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2015EKO URRIAREN 28AN UDALBATZA PLENOAK 
EGINDAKO OHIKO BILKURAKO AKTA  

 
 

6. BILKURA 
 

Azkoitia Hiri Prestu eta Leialeko udaletxean, bi mila eta hamabosteko 
urriaren 28an, arratsaldeko zazpietan elkartu da Udalbatza Osoa, lehenengo 
deialdian. Ohiko bilkura honetarako deialdia behar bezala egin da eta eguneko 
aztergai zerrendan jarri diren gaiak aztertu eta ebatzi dira. 
 
 

Javier Zubizarreta Zubizarreta Alkate jauna (EAJ-PNV) izan da 
batzarburua, honako zinegotziak bertaratu direlarik: 
 
 

Ana Azkoitia Urteaga A. (EAJ-PNV). 
Nekane Larrañaga Aizpuru A. (EAJ-PNV). 
Miguel Angel Bastida Aranbarri J. (EAJ-PNV). 
Angel Luis Martin Rodriguez J. (EAJ-PNV). 
Sonia Vazquez Tejerina A. (EAJ-PNV). 
Imanol Arrizabalaga Larrañaga J. (EAJ-PNV). 
Maitane Unanue Azkue A. (EAJ-PNV). 
Idoia Uranga Salegi A. (EH BILDU). 
Jakes Uranga Repulles J. (EH BILDU). 
Gaizka Larrañaga Ucin J. (EH BILDU). 
Ainara Goenaga Andueza A. (EH BILDU). 
Jose Joakin Etxaniz Peña J. (IRABAZI-AZKOITIA BAI). 
Miguel Pascual Reimundez Milan J. (PSE-EE). 
 
Ezin etorriak: 
Asier Lizarralde Aramendi J. (EAJ-PNV). 
 
Idazkaria: Begoña Garmendia Vazquez, Udal Idazkaria. 
Kontu-hartzailea: Ana Ruiz Landa, Udal kontu-hartzailea. 

 
Alkate jaunak bilkurari hasiera eman dio, honako gai-zerrendaren 

arabera: 
 
 

1.- AURREKO BILKURAKO AKTAREN ONESPENA, HALA 
BADAGOKIO.  

 
2015eko irailaren 30eko Udalbatza Osoaren akta aurkeztu da. 
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Alkate jaunak aktaren itzulpeneko galde-erreguetan, hirugarren 
paragrafoak honela esaten duela dio: “...la petición de que depositen en los 
contenedores toda la basura que se produzca...” 

Euskarako alearekin alderatuz, itzulpen egokia “...en los contenedores 
correspondientes...” izan beharko lukeela esan du. 

 
Beraz, egindako zuzenketa kontutan harturik Udalbatza Osoak 2015eko 

irailaren 30ean egindako bilkuraren akta aho batez onartzea erabaki du. 
 
 
2.- HIRI ANTOLAKETARAKO ARAUDIAREN TESTU BATEGINARE N 

3. XEDAPEN ALDAKETAREN BEHIN BETIKO ONESPENA.  
 
Alkate jaunak honako irizpena aurkeztu du: 
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 Irizpen hau Azkoitia Udalerriko Hiri Antolaketarako Araudiaren TESTU 

BATEGINAren 3. Xedapen Aldaketa, Azkoitiko “Zabale” 16. alorrari, “Oñartxo” 26. 

alorrari eta Lurzoru Hiritarrezinari (zerrategia eta lurzatiaren zonakapenaren aldaketa) 

dagokiena, jasotzen duen dokumentuari buruzkoa da. Aipatutako testua 2015eko 

urriaren 9an aurkeztu zuen Luciano Pagaegi Bilbaok, SABAI Arkitektoak enpresaren 

izenean, agiria behin betiko onar zedin. 

 

 Azkoitia Udalerriko Hiri Antolaketarako Araudiaren TESTU BATEGINAren 3. 

Xedapen Aldaketa, Azkoitiko “Zabale” 16. alorrari, “Oñartxo” 26. alorrari eta Lurzoru 

Hiritarrezinari (zerrategia eta lurzatiaren zonakapenaren aldaketa) dagokiena, jasotzen 

duen dokumentuaren hiru ale eman dira behin betiko onartzeko. Horrez gain, 

aurkezpen-idazkiaren kopia ere aurkeztu du Luciano Pagaegi Bilbaok. 

 �8	9����
:; �8	9�����
�
	�
Azkoitiko udaleko Hirigintza, Ingurumena, Obra eta Zerbitzuetako 

Departamentuko Arduradunak ondoan islatzen den txostena aurkeztu du: 
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I. AURREKARIAK 
 

Gipuzkoako Foru Aldundi Txit Gorenaren Diputatuen Kontseiluak, 2007ko 
ekainaren 19an egindako bilkuran, behin betiko onespena eman zion Azkoitia 
Udalerriko Hiri Antolaketarako Araudiaren Testu Bateginari (193 zenbakiko GAO, 
2007ko urriaren 2koa). 
 

Halaber, Azkoitiko Udalak, 2010eko ekainaren 22ko Bilkura Osoan, behin 
betiko onespena eman zion Azkoitia Udalerriko Hiri Antolaketarako Testu 
Bateratuaren 1. Xedapen Aldaketari (A-2 Zabalgunea, A-3 San Martin, A-4 
Floreaga, A-14.2 Ugarte Igara, A-19 Juin alderdiei, GSB Acero 21. alderdiari eta 
Araudi Orokorrari dagokiena). (146 zenbakiko GAO, 2010eko abuztuaren 3koa). 
 

Gerora, Azkoitiko Udalak Hiri Antolaketarako Araudiaren Testu Bateginaren 
2. Xedapen Aldaketari ekin zion. Aldaketa, alde batetik, Araudi Orokorreko hainbat 
artikuluri zegokion, lur-eremu hiritarrezinari buruzkoei, funtsean aipatutako araudia 
Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan (LAA) ezarritako zehaztapenetara 
egokitzeko.  

 
Halaber, udalerrian, jarduera ekonomikoetako erabilera bideratuta zegoen 

lurzoru hiritargarriko alor bati lotutako hainbat alderdi aldatu ziren, eta baita 
jarduera ekonomikoetarako bi alor berri sortzeari lotutakoak ere; alor horietako 
lehenengoa lurzoru berria sailkatzera bideratuta zegoen, udalerrian dagoena 
agortuta baitzegoen, eta bigarrenaren bidez, baso-sektorean jardun zuen enpresa 
baten egoera (zerrategia) araupetu nahi zen. Azkenean, doikuntza bat egin zen 
Sektore Mistoan (bizitokia-jarduera ekonomikoak) –indarrean zegoen araudian 
sailkapen hori baitzeukan jadanik–, eta, halaber, aldaketa txiki bat egin zen 
industria-erabilerako alderdietan zeuden bi orubetan, ordura arteko 
eraikigarritasuna bi zuzkidura-jarduketaren bidez handitzeko. 

 
Premia-arrazoiengatik, bi xedapen-aldaketa soilik garatu ziren. 
 
Testuinguru horretan, Azkoitiko Udalak egokitzat jotzen du agiri berri hau 

hirugarren aldaketaren izenburupean idaztea, hiri-antolaketarako araudia ezartzeko 
orduan sortutako hainbat arazori irtenbidea emateko. 
 
 Agiri hau idatzi baino lehen, egokia den hirigintzako hitzarmena izenpetu da, 
eragindako alor eta lurzatien jabeen eta udal honen artean.  
 
 Udalbatza Osoak, 2013ko azaroaren 28an egin zuen bilkuran, behin betiko 
onespena eman zion Azkoitia Udalerriko Hiri Antolaketarako Arauen Testu 
Bateratuaren 3. Xedapen Aldaketako Hiri Antolaketako Hitzarmenari. 2013ko 
abenduaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (233 zenbakiko GAO) argitaratu 
zen aipatutako hitzarmena. 
 
 Azkoitiko Udaleko Alkatetzak, 2014ko maiatzaren 8an, hasiera eman zien 
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politikaren Zuzendaritzari plan eta 
programa jakin batzuek ingurumenean duten eraginen ebaluazioari buruzko  
apirilaren 28ko 9/2006 Legearen 9. artikuluan jasota dagoen erreferentziako 
dokumentua ematea eskatzeko izapideei. 
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 2014ko irailaren 18an, aipatutako departamentuaren erantzuna jaso zen; 
bertan adierazten denaren arabera, aztergai dugun xedapen-aldaketaren 
dokumentuan lau jarduketa jasota badaude ere, xehetasun-dokumentazioa bi 
aldaketari buruz bakarrik aurkeztu da, hau da, Egurrola zerrategiari eta Oianguren 
baserriaren inguruari buruzkoa. Erantzunean ondorioztatu da proposatutako bi 
jarduketak ez daudela Euskal Herriko Ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 
3/1998 Lege Orokorraren I.A Eranskinean jasotako hipotesien artean. Hala bada, 
arrazoi horrengatik, proposatutako xedapen-aldaketari, Egurrola zerrategiko eta 
Oianguren baserriko alorrei dagokienez, ez zaio ezarri ingurumen-ebaluazio 
estrategikoaren prozedura. 
 
 2014ko abenduaren 19ko osoko bilkuran, Azkoitiko Udalak adostu zuen 
hasiera batean onartzea Azkoitia Udalerriko Hiri Antolaketarako Araudiaren Testu 
Bateginaren 3. aldaketa egiteko aurkeztutako dokumentua, udal-teknikari honek 
egindako txostenean ezarritako baldintzetan. Halaber, adostu egin zen mota 
guztietako baimenak bertan behera uztea aldaketa honek eragindako alorretan, eta 
dokumentua jendaurrean jartzea, erabakia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 
argitaratu eta gero. Azkenik, dokumentua eragindako erakunde sektorialetara 
helaraztea adostu  zen. 
 
 Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2015eko urtarrilaren 7an argitaratu zen (3 
zenbakiko GAO), eta hasierako onespena zuen dokumentua jendaurrean jarri zen 
hilabeteko epean, argitalpena egin zen egunaren biharamunetik zenbatzen hasita. 
 
 Adierazitako erabakiaren arabera, dokumentuaren eta onartzeko erabakiaren 
kopia bidali zitzaien sektoreko erakunde hauei: 

- URA Ur Agentzia 
- Eusko Jaurlaritza. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila 
- Gipuzkoako Foru Aldundia. Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako 
Departamentua 
- Gipuzkoako Foru Aldundia. Landa Garapena 
- Gipuzkoako Foru Aldundia. Ingurumena eta Lurralde Antolaketa 

 
 2015eko urtarrilaren 15ean, Azkoitia Udalerriko Hiri Antolaketarako 
Araudiaren Testu Bateginaren 3 zenbakiko Xedapen Aldaketaren aldeko txostena 
sartu zen udal-erregistroan, Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako 
Departamentuak igorria. 
 
 2015eko urtarrilaren 28an, Azkoitia Udalerriko Hiri Antolaketarako 
Araudiaren Testu Bateginaren 3 zenbakiko Xedapen Aldaketaren aldeko txostena 
sartu zen udal-erregistroan, URA Ur Agentziak igorria. 
 
 Alegazioak aurkezteko adierazitako epearen barruan, Azkoitia Udalerriko Hiri 
Antolaketarako Araudiaren Testu Bateginaren 3. Xedapen Aldaketa jaso zen udal 
honetan, Jose Maria Larrañaga Elduaien jaunak aurkeztua 2015eko otsailaren 6an, 
legez ezarritako epearen barruan. 
 
 2015eko martxoaren 13an emandako Dekretuaren bidez, jasotako 
alegazioaren berri eman zitzaion Azkoitia Udalerriko Hiri Antolaketarako Araudiaren 
Testu Bateginaren 3. Xedapen Aldaketa idatzi duen lantaldeari. Era berean, 
sektoreko erakundeen txostenen kopiak zein udal honek emandako txosten 
teknikoen kopiak igorri zitzaizkion aipatutako lantaldeari. 
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 2014ko uztailaren 15ean, Luciano Pagaegi Bilbao jaunak, SABAI Arkitektoak 
enpresaren izenean, behin betiko onespena emateko beharrezkoa den 
dokumentazioa eta aurkeztutako alegazioari emandako erantzunaren idazkia 
aurkeztu zituen. 
 
 Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 91. artikulua betez, Udalak Euskal 
Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeari helarazi zion Azkoitia 
Udalerriko Hiri Antolaketarako Araudiaren 3. Xedapen Aldaketa. 
 
 Aipatutako batzordeak, 2015/4 bilkuran –Gipuzkoako Hirigintzako 
Plangintzaren Sekzioak 2015eko irailaren 16an egina–, hirigintzako dokumentuaren 
aldeko txostena eman zuen, bertaratutakoek aho batez hala erabaki eta gero. 
Etxebizitzaren alorrean, hala ere, zehaztapen hau xedatu zen: 
 

“Dokumentuari behin betiko onespena eman baino lehen, Azkoitiko Udalak 
informazioa gehitu beharko du Hirigintzako Araudiaren artikuluetan, 
eragindako eremuan babes ofizialeko erregimenen bat duten etxebizitzen 
estandarrak betetzeko erreserbei buruz". 

 
 Aipamen hori Hirigintzako Araudi Bereziaren 1.6.2. atalean jasota dago, 
zehazki, aurkeztutako TESTU BATEGINAren dokumentuko “Zabale” 16. alorreko 
hirigintzako fitxa aldatuan (1.6.2.A.1. atala, 53. orrialdea).  
 
 
II.- DOKUMENTAZIOA 
 
 2/2006 Legearen 62. artikuluan ezarritakoaren arabera, aurkeztutako 
dokumentua, aldatuko diren alderdiei dagokienez, agiri hauez osatuta dago: 
 

a) Informazio eta Justifikazioko Memoria. Bertan, plangintza-ahalmena 
gauzatzeko judizio-elementuak dituen informazio guztia jasoko da, eta 
deskribatuta egongo dira erabakiak hartzeko aukerak formulatu eta 
hautatzeko prozesua, herritarren partaidetzaren ondorioz egindako 
alegazioen, iradokizunen eta erreklamazioen azterketa, eta adostutako 
irtenbideen justifikazioa. 
b) Justifikazioko Memoria, ingurumen-eraginaren aurretiazko txostena 
betetzeari buruzkoa; bertan, halaber, garapen iraunkorraren printzipioan 
oinarrituta erabaki den antolamenduaren arrazoiak jasoko dira, planean 
jasotako aurreikuspenak betetzeko lurzoruek duten harrera-ahalmena 
kontuan hartuta. 
c) Informazio-planoak. 
d) Egiturazko antolamenduaren planoak 
d) Antolamendu xehatuaren planoak. 
f) Bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioari buruzko azterlana. 
Aipatutako dokumentuez gain, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 
30eko 2/2006 Legea garatzen duten premiazko neurriei buruzko ekainaren 
3ko 105/2008 Dekretuaren 31. artikuluan, aipatu eta zehaztuta daude 
espediente honi ezinbestez gehitu behar zaizkion agiriak. 

 
Ingurugiroa babesteko 3/1998 Lege Orokorra betez, ingurumenaren gaineko 

eraginari buruzko ebaluazio bateratua ezarri behar zaien hirigintzako plan guztiek, 
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Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean hirigintza-antolamenduko plan 
jakin batzuetarako xedatutako berariazko dokumentazioa baztertu gabe, honako 
agiri hauek izan beharko dituzte gutxienez: 
 

a) Informazio eta Justifikazioko Memoria. Bertan, plangintza-ahalmena 
gauzatzeko judizio-elementuak dituen informazio guztia jasoko da. Halaber, 
memoria horretan, erabakiak hartzeko aukerak formulatzen direnetik 
hautatu bitartean egindako prozesua deskribatuko da berariaz; kontuan 
hartuko da prozesuan bi sexuen parte-hartze orekatua erraztu edo 
sustaturik burutzen den herritarren partaidetzaren ondoriozko alegazioen, 
iradokizunen eta erreklamazioen azterketa, Plangintzako Aholku 
Batzordearen aginduzko txostena barne, hala badagokio; eta adostutako 
irtenbideen justifikazioa jasoko da. 

 
b) Ingurumen Iraunkortasunari buruzko Txostena, garapen iraunkorraren 
printzipioan oinarrituta erabaki den antolamendua egiteko zioa jasoko 
duena. Ingurumen-iraunkortasunari buruzko txosten horretan, 
antolamenduaren xedea den eremuko arrisku naturalen mapa bat gehituko 
da. Horrez gain, planean adierazitako aurreikuspenetan oinarrituta, lurzoru 
horien harrera-ahalmenari buruz egindako azterlan bat jasoko da, behean 
jasotako txostenak kontuan hartuta, baldin eta aginduzkoak badira eta 
prozeduraren geroagoko fase batean eman behar ez badira, horiek arautzen 
dituen legeriaren arabera:  

1) Administrazio hidraulikoaren txostena, eskaera berriei erantzuna 
emateko behar diren baliabide hidrikorik badagoen zehazteko, eta 
jabari publiko hidraulikoaren babesari buruz, arloko araudiaren 
arabera aginduzkoa denean.  
2) Kostaldeen eskumena duen administrazioaren txostena, 
mugaketari eta itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoaren 
babesari buruz, bidezkoa bada. 
3) Errepideen alorrean eta lehendik dauden gainerako azpiegituren 
alorrean eskumena duten administrazioen txostena, planean jasotako 
aurreikuspenek izan dezaketen aurreikusteko moduko eraginari 
buruz. Txosten honetan, hirigintzako jarduketak azpiegitura horien 
zerbitzu-ahalmenean duten eragina aztertuko da. 

 
 Aurreko ataletan adierazi den moduan, egindako kontsulten ondoren, 
txosten honetan jasotako proposamenari ez zaio ezarri ingurumen-ebaluazio 
estrategikoaren prozedura. 
 

Azkenik, 2/2006 Legea garatzen duten premiazko neurriei buruzko 105/2008 
Dekretuari jarraituz (31. artikulua), beharrezkoa da espediente honi behean 
adierazitako agiriak gehitzea: 
 

c) Gehieneko eta gutxieneko hirigintzako eraikigarritasun-estandarrak 
betetzearen froga, eta baita udalerriko bizitoki-hazkundearen gehieneko 
kopurua betetzearena ere, etxebizitza-kopuruan adierazita, lurraldearen 
antolamendurako tresnetan xedatutakoaren arabera, eta, oro har, 
hirigintzako plangintza lurralde-plangintzari egokitzearen froga.    
 
d) Iraunkortasun ekonomikoaren memoria; bertan, bereziki neurtuko da 
hirigintzako jarduketak duen eragina beharrezkoak diren azpiegiturak ezarri 
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eta mantentzeak edo zerbitzuak abian jarri eta eskaintzeak eragindako 
ogasun publikoetan, eta, halaber, hiritartu beharreko lurzorua kendu eta 
gero erabilera produktiboetarako erabiliko den lurzoruaren azaleran eta 
egokitzapenean jarduketak duen eragina. 

