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Aurreko idatz-zatian emandako araubidea aplikatzeko, sozietateak Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekainaren
26ko 3/1996 Foru Arauko 60. artikuluan ezarritako betekizunak bete
behar ditu, batez ere 1. zenbakian ezarritakoak.

sitos exigidos en el art.60 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio,
del Impuesto sobre Sociedades, en particular , de los previstos en

Ogasun eta Finantzen foru diputatua,
FRANCISCO JAVIER URIZARBARRENA BERNARDO

El Diputado Foral de Hacienda y Finanzas,
FRANCISCO JAVIER URIZARBARRENA BERNARDO

(I-1.244)

(I-1.244)

2.288/2002 FORU AGINDUA, uztailaren 23koa; beraren
bidez enpresa sustapeneko sozietateen zerga-ordainketako araubidea eman zaio Grupronsa Desarrollo, S.L. sozietateari.

ORDEN FORAL 2.288/2002, de 23 de julio por la que se

du Azkaran S.L. enpresaren izenean eta beraren ordezkari gisa Grupronsa Desarrollo, S.L. sozietate eratu berriari Sozietateen gaineko
Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauko 60. artikuluan
ezarritako zerga-ordainketako araubidea aplika dakion, hau da, enpresa sustapeneko sozietateentzat ezarritako zerga-ordainketako
araubidea (araubide hori Sozietateen gaineko Zergaren Araudia onetsi duen ekainaren 10eko 81/1997 Foru Dekretuko 44. eta 45. artikuluetan garatu da).
Ogasuneko zuzendari nagusiaren proposamen-txostenarekin
bat etorriz eta ekainaren 26ko 3/1996 Foru Arauko 60.10. artikuluak eman dizkidan ahalmenak erabiliz, hauxe

Empresas.

81/1997,de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, y
De conformidad con el informe-propuesta del Director Gene60.10 del la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

Grupronsa Desarrollo, S.L. sozietateari enpresa sustapeneko sozietateen zerga-ordainketako araubidea eman
zaio, Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekainaren 26ko 3/1996
Foru Arauko 60. artikuluan ezarritakoa.
Aurreko idatz-zatian emandako araubidea aplikatzeko, sozietateak Sozietateen gaineko Zergari buruzko ekainaren
26ko 3/1996 Foru Arauko 60. artikuluan ezarritako betekizunak bete
behar ditu, batez ere 1. zenbakian ezarritakoak.

Conceder a la sociedad Grupronsa Desarrollo, S.L,
junio, del Impuesto sobre Sociedades.

sitos exigidos en el art.60 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio,
del Impuesto sobre Sociedades, en particular , de los previstos en

Ogasun eta Finantzen foru diputatua,
FRANCISCO JAVIER URIZARBARRENA BERNARDO

El Diputado Foral de Hacienda y Finanzas,
FRANCISCO JAVIER URIZARBARRENA BERNARDO

(I-1.243)

(I-1.243)

Hirigintza Saila

Departamento de Urbanismo

Uztailaren 23ko 483/2002 FORU AGINDUA, GautegizArteagako Plangintzako Arau Subsidiarioari buruzkoa.

Aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu izan da:
1. Gautegiz-Arteaga udalerriko Plangintzarako Arau Subsidiarioak behin-betiko onestea; arau horiek udal lurraldearen antolamendu integralerako tresna diren heinean. Dena dela, jarraian
adieraziko diren alderdiak zuzendu behar dira:
1.1. Hiri lurzoruaren eremua indarrean dagoen Urdaibaiko Erabilera eta Kudeaketa Plan Artezkarian (EKPA) Hirigintzako-Egitamuketak Antolatu beharreko Eremu bezala mugatutakoari doituko
zaio, 30 Jardununea izeneko betearazpen unitatea kendu egin behar
delarik, ez baitu izan Patronatuaren txostenik. Edo proposatutako
mugapea erakunde horren txostenaren menpe jarriko da, Plan Artezkariak mugatu duen Hirigintzako-Egitamuketak Antolatu beharreko
Eremua gainditzen duelako, landa lurzoru erkidean kokatzen delarik.
1.2. 35 Jardunune Zuzenaren mugapena berrikusi beharko
da, eremurako sarbidea dagoen bidetik bermatuz.

ORDEN FORAL 483/2002, de 23 de julio, relativa a las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Gautegiz-Arteaga.

Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo
siguiente:
1. Aprobar definitivamente las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Gautegiz-Arteaga, como instrumento

1.1. El
zona O.P.U. en el vigente P.R.U.G. de Urdaibai, debiendo eliminarse

vialidad existente.

