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BESTELAKO XEDAPENAK
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

193
108/2022 EBAZPENA, abenduaren 20koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harre-

manetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baita Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorraren eta Luis Peña Ganchegui Artxiboa Kultura Elkartearekin egindako hitzar-
mena, euskal arkitektura gaztea saritzeko eta Luis Peña Ganchegui arkitektoaren artxiboa kudeatzeko 
eta jendaurrean jartzeko.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak sinatu du hitzarmen hori, eta behar 
bezalako publikotasuna emateko asmoz, hau

EBAZTEN DUT:

Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea EAEko Administrazio 
Orokorraren eta Luis Peña Ganchegui Artxiboa Kultur elkartearekin egindako hitzarmena, euskal 
arkitektura gaztea saritzeko eta Luis Peña Ganchegui arkitektoaren artxiboa kudeatzeko eta jen-
daurrean jartzeko. Hitzarmen hori ebazpen honen eranskin gisa agertzen da.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abenduaren 20a.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,
JON IÑAKI URBINA GARCÍA DE VICUÑA.
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ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO 
HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN ABENDUAREN 20KO 108/2022 

EBAZPENARENA

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN ETA LUIS PEÑA 
GANCHEGUI ARTXIBOA KULTUR ELKARTEAREKIN EGINDAKO HITZARMENA, EUSKAL 

ARKITEKTURA GAZTEA SARITZEKO ETA LUIS PEÑA GANCHEGUI ARKITEKTOAREN 
ARTXIBOA KUDEATZEKO ETA JENDAURREAN JARTZEKO.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abenduaren 1a.

BILDU DIRA:

Alde batetik, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburu Ignacio María Arriola 
López jauna, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren egitura organikoa eta funtzio-
nala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 11/2021 Dekretuan ezarritakoaren arabera eta Jaurlaritzaren 
Legeari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26. artikuluari dagokionez, Hitzarmen hau 
egiteko ahalmena duena.

Eta bestetik, Rocío Peña Azpilicueta andrea, Luis Peña Ganchegui Artxiboa Kultur Elkartearen 
izenean eta hura ordezkatuz, Luis Peña Ganchegui Artxiboa Kultur Elkartearen Estatutu Oroko-
rren 22. artikuluak ematen dizkion eskumenak erabiliz.

Bildutako alderdiek elkarri aitortzen diote beren burua behartzeko lege-gaitasuna eta esku-
mena, eta hau

ADIERAZTEN DUTE

Lehenengoa.– Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailaren egitura organikoa eta fun-
tzionala ezartzen duen urtarrilaren 19ko 11/2021 Dekretuaren arabera, Sailari dagokio arkitektura, 
eraikuntza eta birgaitzea zabaltzea, sustatzea eta ikertzea, eta dekretu horretan bertan berariaz 
aurreikusten da Sailak erakunde eta elkarte publiko zein pribatuekin lankidetzan jardun ahal izango 
duela eginkizun hori betetzean.

2018. urteaz geroztik, Sailak, Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritzaren bitartez, 
Euskadiko Arkitektura Institutua izeneko programa garatzen ari da. Programa horrek dibulgazio-pro-
gramazio osoa du, eta Mugak Euskadiko Nazioarteko Arkitektura Bienala barne hartzen du. Lehen 
edizioa 2017ko azaroan egin zen.

Bigarrena.– Luis Peña Ganchegui Artxiboa Kultur Elkartea irabazi-asmorik gabeko erakundea 
da, 2010eko uztailaren 2an sortua. Bere lehentasunezko helburuen artean, Luis Peña Ganchegui 
arkitektoak bere ibilbidean egindako lan profesionalarekin zerikusia duen materiala kudeatzea, 
ikertzea, inbentariatzea eta katalogatzea dago, bai bere ekoizpena, bai ondorengo erabilera eta 
kontserbazioa nola gertatu zen erakusten duen oro barne.

Helburu horiek lortzeko, Luis Peña Ganchegui Artxiboak jarduera hauek egitea aurreikusten du:

– Luis Peña Ganchegui arkitektoaren obraren ikerketa, katalogazio eta inbentarioa egitea, bai 
elkartearen beraren ekimenez, bai beste pertsona fisiko edo juridiko batzuekin sinatutako akor-
dioen ondorioz.
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– Luis Peña Gancheguik utzitako ondarea ezagutzen eta ulertzen laguntzea, ondare hori edo-
zein arlotan balioesteko proiektuak egiten aktiboki lagunduz.