 
III.- EZARGARRIA DEN ARAUDIA 
 

1) 2/2006 Legea, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa 
- Plangintza- eta Hirigintza-tresnak egitea, 84. artikulua 
- Lizentzia-emateak etetea, 85. artikulua 
- Aldez aurreko azterketak, 86. artikulua 
- Hirigintzako plangintzaren aurrerakinak, 87. artikulua 
- Onarpenak dituen eraginak, 88. artikulua 
- Argitalpena eta indarraldia, 89. artikulua 

  - Plan Orokorra egin eta tramitatzea, 90. artikulua 
  - Plan Orokorra behin betiko onartzea, 91. artikulua 

 
2) 105/2008 Dekretua, ekainaren 3koa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzen duten premiazko neurriei buruzkoa 

 
3) Azkoitia Udalerriko Hiri Antolaketarako Araudiaren Testu Bategina 

 
4) 7/85 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 

 
 
IV. KONTSIDERAZIOAK 
 
IV.1.- EAEko Lurralde Antolamendurako Batzordea 
 
 Aurreko txostenetan zehaztasun handiz deskribatutako izapidetzearen 
ondoren, eta dokumentuari behin-behineko onespena eman eta gero, 
espedientearen kopia igorri zitzaion Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde 
Antolamendurako Batzordeari. Batzordeak, 2015/4 bilkuran –Gipuzkoako 
Hirigintzako Plangintzaren Sekzioak 2015eko irailaren 16an egina–, behean 
adierazitako hirigintzako dokumentuaren aldeko txostena ematea adostu zuen, 
bertaratutakoek aho batez hala erabaki eta gero: 
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 Etxebizitzaren alorrean, kontsiderazio hau ezarri da: 
 

“Dokumentuari behin betiko onespena eman baino lehen, Azkoitiko Udalak 
informazioa gehitu beharko du Hirigintzako Araudiaren artikuluetan, 
eragindako eremuan babes ofizialeko erregimenen bat duten etxebizitzen 
estandarrak betetzeko erreserbei buruz". 

 
 Aipamen hori Hirigintzako Araudi Bereziaren 1.6.2. atalean jasota dago, 
zehazki, aurkeztutako TESTU BATEGINAren dokumentuaren “Zabale” 16. alorreko 
hirigintzako fitxa aldatuan (1.6.2.A.1. atala, 53. orrialdea). 
 

 
IV.2.- Behin betiko onespenaren dokumentuari buruzko kontsiderazioak 
 
 EAEko Lurralde Antolamendurako Batzordeak ezarritako eskakizunak ikusita, 
dokumentua idatzi duen lantaldeak aurreko atalean adierazitako aipamena gehitu 
dio dokumentuari. 
 
 Azaldutakoaren ondoren, teknikari honen proposamenaren arabera, behin 
betiko onespena emateko aurkeztu den TESTU BATEGINA egokia da izapideekin 
jarraitzeko, EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 90. 
artikuluaren arabera. 
 
 
V. ONDORIOAK 
 
 Lehenengoa.- EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 
90. artikuluan ezarritako izapideari jarraituz, teknikari honek uste du behin betiko 
onespena emateko aurkeztu den TESTU BATEGINA egokia dela xede horretarako. 
 
 Bere eragina izan dezan, 

 

 :; �8	9��� ����
	�
Udal Idazkariak, bere aldetik, ondoko txostena/ebazpen proposamena aurkeztu ditu: 

 
Lehenengoa.- Eskumena: Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2. c) artikuluaren arabera, Udalbatza 
Osoa eskumen hauek dituen organoa da: plangintza orokorrari hasierako 
onarpena ematea, eta hirigintza-legedian aurreikusitako antolamenduko 
planen eta gainerako tresnen gaineko udal-izapideen amaiera onartzea, eta 
baita aipatutako tresnetako edozein aldatzea helburu duten hitzarmenak 
onartzea ere. Halaber, aipatu Legearen 47.2.ll) artikuluan xedatutakoaren 
arabera, akordio hauek korporazioa osatzen duten kideen gehiengoa -
gehiengo absolutua- behar dute. 
 
Bigarrena.- Hirigintzari buruzko araubide juridikoa: Ezargarria den 
hirigintzari buruzko araubide juridikoa xedatuta dago arau hauetan: 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 104. 
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artikulua (Hirigintza Planek ezarritako antolamendua aldatu eta berrikusteko 
prozedura), 105. artikulua (Hirigintza-planek ezarritako antolamendua 
aldatzeko eta berrikusteko mugak) 85. artikulua (Lizentzia-emateak etetea), 
90. artikulua eta 91. artikulua. 
 

El artículo 91: 
“1. La competencia para la aprobación definitiva de los planes 
generales corresponde a los ayuntamientos en los municipios con 
población superior a 7.000 habitantes, y a las diputaciones forales en 
los demás supuestos, en ambos casos previo informe de la Comisión 
de Ordenación del Territorio del País Vasco. 
2. El plan general, una vez aprobado provisionalmente por el 
ayuntamiento, se remitirá por este a la Comisión de Ordenación del 
Territorio del País Vasco. La comisión emitirá informe,que será 
vinculante en lo referente a la acomodación del plan general a los 
instrumentos de ordenación territorial y a todos aquellos aspectos 
sectoriales que, con arreglo a la normativa aplicable y a proyectos de 
carácter supramunicipal aprobados, resulten de la competencia de la 
Administración estatal, autonómica o foral, incluido el informe de 
evaluación conjunta de impacto ambiental. 
3. Transcurridos tres meses a partir de su recepción por la comisión sin 
emitir el informe, se podrá proseguir el trámite. En ningún caso se 
podrá aprobar definitivamente un plan general sin la emisión del 
informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco o 
sin el transcurso del plazo para su emisión, y los planes generales 
aprobados sin respetar este precepto serán nulos de pleno derecho. No 
obstante, el informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en 
cuenta en la aprobación definitiva. 
4. Realizadas las modificaciones oportunas, el ayuntamiento 
aprobará definitivamente el plan general o, en su caso, remitirá el 
expediente al órgano foral para su aprobación definitiva en el plazo de 
tres meses”. 

 
Hirugarrena.- Ingurumenari buruzko araubide juridikoa: Ingurumen-
prozeduran bete egin dira lege hauetan aurreikusitako izapideak: 3/1998 
Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko Lege 
Orokorraren 40. eta hurrengo artikuluak eta I Eranskina, eta 211/2012  
Dekretua, urriaren 16koa, planen eta programen ingurumenaren gaineko 
eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duena. 
 

Laugarrena.-  Azkoitiko Udaleko Udal Alkatetzak, 2014ko maiatzaren 8an, 
hasiera eman zien izapideei, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde 
Politikaren Zuzendaritzari plan eta programa jakin batzuek ingurumenean 
duten eraginen ebaluazioari buruzko apirilaren 28ko 9/2006 Legearen 9. 
artikuluan xedatutako erreferentziako dokumentua eman zezan eskatzeko. 
 
2014ko irailaren 18an, aipatutako departamentuaren erantzuna jaso zen; 
bertan adierazten denaren arabera, aztergai dugun xedapen-aldaketaren 
dokumentuan lau jarduketa jasota badaude ere, xehetasun-dokumentazioa 
bi aldaketari buruz bakarrik aurkeztu da, hau da, Egurrola zerrategiari eta 
Oianguren baserriaren inguruari buruzkoa. Erantzunean ondorioztatu da 
proposatutako bi jarduketak ez daudela Euskal Herriko Ingurugiroa 
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babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren I.A Eranskinean 
jasotako hipotesien artean. Hala bada, proposatutako xedapen-aldaketari, 
Egurrola zerrategiko eta Oianguren baserriko alorrei dagokienez, ez zaio 
ezarri ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedura. 
 
Bosgarrena.- 2015eko urriaren 13an, Bulego Teknikoko arduradunak 
aldaketa behin betiko onartzearen aldeko txosten bat eman zuen, 2015eko 
urrian Sabai Arkitektoak, SLP enpresak idatzitako TESTU BATEGINAren 
dokumentua kontuan hartuta. 

Azkoitiko Udaleko Lurralde Antolaketa, Ingurumena, Landa Garapena, Obrak eta 

Zerbitzuetako Batzorde Informatiboak irizpen hau aztertu eta bozkatu zuen 2015eko 

urriaren 21ean egindako bilkuran, bozketaren emaitza ondorengoa izan delarik: 

 � ����� �������
Miguel Angel Bastida, Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Angel 

Martin, Imanol Arrizabalaga, Gaizka Larrañaga, Ainara Goenaga, Jose Joaquin Etxaniz eta 

Miguel Reimundez.

Aurreko guztia kontuan izanda, organo eskuduna den Udalbatza Plenoari honako 

irizpen hau onartzea proposatu dio Lurralde Antolaketa, Ingurumena, Landa Garapena, 

Obrak eta Zerbitzuetako Batzorde Informatiboak 

 �������
 

 ����	�	
��:; Behin betiko izaeraz onartzea Azkoitia Udalerriko Hiri Antolaketarako 

Araudiaren Testu Bateginaren 3. Xedapen Aldaketa, “Zabale” 16. alorrari, “Oñartxo” 26. 

alorrari eta Lurzoru Hiritarrezinari dagokiena, 2015eko urrian Sabai Arkitektoak SLP 

enpresak idatzitako TESTU BATEGINAren arabera.  

 ��
����	�:; 2014ko abenduaren 19an Udalbatza Osoak adostutako lizentzia-ematea 

eteteko erabakia indargabetzea. 

 ���
����	�:; Aldaketa argitaratu baino lehen, agiriaren ale bat (euskarri magnetikoan 

eta ohikoan) Gipuzkoako Foru Aldundira helaraztea, dagokion Erregistroan gorde dadin. 

 ���
����	�:; Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeari 

ebazpen hauen kopia bat helaraztea hamabost eguneko epean. 

  

Halaber, hiru hilabeteko epearen barruan ale oso bat igortzea (egindako administrazio-

izapidearen udal-espedientea eta fase guztietako agiri teknikoak barne), paper-

euskarrian behar bezala bideratuta, eta behin betiko onespenaren dokumentua, 

euskarri informatikoan eta halaber bideratuta, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde 

Antolamendurako Batzordeak artxiba ditzala. 
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���
����	�:; Erabaki honen eduki osoa, aldaketa honen xede diren araudiarekin eta 

hirigintzako fitxekin batera, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean 

argitaratzea. 

 9��
����	�:; Erabaki hau lurralde historikoan gehien saltzen den egunkarietako batean 

argitaratzea. 

 �����
����	�:; Aipatutako berariazko egintza behin betikoa da administrazio-bidean, 

eta horren aurka ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI ERREKURTSOA jarri ahal izango da BI 

HILABETEko epean, azkeneko iragarkia argitaratzen den biharamunetik kontatzen 

hasita, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko 

Auzialdiko Salaren aurrean, araudi hauetan ezarritakoaren arabera: 

Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 

Legearen 10. eta 46. artikuluak.” 

 
 
Bozketaren emaitza honakoa da: 
 

- Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Maitane 
Unanue Azkue, Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga 
Andueza, Jose Joakin Etxaniz Peña eta Miguel Reimundez 
Milan. 
 

 
Beraz, Udalbatza Osoak Azkoitiko Hiri Antolaketarako Araudiaren Testu 

Bateginaren 3. xedapen aldaketa aldaketa, “Zabale” 16. alorrari, “Oñartxo” 26. 
alorrari eta Lurzoru Hiritarrezinari dagokiena, behin betikoz onartzea aho batez 
erabaki du. 

 
 
3.- 2016RAKO ORDENANTZA FISKALEN ALDAKETAREN 

HASIERAKO ONESPENA.  
 
Irizpenak honela dio: 
 

“OGASUNA, BARNE ANTOLAKUNTZA, PERTSONALA, KONTRATAZ IOA, 
SUSTAPEN EKONOMIKOA ETA MERKATARITZABATZORDEAREN 

IRIZPENA 
 
2016 URTALDIRAKO ORDENANTZA FISKALEN ALDAKETA 
 
1.-  AURREKARIAK 
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1.1.Ogasuna, barne antolakuntza, pertsonala, kontra tazioa, sustapen ekonomikoa eta 
merkataritza batzordean, 2015eko urriaren 7an ospat u zen horretan, besteak beste, 
2016rako ordenantza fiskalen irizpideak eman ziren 
 
1.2. Ogasuna, barne antolakuntza, pertsonala, kontr atazioa, sustapen ekonomikoa eta 
merkataritza batzordean, 2015eko urriaren 13an ospa tu zen horretan, besteak beste, 
2016rako ordenantza fiskalen irizpideak eman ziren 
 
 
1.3.Ogasun, langile, barne antolamendu eta kontrata zioaren batzordean, 2015eko 
urriaren 22an ospatu zen horretan eta 2016rako orde nantza fiskalen irizpenak onartu 
ziren . 
 
 

OINARRI JURIDIKOAK ETA EKONOMIKOAK 
 
1.- ORDENANTZA FISKALA 
 
Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak, 7. artikuluan 
ezartzen du Gipuzkoako Lurralde Historikoko Udalerriei dagokiela, Foru Arau honek 
ezarritakoaren esparruan, bere zergak kudeatzea, likidatzea, ikuskatzea eta biltzea, eta ekintza 
horiek egiterakoan ez dira kaltetuko udal zergak arautzen dituzten foru arauetan eta horiek 
garatzeko ezarritako gainerako xedapenetan ezartzen diren espezialitateak, Zergen Foru Arau 
Orokorrean eta hau garatzeko ezarritako gainerako xedapenetan aurreikusitakoaren arabera. 
 
Beren ordenantza fiskalen bidez, Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerriek, aurreko atalean 
aipatzen den araudia bakoitzaren barne antolamenduaren eta funtzionamenduaren arabera 
egokitu ahal izango dute, eta egokitzapen hori ezingo da araudi horretan jasotako eduki 
materialaren aurkakoa izan.  
 
2.- ORDENANTZA FISKALEN EDUKIA: 
 
Ordenantza fiskalek, gutxienez, ondokoa jasoko dute: 
A/ Egintza ezargarri, subjektu pasibo, erantzule, salbuespen, murriztapen eta hobari, oinarri 
zergagarri eta likidagarri, karga mota edo tributu kuota, epealdi ezargarri eta sortzapenaren 
zehaztapena. 
B/ Aitorpen eta sarrera erregimenak. 
C/ Bere ezarpenaren onespen eta hasiera datak. 
Ordenantza Fiskal hauen onespenerako akordioak, dagozkien tributuak ezartzeko akordioekin 
batera hartu beharko dira. 
 
Aipatu ordenantzak aldatzeko akordioek, ukituriko arauen idazketa berria, beren onespen datak 
eta beren ezarpen hasiera jaso beharko dituzte. 

 

3.- 2016ko tasen azterketa ekonomikoa 
 
Honi buruz Udal Kontu hartzaileak honako txostena egin du: 
 

 ���������	
���	��	�� 	��
�����
 Zerbitzu publikoak eskaintzeagatik eta jarduera administratiboak burutzeagatik aplikatzen diren tasak  

 

 Zerbitzuak eskaintzeagatik eta jarduera administratiboak egiteagatik aplikatzen diren tasei dagokienez, azterketa 

ekonomiko hau  2014ko ekitaldiari dagozkion datuekin egin da, likidatutako azken ekitaldia baita, eta Gipuzkoako Toki Ogasunak 

arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauko 24.2. artikuluak xedatutakoa bete dela kreditatzeko ondorioetarako egin da. 
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Artikulu horretan ondokoa ezartzen da: zerbitzu bat eskaintzeagatik edo jarduera bat burutzeagatik aplikatzen diren tasen 

zenbatekoa ezingo da, guztira, zerbitzu edo jarduera horren benetako kostua edo aurreikus daitekeen kostua baino handiagoa, 

edo bestela, jasotako zerbitzuaren balioa baino handiagoa izango. 

 

 2016rako tasetarako irizpen orokorra 2015eko prezioak mantentzea da, Zaborrak eta uraren,  estolderiaren eta 

azpiegitura finantzatzeko kanonaren tasak izan ezik.   

 

Uraren, estolderiaren, azpiegitura finantzatzeko kanonaren tasetan biztanleka fakturatzen jarraituko da, hau da 

etxebizitza bakoitzean bizi diren biztanle kopuruaren arabera tarifa ezberdina ezarriko da. 

Honez gain, Udalaren tarifak eta konsortzioaren oso desberdinak izanik, bien arteko oreka proposatu zen pasa den urtean eta 

2020.urtean parekatzea. Aldaketa honek etxetiarretan ehuneko 3,41eko igoera eta ez etxetiarretan ehuneko 5,65 eko jeitsiera 

eragingo du. 

  

 Zerbitzu bakoitza eskaintzeak dakarren kostua, ondoko puntuetan oinarrituz zehazten da: 

 

- Kostu zuzenak: aurrekontuaren dagokion sailkapen funtzionalaren bidez, zuzenean dagokion zerbitzua eskaintzera 

bideratutako gastuak dira, langileen, ondasun arrunt eta zerbitzuen gastuen kapitulutik eta transferentzia arrunten 

kapitulutik datozenak. 

 

- Zentro medialen banaketa: Kostu zentro medialak hainbat zerbitzuk funtzionatzeko beharrezko jarduerak egiten 

dutenak dira eta ezaugarri bat dute: jarduera horietako batek ere ez du eragin zuzenik herritarrari eskaintzen zaion 

zerbitzu bakar batean. Horrenbestez, babesteko zerbitzuak dira, eta horien kostua parte hartzen duten azken 

zerbitzuen (azkeneko Kostu Zentroak) artean banatu behar da. 

 

Kostu zentro medial bat zehaztu da, Obra Taldea, eta talde horretako langileek azken kostu zentro desberdinei eskaintzen 

dieten arduraldia kalkulatu da. 

 

- Egituraren kostu zentroen banaketa: “Egituraren kostu zentro” guztiei dagokien gastu osoa “Azkeneko Kostu Zentroen” 

artean banatzen da, zentro horien 1, 2, 3 eta 4. kapituluetako gastuekiko (langileak, ondasun arruntak eta zerbitzuak 

eta transferentzia arruntak) modu proportzionalean, kapitulu horien guztizko kostuaren gainean. Aipatu “Azkeneko 

Kostu Zentroen” kapituluen gastuak barne hartzen du bai Udalaren zuzeneko gastuak egozteagatik dagokiona bai 

“Kostu Zentro Medialen” banaketatik datorrena. 

