administrazio 
jarduleak bete ez badituzte eta eragile urbanizatzaile batek hala eskatzen 
badu, urbanizazio jarduketarako programa aurkeztuz. 
 
c) Administrazio jardulearen iritziz komeni denean sistema hartzea 
urbanizazio jarduketa edo haren amaiera laguntzeko." 
 
 



 Ildo beretik, abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 172 artikuak  
eragile urbanizatzailearen eta jabeen arteko harremanak arautzen ditu eta 
honako hau xedatzen du:  
 
1. Urbanizazio jarduketarako programak, aurreko artikuluan aurreikusitakoaz 
gain, eragile urbanizatzailearen eta ukitutako jabeen arteko harremanak 
arautu beharko ditu, oinarri hauek abiapuntutzat harturik: 
 
a) Eragile urbanizatzaileak bere gain hartu beharko ditu urbanizazioaren 
ondorioz heldu diren gastu guztiak, halako neurrian non urbanizazio-
jarduketaren ondorioz ateratzen diren lur eraikigarrien jabeek 
konpentsatzen dizkioten, lur eraikigarrien bidez edo dirutan ordainduz. 
 
b) Jabeek lankidetzan jardun dezakete eragile urbanizatzailearekin, 
urbanizatu gabeko beren finkak ekarriz eta honako bi modalitate orokor 
hauen bidez: 
 
1) Eragile urbanizatzaileari dirutan ordainduz urbanizazio kargetan 
dagokien kuota-zatia eta zor hori bermatuz, horren truke programaren 
eta birzatiketa proiektuaren arabera dagozkien lurzati urbanizatuak 
hartzeko. 
 
2) Urbanizazio gastuetan dagokien proportzioan parte hartuz, lur 
eraikigarrien lagapenaren bidez. Kasu honetan aurreko modalitatean 
baino orube-azalera txikiagoa egokituko zaie, kargetatik salbuetsirik, 
zeren eta aldea urbanizatzaileari ordaindu beharrekoa izanen baita. 
 
 
 Eragile Urbanizatzailearen sistemaren bidez, urbanizatzailea 
hirigintza jardueraren exekuzio plangintzaren zeharkako kudeatzailea 
da eta bere gain hartzen du programaren exekuzioa finantziatzea eta 
bermatzea hirigintza jardurbidean jasotako epe eta terminoak beteko 
direla; halaber bere betebeharra da jabeen lursailen urbanizazioa 
finantziatzea eta kudeatzea eta beraiek ordaindu beharko dituzte bai 
kostuak, bai dagozkien ordainsariak, beraz sistema egokiena da 
unitatea garatzeko (35/2002 Foru Legearen 170.2.3 artikulua) eta eragile 
urbanizatzaileak bere gain hartu beharko ditu urbanizazioaren ondorioz 
heldu diren gastu guztiak, halako neurrian non urbanizazio-
jarduketaren ondorioz ateratzen diren lur eraikigarrien jabeek 
konpentsatzen dizkioten, lur eraikigarrien bidez edo dirutan ordainduz 
(35/2002 Foru Legearen 172.1 artikulua). 
  
 
 

Jarduketa sistema publikoei dagokionez, abenduaren 20ko 
35/2002 Foru Legearen 177 artikuak nahitaezko exekuzioaren sistema 
arautzen du eta bertan honako hau zehazten da: "1. Nahitaezko 



exekuzioaren sisteman, udalak behar diren lurrak okupatzen ditu kudeaketa 
batzorde batentzat, zeinak urbanizazio obrak egin eta dagozkien onura eta 
kargak banatzen baititu. 2. Nahitaezko exekuzioaren sistema erabiltzea 
erabakitzen ahalko da, exekuzio unitatean dauden lurren guztirako 
azaleraren gutxienez 100eko 25en jabe direnek eskaturik, honako kasu 
hauetako edozeinetan: a) Jabeek ez aurkeztea esku hartzen duen 
administrazioari konpentsazio batzordearen estatutuen proiektua gehienez 
ere sei hilabeteko epean, plana behin betikoz onesten denetik hasita edo, 
bestela, planak berak ezartzen duen epean. b) Konpentsazio batzordea ez 
eratzea hiru hilabeteko epean, estatutuak behin betikoz onesten direnetik. c) 
Konpentsazio batzordeak ez aurkeztea birzatiketa proiektua esku hartzen 
duen administrazioari, batzordea eratzen denetik hasi eta sei hilabeteko 
epean." 
 