– Luis Peña Gancheguiren ondarea aktiboki zaintzea.

– Dagokionari eskatzea Luis Peña Gancheguiren ondareko elementuen kontserbazioa edo bir-
gaitzea bermatzeko beharrezko neurriak har ditzala.

– Kultura- eta ikasketa-jarduerak sustatzea eta horietan parte hartzea, hala nola ikastaroak, 
tailerrak, hitzaldiak, bidaiak, lehiaketak, erakusketak eta argitalpenak antolatzea eta egitea, lortu 
nahi diren helburuak lortzen laguntzek.

– Elkarteak bere helburuak hobeto betetzea ahalbidetzen duen beste edozein jarduera.

Hirugarrena.– 2017ko uztailaren 4an, alderdiek Lankidetza-hitzarmena sinatu zuten Ingurumen, 
Lurralde Plangintza eta Etxebizitza sailaren eta Luis Peña Ganchegui Artxiboa Kultur elkartea-
ren artean, euskal arkitektura gaztea saritzeko sari bat garatzeko. Horren bidez, 2017., 2019. 
eta 2021. urteetan eman den sari hori sortu zen, eta haren erakusketa Euskadiko Arkitekturaren 
Nazioarteko Biurtekoaren (MUGAK) programazioan txertatu da, eta gaur egun Euskadiko Arkitek-
tura Institutuak okupatzen dituen instalazioetan egin dira sariak emateko eta erakusteko ekitaldiak.

Laugarrena.– Interes berdinak eta bi erakundeen arteko lankidetza egokia ikusita, Lurralde 
Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak, arkitektura ikertu, sustatu eta zabaltzearen arloan 
berezkoak dituen eskumenak gauzatuz, komenigarritzat jotzen du Luis Peña Ganchegui Artxiboa 
Kultur Elkartearekin lankidetzan jarraitzea, Euskal Autonomia Erkidegoan gaitzen duen titulua lortu 
duten arkitektoen ekarpen arkitektonikoa sarituko duen sari bat garatzeko, baldin eta titulu hori 
gaitzen duen titulazioko lehen 10 urteetan bertan lan egin badute, kolektiboki edo banaka.

Era berean, bi alderdi sinatzaileek uste dute komenigarria dela bi erakundeen arteko lanki-
detza sakontzea, hobetzea eta indartzea, Euskadiko Arkitektura Institutuaren barruan Luis Peña 
Ganchegui Artxiboa Kultur elkartearen dibulgazio-jarduera jarraitua txertatuz. Jarduera horretan, 
sariaz gain, Luis Peña Ganchegui arkitektoaren artxiboaren kudeaketa eta erakusketa publikoa 
ere sartuko dira.

Azaldutako guztiagatik, bi erakundeen artean azaldutako lankidetza gauzatzeko, bi erakundeek 
lankidetza-hitzarmen hau sinatzea adostu dute. Hitzarmen hori dokumentu honetan dago jasota, 
eta honako klausula hauen arabera arautuko da:

KLAUSULAK

Lehenengoa.– Xedea.

Hitzarmen honen xedea da Sailaren arteko lankidetza-mekanismoak ezartzea. Lurralde Plan-
gintza, Etxebizitza eta Garraio Saila eta Luis Peña Ganchegui Artxiboa Kultur Elkartea:

1.– Arkitekto batek edo batzuek gidatutako arkitekto edo talde baten ibilbide hasiberria saritzeko 
sari bat definitzea, garatzea eta mantentzea, gaitzen duen titulazioko lehen 10 urteetan.

2.– Luis Peña Ganchegui Artxiboa Kultur Elkarteak etengabeko zabalkunde-jarduera egingo du. 
Jarduera horretan, sariaz gain, Luis Peña Ganchegui arkitektoaren artxiboa Euskadiko Arkitektura 
Institutuaren programaren barruan kudeatu eta jendaurrean jarriko da, Lurralde Plangintza, Etxe-
bizitza eta Garraio Sailaren ikuskaritzapean.

Bigarrena.– Sariaren ezaugarriak.