- Hiru Egituraren Kostu Zentro zehaztu dira: “Zor publikoa”, kreditu eragiketen kostu finantzarioa jasotzen duena 

(gastuen III. kap.) eta “Zerbitzu orokorrak”, 121 (zerbitzu orokorrak) eta 111 (gobernu organoak) funtzionaletan 

jasotako gastua biltzen duena, eta arautze ekonomiko orokorra, arlo ekonomikoko gastuak biltzen dituena. 

 

- Amortizazioak: Udal inbentarioak ibilgetu materiala jasotzen eta baloratzen du, eta dagozkion urteko amortizazioak 

ematen ditu.  

           Amortizazio horiek zerbitzua eskaintzearen kostuan egozten dira. Adierazitako irizpideen arabera, ondoko eranskinak egin 

dira: 

 ��� ��������	�������� 
������� �������� ������������� ��������� �� �������������� �� !�� ��"���� ��##�$��" �� %�&�$�#�� �� '#�����##�$���##�� $�(#�&����
         

 Edukiontziak konpontzea    0,00 0,00   

 Edukiontzien garraio zerbitzua  465,85 475,17 484,67 2,00 

 Lapatx hondakindegian botatzea  14.788,16 15.000,00 15.300,00 2,00 

 Zaborrak jasotzeko zerbitzu erkidetua  1.138.510,57 1.129.708,58 1.129.708,58 0,00 

 Urola erdik mank lokal garbiketa  0,00 0,00 0,00   

 Costos procedentes de 

Reclasificaciones  27.151,35 27.531,47 27.916,91 1,40 

 Zentro medialen banaketa  54.356,51 37.303,29 37.825,54 1,40 

 Egitura zentroen banaketa  276.835,83 282.372,55 288.020,00 2,00 
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 Amortizaziotik datozen kostuak  9.395,09 9.395,09 9.395,09 0,00 

 Mankomunitateak gerakinerakin 

finantziatua  118.870,59 92.740,45 0,00   ��"���� ����$#�  �'!�������%  �%�!�%�'�%�  �%���'%����
-5,39 �$�	����� 	$#��  ���%���%�!  ��%!�%�!���  �   ��'��� 
5,39 �"���	�#� &�$�� �!��� ''� � ���'�

  

     

 Mankomunitatearen ekarpena 2016rako une honetan ezin da jakin zenbatekoa izango den. Aurreikusi daiteke aurtengoa 

gutxienez izango dela.  

Aurrenkonturako finkatzen dutenean Mankomunitatekoek berriz ere estalduraren azterketa 

proposatzen da kontuhartzailetzatik   

 

2016.urterako tarifak %ko 5eko portzentajean igotzea proposatzen da.  

Honen zioa bi ardatzetan datza: aurrena Mankomunitateari egiten zaio ekarpena urtez urte igotzen doa eta 2010tik 2014ra %20ko 

igoera izan du ekarpenak. 

Bigarrengoz, kontuan hartu behar da 2015rako  %66,13ko estaldura izatea aurreikusten da. Hau gutxituz doa eta estaldura 

mantentzeo nahitaez tasaren igoera proposatzen da. 

 

Errentaren eta etxeko kideen araberako hobaria ere 2016.urtean indarrean dago. 

 

Honez gain proposatzen da garajeen tasak ibilgailuak eraikinetara sartu ahal izateko ordaintzen den tasetara egokitzea, hau da, 

garajeen zabalera kontuan hartu dedila bi tasetan era berdinera.  

Garajeen tasan 5 ibilgailu arte eta hortik gorakoa soilik sailkatzea oso sailkapen murriztua da. 

 

Proposamena honelakoa da: 

 

ZABORRAK 

GARAJEEN TASAK 

9a  5 ibilgailura arte har ditzakeen garajea-aparkalekua 102,15 

9b 10 ibilgailura arte har ditzakeen garajea-aparkalekua 123,85 

9c 30 ibilgailura arte har ditzakeen garajea-aparkalekua 210,65 

9d 30 ibilgailutik gora har ditzakeen garajea-aparkalekua 297,50 

 

 

BILKETAN ERAGIN EKONOMIKOA PROPOSAMEN HONEK 

 

ZABORRAK UNITATEAK 2015 TARIFA 2016 BILKETA 

5 ibilgailura arte har ditzakeen garajea-

aparkalekua 307,00 102,15 31.359,28 

5 ibilgailutil gora har ditzekeen garajea-

aparkalekua 35,00 297,50 10.412,35 

 

GAUR EGUN 5 IBILGAILUTIK GORAKO GARAJEEN EZAUGARRIAK 

AZALERA KOPURUA BILKETA 

5-10ko ibilgailu artekoak 5 1.487,50 

11-30 ibilgailu artekoak 14 4.165,00 

30 ibilgailutik gora 18 5.355,00 

GUZTIRA 37 11.007,50 

 

PROPOSAMENAREN ERAGIN EKONOMIKOA 

AZALERA KOPURUA BILKETA 

5-10ko ibilgailu artekoak 5 619,25 

11-30 ibilgailu artekoak 14 2.949,10 

30 ibilgailutik gora 18 5.355,00 

GUZTIRA 37 8.923,35 
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 DIFERENTZIA -2.084,15 

 ����
HIRIGINTZAKO BAIMENAK EMATEA: 

 
Tasa honetan salbuespen berria proposatzen da era honetara: 

Ordaintzetik salbuetsita daude baserriak. Baserria izango da nekazaritzako, abeltzaintzako edo 

baratzeko ustiapen bati lotuta dagoen bizitzeko eraikina, baldin eta lurzoruari eta hirigintzari buruzko 

legerian nahiz legeria hori garatzen duen araudian ezarritako baldintzak betetzen badituzte. 

 ���� ��� 
�� ������� ����� ������ �� ���������� �������� �����
Ekainren 2ko 

15/2015eko For Dekretura egokitu dira. 

 

 ���� ����
� ����������	 ��������� ��
���� ��� �����������	�� �������
�������������	����	 �����
 

 Udal jabego publikoaren erabilera mugatua edo aprobetxamendu bereziagatik aplikatzen diren tasei dagokienez, 

azterketa 2010ko ekitaldiari dagozkion prezioekin egin da, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 

Foru Arauko 24.1. artikuluak xedatutakoaren arabera. Artikulu honek ondokoa ezartzen du: udal jabego publikoaren erabilera 

mugatua edo aprobetxamendu bereziagatik aplikatzen diren tasen zenbatekoa honela finkatuko da: a) Orokorrean, erreferentzia 

gisa hartuz erabilera edo aprobetxamendu horretatik eratorritako erabilgarritasunak merkatuan izango lukeen balioa, ukitutako 

ondasunak jabari publikokoak izango ez balira.  

 

 

 Toki entitateari dagokion kontraprestazioa da, partikular batek jabari publikoko lursailak era mugatuan erabiltzea. 

Okupazioaren merkatuko balioa edo eratorritako erabilgarritasuna lortzeko, antzeko ezaugarriak eta egoera bera duen lursail bat 

eskuratzeko beharrezkoa den kapitalaren ordainketak ekarriko lukeen kostu finantzarioa kalkulatu behar da, eta hori lursail horrek 

merkatuan duen alokairu prezioarekin bat etorriko da. Horrela lortutako balioa aukera koefiziente batzuk aplikatuz zuzentzen da, 

obra materialekin egindako okupazioa zehatzen dutenak, jabari publikoaren erabiltzailearen mesederako direlako soilik, eta 

gainerako herritarren kalterako, eta gainerako herritarrei balio erantsiren bat eskaintzen dieten erabilera mugatuen alde egiten 

dute.  

 

 Bestalde, okupazio horien kudeaketak duen kostua aztertuz, udal langileen arduraldiaren ikuspegitik eta egitura eta 

elementu orokorren erabileraren ikuspegitik, ondorioztatzen da, tasaren zenbatekoaren % 15 kontzeptu hori estaltzera bideratuko 

litzatekeela, eta gainerako % 85, bat etorriko litzatekeela jabari publikoaren erabilera mugatuarengatiko konpentsazioarekin. Hori 

hala da salbuespen batekin: “Obra materialekin, hesiekin eta abarrekin bide publikoa okupatzeagatik aplikatzen den tasa”. Honek 

udaltzainei egunero arduraldi handia dakarkie, eta ondorioz, kasu honetan, beharrezkoa da tasaren % 30 zerbitzu horren 

kudeaketa gastua ordaintzeko erabiltzea. Bestalde, “Merkatuaren tasaren” kasuan, zerbitzu eta garbiketa langileei arduraldi 

handia dakarkie eta % 20 bideratzen da horretarako. Halaber, zirkulazio erreia mozteagatik aplikatzen den tasa ere salbuesten da 

arau orokorretik. Tasa hori kalkulatzeko Udaltzaingoaren eguneko eta m2-ko kostua gehitzen da: 4 ordu/eguneko; 2010eko ordu 

kostua: 18,37. 

 

 

 Adierazitako irizpideen arabera, ondoko eranskina egin da: 

 ����#$ ����$���#�� �#��$��#� &������#�����$� ���$������ 	�� ��"��
    TARIFA   UNITATEA PREZIOA M2 

  MAILAK 

2010 

ORDEN. DENBORA M2 EGUNA 

          

Pasabidea duen ibilg. sarrera           

  A) IBILGAILU 1 53,54 urtea 6 
����

  B) 2 IBILGAILU 80,66 urtea 6 
���!

  C) 3 IBILGAILU 100,44 urtea 6 
���%

  D) 4 ETA 10 IBILGAILU ARTEAN 190,19 urtea 6 
����



 

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.net 
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 

18 

  E) 11 ETA 30 IBILGAILU ARTEAN 272,17 urtea 6 
�� �

  F) 30 IBILGAILUTIK GORA 355,90 urtea 6 
�� '

Pasabiderik gabeko ibilg. sarrera         

  A) IBILGAILU 1 40,78 urtea 6 
����

  B) 2 IBILGAILU 57,57 urtea 6 
����

  C) 3 IBILGAILU 73,52 urtea 6 
����

  D) 4 ETA 10 IBILGAILU ARTEAN 123,19 urtea 6 
���'

  E) 11 ETA 30 IBILGAILU ARTEAN 165,07 urtea 6 
����

  F) 30 IBILGAILUTIK GORA 223,66 urtea 6 
�� �

          

        Zamalanak egiteko espazio 

erreserba   38,70 urtea 6 
����

          

        Lurzorua, zorupea edo 

hegalkinak andel eta tangekin 

okupatzea   49,55 urtea 1 
�� !

          

Mahaiak, mahaitxoak   76,48 urtea 4 
���%

          

        

Arroilak edo lubakiak irekitzea         

  Ez da zeharbideetan gertatzen 3,23 eguna 2 
 �'�

  Zeharbideetan gertatzen bada 6,46 eguna 2 
����

          

Salmenta ibiltariaren merkatua   0,94 eguna 1 
���!

          

        Bide publikoa hesi, aldamioekin 

okupatzea   0,57 eguna 1 
��%�

          

        Bide publikoa obra hondakinen 

edukiontziekin okupatzea   3,51 eguna 4 
����

          

Zirkulazio erreia moztea   91,47 eguna 20,8 
!���

          

  0,28 eguna 1 
����

Bide publikoa negozioa osatzen 

duen zati moduan erabiltzea         

          

        Bide publikoa igogailuekin 

okupatzea   0,03 eguna 1 
����

 

 �#���� �����$#��� ����#$ ����$���� ��	�"���� �#��$�����#�� ���$���
     

  KALEEN MAILA 

  1. 2. 3. Bakarra 

Merkataritza lokal baten alokairua, m2-ko prezioa 126,24 73,56 54,6 126,24 

Merkataritza lokal baten alokairua hilabeteko, prezioa m2-ko 10,52 6,13 4,55 10,52 

Merkataritza lokal baten alokairua eguneko, prezioa m2-ko 0,35 0,02 0,16 0,35 
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����#$ ����$���#�� ��#������&��	� �	� �#��$��#�&������#�� &�#������ ���$��
    APROB. PREZIOA M2   

ZUZEND. APROB. PREZIOA 

M2 

    Kaleen maila   Kaleen maila 

Kontzeptua MAILAK 1. 2. 3. bakarra Auk. koef. 1. 2. 3. bakarra 

                      ��������� ���� ���	
��������
                    

  A) IBILGAILU 1       0,35 0,50       0,175 

  B) 2 IBILGAILU       0,35 0,50       0,175 

  C) 3 IBILGAILU       0,35 0,50       0,175 

  

D) 4 ETA 10 IBILGAILU 

ARTEAN       0,35 0,50       0,175 

  

E) 11 ETA 30 IBILGAILU 

ARTEAN       0,35 0,50       0,175 

  F) 30 IBILGAILUTIK GORA       0,35 0,50       0,175 ����������� 
���� ���	
��������
                    

  A) IBILGAILU 1       0,35 0,50       0,175 

  B) 2 IBILGAILU       0,35 0,50       0,175 

  C) 3 IBILGAILU       0,35 0,50       0,175 

  

D) 4 ETA 10 IBILGAILU 

ARTEAN       0,35 0,50       0,175 

  

E) 11 ETA 30 IBILGAILU 

ARTEAN       0,35 0,50       0,175 

  F) 30 IBILGAILUTIK GORA       0,35 0,50       0,175 

                      

                    ����	���� �
���� ���������������
        0,35 0,50       0,175 

                      

                    
�������� ������ ����
�	����� ����	 ������
���� ��������

        0,35 1,20       0,42 

                      &����������������
        0,35 0,70       0,245 

                      

                    ����	�� �� 	����������������
                    

  

Ez da zeharbideetan 

gertatzen       0,35 1,20       0,42 

  

Zeharbideetan gertatzen 

bada       0,35 1,20       0,42 

                      "�	����� ���	����������������
        0,35 1,20       0,42 

                      

        0,35 1,40       0,49 ���� ���	��� ������	�������� ��������
                    

                      

                    
���� ���	��� ������������ ���������������������

        0,35 1,60       0,56 

                      �����	��� ������ �����
      0,35 1,60       0,56 

                      ���� ���	��� ��
��� ������ ���� ���� �����
      0,35 1,20       0,42 
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�����	����
                  

                  

        0,35         0,35 ���� ���	��� �

��	�������������
                    

 

 ����#$ ����$���#�� �#��$��#� &������#�� ��"�� ��"���
  

       

       ���������� &�$��� ������&�$�� �#	�����#$�� ��#������$�� ��#	� ���$�� ���$������$#�
              ��������� ���� ���	
��������

          

  A) IBILGAILU 1   
����

0,175 0,026 
���� 

  B) 2 IBILGAILU   
���!

0,175 0,026 
���� 

  C) 3 IBILGAILU   
���%

0,175 0,026 
���� 

  

D) 4 ETA 10 IBILGAILU 

ARTEAN   
����

0,175 0,026 
���� 

  

E) 11 ETA 30 

IBILGAILU ARTEAN   
�� �

0,175 0,026 
���� 

  

F) 30 IBILGAILUTIK 

GORA   
�� '

0,175 0,026 
���� ����������� 
�������	
� �������

      

  A) IBILGAILU 1   
����

0,175 0,026 
���� 

  B) 2 IBILGAILU   
����

0,175 0,026 
���� 

  C) 3 IBILGAILU   
����

0,175 0,026 
���� 

  

D) 4 ETA 10 IBILGAILU 

ARTEAN   
���'

0,175 0,026 
���� 

  

E) 11 ETA 30 

IBILGAILU ARTEAN   
����

0,175 0,026 
���� 

  

F) 30 IBILGAILUTIK 

GORA   
�� �

0,175 0,026 
���� 

            

        ����	���� �
���������� ���������
  

����
0,175 0,026 

���� 
          

      
�������� ������ ����
�	����� ����	 ������
���� ��������

  
�� !

0,42 0,063 
��!��

          &����������������
    

���%
0,245 0,049 

����!
            

        ����	�� �� 	����������������
        

  

Ez da zeharbideetan 

gertatzen   
��%!

0,42 0,126 0,546 

  

Zeharbideetan 

gertatzen bada   
��'�

0,42 0,210 0,630 

            "�	����� ���	����������������
    

���!
0,42 0,168 

��%��
        

GARBIKETA M2 

ETA EGUNEKO 
 �'��

      
��������� ���	��� ������	�������� ��������

  
��%�

0,49 0,147 
��'��
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            Bide publikoa obra 

hondakinen 

edukiontziekin 

okupatzea   
����

0,56 0,308 
���'�

          �����	��� ������ �����
  

!���
0,56 0,308 

���'�
        

UDALTZAING. 

KOSTUA 
��%��

      
!�������� ���	��� ��
��� ������ ���� ��������� �����	����

  
����

0,42 0,126 
��%!'

      

      ���� ���	����

��	����� ��������
  

����
0,35   

���%�
 

 ����
IBILGAILUAK ETA GURDIAK ERAIKINETARA ETA ORUBEETARA SARTU  AHAL IZATEKO 

ESPALOI GAINEAN DAUDEN SARBIDEENGATIK EDO PASABIDEENGATIK. 
IBILGAILUAK ETA GURDIAK ERAIKINETARA ETA ORUBEETARA SARTU  AHAL IZATEKO BIDE 
PUBLIKOAREN GAINEAN DAUDEN SARBIDEENGATIK EDO PASABIDEENGAT IK 

 
Tasa hauetan ibi iraunkorra edota erreserbaturik dagoen espazio baimendua bateratzea 
proposatzen da . 
 
 
3.5FERIETAN ETA OSPAKIZUNETAN SALTZAILE IBILTARIEK POSTUEKIN LUR ZORUA 
OKUPATZEAGATIK. 
 
Ferietako Elkarteak tasa honen salbuespena edukitzeko aukera jaso da beti ere dagokion 
hitzarmena onartuko balitz eta bertan salbuespena justifikatuko balitz merkatuko prezioen 
azpiko prezioak ezarri direla  erabiltzaileentzat. 
 

Azkoitia, 2015eko urriaren 19an 

Kontuhartzaileak 

 
 

4.-ZERGEN AZTERKETA  2016. URTERAKO 
 

4.1. OHZ 
 

4.1.1.OHZ ri buruz Kontuhartzaileak honako txostena egin du: 

 
2016.URTEKO ORDENANTZAK 

 

ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA 

 

2015.urterako honako zerga tasa hauek onartu zituen Azkoitiko Udalak: 

 

Ehuneko 0,2253 bizitegi-izaerako hiri-ondasunentzat 

Ehuneko 0,4782 industria-izaerako hiri ondasunentzat. 