1.3. Aurreko Arau Subsidiarioen dokumentuko 3 Jardununea
izeneko betearazpen unitatean sartutako lur hutsak dagoen eraikinari lotuta geratzen diren zehaztu beharko da, eta hala ez bada,
eraikuntza eskubideak arautu beharko dira, bere betearazpen unitatean sartuz eta dagozkion parametroak finkatuz.
pondientes.

BAO. 151. zk. 2002, abuztuak 9. Ostirala

1.4. Urdaibaiko EKPA aldatu arte, Arau Subsidiarioen dokumentuan Zandokiz landagunea bezala mugatutako eremua kendu egin beharko da, indarrean dagoen Plan Artezkarian ezarritako
zonifikazioaren arabera egokituz.
1.5. Urdaibai Erreserbako Zaingo Batzordeak emandako txostenarekin bat etorriz, lurzoruaren erabilerako egintzen eta lurzoru
urbanizaezineko eremu ezberdinei dagozkien eraikuntza egintzen
inguruko arautegia Plan Artezkariak gune bakoitzerako ezartzen
duen arautegiaren arabera doitu beharko dira, arautegia murriztaileagoa onartuz bere kasuan, Patronatuari alde hauen berri eman
behar zaiolarik.
1.6. Landagunei dagokien arautegia 5/98 legearen 1.3d) artikuluaren edukira egokitu beharko da, komunitateko ekipamendu
berriak ezartzeko aukera ezabatuz.
1.7. Landa lurzoru erkideko eremuei dagokienez, zeinen arautegian erauzketa jardueretarako, baita karabanak aparkatzeko eta
kanpaketarako instalazioak jartzeko baimena ematen den, aukera
hori ezabatu egin beharko da edo dokumentazio grafikoan horretarako egokiak diren gunean mugatu. Halaber, eremu hauetan ostalaritzako instalazioak soilik egun dauden eraikinetan jarri ahal izango
direla adieraziko da.
1.8. EHLABak emandako txostenaren arabera, Arau
Subsidiarioen dokumentuak honako zehaztapenak jaso beharko
ditu:
a) Arteagako Gaztelua, 2001eko apirilaren 26ko Kultura Sailburuaren Aginduz (2001eko maiatzaren 16ko EHAA), Euskal Kultur Ondarean Inbentario Orokorrean sartuta dagoela adierazi
beharko da. 7/1990 Legeak, mota honetako Ondasunentzat, bere
artapen eta balioan jartzeko betebeharra ezartzen du, beraz, beraietan egiten diren esku-hartzeak artapenera zuzendutako zaharberritzearen barruan kokatu beharko dira.
b) Dokumentuaren testu arau-emailean Ozollo Errotak kalifikaziorako irekitako espedientea duela jasoko da (Kultura Sailburuordearen 1999ko apirilaren 6ko ebazpena. 1999ko maiatzaren
13ko EHAA) Euskal Kultur Ondarearen 7/1990 Legearen 22 artikuluak, dagokion Ondasunari, behin-behinean, Legean Kalifikatutako Ondasunentzako aurreikusitako babes-araubidea ezarri beharra zehazten du, beraz, Errotaren babes-espedientea amaitu arte,
bertan egiten diren esku-hartzeak zaharberritze zientifiko arlokoak
izan daitezke soilik.
c) Hirigintzako dokumentuak, behin-betiko onespenerako, era
egokian jaso beharko ditu Arkeologi Aztarnak daudela uste deneko
Aldeak bere katalogoan, zerrendatuz, dagokion planoan adieraziz
eta bere mugapea zehaztuz, aipatutako Ebazpenean eta eransten
den planoan agertzen den bezala, baita Euskal Kultur Ondarearen 7/1990 Legearen 49 artikuluak ematen dion babesa ere
zehaztuz.

1.5. De conformidad con el informe emitido por el Patronato
de la Reserva de Urdaibai, la normativa relativa a los actos de uso

tos por el Patronato.

comunitarios.
se autorizan las instalaciones destinadas a actividades extractivas,

en los edificios existentes.
1.8. De acuerdo al informe emitido por la C.O.T.P.V., el docucisiones:
crito en el Inventario General de Patrimonio Cultural Vasco,
mediante Orden del Consejero de Cultura de 26 de abril de 2001,
BOPV de 16 de mayo de 2001. La Ley 7/1990 establece para este

Patrimonio Cultural Vasco determina la necesidad de aplicar proen la Ley para los Bienes Calificados, por lo que hasta la finaliza-

monio Cultural Vasco.