2017an sortu zen, Euskal Arkitekturako talentu gazteak esparru horretan bereizteko Ingurumen, 
Lurralde Plangintza eta Etxebizitza sailaren eta Luis Peña Ganchegui Artxiboa Kultur elkartearen 
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arteko lankidetza hitzarmena, euskal arkitektura gaztea saritzeko saria garatzeko. Peña Ganche-
gui Sariak XX. mendearen bigarren erdiko euskal arkitekto garrantzitsuenaren izena du.

Dagoeneko hiru ediziotan emandako sariaren ezaugarriak honako hauek dira:

– Saria bi urtean behin ematen da.

– Saridunak deialdi publikoaren bidez hautatzen dira.

– Edizio bakoitzeko saridunak hautatzeko, epaimahai bat eratuko da. Epaimahaia gutxienez 
bost kidek osatuko dute, eta horien artean, hitzarekin baina botorik gabe, Eusko Jaurlaritzako 
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko ordezkari bat eta Luis Peña Ganchegui Artxi-
boko ordezkari bat egongo dira. Kide horiei, gutxienez, hiru kide gehituko zaizkie, hitza eta botoa 
izango dituztenak. Kide horiek Luis Peña Ganchegui Artxiboak proposatuko ditu, Etxebizitza, Lur-
zoru eta Arkitektura Zuzendaritzaren oniritziarekin, eta horietatik bi, gutxienez, arkitektoak izango 
dira. Epaimahaiak idazkari bat izango du, hitz egiteko eta botoa emateko eskubiderik gabe, Luis 
Peña Ganchegui Artxiboak izendatua.

– Saria arkitektura-ibilbide gazte bat aintzatesteko eta, aldi berean, sortzen ari den proiekzioa 
duen karrera bat bultzatzeko asmoarekin ematen da, eta ikusgarritasuna ematen die, praktika 
profesional eredugarria izateaz gain, kultura arkitektonikoa sustatzen, garatzen eta sendotzen 
laguntzen duten ekarpenei. Saria, beraz, ez zaio obra edo lan jakin bati ematen, baizik eta askota-
riko lan multzo bati: arkitekto batek edo batzuek gidatutako arkitekto baten edo talde baten ibilbide 
hasiberria saritzen da; arkitekto horrek egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izan behar du, edo 
arkitekto gisa trebatu behar izan dira bertan, gaitzen duen titulazioko lehen 10 urteetan. Taldeen 
kasuan, baldintza arkitektoen kide guztiek bete beharko dute.

– Hautagaiek berek aurkeztuko dituzte beren hautagaiak, eta merezimenduak aurkeztuko 
dituzte. Merezimendu horietan, arkitekturaren arloan ekarpena egiten duten obrak, proiektuak eta 
ikerlanak sartu ahal izango dira, eremu eta eskala guztiak barne hartuta, objektuen diseinutik hasi 
eta lurraldean esku hartu arte.

– Peña Ganchegui saria ezin izango dute eskuratu Epaimahaiko kideekin familia- edo lan-lotura 
duten arkitektoek, ezta aurreko edizio batean lortu dutenek ere.

– Epaimahaia subiranoa da lanak epaitzeko egokitzat jotzen duen prozedura ezartzeko, gai-
tasun profesionalaren, originaltasunaren, berrikuntzaren, koherentziaren eta bere ustez sartzen 
dituen beste irizpide batzuen irizpideak baloratzeko.

– Epaimahaiak finalistak aukeratuko ditu, eta horien artean sari ekonomiko bakarra emango du. 
Hautatutako hautagaiek Peña Ganchegui Sarian finalistak direla egiaztatzen duen agiria jasoko 
dute. Saritutako arkitektoaren edo taldearen kasuan, formatu berezia izango du.

– Sariak zabalkunde-plataforma propioak ditu, https://premio.ganchegui.com URLaren bidez 
eskura daitezkeenak. Bertan, Peña Ganchegui Sariarekin zerikusia duen edozein informazio argita-
ratuko da, bai deialdiaren fasean, bai epaia eman ondoren, emaitza jakinaraztea eta saritutako lanak 
zabaltzea barne. Lan horiek erakusketa batean eta/edo argitalpen batean jaso ahal izango dira.

– Sarira aurkeztu ahal izateko, interesdunek izena eman behar dute edizio bakoitzean argitara-
tutako aurrerapenarekin, sariaren webgunean horretarako eskuragarri dagoen online formularioa 
betez.