 

Sarreren adierazleen artean presio fiskala dago. Adierazle honen esanahia hauxe da,balio absolutuan, zuzeneko zergetan, 

zeharkako zergetan, tasetan, prezio publikoetan eta kontribuzio berezietan likidatutako eskubideak jasotzen ditu.Adierazlea 

faktore hauei lotuta dago: udalerriko zerga-ahalmenari, ordenantzetan jasotako tarifei eta kudeaketa-eraginkortasunari.  

 

Ordenantzetan jasotako tarifen azterketa egiten da urtero. Gure tarifak multzoko beste 20 udalerriekin konparatzen dira. Ogasun 

batzordearen irizpena urtero taulan erdialdean egotea izan da. 
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 $�������� ������� ���� �������� �������
 aztertuz gero adierazi daiteke taulan erdiko mailan azpitik azaltzen direla tarifa hauek. 

Erdiko mailan Usurbilgo Udalerria legoke, %0,50850 tipoan. Tipo hau ezartzeko Azkoitikoa %6,33an igo beharko litzateke 

 

2015.urtean industria izaerako hiri ondasunen balio katastrala 102.494.181,45 €koa izan da eta zergabilketa 490.273,05 

€ izan dira. Tipoa berdin mantenduz gero, hau da 0,47820, zergabilketa 484.450,83koa izango litzateke. (Balore katastralak  

ondasunen zahartzaroarengaitik jeitsi egiten dira).  

 

Tipoari ehuneko 2,50a gehituz gero  tipoa 0,4902 litzateke eta taularen erdiko mailara gerturatzen joango ginateke. Hau ezarriz 

gero zergabilketa 496.557,03€takoa litzateke. 

 

 ������
� ������� ���� �������� �������
 aztertuz gero adierazi daiteke taulan erdiko mailan azaltzen direla tarifa hauek. 

 

2016.urterako etxebizitza hutsen errekargua ezabatzea proposatzen da. 

 

2015.urtean Bizitegi izaerako hiri ondasunen balio katastrala 666.108.440,67€koa izan da eta zergabilketa
 �%� �%�����

€ izan dira. 

Tipoa mantenduz gero (0,22530) izango litzateke eta  zergabilketa 1.422.043,91€koa (Balore katastralak  ondasunen 

zahartzaroarengaitik jeitsi egiten dira baina datorren urterako Aldundiak dio Balore katastralak %1ean igotzea proposatzen dutela 

).2015eko zergabilketa kalkulatzerakoan etxe hutsen errekarguaren ezabapena kontuan hartzen da.Taulan erdiko mailan 

mantenduko ginateke Tipoa 0,2287koa izanik  eta zergabilketa 
 �!!���%���%

€takoaizango litzateke. 

 

Tipoari ehuneko 1,50a gehituz gero (zergabilketa mantentzeko) tipoa 0,2287 litzateke eta taularen erdiko mailan kokatuko 

ginateke.  

Azkoitian, 2015eko urriaren 19an 

 

Kontuhartzaileak 

 
4.2 IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA 
 
6. Artikuluak zerga honetan arautzen diren hobariak zehazten dira. 2016.urterako bigarren 
hobaria jasotzea proposatzen da, ibiligailu historikoena hain zuzen.  Era honetara jasoko 
lirateke zerga honetako hobariak:   

VI.- KAPITULUA: Hobariak  

6.1 %50 eko hobaria ezartzen da motor elektrikoa duten ibilgailuen kasuan. 
 
6.2 .100eko 100era bitarteko hobaria, ibilgailu historikoetarako edo fabrikazio egunetik 
kontatuta gutxienez hogeita bost urteko antzinatasuna duten ibilgailuetarako. Fabrikazio eguna 
ez bada ezagutzen, lehen matrikulazio eguna hartuko da halakotzat edo, bestela, ibilgailu mota 
edo aldaera fabrikatzeari utzi zitzaion eguna. 
 
 Artikulu honetan arauturiko hobarien eskaerak ziurtagiriak kobratzeko borondatezko epea 
amaitu arte egin ahal izango dira. Geroago egiten diren eskaerek eragina izango dute eskaera 
egin den zergaldiaren hurrengo zergalditik aurrera. 
 
Honez gain, hobari hauek  onartzeko Udal zerga-bilketan eskatzaileak ez du zorrik eduki behar. 
 
 

4.3 ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA 

 

Zerga honetan 2016.urterako aldaketa proposatzen da, hain zuzen Udalerriko baserrietan 
eginiko lanei ehuneko 95eko hobaria onartzen zaie kontuan hartu gabe ustiapenaren 
titularraren lan profesionala. Behin ziurtatuz gero ustiapena Nekazaritza  ustiapenen Erregistro 
ofizialean inskribatuta dagoela ehuneko 95eko hobaria edukiko luke baserritan eginiko lanak. 

Era honetara jasotzen da hobaria: 
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D)        Ehuneko 95eko hobaria emango zaie Azkoitia udalerriko baserrietan, eta baita nekazaritza eta abeltzaintzako 
zein baratzetako ustiapenari lotuta dauden gainerako eraikuntzetan ere, egiten diren eraikuntza- eta instalazio-lanei zein 
obrei, eta, baita ere, baserri-eraikin berriak nahiz nekazaritza eta abeltzaintzako edo baratzetako ustiapenari lotutako 
bestelako eraikuntza berriak egiteko lanei.Eragin horietarako, baserria izango da nekazaritzako, abeltzaintzako edo 
baratzeko ustiapen bati lotuta dagoen bizitzeko eraikina, baldin eta lurzoruari eta hirigintzari buruzko legerian nahiz 
legeria hori garatzen duen araudian ezarritako baldintzak betetzen badituzte. Nolanahi ere, atal honetan arautzen den 
hobariaz gozatu ahal izateko, ustiapena Nekazaritza Ustiapenen Erregistro Ofizialean inskribatuta egon beharko da.Atal 
honetatik kanpo geratuko dira baso-ustiapen hutsak direnak. 

 

Beraz, Ogasuna, barne antolakuntza, pertsonala, kontratazioa, sustapen ekonomikoa 
eta merkataritza batzordeak, 2015eko Urriaren 22an eginiko bileran honako 
irizpena proposatzen dio Udal Osoko Bilkurari: 

 
 

IRIZPENA 
 
LEHENENGOA. - 2016RAKO Ordenantza fiskalak aldatzea, 2016ko urtarrilaren 

1etik aurrerako eraina edukiz, aldatutako testuak honela geratzen direlarik:  
 
1.- TRAKZIO MEKANIKODUN IBILIGAILUEN GAINEKO ZERGAR EN KUOTA 

ZEHAZTEKO FUNTSEZKO ELEMENTUAK ARAUTZEN DITUEN ORDE NANTZA 
FISKALAREN ALDAKETA 

 
BAT - Aldaketak sartzen dira Zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren 6.artikuluan, 

eta honela geratzen da idatzita: 
 

VI.- KAPITULUA: Hobariak  

6. Artikulua  

6.1 %50 eko hobaria ezartzen da motor elektrikoa duten ibilgailuen kasuan. 
 
6.2 .100eko 100era bitarteko hobaria, ibilgailu historikoetarako edo fabrikazio egunetik 
kontatuta gutxienez hogeita bost urteko antzinatasuna duten ibilgailuetarako. Fabrikazio eguna 
ez bada ezagutzen, lehen matrikulazio eguna hartuko da halakotzat edo, bestela, ibilgailu mota 
edo aldaera fabrikatzeari utzi zitzaion eguna. 
 
 Artikulu honetan arauturiko hobarien eskaerak ziurtagiriak kobratzeko borondatezko epea 
amaitu arte egin ahal izango dira. Geroago egiten diren eskaerek eragina izango dute eskaera 
egin den zergaldiaren hurrengo zergalditik aurrera. 
 
Honez gain, hobari hauek  onartzeko Udal zerga-bilketan eskatzaileak ez du zorrik eduki behar. 
 
 
2.- ONDASUN HIGIEZINEZ GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA 

FISKALA ALDATZEA 
 
BI-Zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren 4. Eta 5.artikuluak ezabatzen dira, 

errekargua eta errekarguaren salbuespenak jasotzen dituenak hain zuzen 
HIRU.-Zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren eranskinak tipo berriak jasotzen 

ditu era honetara: 
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ERANSKINA 

                        Zerga-tasa hauek aplikatuko dizkie Ondasun Higiezinen gaineko Zergak 
hiri-ondasunei: 

                        Ehuneko 0,2287 bizitegi-izaerako hiri-ondasunei. 
                       Ehuneko 0,4902 industria-izaerako hiri-ondasunei. 
                        Ehuneko 1,0233ko zerga-tasa aplikatuko die Ondasun Higiezinen 
gaineko Zergak landa-ondasunei. 

3.-ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA A RAUTZEN DUEN 
ORDENANTZA FISKALA 

 
LAU - Aldaketak sartzen dira Zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren 22.artikuluan, 

eta honela geratzen da idatzita: 
 
 

XI. HOBARIAK 
 
22. artikulua. 

 A)        Ehuneko 95 arteko hobaria izango dute interes bereziko edo udal-onurako 
adierazpena jaso duten eraikuntzek, instalazioek eta obrek. Adierazpen hori lortzeko, horiek 
guztiek hainbat baldintza bete beharko dituzte kultura, historia, arte edo enpleguaren 
sustapenaren arloetan.  Udalbatza Osoa izango da adierazpena ematen duena, eta kide 
guztien gehiengo soilak onartua izango da, betiere subjektu pasiboak aldez aurretik hala 
eskatzen badu.Kontuan hartuko da beti Udalbatza une bakoitzean zer egoera ekonomiko 
eta finantzariotan dagoen. 

B)        Ehuneko 90eko hobaria izango dute birgaitze integratuko obrek, baldin eta Eusko 
Jaurlaritzak kalifikazio hori eman badie. 

C)        Ehuneko 95 arteko hobaria izango du babes publikoko etxebizitzen eraikuntzak.  

D)        Ehuneko 95eko  hobaria emango zaie Azkoitia udalerriko baserrietan, eta baita 
nekazaritza eta abeltzaintzako zein baratzetako ustiapenari lotuta dauden gainerako 
eraikuntzetan ere, egiten diren eraikuntza- eta instalazio-lanei zein obrei, eta, baita ere, 
baserri-eraikin berriak nahiz nekazaritza eta abeltzaintzako edo baratzetako ustiapenari 
lotutako bestelako eraikuntza berriak egiteko lanei.Eragin horietarako, baserria izango da 
nekazaritzako, abeltzaintzako edo baratzeko ustiapen bati lotuta dagoen bizitzeko eraikina, 
baldin eta lurzoruari eta hirigintzari buruzko legerian nahiz legeria hori garatzen duen 
araudian ezarritako baldintzak betetzen badituzte. Nolanahi ere, atal honetan arautzen den 
hobariaz gozatu ahal izateko, ustiapena Nekazaritza Ustiapenen Erregistro Ofizialean 
inskribatuta egon beharko da.Atal honetatik kanpo geratuko dira baso-ustiapen hutsak 
direnak. 

E)       Ehuneko 95eko hobaria izango dute etxebizitza eraikinetako teilatuak konpontzeko 
lanek eraikin horietako fatxadak birgaitzeko lanek. 

F)       Ehuneko 95eko hobaria izango dute denda txikietan egindako obrek, baldin eta 
denda horiek alde zaharrean kokatuta badaude. 
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G)        Ehuneko 95eko hobaria izango dute beroa edo eguzki-energia elektrikoa 
aprobetxatzeko egiten diren eraikuntzek, instalazioek eta obrek. Hobari horiek eskuratzeko, 
eskumena duten administrazioek homologatutako biltzaileak izan beharko dituzte beroa 
sortzeko instalazioek. 

H)           Ehuneko 95eko hobaria izango dute desgaitasuna duten pertsonen irisgarritasun- 
eta bizigarritasun-baldintzak hobetzeko egiten diren eraikuntzek, instalazioek eta obrek. 

I) Ehuneko 95eko hobaria izango dute Aizkibel 2 kaleko etxebizitzen birgaitzeko 
obrak, sutearen ondorioz sortu direnak, hain zuzen. 

   Zergadunak hobari bat baino gehiago jasotzeko eskubidea duenean, hobari bakar 
bat emango zaio, betiere onuragarriena dena. 

 
4.- UDAL-JABARI PUBLIKOA OKUPATZEAGATIKO TASA ARAUT ZEN DUEN 

ORDENANTZA FISKALA. 
 
BOST-Aldaketak sartzen dira tasa arautzen duen Ordenantza fiskalaren eranskinean, 
ibilgailuak eta gurdiak eraikinetara eta orubeetara  sartu ahal izateko espaloi gainean 
dauden sarbideengatik edo pasabideengatik  okupazioen 1.atalean,eta honela geratzen da 
idatzita: 
 
1.- IBILGAILUAK ETA GURDIAK ERAIKINETARA ETA ORUBEETARA SARTU AHAL 
IZATEKO ESPALOI GAINEAN DAUDEN SARBIDEENGATIK EDO 
PASABIDEENGATIK. 

 
1. TARIFA, ibi iraunkor edota erreserbaturik dagoen 
espazio baimenduarekin  : 

2016ko 
tarifa  

a) Ibilgailu 1 32,94 
b) 2 ibilgailu 
 62,03 
b) 3 ibilgailu 83,25 
b) 4 eta 10 ibilgailu bitartean 179,52 
e) 11 eta 30 ibilgailu bitartean 267,46 
f) 30 ibilgailu baino gehiago 357,27 
    
2. TARIFA, ibi iraunkorrik gabe:   
a) Ibilgailu 1 19,25 
b) 2 ibilgailu 37,26 
b) 3 ibilgailu 54,37 
b) 4 eta 10 ibilgailu bitartean 107,66 
b) 11 eta 30 ibilgailu bitartean 152,58 
f) 30 ibilgailu baino gehiago 
 215,43 
Goian adierazitakoaz gain, kopuru hau ere ordainduko 
dute: sarreraren zabalerak, espaloiarekin batzen den 
tokian, dituen metro linealen kopurua edo zatikia 
honako kopuruarekin biderkatzean lortzen dena:  8,16 
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SEI.-Aldaketak sartzen dira tasa arautzen duen Ordenantza fiskalaren eranskinean, ibilgailuak 
eta gurdiak eraikinetara eta orubeetara sartu ahal izateko bide publikoaren gainean 
dauden sarbideengatik edo pasabideengatik  okupazioen 2.atalean,eta honela geratzen da 
idatzita: 
 
 
2.- IBILGAILUAK ETA GURDIAK ERAIKINETARA ETA ORUBEETARA SARTU AHAL 
IZATEKO BIDE PUBLIKOAREN GAINEAN DAUDEN SARBIDEENGATIK EDO 
PASABIDEENGATIK. 

 
2.1- Tarifa kalkulatzeko, sarrerak zabaleran hartzen dituen metro linealak edo metro lineal 
zatiak kopuru hauekin biderkatu beharko dira 
  Ibi iraunkorrarekin edota baimenduriko espazio erreserbatuarekin......   13,84 euro. 
  Ibi iraunkorrik gabe ...........    8,16 euro 
 
2.2.- Erabilera publikoko bideetan merkantziaren zamalanetarako espazioa gordetzeko 
eskatu duten partikularrek. 
 
13,84 euro metro linealeko edo metro lineal zatiko urtean. 

 
 
ZAZPI.-Aldaketak sartzen dira tasa arautzen duen Ordenantza fiskalaren eranskinean, 
ferietan eta ospakizunetan saltzaile ibiltariek pos tuekin lurzorua okupatzeagatik  
okupazioen 5.atalean,eta honela geratzen da idatzita: 
 
5.- FERIETAN ETA OSPAKIZUNETAN SALTZAILE IBILTARIEK  POSTUEKIN LURZORUA 
OKUPATZEAGATIK.  
 

- Tarifa:Postuak eta Salmenta kaseta ibiltariak m²-ko eta eguneko izango da 
…… 5,83 euro. 

 
Ordenantza honetan araututako kuotak urtekoak eta menderaezinak izango dira. 
 
Ferietako Elkarteak tasa honen salbuespena eduki dezake beti ere dagokion hitzarmena 
onartuko balitz eta bertan salbuespena justifikatuko balitz merkatuko prezioen azpiko 
prezioak ezarri direla  erabiltzaileentzat. 
 
ZORTZI.-Aldaketak sartzen dira tasa arautzen duen Ordenantza fiskalaren eranskinean, 
saltzaile ibiltariek zerbitzuak jartzeagatik azoket an, azoka txikietan eta abarretan 
lurzorua okupatzeagatik  okupazioen 14.atalean,eta honela geratzen da idatzita: 
 
14.-SALTZAILE IBILTARIEK ZERBITZUAK JARTZEAGATIK AZ OKETAN, AZOKA TXIKIETAN ETA 
ABARRETAN . 
 
 Metro karratuko edo okupazio-zatiko, 1,01 euro egunean. 

 Asteko merkatuari dagokion kuota hiru hilez behingoa izango da eta aurrez 
ordaindu beharko da. 
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 Hiruhilekoren batean emakidaduna ez bada  asteko azokara azaltzen lau astez 
jarraian, galdu egingo du emakida. 

 
 
5.- ZERBITZU PUBLIKOAK EMAN ETA JARDUERAK EGITEAGAT IKO TASA 

ARAUTZEKO ORDENANTZA FISKALA ALDATZEA 
 
 
BEDERATZI .- Aldaketak sartzen dira tasa arautzen duen Ordenantza fiskalaren eranskinean, 

hondakin solidoak eta geldoak biltzeko, tratatzeko eta aprobetxatzeko zerbitzuak atalean, 
eta honela geratzen da idatzita 

5.1.HONDAKIN SOLIDOAK ETA GELDOAK BILTZEKO, TRATATZ EKO ETA 
APROBETXATZEKO ZERBITZUAK. 

 
 

HONDAKIN SOLIDOAK ETA GELDOAK BILTZEKO, TRATATZEKO ETA 
APROBETXATZEKO ZERBITZUAK. 
 
a) Nahitaez hartzekoak diren hiri-hondakin solidoak edo horien parekoak direnak 
biltzeko, tratatzeko eta aprobetxatzeko edo deuseztatzeko zerbitzua. 
 