1.9. Ebazpen honetako oinarriei dagokien 1.4. atalean aipatzen diren hutsak zuzenduko dira.
2. Gautegiz-Arteagako Plangintzari buruzko Arau Subsidiarioen betearazketa geldiaraztea Kanala gunean, tramitazioan
dagoen Plan Artezkariaren aldarazpena eta dagokion Plan berezia onetsi arte. Horietan zehaztuko da Hirigintzazko-Egitamuketak
Antolatu beharreko eremua, baita bere mugapean dauden lurren
aprobetxamendua eta antolamendua ere.
3. Ebazpen hau Udalari eta Euskal Herriko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeari jakinaraztea, ahal denik eta eperik laburrenean, behar den bezala zuzenduta dagoen agiriaren hiru ale aurkez ditzala erregutuaz, ordurarte ezinezkoa delarik onartutako
plangintzaren artikulatua argitaratzea, Toki Erregimeneko Oinarrien
Arautzailea den apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan xedatzen denarekin adostasunean, dokumentua Urdaibai Erreserbako
Zaingo Batzordearen txostenaren menpe jarri behar delarik, aipatutako zuzenketek eragina dutelako lurzoru urbanizaezinean.
4. Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

2. Suspender la ejecutoriedad de las Normas Subsidiarias

plares del documento debidamente corregido, no siendo posible

debiendo ser el documento sometido a informe del Patronato de
la Reserva de Urdaibai, ya que las citadas correcciones afectan
al suelo no urbanizable.
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Administrazio-bidea amaitzen duen aipatu ebazpenaren aurka,
hurrengo errekurtsoen arteko edozein jarri ahalko duzu, zure interesen defentsan egokitzat irizten duzun beste edozein ekintzapideren kaltetan gabe:
a) Zuzenean, Euskal Herriko Justizi Auzitegi Goreneko Jurisdikzio horretako Salaren aurrean administrazioarekiko auzibide-errekurtsoa, egintza jakinarazi edo argitaratzen den egunaren hurrengotik zenbatutako hil biko epearen barruan.
b) Aukeran eta aipatu errekurtsoaren aurretiazko eran, interesatuen aldetik birjarpenezko errekurtsoa edo beste Administrazioen aldetik errekerimendua ebazpena eman duen erakundearen
beraren aurrean, hau jakinarazi edo argitaratzen den egunaren
hurrengotik zenbatutako hil bateko epean.
Aipatu epean zehar BHI-045/2002-P05 espedientea agerian
utziko da, aztertu nahi denerako, Bilboko Rekalde Zumarkaleko 30.
zenbakiaren 5. eta 6. solairuetan.
Bilbon, 2002ko uztailaren 24an.

perjuicio de cualquier otra medida que estime procedente en defensa
de sus intereses:
a) Directamente, el recurso, contencioso-administrativo en

Durante el referido plazo el expediente BHI-045/2002-P05 queBilbao, Alda. Rekalde, 30, 5.a y 6.a plantas.
Bilbao, a 24 de julio de 2002.

Hirigintzako foru diputatua,
JUAN CRUZ NIEVES PRADA

El Diputado Foral de Urbanismo,
JUAN CRUZ NIEVES PRADA

(I-1.207)

(I-1.207)

Iragarkiak / Anuncios
Lehendakaritza Saila

Departamento de Presidencia

Orozko udalerrirako hornidura. Meatzako GordailuaPagazandu gordailua tartea.

Ekainaren 16ko 2/2000 E.L.D.ko 78. artikulua, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legeko testu bategina betetzeko, aipameneko lehiaketa argitaratzen da.
1.
a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.
b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio
Zerbitzua, Gran Via, 25, Bilbo 48009, Telefonoa: 94 - 420 77 88.
Telefaxa: 94 - 420 78 19.
c) Espediente zenbakia: 2002/00093.
2.
a) Xedearen azalpena: Orozko udalerrirako hornidura. Meatzako Gordailua-Pagazandu gordailua tartea.
b) Banaketa erloka eta kopuruka: Ez.
c) Burutzeko tokia: Bizkaia.
d) Burutzeko epea: 6 hilabete.

junio, texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
1.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con94 - 420 78 19.
2.

3.
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa.

3.

4.

4.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Zenbatekoa guztira: 299.763,52 euro.
5.

Importe total: 299.763,52 euros.
5.

Behin-behinekoa: Ez da eskatzen.
6.
94443691 eta www.bizkaia.net (Lehendakaritza Saila).
b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko epea: Eskaintzak
hartzeko azken datari dagokiona..
7.
a) Sailkapena: E taldea; 1. Azpitaldea; d Kategoria
b) Espainiakoak ez diren enpresek beren kaudimena egiaztatu beharko dute Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legean ezarritako eran.

Provisional: No se exige.
6.
94 - 443 65 91 y en www.bizkaia.net (Dpto. de Presidencia).

7.

su solvencia conforme a lo establecido en la Ley de Contratos de