– Peña Ganchegui Artxiboa Elkarteak proposatuta, Jarraipen Batzordeak hautagai-zerrendek 
deialdi bakoitzean aurkeztu beharreko dokumentazioa onartuko du.
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Hirugarrena.– Peña Ganchegui Artxiboaren Jardueraren Ezaugarriak.

Euskadiko Arkitektura Institutuak okupatutako instalazioetan, erakusketa- eta artxibo-gune bat 
egongo da, Luis Peña Ganchegui arkitektoaren funtsekin, jendearentzat irekia, irisgarria eta bisi-
tatzeko modukoa, jarraipen-batzordeak zehaztu beharreko ordutegi eta bisita-erregimenarekin.

Artxiboaren jarduera, sariari dagozkionak barne, Euskadiko Arkitektura Institutuaren programa-
rekin koordinatuko da, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko 
Etxebizitza, Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritzaren ikuskaritzapean eta oniritziarekin.

Laugarrena.– Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio sailaren konpromisoak.

Hauek dira Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio sailak hitzarmen honi dagokionez dituen 
konpromisoak:

1.– Luis Peña Ganchegui Agiritegia Kultur Elkartearekin elkarlanean aritzea, saria eta sari horren 
zabalkundea diseinatu eta garatzeko.

2.– Seigarren klausulan jasotako Jarraipen Batzordearen bidez, urteko jarduera-planaren defi-
nizioan parte hartzea.

3.– Luis Peña Ganchegui Agiritegia Kultur Elkartearekin elkarlanean aritzea, sariari lotutako 
jardueren zuzendaritza eta jarraipena egiteko.

4.– Saria emateko eratzen diren epaimahaietan parte hartzea.

5.– Luis Peña Ganchegui Artxiboaren eta bere funtsen integrazioa erraztea Euskadiko Arkitek-
tura Institutuak garatutako programazioan eta institutu horrek okupatutako instalazioetan.

6.– Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak konpromisoa hartzen du, dagozkion 
aurrekontu-izendapenak egin ondoren, Luis Peña Ganchegui Artxiboa Kultur Elkartearen hitzar-
menaren xede diren jarduerak finantzatzeko, hau da, sariak antolatzeko eta Euskadiko Arkitektura 
Institutuan artxiboa sortzeko/mantentzeko.

Bosgarrena.– Luis Peña Ganchegui Artxibo Kultur Elkartearen Konpromisoak.

Luis Peña Ganchegui Artxiboa Kultur Elkarteak konpromiso hauek hartu ditu hitzarmen honi 
dagokionez:

1.– Sariaren irudi korporatiboa sustatzea, webgunea (4 hizkuntzatan), domeinua eta web osta-
tua mantentzea. Epaimahaiko kideen aurre-hautaketaz, eratze-lanez eta idazkaritza-zerbitzuez 
arduratzea. Emate-ekitaldia antolatzea eta saria zabaltzea, sarituen erakusketa barne. Saria esku-
dirutan ordaintzea.

2.– Peña Ganchegui Artxiboaren funtsak eta haren jarduera Euskadiko Arkitektura Institutuaren 
egoitzara eramatea, eta bisitatzeko moduko erakusketa bat edukitzea, erakusketa iraunkor gisa, 
Euskadiko Arkitektura Institutuaren barruan xede horretara bideratutako instalazioek, ordutegiek 
eta bisita-erregimenak ahalbidetzen duten neurrian. Funts guztiak eskaintzea Euskadiko Arkitek-
tura Institutuaren jarduerarekin zerikusia duten erakusketa eta ekimen guztietarako, baldin eta 
horiek behar badituzte, eta hedapen- eta erreprodukzio-eskubideak inolako kosturik gabe laga-
tzea. Era berean, doan izango da kontsulta publiko orokorrarentzat, bai eta ikertzaileentzat ere, 
bereziki.

3.– Euskadiko Arkitektura Institutuaren barruan Peña Ganchegui Artxiboari zuzendutako espa-
zioak egokitzeko lanak egitea.
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4.– Hitzarmen honen esparruan egindako jarduera guztietan Lurralde Plangintza, Etxebizitza 
eta Garraio Sailaren logotipoa sartzea.