 

 

  ZERBITZUAK 
URTEKO 
ZERGA 

  DESCRIPCIÓN DE LA TARIFA 2016 

      

A) NAITAHEZ HARTZEKOAK DIREN HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK   

  EDO HORIEN PAREKOAK DIRENAK BILTZEKO, TRATATZEKO   

  ETA EPROBETXATZEKO EDO DEUSEZTATZEKO ZERBITZUA   

1 Bizileku partikularrak 158,71 

2 Elikagai edo edari-denda, okindegi belar-denda, goz otegi  

  eta antzekoan establezimendi komertzialak eta bilte giak  

2a Elikagai edo edari-dendak- 100m2-ra arte 296,21 

2b Elikagari edo edari-dendak- 101-250 m2 424,98 

2c Elikagai edo edari-dendak- 251-500m2 849,97 

3 Fruta-dendak 424,98 

4 Hotelak,ostatuak eta landetxeak  

4a 8 gelara arte 402,87 

4b 9-16 gela 604,32 

4c 16 gelatik gora 805,78 

5 Egoitzak, aterpetxeak, udalekuak etab. 805,78 

6 Merkataritza orokorrean 297,50 

7 Bankuak eta finantza erakundeak 1.019,96 

8 Etxetresna elektrikoen tailerrak, fabrikak, biltegi ak eta dendak  

8a Tailerrak, fabrikak eta biltegiak 100m2-ra arte 339,99 

8b Tailerrak, fabrikak eta biltegiak 101-500m2 764,96 

  atez ateko zerbitzua, neurrizkoa 1.636,52 

  atez ateko zerbitzua, sortzaile haundia 3.688,47 

8c Tailerrak, fabrikak eta biltegiak 501-1000m2 1.019,96 

  atez ateko zerbitzua, neurrizkoa 1.636,52 

  atez ateko zerbitzua, sortzaile haundia 3.688,47 

8d Tailerrak, fabrikak eta biltegiak 1001-3000m2 1.359,94  
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  atez ateko zerbitzua, neurrizkoa 1.636,52 

  atez ateko zerbitzua, sortzaile haundia 3.688,47 

8e Tailerrak, fabrikak eta biltegiak 3001-10000m2 1.614,95 

  atez ateko zerbitzua, neurrizkoa 1.636,52 

  atez ateko zerbitzua, sortzaile haundia 3.688,47 

8f Tailerrak, fabrikak eta biltegiak 10000m2 tik gora 1.869,94 

9 Garajea-aparkalekua  

9a  5 ibilgailura arte har ditzakeen garajea-aparkalekua 102,15 

9b 10 ibilgailura arte har ditzakeen garajea-aparkalekua 123,85 

9c 30 ibilgailura arte har ditzakeen garajea-aparkalekua 210,65 

9d 30 ibilgailutik gora har ditzakeen garajea-aparkalekua 297,50 

10a 250m2-ra arteko anbulategiak 509,99 

10b 250m2 tik gorako anbulategiak 1.478,94 

11 Profesionalen bulegoak 397,29 

12 
Erabiltzen ez diren merkataritza, industria edo zer bitzu jardueretako 
etxabeak  

  eta bestelako eraikinak, biltegi-moduan erabiltzen ez direnak 127,53 

13 
EKOIZLE HANDIAK. Erabiltzaileak kontainer bat edo g ehiago 
erabiltzeko aukera baldin  

  
badu, kuota hau ezarriko zaio(lokalaren dimentsioa kontuan hartu 
gabe): 1000 l. edo  

 edukiera baliokidea duen kontainer bakoitzeko 2.549,91 

14 
Ostalaritza, jatetxe, taberna, pub eta antzeko esta blezimenduak, 
dantzalekuak  

  eta joko-aretoak  

14a 25m2-ra arte 339,99 

14b 26-50 m2 373,99 

14c 51-100 m2 424,98 

14d 101-250 m2 509,99 

14e 251-500 m2 679,97 

14f 500m2-tik gora 764,96 

15 Ileapaindegiak, estetika-zentroak, jostunak eta art e-galeriak 297,50 

16 ikasketa-akademiak 287,30 

17 Kulturako eta dibertimendurako sozietateak  

 17a  100m2-ra arte 424,98 

17b 100m2 tik gora 509,99 

18 Baserriak 79,35 

   

B) 
ALDERDI-ESKARIZ, HIRI HONDAKIN SOLIDOAK EDO HORIEN 
PAREKOAK DIRENAK  

  
BILTZEKO, TRATATZEKO EDO APROBETXATZEKO EDO 
DEUSEZTATZEKO ZERBITZUA  

     

1 HONDAKIN SOLIDO GELDOEN NEURRIZKO SORTZAILEAK 1.636,51 

     

2 HONDAKIN SOLIIDO GELDOEN  SORTZAILE HAUNDIAK 3.688,46 

      

      
 
Ehuneko 30eko hobaria ezartzen da auzo konposta egiten dutenentzat. 
 
Titular batek eraikin berean jarduera bat baino gehiago baldin baditu, ordaindu 
behar duenak kuota handieneko jarduerari dagokion prezioa ordainduko du. Era 
berean, titular batek eraikin berean jarduera bat baino gehiago baldin baditu eta, aldi 
berean, etxebizitzarako erabiltzen badu, ordaindu behar duenak kuota handieneko 
jarduerari edo erabilerari dagokion prezioa ordainduko du. 



 

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.net 
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 

29 

Se eximiran del pago de la tasa a los caserios que acrediten que uno de sus 
miembros está de alta en la Seguridad  Social Agraria. 

Sortzapena. Ezarritako prezioak ordaintzeko beharra hiruhileko bakoitzaren lehen 
egunean sortuko da, eta hiru hilez behin egingo da likidazioa.  

 
 

Zaborraren tasan hobari berria ezartzen da familia-unitateko kideen eta  errentaren 
arabera:. 
 
 Hileroko soldata maila, Profesioarteko Gutxieneko Soldatarekin konparatuz 

  PGS 

edo < 

PGS + 

%10 

PGS + 

%20 

PGS + 

%30 

PGS + 

%40 

PGS + 

%50 

PGS + 

%60 

PGS + 

%75 

2 90% 75% 50% 25% 25% - - - 

3 90% 90% 75% 50% 25% - - - 

4 95% 90% 90% 75% 50% 25% 25% 25% 

5 95% 90% 90% 90% 75% 50% 25% 25% 

6 95% 90% 90% 90% 90% 75% 50% 50% 

7 95% 90% 90% 90% 90% 90% 75% 75% 
 
 
Gaitasun ekonomikoa balioztatzeko, aldagai hauek hartuko dira kontuan: 
 
a) ERRENTA 
 
Familia-unitateak guztira dituen sarrerak hartuko ditugu errentatzat: 
 
Lan-etekinak, baita pentsioak eta gizarte-aurreikuspenetako prestazioak ere, haien 
erregimena edozein delarik ere. 
Higigarrien eta higiezinen kapitalaren etekinak. 
Enpresa- edo lanbide-jardueren etekinak. 
(Balio horiek kalkulatzeko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarako ezarritako 
arauak jarraituko dira). 
 
b) ONDAREA 
 
Higigarrien eta higiezinen guztizko kapitala hartuko dugu ondaretzat. 
Bizikidetza unitatea osatzen duten pertsonen ondare guztiaren kopuruak ondorengo mugak 
gaindituko balitu ez litzaioke hobaririk ezarriko tasari 
Goi muga hauek Dirusarrerak Bermatzeko Errentaren araberakoak dira. 
 
 
DBE ren GEHIENEZKO URTEKO KOPURUA 2015erako 
B.U.aren pertsona kopurua OROKORRA €/ Urteko gehienez)*4 
1 29.725,44 
2 38.170,56 
3 42.223,68 
Kopuru hauek 2016rako Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako sailaren 
ebazpenak DEBaren 2016ko kopuruak onartzen dituenean eguneratuko dira. 
 
(Balio horiek kalkulatzeko, Ondarearen gaineko Zergarako ezarritako arauak jarraituko dira). 
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Higigarrien kapitala:  kontu korronteko eta eperako gordailuak, inbertsio-fondoak eta pentsio-
fondoak, balore higigarriak, bizi-aseguruak eta aldi baterako edo biziarteko errentak, arte-
objektuak, antzinatasuna,bitxiak eta baliozko objektuak. 
Higiezinen kapitala:  landa- eta hiri-ondasun guztiak. 
Ohiko etxebizitza:  ohiko bizileku gisa finkatuta dagoen titulartasuneko etxebizitza. 
 
c) BIZIKIDETZA-UNITATEKO PERTSONEN KOPURUA: 

Bizikidetza-unitatea: ohiko bizilekuan batera bizi diren pertsona guztiek osatzen dute.  

Gaitasun ekonomikoaren gaineko datuak faltsutzeak edo ezkutatzeak zerbitzuak eten ahal 
izango ditu aldi baterako edo betiko.  

Subjektu pasiboak hobari hauek edukitzeko eskubidea izateko Urtarrilean eskatu beharko dio 
hobaria Udalari, eta eskaerarekin batera bizikidetza unitatea osatzen duten pertsonen errenta 
eta ondarea ziurtatzen dituen agiriak ekarri beharko ditu.  

Hobaria hau ezartzeko garaian kontuan hartuko da subjektu pasiboaren egoera urtarrilaren 
batean. 

Hobaria onartzeko eskatzaileak eta familia unitateko kideak ez dute zorrik eduki beharko udal zerga-bilketan.   
 
 
HAMAR.-Aldaketak sartzen dira tasa arautzen duen Ordenantza fiskalaren eranskinean.- 
HIRIGINTZAKO BAIMENAK EMATEAGAITIK TASAREN  atalean,eta honela geratzen da 
idatzita: 
 
5.2.HIRIGINTZAKO BAIMENAK EMATEA:  
a) Izapidetzeko proiektuaren beharrik ez duten obrak 42,45 
  
b) Dagokion elkargoak ikus-onetsitako proiektua duten 
obrak, 18.000 euroko edo gehiagoko aurrekontua badute 409,18  
  
c) 18.000 eurotik gorako obrako aurrekontuko proiektua 
duten obrak 680,80 
 
 
Salbuespenak 
Ordaintzetik salbuetsita dago Azkoitia Lantzen, SA. 
Aizkibel 2 kaleko etxebizitzen birgaitzeko obrak, sutearen ondorioz sortu direnak hain zuzen, 
salbuetsita daude. 
Ordaintzetik salbuetsita daude baserriak eta nekazaritza eta abeltzaintzako zein baratzetako 
ustiapenari lotuta dauden gainerako eraikuntzak. Baita ere, baserri-eraikin berriak nahiz 
nekazaritza eta abeltzaintzako edo baratzetakoustiapenari lotutako bestelako eraikuntza 
berriak. Baserria izango da nekazaritzako, abeltzaintzako edo baratzeko ustiapen bati lotuta 
dagoen bizitzeko eraikina, baldin eta lurzoruari eta hirigintzari buruzko legerian nahiz legeria 
hori garatzen duen araudian ezarritako baldintzak betetzen badituzte. 
 
HAMAIKA .-Aldaketak sartzen dira tasa arautzen duen Ordenantza fiskalaren eranskinean.- 
SAN JOSE EGOITZA, EGUNEKO ZENTROA ETA APARTAMENTU T UTELATUEN 
TASAREN  atalean,eta honela geratzen da idatzita: 
 
 

SAN JOSE EGOITZA 
2016KO 
TASA  

    

Psicogeriatrico 97,73 

Menpekotasun haundia/Gran dependiente 90,58 
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3.gradua 1 eta 2 maila/Grado3 nivel 1 y 2   

Menpekotasun larria/Dependencia severa 90,58 

2.gradua 1 eta 2 maila/ Grado 2 nivel 1 y 2   

Menpekotasun ertaina/Dependencia moderada 72,31 

1.gradua, 1 eta 2 maila   

Autonomoak/Autonomo 59,31 

    

Egoitzako tasak Ekainaren 2ko 15/2015 Foru Dekretura egokituko dira.   

    

Egoiliar bakoitzari bermatzen zaio lanbidearteko gutxieneko soldataren ehuneko 23a   

bere gastuetarako, bere irabazien ehuneko 85a ordaindu ondoren tarifa bezala.   

    

Egoitzan egoiliarren eguneko ekarpen gehiengoa honako kopuruak izango dira.   

Unitate psikogeriatrikoan: eguneko gehiengoa 66,58 €   

3. eta 2. graduan baloratutako pertsonak: eguneko gehiengoa 66,58 €   

1.graduan baloratutako pertsonak: eguneko gehiengoa 53,25 €   

Autonomoak eta mendekotasun egoera baloratu gabekoak: eguneko gehiengoa 43,72 €   

    

EGUNEKO ZENTROA   

    

Eguneko zentroa Astelehenetik Ostiralera 47,69 

Eguneko zentroa Astebukaerak 54,75 

Garraioa astelehenetik ostiralera 15,46 

Garraioa astebukaerak 17,79 

   

   

   

   

Eguneko zentroko tasak Ekainaren 2ko 15/2015 Foru Dekretura egokituko dira.   

    

Erabiltzaile bakoitzari bermatzen zaio lanbidearteko gutxieneko soldataren ehuneko 60a   

bere gastuetarako.   

    

TUTORETZAKO ETXEBIZITZAK   

    

Autonomoak zerbitzu guztiak barne 58,49 

Mendekotasuna 1.gradua zerbitzu guztiak barne 72,31 

Etxez etxeko laguntza eta janaria sartu gabe (42%) 24,57 

Janaria barne eta etxez etxeko laguntza sartu gabe(60%) 35,10 

etxez etxeko zerbitzua 20,39 

    

    

Erabiltzaile bakoitzari bermatzen zaio lanbidearteko gutxieneko soldataren ehuneko 23a   

bere gastuetarako, bere irabazien ehuneko 85a ordaindu ondoren tarifa bezala.   

    

Erabiltzaileen eguneko ekarpen gehiengoa  honako kopuruak izango dira.   

3. eta 2. graduan baloratutako pertsonak: eguneko gehiengoa 66,58 €   

1.graduan baloratutako pertsonak: eguneko gehiengoa 53,25 €   

Autonomoak eta mendekotasun egoera baloratu gabekoak: eguneko gehiengoa 43,72 €   
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BIGARRENA : Espedientea jendaurrean jartzea, uztailaren 5eko 11/1989 Foru 
Arauak, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituenak, 16.1. artikuluan xedatutakoa 
betez, bitarteko ofizial honetan, Udaleko iragarki-taulan eta Gipuzkoan zabalkunde 
handieneko egunkarian iragarkiak argitaratuta, aipatutako artikuluan, 2. idatz-zatian, 
adierazitakoaren arabera, eta arau hauei jarraituz: 
 
a)Agiriak erakusgai dauden lekua: Udaletxeko Kontuhartzailetzan. 
 
b) Agiriak aztertu eta, hala badagokio, erreklamazioak egiteko epea: 30 lanegun, 
iragarki hau azken aldiz argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita. 
 
Honako hauek egin ditzakete erreklamazioak:  Uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 
17. artikuluan adierazitakoak. 
 
Erreklamazioak aurkezteko lekua: Udaletxeko Sarrera Erregistro Orokorra. Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan zehaztutako lekuetan ere aurkez 
daitezke erreklamazioak. 
 
Erreklamazioen hartzailea: Udalbatza osoa. 
 
HIRUGARRENA: Informazio hau jendaurrean jartzeko epea amaitu eta erreklamaziorik 
edo oharrik egin ez bada, behin betiko bilakatuko dira hartutako erabakiak, erabaki 
gehiagoren beharrik gabe. 
 
ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Miguel Angel Bastida, Maitane 

Unanue, Sonia Vázquez 
 
KONTRAKO BOTOAK: Ainara Goenaga, Gaizka Larrañaga, Jose Joakin Etxaniz 
 
ABSTENTZIOA: Miguel Reimundez.” 

 
 
Alkate jaunak Ana Azkoitia andreari hitza eman dio Ordenantza Fiskalei 

dagokien aurkezpena egiteko. 
 
Ana Azkoitia andreak laburbilduz honako aldaketak proposatzen direla 

aipatu du: 
a) etxebizitza hutsen errekargua kentzea. 
b) etxebizitzen IBI-a %1,5 igotzea. 
c) industriala %2,5 igotzea. 
d) 25 urtetik gorako ibilgailuen zerga kentzea. 
e) baserrien %95-eko hobaria zabaltzea, orain arte eskatzaileak gizarte 

aseguruan nekazal jardueran alta emanda egon behar zuen, orain 
aldiz obra egin behar den baserria jarduera batekin lotuta badago 
hobaria aplikatuko litzaioke. 

f) Bestalde, aipatutako obra horien tasa kentzea. 
g) Jaietan lurzorua okupatzeagatiko tasak onartzea. 
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Idoia Uranga andreak batik bat 2016ko Ordenantza Fiskaletako bi 

puntuen aipamena egitea nahi dutela esan du. Alde batetik zaborren tasak eta 
bestetik IBI zergaren inguruan. 

Honela dio Idoia Uranga andreak: “Garbi utzi nahi dugu zaborren %5-eko 
igoeraren aurrean gure desadostasun nabarmena. Igoera egiteko ematen den 
justifikazioa alde batetik 2010etik 2014ra Mankomunitateari egin beharreko 
ekarpena %20a igo dela da eta bestetik, 2015eko ekarpena ere hasieran 
ezarritakoa baino altuagoa izan dela. 
Lehenari dagokionez, kontutan izan behar da 2010ean gaur egun dugun 
birziklatze kontzientziazio hori ez zegoela. Ez zegoela inolako sistemarik jarrita 
birziklatzeko eta horrek inbertsio batzuk suposatu dituela, edukiontzi marroiak, 
horiak, etab. Beraz, justifikatuta geratzen da igoera hori gure ustez. 
Bestetik, 2015eko hasierako ekarpena 1.014.000€-takoa izan arren, ematen du 
orain 1.200.000€-ra igo dela. 
 
Ekain erditik aurrera ontzi arinekin eta organikoekin arazoak hasi dira. Inpropio 
gehiegi agertu dira eta abuztutik aurrera bai ontzi arinak eta bai organikoa bere 
osotasunean zabortegira isurtzen hasi dira. Zergatik? Pentsa genezake ikusi 
dugunaren arabera EH Bilduko legealdian lan handia egin zela herritarren 
kontzientziazio aldetik, lan arduratsua eta gainbegiratze tentu bat egon zela 
denbora luzez. Orain arte udaletik ez dugu hori ikusi eta ematen du 
Mankomunitateko zenbakiak ikusi ditugunean etorri dela larritasuna. 
 
Egoera honek zer suposatzen du? Bai organikoagatik eta bai ontzi arinengatik 
gehiago ordaintzen ari garela zabortegira isurtzeagatik, hau da, tonako 75€. 
Organikoetatik ateratzen ziren %50-eko sarrerak eta ontzi arinengatik kobratzen 
zen %100-eko sarrerak galtzen ari garela. Azaroaren 2tik aurrera aldaketa 
nabarmenik ez badago 75€-ko ordaintze hori 144€-ra igoko da. 
Beraz, Azkoitiko Udalak 80.000€-ko ekarpen berri bat egin beharko du eta 
bestalde ontzi arinen eta organikoen sarrerak galduko ditu. 
 