 

Jarduketa urbanistikorako nahitaezko exekuzioaren sisteman, 
Kudeaketa Batzordeari dagozkio  kudeaketaren eskumen horiek, salbu 
Administrazioarentzako gordeta daudenak, hala nola, Konpentsazio 
Proiektua onartzea, Batzorde horrek hartutako erabakien aurka jotzen duten 
ohiko errekurtsoen ebazpena eta, halaber, azken likidazioaren kontua 
onartzea; aldi berean, Administrazio jarduleak izango du ahalmena, beste 
batzuen artean, lursailen eta ondasunen okupazioari ekiteko, daukaten 
kalifikazio urbanistikoagatik nahitaezko dohako lagapena egin behar badute, 
jabetzegai diren aprobetxamendu urbanistikoaren soberakinaren 
portzentajetik eratorritako lagapenerako lursail zehatzen lokalizazioa egiteko 
eta babes publikoko erregimen bati lotutako etxebizitzen promozio eta 
eraikuntzarako lursail horien berehalako eta behin-betiko okupazioa egiteko, 
kasu horretan beharrezkoak liratekeen ordenaziorako baliabide osagarriak 
formulatu eta exekutatuz, hala nola beharrezkotzat jotzen d(ir)en urbanizazio 
proiektua(k), eta, era berean, exekutatzen ari den plangintzatik eratorritako 
etekin eta kargen banaketa ekitatiboa egiteko beharrezkoak diren 
birpartzelazio proiektuak exekutatuz, horren barne hartuta sistemaren 
beraren kudeaketa gastuak, inola ere ez ezingo direnak izan aipatu 
sistemaren likidazioaren azken kontuaren ehuneko hamarra baino altuagoak. 

 
 
Urbanizazio obrei dagokionez, Batzorde Kudeatzaileak ahalmena du 

birpartzelazio proiektua behin-betiko onartu ondoren edozein momentutan 
eta urbanizazioa erabat bukatu artean, tokiko erregimenaren legediari 
jarraituz lursail guztiak edo horien zati bat besterentzeko legeak 
baimendutako helburuekin bada. Urbanizazio obrak egiteko aukeratu 
beharreko modalitatea eta bere finantziazioa Batzorde Kudeatzaileak 
erabakiko du; eta, kasu guztietan, aukeraketa hori lehiaketa publiko bidez 
egiaztatu beharko da, horrek Batzorde Kudeatzaileko kide izan beharra 
eragin gabe. 

 



Abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 179 artikuak nahitaezko 
exekuzioaren sistemaren baitan lurren okupazioari dagokionez honako hau 
xedatzen du: "1. Nahitaezko exekuzioaren sistema aplikatzeko erabakiak 
ahalmena ematen dio hirigintza-administrazio jarduleari hirigintza-
antolamenduko sistema orokorrek ukitutako lurrak okupatzeko alegia, 
planeamenduan ezarritakoaren arabera, kasuan kasuko unitatea 
exekutatzeko beharrezkoak direnak. 2. Okupazio hori ezin izanen da egin ez 
bada hasi unitatea birzatitzeko prozedura, non sistema orokorrek ukitutako 
jabeek erabiltzen ahalko baitituzte beren eskubideak, baldin eta 
administrazioak erabiltzen ez badu bere desjabetzapen ahalmena. 

 
Ildo horretatik, urbanizazio obren exekuzio materiala behin urbanizazio 

proiektua eginda dagoenean, enpresa urbanizatzaileekin kontratatuko da eta 
horien kostuak ordainduko dira, dela birpartzelazio proiektuan bildutako 
lurraren besterentzearen bidez, dela enpresa urbanizatzaileari exekuzio 
unitatearen lursailari egotzita irabazteko aprobetxamendua esleitzearen 
bidez. 
  
 

Hala ere, nahiz eta plangintzan zehaztutako garapenerako epeak ez 
betetzea ekarri modu ez kasual, ezta ezohikoan ere, eta horrek justifikatu 
lezakeen nahitaezko exekuzioaren sistema hartu beharra, hala ere ez dira 
abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legeko 177 artikuluan zehaztutako 
baldintzak ematen, nahitaezko exekuzioaren sistema erabiltzea erabakitzen 
ahalko baita, exekuzio unitatean dauden lurren guztirako azaleraren 
gutxienez 100eko 25en jabe direnek eskaturik. 

 
Bukatzeko, abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 184 artikuak 

desjabetzapen sistema arautzen du eta, horren arabera "1. (...) Administrazio 
jarduleak lur guztiak eskuratu eta urbanizazio obrak exekutatzen ditu. 
Eraikuntza obrak ere exekutatzen ahal ditu." Sistema hau, kasuaren 
ezaugarriak kontutan hartuta guztiz bideraezina da eta, aurrez egiaztatu den 
moduan, ez dago gaitasun ekonomiko-finantziario nahikorik administrazio 
jardulearen aldetik lursailen jabetzarako eta urbanizazio obrak aurrera 
eramateko. 