5.– Euskadiko Arkitektura Institutuaren urteko jarduera-planaren definizioan parte hartzea, Peña 
Ganchegui artxiboaren jarduerari dagokionez.

Seigarrena.– Jarraipen batzordea.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak eta Luis Peña Ganchegui Agiritegia Kultur 
Elkarteak hitzarmen honen jarraipena Jarraipen Batzorde baten bidez egitea erabaki dute, hitzar-
men honetan adierazitako helburuak betetzen direla bermatzeko.

Jarraipen Batzordea Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko bi ordezkarik eta Luis 
Peña Ganchegui Artxiboa Kultur Elkarteko bi ordezkarik osatuko dute.

Batzordearen lehendakaria Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko Etxebizitza, 
Lurzoru eta Arkitektura Zuzendaritza izango da.

Batzordearen idazkaritza-lanak Luis Peña Ganchegui Artxiboa Kultur Elkarteari dagozkio.

Bilera bakoitzean dauden Komiteko kideen gehiengo osoz hartuko dira erabakiak, eta akta 
batean jasoko dira. Akta horren idazketaren, zaintzaren eta jagoletzaren ardura izango du idazka-
ritza-lanak bere gain hartzen dituenak.

Jarraipen Batzordeak eginkizun hauek izango ditu, besteak beste:

– Proiektuaren urteko jarduera-plana onartzea.

– Hitzarmen honetan jasotako aurrekontuaren urteko aurrekontu-betearazpena onartzea.

– Epaimahaia izendatzea.

Jarraipen Batzordea gutxienez urtean behin bilduko da. Jarraipen-batzordeko buruak egingo 
ditu deialdiak, gutxienez bat urteko laugarren hiruhilekoan, uneko urteko kontu-ematea onartzeko 
eta hurrengo urteko jarduerak eta aurrekontua onartzeko, eta alderdietako batek hala eskatzen 
badu, justifikatuta.

Zazpigarrena.– Indarraldia.

Hitzarmen honen indarraldia lau urtekoa izango da, sinatzen denetik kontatzen hasita. Aurreko 
paragrafoan aurreikusitako epea amaitu aurreko edozein unetan, hitzarmeneko alderdiek aho 
batez adostu ahal izango dute beste lau urtez luzatzea edo azkentzea.

Zortzigarrena.– Izaera eta interpretazioa.

Hitzarmen hau administratiboa da; beraz, interpretazioaren, aplikazioaren, betearazpenaren eta 
ondorioen inguruan sor daitezkeen arazo guztiak administrazioarekiko auzien jurisdikzioari dagoz-
kio, aurreko klausulan aurreikusitako bidea agortu ondoren.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/
EB zuzentarauen transposizioa egiten duen Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 
9/2017 Legearen 6. artikuluaren arabera, hitzarmen hau ez dago lege horren mende, hargatik era-
gotzi gabe lege horren printzipioak aplikatzea sor daitezkeen zalantzak eta hutsuneak ebazteko.

Bederatzigarrena.– Ebazpena.

Alderdi sinatzaileetako edozeinek hitzarmen hau ez betetzea hitzarmena suntsiarazteko arra-
zoia izango da, dagokion alderdiari gutxienez hilabete lehenago idatziz jakinarazi ondoren.
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Hitzarmen hau sinatzen duten alderdiek hitzarmena suntsiarazteko arrazoiak izango dira bertan 
jasotako klausulak ez betetzea, bai eta indarrean dagoen legeriak jasotzen duen beste edozein 
ere, hitzarmenaren izaeraren ondorioz.

Nolanahi ere, alderdiek konpromisoa hartzen dute salaketa jakinarazten den unean hasitako 
ekintzen garapena amaitzeko.

Hamargarrena.– Aldaketak.

Hitzarmen honetan edozein aldaketa egiteko, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sai-
lak eta Luis Peña Ganchegui Artxiboa Kultur Elkarteak aldez aurretik jakinarazi eta ontzat eman 
beharko dute, eta bi erakundeetako organoek onartu.

Eta ados daudela adierazteko, aldeek hitzarmen hau sinatu dute, goiburuan adierazitako tokian 
eta egunean.

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburua,
IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

Luis Peña Ganchegui Artxiboa Kultura Elkartearen izenean,
ROCIO PEÑA AZPILICUETA.