Gu ez gaude ados herritarrek jasaten duten gestio hauen ondorioa den %5-eko 
igoera horrekin. Guretzat Udalak izan behar duelako gainkoste horren erantzule 
eta ez herritarrak. Zergatik? Zaborren kudeaketa ez delako egokia izan eta 
berriro azpimarratuko nuke, zaborren kudeaketa ez delako egokia izan. Gure 
ustez %5-eko igoera hori ezin diegu ezarri herritarrei. 
 
Aurreko legealdian 2015erako %15-eko jaitsiera jarri genuen zaborretan 
herritarrek ondo erantzun ziotelako sistemari eta bere esfortzua egin zutelako. 
Horregatik uste dugu onura horiek mereziak dituztela, baita Udalak koste 
batzuk bere gain hartu behar baditu ere. 
Herritarren onurarik ez duten beste zenbait koste Udalaren gain hartu dituzue 
eta orain, zergatik daude arazoak dirudienez kostu hau ere zuen gain hartzeko? 
Hor uzten dugu galdera eta gure botoa ezezkoa izango da.” 
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Ondoren, Jose Joakin Etxaniz jaunak honakoa adierazi du: “Urte askotan 
irizpide bat mantendu da udaletxean eta guk ez dugu nahi ohitura honekin 
bukatu, denon artean hartutako erabakiak edo ohiturak indar bereizi bat izaten 
baitute eta mozteko orduan ere denon artean adostutakoa izan behar luke. 
 
Guk behintzat orain arteko irizpideekin jarraitu nahi dugu: 
Tasetan, kontzeptu bakoitzean egiten den gastua, kontzeptu horretan 
berreskuratu behar dugu. Adibide bat jartzeko zaborraren tasa. Zaborrak 
jasotzeko zerbitzuan 1.130.000€-ko gastua aurreikusten bada, azkoitiarrok ez 
engainatzea eta zaborrean hori ordaindu behar bada, ordaintzea, bestela beste 
nonbaitetik atera beharko baita diru hori, adibidez kaleak txukuntzeko dagoen 
partidatik, eta hori, berriro diot, herritarra engainatzea da. Zaborren gai hau 
dagoeneko astunegia gertatzen ari zaigu denoi, beraz Azkoitiar denok 
adostasuna agertzen dugun puntuak hatu eta jo dezagun aurrera. Denok ados 
gaude aurten %70a birziklatu behar dugula eta ahal bada gehiago, ba 
gutxienez ipini dezagun birziklatze maila horretara iristeko behar den dirua, inor 
engainatu nahian ibili gabe. 
 
Zergetan ere irizpidea garbia da eta ohitura hau ere ez dugu nahi moztu, lehen 
esan bezala denon artean hartutakoak izan direlako. Irizpidea inguruko beste 
20 herriren bataz bestekoan (median) egotea da, hau da, inguruko 20 herri 
horiek kobratzen dutenaren media atera eta Azkoitia hor kokatzea, igo behar 
dena igo eta jaitsi behar dena jaitsiz. Zergetan ere adibide garbi bat dago eta 
esan behar bataz bestekotik urrutien dagoen zerga Ogasun Higiezin Zerga 
industriala dela (IBI industriala) eta Azkoitia Bai taldeak inguruko beste herrien 
prezioan kobratzea nahiko genuke, horrelako merkea izatearen arrazoirik ez 
dugulako ikusten. 
 
Eta azkenik inolaz ere ez zaigu taxuzkoa iruditzen, ondo funtzionatu duen 
zerbait kentzea eta pasa den urtean gazteentzat etxeak alokatzeko hobariak, 
arrakasta handia izan zuten. Hobari hauentzako dirua etxe hutsen zerga 
berezia kobratzetik zetorren eta ondo funtzionatu duena mantentzea 
proposatzen dugu. 
 
Beraz, eta negoziaketarako aukerarik izan ez dugulako ezetza bozkatuko 
dugu.” 
 
 

El señor Miguel Reimundez dice así: “Nosotros manifestar que estamos 
en desacuerdo con el incremento de las tasas porque, lo mismo que en otras 
ocasiones, lo que nosotros defendemos es que la subida vaya en función de la 
subida que haya experimentado el IPC y hay dos tasas que monetariamente 
igual no son importantes para el ciudadano pero significativamente sí. Una de 
ellas es el básico que es la del IBI de la vivienda que no puede tener ese 
incremento cuando todavía estamos en la marejada de una crisis de la cual no 
se sale. 



 

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.net 
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 

35 

Cuando el ciudadano está sufriendo el malestar, incluso no solo no tiene 
subidas de salario sino que incluso tiene rebajas y demás, no parece que sea 
un buen mensaje desde aquí el fijar incrementos. 
Independientemente de que compartimos el principio de que la tasa debería 
estar en la media, es un principio que desde que yo estoy en el Ayuntamiento 
siempre se ha barajado y se han hecho ajustes, en este caso no nos parece 
que sea el momento mas adecuado. 
 
Respecto a la basura, nosotros tenemos que reconocer ese incremento a pesar 
de que siguen faltando datos. Nos hemos quejado mas de una vez de que los 
datos de la Mancomunidad, no sabemos porque, pero no llegan a los 
concejales y entendemos, así lo hemos dicho anteriormente, que la 
Mancomunidad ha estado aplicando unos costes que no eran adecuados, se 
ha favorecido la implantación de un determinado sistema y ahora resulta que 
esos costes afloran y automáticamente se han ocultado en años pasados 
cuando se iniciaba el ejercicio, se acumula un desfase de costes y ahora hay 
que repercutirlo sobre el ciudadano. 
Nosotros entendemos que sin saber cual es el presupuesto que tiene el 
Ayuntamiento, ese coste del 5% lo debería absorber el Ayuntamiento, pero no 
porque sea culpa del Ayuntamiento sino que entendemos que es culpa de una 
mala gestión anterior que ahora nos repercuten y que va muy encadenada 
políticamente a un criterio. 
Hemos tenido una batalla durante los últimos años sobre que sistema de 
recogida de basuras se aplicaba. Se ha primado un sistema que se ha 
bonificado para disminuir costes y ahora se coge y al poner el sistema que el 
ciudadano demandaba surgen nuevos costes pero es porque antes recursos y 
subvenciones se han destinado al sistema que ahora hay el compromiso por 
parte del partido que gobierna y del que habla de que eso se cambiaría y no se 
pondría salvo que se viese que era indispensable para gestionar las basuras de 
una forma correcta. 
 
Por lo tanto, nosotros en este caso no vamos a votar las tasas a favor sino que 
nos vamos a abstener dando un margen al Ayuntamiento en cuanto al tema de 
los presupuestos que está pendiendo. Pero nuestro criterio sigue siendo, ahí 
coincidimos con Bildu, de que el 5% de las basuras lo debería absorber el 
Ayuntamiento en base a que no se trasmita una imagen equivocada al 
ciudadano de que el sistema anterior era mas barato cuando en realidad era 
mas caro.” 
 

Alkate jaunak Ana Azkoitia zinegotziari eman dio hitza, ondoren talde 
guztietako bozeramaileek berriro hitz egiteko aukera izango dutelarik, bi 
minutuko txanda hain zuzen araudiak dioen moduan. 

 
Ana Azkoitia andreak zaborren inguruan %5-eko igoerak ekainetik 

gertatzen ari denarekin ez duela zerikusirik adierazi du. Momentu honetan 
dauden arazoei buruz oraindik Mankomunitatea aurreikuspen batzuk egiten ari 
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dela esan du. Igoera proposatzerakoan 2013, 2014 eta 2015ean egin diren 
ekarpenetan eta egingo direnetan oinarritu direla dio. 

Ekarpen horietan 2013tik 2015era 200.000€ inguruko igoera ikusi da eta 
hurrengo urtera begira ez dute uste ekarpena jaitsiko denik. Ekarpen 
berdinerako duen estaldura tasa oso baxua iruditzen zaie eta estaldura tasa 
igotzeko modu bakarra tasa %5-ean igotzea da. 

 
Idoia Uranga andreak IBI zergaren inguruan ere ez daudela ados esan 

du eta honakoa gaineratu du: “Krisialditik irteteko modua ez da bizilagunak, 
herritarrak, estutzea. Horietako askok zailtasunak dituzte hilaren bukaerara 
heltzeko. Konponbidea da beharrezko kontutan gastatzea eta enpresei 
laguntzea beraiek enplegua, lana sor dezaten. Langabezian zein egoera 
ekonomiko larrian daudenak gutxiago ordaindu behar izateko hobariak eta 
bestelako neurriak ezarri. 

Etxebizitza hutsen zergak zenbait helburu ditu; oinarrizko etxebizitza 
eskubidea bermatzea. Hutsik dauden etxebizitzen alokairua eta etxebizitzen 
eraberritzea bultzatzea eta herriko ekonomia suspertzea. 

Gainkargu hau EH Bilduk ezarri duenetik etxeen bilakaera egin eta 
azterketen arabera alokairuan ateratako etxeen kopurua igo egin da. 
Funtzionatzen du, horretarako baitaude diru-laguntzak, berrikuntza obrak egin 
eta etxeak alokairuan jartzeko. 

Bigarren etxebizitza hutsa dutenek diru gaitasun gehiago dute eta 
ekarpen handiagoa egin beharko lukete gure ustez, zerbitzuak emateko eta 
berdintasun printzipioak justifikatzen du etxebizitzak bere funtzio soziala ez 
badu betetzen, hau da, hutsik badago zerga gehiago ordaintzea. Honekin 
gehigarri justuago bat eskuratzen da eta ahalegin gehiago eskatuz gehien 
dutenei, hau da, gutxien dutenek gutxiago ordainduta. 

Bestetik, etxebizitza politikan eragitea litzateke hutsik dauden edo 
erabilera gutxi duten etxebizitzek erabilera gehiago izateko asmoz, era berean 
diru iturri berri hauetatik politika sozial eta etxebizitza politika berriak jartzeko.” 

 
Honela dio Miguel Reimundez jaunak: “Ratificar el tema de las basuras. 

El coste que viene de atrás según datos que ahora se aportan, donde lo que se 
mandó al presupuesto el año anterior no coincidió con lo que luego fue el coste 
real por parte de la Mancomunidad. Entendemos que eso es importante, es un 
error de gobierno no del actual sino del anterior pero que la actual debería 
asumirlo precisamente por esas condiciones de baja calidad de vida que está 
habiendo donde no hay un arranque claro y hay familias que tienen problemas 
con el gasto.” 
 

Bozketaren emaitza honakoa da: 
 

- Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
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Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga eta 
Maitane Unanue Azkue. 
 
- Kontrako botoak : Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga Andueza 
eta Jose Joakin Etxaniz Peña. 
 
- Abstentzioak:  Miguel Reimundez Milan. 
 

 
Beraz, Udalbatza Osoak 2016rako Ordenantza Fiskalen aldaketa 

hasieraz onartzea gehiengoz erabaki du. 
 
 
4.- 2016RAKO ZUBIAURRE-ELKARGUNE INSTITUTUKO TARIFE N 
ALDAKETAREN ONESPENA.  
 

Ana Azkoitia andreak 2015eko tarifak mantentzea proposatzen dela esan 
du eta honako irizpena aurkeztu du: 

 
“OGASUNA, BARNE ANTOLAKUNTZA, PERTSONALA, KONTRATAZ IOA, 

SUSTAPEN EKONOMIKOA ETA MERKATARITZA  BATZORDEAREN 
IRIZPENA 

 
2016RAKO ZUBIAURRE ELKARGUNE INSTITUTUKO TARIFAK  
 
1.-  AURREKARIAK  
 
1.1. Ogasuna, barne antolakuntza, pertsonala, kontratazi oa, sustapen ekonomikoa eta 
merkataritza batzordean, 2015eko urriaren 7an ospat u zen horretan, besteak beste, 
2016rako ordenantza fiskalen irizpideak eman ziren  
 
 
1.2. Ogasuna, barne antolakuntza, pertsonala, kontr atazioa, sustapen ekonomikoa eta 
merkataritza batzordean, 2015eko urriaren 13an ospa tu zen horretan, besteak beste, 
2016rako ordenantza fiskalen irizpideak eman ziren  
 
 
1.3.Ogasun, langile, barne antolamendu eta kontrata zioaren batzordean, 2015eko 
urriaren 22an ospatu zen horretan eta 2016rako orde nantza fiskalen irizpenak onartu 
ziren .  
 

OINARRI JURIDIKOAK ETA EKONOMIKOAK 
 
1.- ORDENANTZA FISKALA 
 
Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak, 7. artikuluan 
ezartzen du Gipuzkoako Lurralde Historikoko Udalerriei dagokiela, Foru Arau honek 
ezarritakoaren esparruan, bere zergak kudeatzea, likidatzea, ikuskatzea eta biltzea, eta ekintza 
horiek egiterakoan ez dira kaltetuko udal zergak arautzen dituzten foru arauetan eta horiek 
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garatzeko ezarritako gainerako xedapenetan ezartzen diren espezialitateak, Zergen Foru Arau 
Orokorrean eta hau garatzeko ezarritako gainerako xedapenetan aurreikusitakoaren arabera. 
 
Beren ordenantza fiskalen bidez, Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerriek, aurreko atalean 
aipatzen den araudia bakoitzaren barne antolamenduaren eta funtzionamenduaren arabera 
egokitu ahal izango dute, eta egokitzapen hori ezingo da araudi horretan jasotako eduki 
materialaren aurkakoa izan.  
 
 
2.- ORDENANTZA FISKALEN EDUKIA: 
 
Ordenantza fiskalek, gutxienez, ondokoa jasoko dute: 
A/ Egintza ezargarri, subjektu pasibo, erantzule, salbuespen, murriztapen eta hobari, oinarri 
zergagarri eta likidagarri, karga mota edo tributu kuota, epealdi ezargarri eta sortzapenaren 
zehaztapena. 
B/ Aitorpen eta sarrera erregimenak. 
C/ Bere ezarpenaren onespen eta hasiera datak. 
Ordenantza Fiskal hauen onespenerako akordioak, dagozkien tributuak ezartzeko akordioekin 
batera hartu beharko dira. 
 

 
IRIZPENA 

 
LEHENENGOA. Proposatzen diren 2016 urterako ZUBIAUR RE ELKARGUNE 
INSTITUTUKO TARIFAK behin behineko izaeraz onartzea . Indarrean 2016eko urtarrilaren 
1ean sartuko lirateke.Honako hau litzateke proposam ena.  
 

  2016RAKOA  
 BUKAERAN  

KONTZEPTUA  BEZa barne  

MATRIKULAK    
2011/01/01 geroztik jaiotakoak (0-5 urte)   
    
2004/01/01 eta 2010/12/31 artean jaiotakoak (6-12urte) 23,38 € 

    
1999/01/01 eta  2003/12/31 artean jaiotakoak (13-17 urte) 35,07 € 

    
18 urtetik gorakoak 58,46 € 

    
Erretiratuak 64 urtetik gorakoak 46,77 € 

    
Langabeak 46,77 € 

    
1990/01/01 eta 1998/12/31 artean jaiotako ikasleak 46,77 € 

    
Elkarguneko bazkide lehen aldiz egiterakoan ez da matrikularik ordainduko, 

baina urtebete pasa baino lehen baja eman eta berriro alta eskatuz gero, matrikula 
ordaindu beharko da atal honetan azaltzen diren kopuruen arabera.   
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BAZKIDEAK (3 hilabete)   

2011/01/01 geroztik jaiotakoak (0-5 urte)   
    
2004/01/01 eta 2010/12/31 artean jaiotakoak (6-12 urte) 35,07 € 
Bi gurasoak langabezian balira edo guraso bakarreko 

kasuan langabezian balego, seme-alaben kuotak %25eko murrizpena 
izango du.   

    
1999/01/01 eta  2003/12/31 artean jaiotakoak (13-17 

urte) 42,09 € 
Bi gurasoak langabezian balira edo guraso bakarreko 

kasuan langabezian balego, seme-alaben kuotak %25eko murrizpena 
izango du.   

    
18urtetik gorakoak 70,15 € 

    
Erretiratuak 64 urtetik gorakoak 42,09 € 

    
Langabeak 42,09 € 
(Langabetuak hauen kuotaz goza ahal izateko hiru 

hilabeteko saioa hasi baino lehenago eraman beharko du langabezian 
dagoenaren dokumentua.   

Honek Elkarguneko edozein arlotarako balio du.   
Hiruhileko kuota pasa aurretik. Kuota hiruhilekoaren 

lehen egunean pasatzen da.)   
    

1990/01/01 eta 1998/12/31 artean jaiotako ikasleak (18-26urte) 42,09 € 
Ikasleei dagokionez, ikasle agiri ofiziala, urriak 1a baino lehen aurkeztu 

beharko da, urriak 1ean egiten den remesan, ikasle tarifa ezarri ahal izateko.   
   
Urriak 1ean edo beranduago aurkezten badu ikasle agiria, hurrengo 

hiruhilekoan ezarriko zaio ikasle tarifa. Ikasle agiri horrek, hurrengo urteko uztailaren 
1ean pasatzen den remesararte balio izango du.   

   
    

1999/01/01 ondoren jaiotako seme-alabak (0-17 urte)   
Dituzten familia-unitateak (guraso biak bazkideak izanik)   
edo Guraso bakarreko familiak 117,13 € 

    
Erreferentzi bezala lehenengo seme-alabaren jaiotza data hartuko da kontutan.   
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FAMILIA UNITATEAK    
Familia unitatetzat,  gurasoak eta 18 urtetik beherako seme alabez osatutako familiak 
hartuko dira.   
Familia unitateko kide guztiak ohiko etxebizitza bera eduki behar dute. Honetarako 
urtarrilaren bateko    
erroldako datuak hartuko dira oinarritzat.   
Familia unitatean guraso biak langabetuak balira familia unitatearen bonoaren  kuota 
ehuneko 25ean   
 murriztuko da. Baita ere guraso bakarreko familietan gurasoa langabetuz balitz.   

BAZKIDEEN KUOTAK    
Bazkideen kuotek igerilekuko estali zein estali gabeak erabiltzeko ahalmena ematen 
dute, baita    
SPA instalazioak ere, hurrengo atalean xedaturikoa salbu.   
Uztailean hiru hilabeterako bazkide berri egiten denak ezingo du kanpoko igerilekua   
erabili. Erabilpen hau edukitzeko nahitaez sei hilabeteko bazkidetza ordaindu 
beharko du.   
    

SARRERAK   
Elkarguneko bazkide ez diren pertsonek eguneko sarrera ordaindu beharko   
dute hornikuntzak erabili ahal izateko.   