Edozein kasutan ez da sistema bideragarria, administrazio 
jarduleak ez baitu gaitasun ekonomiko nahikorik lursailak 
bereganatzearen eta urbanizazio obrak egitearen kostuei aurre egiteko 
(Hirigintza Kudeaketako Araudia onartzen duen abuztuaren 25eko 
3288/1978 Errege Dekretuaren 153, 155.2 artikuluak eta eta Lurraldearen 
Antolamenduari eta Hiriginatzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 
Foru Legearen 157.1 artikulua) 

 
 Existitzen diren jardunbide sistema desberdinen, publiko zein 
pribatuen, analisitik ondorioztatzen da unitatearen garapenerako 



egokiena dela Eragile Urbanizatzailearen sistema, Antolamenduari eta 
Hiriginatzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legean zehazten 
dena. Izan ere, Eragile Urbanizatzailea da urbanizaziotik eratorritako 
gastu guztiak bere gain hartzen dituena eta gastu horiek urbanizatu 
ondorengo lursailen jabeek egindako ekarpenekin konpentsatuko dira, 
beraz udal administrazioaren zeharkako kudeatzailea izango da eta 
horrek unitatearen garapena ahalbidetuko du udal bideragarritasun 
ekonomiko finantziarioa arriskuan jarri gabe. Aztertutako gainerako 
sistemak, bereziki izaera publikokoak, ezinezkotzat jo dira administrazio 
jarduleak ez baitu gaitasun ekonomiko nahikorik lursailak 
bereganatzearen eta urbanizazio obrak egitearen kostuei aurre egiteko 
eta, gainera, zalantzazkoa litekeelako horrek jabetzaren 
gehiengodunarengan izango lukeen eragina. Hori guztia, Aurrekontu 
Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 
2/2012 Lege Organikoak kreditua lortzeko ezartzen dituen baldintzak 
kontutan hartuta, aurrekontuari dagokionez xedatzen dituen 
betebeharren baitan. 

 
Hori dela eta, bertaratutako zinegotziek aho batez ADOSTU DUTE: 

 
1.- “Precocinados Hoffmann, S.L" merkatariak 2015/10/08an idazki bidez 
Udal Plan Orokorreko URI-3 Unitatearen jarduketa sistema 
konpentsaziokotik kooperaziokora aldatzeari buruz aurkeztutako 
eskabidea erabat ezeztea. 
 
 
2.- Hala badagokio, URI-3 Unitatearen jarduketa sistema ordezkatzea, 
konpentsazioko udal plangintzatik Hirigintza Eragilera, Lurraldearen 
Antolamenduari eta Hiriginatzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 
Foru Legearen 170 artikuluak eta hurrengoek xedatzen duten 
prozedurari jarraituz. 
 
 
3.- Akordio honen berri “Precocinados Hoffmann, S.L.” merkatariari 
ematea eta baita Nafarroako Administrazio Auzitegiari ere, dagozkien 
ondorioetarako. 
 
2.- KIROL INSTALAZIOETAN KOGENERAZIO PLANTA BAT ERATZEKO 
PROIEKTUA DELA ETA ABALA ITZULTZEKO “LEVENGER, S.L.” 
MERKATARIAK EGITEN DUEN ESKAERARI LOTUTA DAGOZKION 
AKORDIOAK 
 
 “Levenger, S.L.” merkatariak egindako eskaera ikusirik, zeinak 
esleituta baitu kirol instalazioetan kogenerazio planta bat eratzeko proiektua, 
eta behin-betiko abala itzultzearekin lotuta, behin horretarako ezarritako 
berme-epea iraungirik eta, beraz, horren ezestea egokia izanik, aho batez 
bertaratutako zinegotziek ADOSTU DUTE: 



  
 
1.- Baimena ematea “Levenger, S.L.”  merkatariak, zeinak esleituta baitu 
kirol instalazioetan kogenerazio planta bat eratzeko proiektua,  behin-
betiko abala ezesteko.  
 
2.- Akordio honen berri Levenger, S.L.” merkatariari ematea, dagozkion 
ondorioetarako. 

 
Eta eztabaidatzeko beste gairik ez dagoenez, bilera amaitutzat jo du, 

9:50ean, alkate jaunak. Akta jaso da eta zinegotziek sinatu dute nirekin 
batera, idazkaria naizenez gero, horren fede ematen baitut. 
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