    
2011/01/01 ondoren jaiotakoak (0-5 urte)   
    
2004/01/01 eta 2010/12/31 artean jaiotakoak (6-12urte) 4,00 € 

    
1999/01/01 eta 2003/12/31 artean jaiotakoak (13-17urte) 4,00 € 

    
18 urtetik gorakoak 6,00 € 

    
Erretiratuak 64 urtetik gorakoak 4,00 € 

    
Langabeak 4,00 € 

    
1990/01/01 eta 1998/12/31 artean jaiotako ikasleak (18-26 urte) 4,00 € 

    
UDAKO ABONOAK   

    
Ugarteigarango udako hileko edo hiruhileko bonoa egiten duenak, 

Elkargunea erabiltzeko aukera izango du bonoaren iraupenean   
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UDAKO ABONOAK ( 1 HILABETE)    

    
0-5 URTE (2011-01-01en ondoren jaiotakoak)   
    
6-12 URTE (2004-01-01 eta 2010-12-31ren artean jaiotakoak) 14,03 € 

Bi gurasoak langabezian balira edo guraso bakarreko 
kasuan langabezian balego,   

seme-alaben kuotak %25eko murrizketa izango du.   
    

13-17 URTE (1999-01-01 eta 2003-12-31ren jaiotakoak) 29,23 € 
Bi gurasoak langabezian balira edo guraso bakarreko 

kasuan langabezian balego,   
seme-alaben kuotak %25eko murrizketa izango du.   
    

18TIK GORAKOAK (1998-12-31ren aurretik jaiotakoak) 46,77 € 

    
ERRETIRATUAK (1951-12-31ren aurretik jaiotakoak) 35,07 € 

    
LANGABETUAK 35,07 € 

    
1990/01/01 eta 1998/12/31 artean jaiotako ikasleak 35,07 € 

    
UDAKO ABONOAK (3 HILABETE)    

    
 0-5 URTE (2011-01-01en ondoren jaiotakoak)    
    
 6-12 URTE (2004-01-01 eta 2010-12-31ren artean jaiotakoak)  35,07 € 

Bi gurasoak langabezian balira edo guraso bakarreko 
kasuan langabezian balego,   

seme-alaben kuotak %25eko murrizketa izango du.   
    

 13-17 URTE (1999-01-01 eta 2003-12-31ren jaiotakoak)  70,14 € 
Bi gurasoak langabezian balira edo guraso bakarreko 

kasuan langabezian balego,   
seme-alaben kuotak %25eko murrizketa izango du.   
    

 18TIK GORAKOAK (1998-12-31ren aurretik jaiotakoak)  128,59 € 

    
 ERRETIRATUAK (1951-12-31ren aurretik jaiotakoak)  93,52 € 
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 LANGABETUAK  93,52 € 

    
1990/01/01 eta 1998/12/31 artean jaiotako ikasleak 93,52 € 

    
EGUNEKO SARRERA    

 0-5 URTE (2011-01-01en ondoren jaiotakoak)    
    
 6-12 URTE (2004-01-01 eta 2010-12-31ren artean jaiotakoak)  4,00 € 
    
 13-17 URTE (1999-01-01 eta 2003-12-31ren jaiotakoak)  4,00 € 

    
 18TIK GORAKOAK (1998-12-31ren aurretik jaiotakoak)  6,00 € 

    
 ERRETIRATUAK (1951-12-31ren aurretik jaiotakoak)  4,00 € 

    
 LANGABETUAK  4,00 € 

    
 1990/01/01 eta 1998/12/31 artean jaiotako ikasleak  4,00 € 

    
ARRATSALDEKO 17:00etatik  SARRERA    

    
17:00etatik 20:00etara 4,00 € 

    
10 SARRERAKO BONOAK   

    
18tik gorakoak (1998-12-31 aurretik jaiotakoak) 40,00 € 

Beste guztiak 30,00 € 

    

ANTOLATUTAKO TALDEKAKO SARRERAK   

    
DEFENTSA PERTSONALA ( txandako)   

    
1,go txanda (urtarrilatik apirilarte)   

2, txanda (apirilatik ekainarte)   

3.txanda (irailatik abenduarte)   

    
Bazkideak   58,46 € 

Ez Bazkideak  115,73 € 
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PADDEL JOKATZEKO MATERIALA ALOKATZEA   

PERTSONAKO   
    
Bazkideak 2,30 € 

    
IGERILEKUKO KALE BATEN ALOKAIRUA   

    
Azkoitiko taldea 44,42 € 

    
Azkoitikoa ez den taldea 87,67 € 

    
GELEN ERABILERA   
    
Irabazirik gabe orduko 7,01 € 

    
Irabaziekin orduko 35,07 € 

    
Irabazirik gabe eguneko 28,05 € 

    
Irabaziekin eguneko 140,37 € 

    
ERABILI ANITZEKO GELA   

    
Irabazirik gabe orduko 14,03 € 

    
Irabaziekin orduko 70,14 € 

    
Irabazirik gabe eguneko 56,11 € 

    
Irabaziekin eguneko 280,57 € 

    
SUKALDEAREN ERABILERA   

    
Irabizirik gabe orduko 29,23 € 

    
Irabaziekin orduko 58,44 € 
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ARMAIRU EDO LEHIATILEN ALOKAIRUA   

    
Hilabeteko  4,67 € 

    
DUTXEN ERABILPENA   

    
Erabilpen bakoitzeko 2,30 € 

    
MASAJISTA   
    
Bazkideak 30min 21,05 € 

    
Ez bazkideak 30min 32,74 € 

    
Bazkideak 60min 30,39 € 

    
Ez bazkideak 60min 42,08 € 

    
JARDUERAK   
    
Haurtxoen igeriketa astean 2 saio (hiruhilabeteko)   
    
Guraso bat bazkide denean* 90,02 € 

    
Gurasorik bazkide ez denean** 180,03 € 

    
Haurtxoen igeriketa larunbatean saio bat 

(hiruhilabeteko)   
    
Guraso bat bazkide denean* 46,17 € 

    
Gurasorik bazkide ez denean** 91,18 € 

    
Haurren igeriketa astean 2 saio(hirulhilabeteko)   

    
Guraso 1 bazkide denean* 64,30 € 

    
Gurasorik  bazkide ez denean** 128,59 € 
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Psikomotrizitatea astean 2 saio (hiruhilabeteko)   

    
Bazkideak* 58,46 € 

    
Ez bazkideak** 116,78 € 

    

*   3, 4 eta 5 urteko haurrak guraso bat bazkide.   

**  3, 4 eta 5 urteko haurrak gurasorik bazkide ez badute   
    
Haurren Aerobika astean 2 egun (hiruhilabeteko)   

    
Bazkideak 58,46 € 

    
Ez bazkideak 116,78 € 

    
Helduen Igeriketa astean 2 egun (hiruhilabeteko)   

    
Bazkideak 80,67 € 

    
Ez bazkideak 161,33 € 

    
Pilates astean 2 egun (hiruhilabeteko)   

    
Bazkideak 90,02 € 

    
Ez bazkideak 180,03 € 

    
CICLING   
    
Cicling larunbatetan (hiruhilabeteko)   

    
Bazkideak 49,10 € 

    
Ez bazkideak 98,20 € 
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Cicling astean 2 egun(hiruhilabeteko)   

    
Bazkideak 95,87 € 

    
Ez bazkideak 191,74 € 

    
Cicling astean 3 egun (hiruhilabeteko)   

    
Bazkideak 142,62 € 

    
Ez bazkideak 285,26 € 

    
CICLING PILATES : Astean 2 egun (hiruhilabeteko)   

    
Bazkideak   95,87 € 

    
Ez Bazkideak  191,74 € 

    
ZUMBA   
    
HELDUEN ZUMBA 2 EGUN   

    
Bazkideak 58,46 € 

    
Ez bazkideak 116,78 € 

    
HELDUEN ZUMBA 1 EGUN   

    
Bazkideak 29,23 € 

    
Ez bazkideak 58,46 € 

    
HAURREN ZUMBA 2 EGUN   

    
Bazkideak 58,46 € 

    
Ez bazkideak 116,78 € 
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AEROBIC-STEP   
    
Astean 2 egunetan (hiruhilabeteko)   

    
Bazkideak 58,46 € 

    
Ez bazkideak 116,78 € 

    
Astean 3 egunetan  (hiruhilabeteko)   

    
Bazkideak 86,51 € 

    
Ez bazkideak 173,02 € 

    
GORPUTZ TONIFIKAZIOA   

    
Astean 2 egunetan  (hiruhilabeteko)   

    
Bazkideak 58,46 € 

    
Ez bazkideak 116,78 € 

    
Astean 3 egunetan (hiruhilabeteko)   

    
Bazkideak 86,51 € 

    
Ez bazkideak 173,02 € 

    
GAP   
GAP -  Astean 2 egunetan (hiruhilabeteko)   

    
Bazkideak 58,46 € 

    
Ez bazkideak 116,78 € 

    
MULTIKIROLAK -  (Hiruhilabeteko)    
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Cicling-Pilates-Aerobic eta Aquagim    

    
Bazkideak 95,87 € 

    
Ez bazkideak 191,74 € 

    
FIT BALL    
Astean 2 egunetan (hiruhilabeteko)   

    
Bazkideak 58,46 € 

    
Ez bazkideak 116,78 € 

    
PREP. FIS.INT.   
Astean 2 egunetan (hiruhilabeteko)   

    
Bazkideak 58,46 € 

    
Ez bazkideak 116,78 € 

    
MANTENIMENDU GIM.   
    
Astean 2 egunetan (hiruhilabeteko)   

    
Bazkideak 58,46 € 

    
Ez bazkideak 116,78 € 

    
Astean 3 egunetan (hiruhilabeteko)   

    
Bazkideak 86,51 € 

    
Ez bazkideak 173,02 € 

    
GIMNASIA 3.ADINA: Astean 3 egunetan   
    
Urteko kuota  24,54 € 
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AQUAGIM    

Astean 2 egunetan (hiruhilabeteko)    

    
Bazkideak 58,46 € 

    
Ez bazkideak 116,78 € 

    
GIMNASIOKO ENTRENAMENDU PERSONALIZATUA    

    
Bazkideak bakarrik 25,72 € 
    

                 ESKALADA   
    
Bazkideak 66,21 € 

    
Ez bazkideak 132,43 € 

    
KULTURA ALDEKO EKINTZA, IKASTARO EDO 

TAILERRAK   
    
A- GORPUTZ ADIERAZPENAK   

24 SAIO Ordubetekoak edo 12 saio 2 ordukoak   
    
Bazkideak 40,00 € 

Ez bazkideak 96,00 € 

    
B- GRAFIKOGINTZA ARTISTIKOAK   

24 SAIO ordubetekoak edo 12 Saio 2 ordukoak   
    
Bazkideak 60,00 € 

Ez Bazkideak 90,00 € 

    
C - INFORMATIKAZ BALIATURIKOAK   
24 saio ordubetekoak edo 12 saio 2 ordukoak   
Saio gutxiago beharrez gero portzetaian izango da tasa   
    
Bazkideak 60,00 € 

Ez Bazkideak 90,00 € 
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D- HIZKUNTZA BEREZIAK   

24 saio ordubetekoak edo 12 saio 2 ordukoak   
    
Bazkideak 40,00 € 

    
Ez bazkideak 60,00 € 

    
E- PERKUSIO ETA ERRITMOAK   
24 saio ordubetekoak edo 12 saio 2 ordukoak   
Saio gutxiago edo gehiago balitz proportzioan izango da 

prezioa   
    
Bazkideak 40,00 € 

    
Ez bazkideak 60,00 € 

    

F- MUSIKA TRESNA EZBERDINAK   
24 saio ordubetekoak edo 12 saio 2 ordukoak   
Saio gutxiago edo gehiago balitz proportzioan izango da prezioa   
    
Bazkideak 40,00 € 

    
Ez bazkideak 60,00 € 

    
G- IRUDIA ETA SOINUA   
24 saio ordubetekoak edo 12 saio 2 ordukoak   
Saio gutxiago edo gehiago balitz proportzioan izango da prezioa   
    
Bazkideak 60,00 € 

Ez bazkideak 90,00 € 

    
H- DEKORAZIOA ETA ESKU LANAK   
24 saio ordubetekoak edo 12 saio 2 ordukoak   
Saio gutxiago edo gehiago balitz proportzioan izango da prezioa   
    
Bazkideak 45,00 € 

Ez bazkideak 67,50 € 
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I- BESTELAKOAK   
10 saio ordubetekoak edo 5 bi ordukoak   
    
Bazkideak 20,00 € 

    
Ez bazkideak 30,00 € 

    
J- SUKALDEKOAK OINARRIZKOAK    
5 saio 2 ordukoak   
    
Bazkideak 40,00 € 

    
Ez bazkideak  60,00 € 

    
K- SUKALDEKOAK BEREZIAK   

5 saio 2 ordukoak   
    

Bazkideak 50,00 € 

    
Ez bazkideak  75,00 € 

    
 Etor litezkeen profesionalen ikuskizunetarako, amateurren ikuskizuneterako edo 
hirugarrenek antolatutako ikuskizunetarako, dantzaldi, jolas parke, kirol emanaldi 
etb.Sarreren prezioa, kopuru hauen artean  35,00 € 

    
    

LUDOTEKA    

     

ABARKETATXO LUDOTEKAKO BAZKIDETZA 2006-12-31 geroztik jaiotakoak 65,65 € 
 
BIGARRENA: Espedientea jendaurrean jartzea, uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak, 
Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituenak, 16.1. artikuluan xedatutakoa betez, bitarteko 
ofizial honetan, Udaleko iragarki-taulan eta Gipuzkoan zabalkunde handieneko egunkarian 
iragarkiak argitaratuta, aipatutako artikuluan, 2. idatz-zatian, adierazitakoaren arabera, eta arau 
hauei jarraituz: 
 
Agiriak erakusgai dauden lekua: Udaletxeko Kontuhartzailetzan. 
 
b) Agiriak aztertu eta, hala badagokio, erreklamazioak egiteko epea: 30 lanegun, iragarki hau 
azken aldiz argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita. 
 
c) Honako hauek egin ditzakete erreklamazioak:  Uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 17. 
artikuluan adierazitakoak. 
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d) Erreklamazioak aurkezteko lekua: Udaletxeko Sarrera Erregistro Orokorra. Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 
30/1992 Legearen 38.4 artikuluan zehaztutako lekuetan ere aurkez daitezke erreklamazioak. 
 
e) Erreklamazioen hartzailea: Udalbatza osoa. 
 
 
HIRUGARRENA: Informazio hau jendaurrean jartzeko epea amaitu eta erreklamaziorik edo 
oharrik egin ez bada, behin betiko bilakatuko dira hartutako erabakiak, erabaki gehiagoren 
beharrik gabe. 
 
ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Miguel Angel Bastida, Maitane 

Unanue, Sonia Vázquez, Ainara Goenaga, Gaizka Larrañaga,Miguel Reimundez. 
 
ABSTENTZIOAK: Jose Joakin Etxaniz.” 
 

 
Jose Joakin Etxaniz jaunak hartu du hitza eta honela dio: “Azkoitia Baik 

igoera minimo batzuk eskatzen ditu urtero egiten ar igaren zuloari irtenbiderik 
aurkitzen ez zaiolako. Herritar orok, eta ez erabiltzaileak bakarrik, ordaintzen 
dugu urtero egiten den 250.000€-ko zuloa eta horrez gain, eraikinaren mailegua 
ordaintzen ari gara denon artean. Dena den, berehala lanean jarri eta denon 
artean irtenbide bat aurkituko diogulakoan gaude, hau da, eraikinari etekin 
gehiagoa tera behar diogu. Beraz, nahiz eta gure ekarpenei ez jaramonik egin 
abstenitu egingo gara.” 

 
 
Bozketaren emaitza honakoa da: 
 

- Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga eta 
Maitane Unanue Azkue, Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga Andueza 
eta Miguel Reimundez Milan. 
 
- Abstentzioak:  Jose Joakin Etxaniz Peña. 
 

 
Beraz, Udalbatza Osoak 2016rako Zubiaurre-Elkargune Institutuko 

tarifen aldaketa hasieraz onartzea gehiengoz erabaki du. 
 
 
5.- 2016 URTERAKO UR HORNIKUNTZA, SANEAMENDU ETA 

AZPIEGITUREN DIRUBIDE SARIEN TARIFEN ALDAKETAREN HA SIERAKO 
ONESPENA. 
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Ana Azkoitia andreak gai honetan azterketa bat egin dela dio, 2020ra 
bitartean ur kontsortzioko tarifekin berdintzea nahi dela adierazi du eta 
horretarako kontzeptuz-kontzeptu ze desbideratze dagoen ikusi behar dela 5 
urteetan doitzeko. 

 
Orokorrean kontsumoa penalizatzen da, fijoa jaitsiz eta kontsumoa igoz 

bestalde, ez etxetiarren orokorren jaitsi egiten da. 
 
Honakoa da irizpena: 
 

“OGASUNA, BARNE ANTOLAKUNTZA, PERTSONALA, KONTRATAZ IOA, 
SUSTAPEN EKONOMIKOA ETA MERKATARITZA  BATZORDEAREN 

IRIZPENA 
 
UR HORNIKUNTZA, SANEAMENDU ETA AZPIEGITUREN DIRUBID E SARIEN 
TARIFAK 2016 URTALDIRAKO 
 
1.-  AURREKARIAK 
 
 
1.1. Ogasuna, barne antolakuntza, pertsonala, kontratazi oa, sustapen ekonomikoa eta 
merkataritza batzordean, 2015eko urriaren 7an ospat u zen horretan, besteak beste, 
2016rako ordenantza fiskalen irizpideak eman ziren  
 
 
1.2. Ogasuna, barne antolakuntza, pertsonala, kontr atazioa, sustapen ekonomikoa eta 
merkataritza batzordean, 2015eko urriaren 13an ospa tu zen horretan, besteak beste, 
2016rako ordenantza fiskalen irizpideak eman ziren  
 
 
1.3.Ogasun, langile, barne antolamendu eta kontrata zioaren batzordean, 2015eko urriaren 
22an ospatu zen horretan eta 2016rako ordenantza fi skalen irizpenak onartu ziren .  
 
 

OINARRI JURIDIKOAK ETA EKONOMIKOAK 
 
1.- ORDENANTZA FISKALA 
 
Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak, 7. artikuluan ezartzen 
du Gipuzkoako Lurralde Historikoko Udalerriei dagokiela, Foru Arau honek ezarritakoaren 
esparruan, bere zergak kudeatzea, likidatzea, ikuskatzea eta biltzea, eta ekintza horiek 
egiterakoan ez dira kaltetuko udal zergak arautzen dituzten foru arauetan eta horiek garatzeko 
ezarritako gainerako xedapenetan ezartzen diren espezialitateak, Zergen Foru Arau Orokorrean 
eta hau garatzeko ezarritako gainerako xedapenetan aurreikusitakoaren arabera. 
 
Beren ordenantza fiskalen bidez, Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerriek, aurreko atalean 
aipatzen den araudia bakoitzaren barne antolamenduaren eta funtzionamenduaren arabera 
egokitu ahal izango dute, eta egokitzapen hori ezingo da araudi horretan jasotako eduki 
materialaren aurkakoa izan.  
 
2.- ORDENANTZA FISKALEN EDUKIA: 
 
Ordenantza fiskalek, gutxienez, ondokoa jasoko dute: 



 

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.net 
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 

54 

A/ Egintza ezargarri, subjektu pasibo, erantzule, salbuespen, murriztapen eta hobari, oinarri 
zergagarri eta likidagarri, karga mota edo tributu kuota, epealdi ezargarri eta sortzapenaren 
zehaztapena. 
B/ Aitorpen eta sarrera erregimenak. 
C/ Bere ezarpenaren onespen eta hasiera datak. 
Ordenantza Fiskal hauen onespenerako akordioak, dagozkien tributuak ezartzeko akordioekin 
batera hartu beharko dira. 
 
3.-Ura, Saneamendu eta azpiegituren kanonari buruzk o azterketa ekonomiko 
 
Honako hau da proposamena 2016rako 
 

Uraren, estolderiaren, azpiegitura finantzatzeko kanonaren tasetan biztanleka 
fakturatzen jarraituko da, hau da etxebizitza bakoitzean bizi diren biztanle kopuruaren arabera 
tarifa ezberdina ezarriko da. 

Honez gain, Udalaren tarifak eta konsortzioaren oso desberdinak izanik, bien arteko 
oreka proposatu zen orain bi urte eta 2020.urtean parekatzea. Aldaketa honek etxetiarretan 
ehuneko 3,41 eko igoera eta ez etxetiarretan ehuneko 5,65ko jaitsiera eragingo du. 
  
 
 Errentaren araberako hobariei buruz  eskatzaileak eta familia unitateko kideak Udal 
zorrik ez dutela eduki behar zehazten da era honetara: 
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4.-  Konsortzioaren arabera hartu beharreko akordioa: 

 

 Azkoitia-ko Udalak, Gipuzkoako Ur Kontsortzioko Uren Zerbitzuaren 
Ordenantza Erregulatzailearen ezarketaren inguruan erabaki du, 2014-ko Urtarrilak 1-
etik aurrera hau eguneratu egingo dela eta kontsumo-tarteak, etxebizitza bakoitzean 
erroldatutako pertsona kopuruaren menpekoan izango direla. 

 Beharrezko xedeetarako, etxebizitza bakoitzean bizi den biztanle kopurua, 
Udalak emandako azken erroldan azaltzen direnak izango dira. 

 Pertsonarik erroldatuta ez dagoen etxebizitzen kasuan, kontsumo guztiari 
aplikatuko zaion prezioa, goiko tartekoa izango da (330 litro, biztanle eta eguneko 
baino gehiago) 
 

IRIZPENA 
 
LEHENENGOA.- 2016RAKO Ura, Saneamendu eta azpiegituren kanonak onartu:  
 
2.- UDAL UR HORNIDURAGATIKO TASA  
 

AGUA  Euro/hiruhilabeteko. 
  2016 
URA PARTZUERGOTIK HARTZEN DUTENENTZAT SARI TAULA    

 BEZa gabeko prezioak   
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ETXEKO ERABILERAK    
                                                                          13      8,906 
                                                                          15      10,774 
                                                                          20      21,274 
                                                                          25      32,387 
                                                                          30      45,602 
                                                                          40      87,372 
                                                                          50      132,951 
                                                                          65      250,982 
                                                                          80      377,676 
                                                                        100      531,799 
    
ETXEKO ERABILERAK EZ DIRENAK    
                                                                          13      20,487 
                                                                          15      25,108 
                                                                          20      57,277 
                                                                          25      86,764 
                                                                          30      121,594 
                                                                          40      236,383 
                                                                          50      357,977 
                                                                          65      689,574 
                                                                          80      1036,491 
                                                                        100      1431,898 
  
  
KONTSUMO KUTOA M3 KO  
 
Tarifa biztanle kopurua kontutan izan gabe  
 ETXETIARRA 
 
1tramoa (0-30) 
 

0,570 

2tramoa (31-60) 

 
0,635 

3tramoa(61-90) 
 

0,658 

4tramoa (90 0,717   

  
 
Tarifa Biztanle kopurua kontutan izanda 
 
ETXETIARRA 

110 litro/(biz*eg)arte 
 

0,570 

110 etik 220 litro/(biz*eg)bitarte 

 
0,635 

220etik 330 litro/(biz*eg)bitarte 
 

0,658 

330 litro baino gehiago/ (biz*eg) 

 
0,717 

 
 
  

EZ ETXETIARRA  

1tramoa (0-50) 1,288 
2tramoa (51-500) 1,475 
 3tramoa (500…) 1,535 
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Kuota finkoan %90 eko hobaria izango dute suteak itzaltzeko zerbitzurako jarritako 
kontadoreek. 
%80 KO hobaria izango dute udal eraikinen kontadoreek  
Kontsumoaren faktura zatika egiten denez, familia ugarien etxeko kontsumoak (3 
seme alaba edo gehiago) 30 m3tik gorakoak, lehenengo zatirako ezarritako prezioan 
fakturatuko dira. 
Era berdinean aplikatuko da 5 edo pertsona gehiago erroldatuta dauden 
etxebizitzetan. 
Interesatuek artikulu honetan ezattitakoa eskatu beharko dute egiaztatuz urtero familia 
ugarien izaera betetzen dutela edo 5 edo pertsona gehiago daudela erroldatuta 
etxebizitza horretan.  

   

URA PARTZUERGOTIK HARTZEN EZ DUTENENTZAT SARI TAULA    

ETXEKO ERABILERAK 
 BEZa gabeko 
prezioak 

                                                                          13      5,600 
                                                                          15      5,600 
                                                                          20      9,955 
                                                                          25      15,555 
                                                                          30      22,400 
                                                                          40      39,821 
                                                                          50      62,221 
                                                                          65      105,153 
                                                                          80      159,286 
                                                                        100      248,885 
    
 ETXEKOAK EZ DIREN ERABILERAK   
                                                                          13      9,800 
                                                                          15      9,800 
                                                                          20      17,422 
                                                                          25      27,221 
                                                                          30      39,199 
                                                                          40      69,687 
                                                                          50      108,886 
                                                                          65      184,019 
                                                                          80      278,751 
                                                                        100      435,548 
  
KONTSUMO KUTOA M3 KO  
 
Tarifa biztanle kopurua kontutan izan gabe  
 ETXETIARRA 
 
1tramoa (0-30) 
 

0,411 

2tramoa (31-60) 

 
0,473 

3tramoa(61-90) 
 

0,473 

4tramoa (90 0,533   

  
 
Tarifa Biztanle kopurua kontutan izanda 
 
ETXETIARRA 

110 litro/(biz*eg)arte 

 0,411 
110 etik 220 litro/(biz*eg)bitarte 
 

0,473  
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220etik 330 litro/(biz*eg)bitarte 

 0,473 
330 litro baino gehiago/ (biz*eg) 
 0,533 

 
 

EZ ETXETIARRA  

1tramoa (0-50) 0,730  
2tramoa (51-500) 0,803 
 3Tramoa (500…) 0,876  
  
Kuota finkoan %90 eko hobaria izango dute suteak itzaltzeko zerbitzurako jarritako 
kontadoreek.  

Kuota finkoan %80 eko hobaria izango dute udal eraikinen kontadoreek  
 Kontsumoaren faktura zatika egiten denez, familia ugarien etxeko kontsumoak (3 
seme alaba edo gehiago) 30 m3tik gorakoak, lehenengo zatirako ezarrtitako prezioan 
fakturatuko dira. 
Era berdinean aplikatuko da 5 edo pertsona gehiago erroldatuta dauden 
etxebizitzetan. 
Interesatuek artikulu honetan ezattitakoa eskatu beharko dute egiaztatuz urtero familia 
ugarien izaera betetzen dutela edo 5 edo pertsona gehiago daudela erroldatuta 
etxebizitza horretan.  

Kontadore seguruak:   

                                                                          13      2,022 
                                                                          15      2,305 
                                                                          20      2,538 
                                                                          25      2,780 
                                                                          30      3,569 
                                                                          40      4,610 
                                                                          50      9,615 
                                                                          65      10,585 
                                                                          80      11,930 
                                                                        100      12,890 
  

  

ESTOLDERIA ZERBITZUGINTZA   

   

URA PARTZUERGOTIK HARTZEN DUTENENTZAT SARI TAULA   

 
BEZa gabeko 
prezioak 

ETXEKO ERABILERAK  

                                                                          13      7,103 
                                                                          15      8,575 
                                                                          20      16,958 
                                                                          25      25,825 
                                                                          30      36,367 
                                                                          40      69,615 
                                                                          50      105,981 
                                                                          65      199,880 
                                                                          80      300,802 
                                                                        100      423,934 
    
ETXEKOAK EZ DIREN ERABILERAK   
                                                                          13      15,886 
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                                                                          15      19,537 
                                                                          20      44,543 
                                                                          25      67,485 
                                                                          30      94,476 
                                                                          40      183,926 
                                                                          50      278,409 
                                                                          65      537,335 
                                                                          80      801,311 
                                                                        100      1113,632 
  
   
KONTSUMO KUTOA M3 KO  
 
Tarifa biztanle kopurua kontutan izan gabe  
 ETXETIARRA 
 
1tramoa (0-30) 

 
0,304 

2tramoa (31-60) 
 

0,353 

3tramoa(61-90) 

 
0,378 

4tramoa (90 0,503   

  
 
Tarifa Biztanle kopurua kontutan izanda 
 
ETXETIARRA 

110 litro/(biz*eg)arte 
 

0,304 

110 etik 220 litro/(biz*eg)bitarte 

 
0,353 

220etik 330 litro/(biz*eg)bitarte 
 

0,378 

330 litro baino gehiago/ (biz*eg) 

 
0,503 

  

EZ ETXETIARRA  

1tramoa (0-50) 0,666 
2tramoa (51-500) 0,706 
 3tramoa (500…) 0,761 
  
Kuota finkoan %90 eko hobaria izango dute suteak itzaltzeko zerbitzurako jarritako 
kontadoreek. 
Kuota finkoan %80 eko hobaria izango dute udal eraikinen kontadoreek  
Kontsumoaren faktura zatika egiten denez, familia ugarien etxeko kontsumoak (3 
seme alaba edo gehiago) 30 m3tik gorakoak, lehenengo zatirako ezarrtitako prezioan 
fakturatuko dira. 
Era berdinean aplikatuko da 5 edo pertsona gehiago erroldatuta dauden 
etxebizitzetan. 
Interesatuek artikulu honetan ezattitakoa eskatu beharko dute egiaztatuz urtero familia 
ugarien izaera betetzen dutela edo 5 edo pertsona gehiago daudela erroldatuta 
etxebizitza horretan.  
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 AZPIEGITUREN DIRUBIDE SARIA  
Euro/hiruhilabetek
o 

  
2016 
 

    

  
 BEZa gabeko 
prezioak 

ETXEKO ERABILERAK    
13 2,395 
15 2,800 
20 5,699 
25 8,723 
30 12,335 
40 23,302 
50 35,650 
65 65,967 
80 99,376 
100 142,536 
ETXEKOAK EZ DIREN ERABILERAK    
13 5,180 
15 6,269 
20 14,373 
25 21,863 
30 30,748 
40 59,088 
50 89,836 
65 170,317 
80 256,226 
100 356,556 
    
KONTSUMO KUOTA M3 KO  
 
Tarifa biztanle kopurua kontutan izan gabe  
 ETXETIARRA 
 
1tramoa (0-30) 
 

0,156 

2tramoa (31-60) 

 
0,173 

3tramoa(61-90) 

 
0,178 

4tramoa (90 0,194   

  
 
Tarifa Biztanle kopurua kontutan izanda 
 
ETXETIARRA 

110 litro/(biz*eg)arte 

 
0,156 

110 etik 220 litro/(biz*eg)bitarte 

 
0,173 

220etik 330 litro/(biz*eg)bitarte 
 

0,178 

330 litro baino gehiago/ (biz*eg) 

 
0,194 
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EZ ETXETIARRA  

1tramoa (0-50) 0,322 
2tramoa (51-500) 0,366 
 3tramoa (500…) 0,390 
  
Kontsumoaren faktura zatika egiten denez, familia ugarien etxeko kontsumoak (3 seme 
alaba edo gehiago) 30 m3tik gorakoak, lehenengo zatirako ezarrtitako prezioan 
fakturatuko dira. 
Era berdinean aplikatuko da 5 edo pertsona gehiago erroldatuta dauden etxebizitzetan. 
Interesatuek artikulu honetan ezattitakoa eskatu beharko dute egiaztatuz urtero familia 
ugarien izaera betetzen dutela edo 5 edo pertsona gehiago daudela erroldatuta 
etxebizitza horretan.  

  
Kuota finkoan %90 eko hobaria izango dute suteak itzaltzeko zerbitzurako jarritako 
kontadoreek.  

Udal eraikinen kontadoreek salbuetsita egongo dira.   
   
   
MATXURATUTAKO KONTAGAILUAK KONPONTZEKO  EDO ALDATZEKO ETA 
KONTAGAILUEN ALDIAN ALDIKO BERRIKUNTZETAN EGIN BEHARREKO LAN  
DESBERDINEN PREZIOAK 
 
1.- Horniketa altak: Kontagailu berri bat jartzea beharrezkoa dute. Prezioak BEZ gabe. 
 
DIAMETROA 2016. urtea 
13mm 112,230 
15mm 112,230 
20mm 139,790 
25mm 208,300 
30mm 253,700 
40mm 616,050 
50mm 884,900 
65mm 1.131,510 
80mm 1.390,240 
100mm 1.686,650 
  
 
2.- Kontagailuen egiaztapena. Prezioak BEZ gabe 
2.1.- Berrikuspena Gipuzkoako Urak, S.A.-ren Patroiaren aurka: Abonatuak 
berrikuspena Gipuzkoako Urak, S.A. ren patroiaren aurka eskatzen badu eta emaitzen 
arabera kontagailua egokiro neurtzen ari bada, Ordenantza honek ezarritakoaren 
arabera, eskatzaileak ordaindu beharko du: 
 
DIAMETRO 2.016 urtea 
De 13 a 20mm 51,500  
  
Egiaztapenatik kontagailua zuzen ez dabilela ateratzen bada, eskatzaileak ez du 
inongo kopururik ordainduko. 
 
2.2.- Fabrikatzailearen patroiaren aurkako berrikuspena: Abonatuaren aldetik 
fabrikatzailearen patroiaren aurka berrikuspena eskatzen bada eta emaitzaren 
ondorioz egokiro neurtzen ari dela ateratzen bada, Ordenantza honek ezarritakoaren 
arabera, eskatzaileak ordaindu beharko du.: 
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DIAMETRO 2.016 

13mm 140,910 
15mm 146,120 
20mm 150,820 
25mm 165,230 
30mm 219,860 
40mm 329,120 
50mm 439,690 
65mm 688,330 
80mm 1.099,380 
100mm 1.649,060 
  
Egiaztapenatik kontagailua zuzen ez dabilela ateratzen bada, eskatzaileak ez du 
inongo kopururik ordainduko. 
 
3.- Titularitatearen aldaketa: Prezioak BEZ gabe. 
Zerbitzuaren kontratuaren titularitatea aldatzeagatik, eskatzaileak honako hau 
ordainduko du: 
  
  2.016 urtea 
Etxeko erabilerak 14,300 
Etxeko erabilerak ez direnak 21,400 
  
  

 
Ura, estoldera eta azpiegituren kanonaren tasan hobaria ezartzen da familia-unitateko 
kideen eta  errentaren arabera:. 
 
 Hileroko soldata maila, Profesioarteko Gutxieneko Soldatarekin konparatuz 

  PGS edo < PGS + 

%10 

PGS + 

%20 

PGS + 

%30 

PGS + 

%40 

PGS + 

%50 

PGS + 

%60 

PGS + 

%75 
2 90% 75% 50% 25% 25% - - - 
3 90% 90% 75% 50% 25% - - - 
4 95% 90% 90% 75% 50% 25% 25% 25% 
5 95% 90% 90% 90% 75% 50% 25% 25% 
6 95% 90% 90% 90% 90% 75% 50% 50% 
7 95% 90% 90% 90% 90% 90% 75% 75% 

 
Gaitasun ekonomikoa balioztatzeko, aldagai hauek hartuko dira kontuan: 
 
a) ERRENTA 
 
Familia-unitateak guztira dituen sarrerak hartuko ditugu errentatzat: 
 
Lan-etekinak, baita pentsioak eta gizarte-aurreikuspenetako prestazioak ere, haien 
erregimena edozein delarik ere. 
Higigarrien eta higiezinen kapitalaren etekinak. 
Enpresa- edo lanbide-jardueren etekinak. 
(Balio horiek kalkulatzeko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarako ezarritako 
arauak jarraituko dira). 
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b) ONDAREA 
 
Higigarrien eta higiezinen guztizko kapitala hartuko dugu ondaretzat. 
Bizikidetza unitatea osatzen duten pertsonen ondare guztiaren kopuruak ondorengo 
mugak gaindituko balitu ez litzaioke hobaririk ezarriko tasari 
Goi muga hauek Dirusarrerak Bermatzeko Errentaren araberakoak dira. 
 
DBE ren GEHIENEZKO URTEKO KOPURUA 2015erako 
B.U.aren pertsona kopurua OROKORRA €/ Urteko gehienez)*4 
1 29.725,44 
2 38.170,56 
3 42.223,68 
 
Kopuru hauek 2016rako Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako sailaren 
ebazpenak DEBaren 2016ko kopuruak onartzen dituenean eguneratuko dira. 
 
(Balio horiek kalkulatzeko, Ondarearen gaineko Zergarako ezarritako arauak jarraituko 
dira). 
Higigarrien kapitala:  kontu korronteko eta eperako gordailuak, inbertsio-fondoak eta 
pentsio-fondoak, balore higigarriak, bizi-aseguruak eta aldi baterako edo biziarteko 
errentak, arte-objektuak, antzinatasuna, bitxiak eta baliozko objektuak. 
Higiezinen kapitala:  landa- eta hiri-ondasun guztiak. 
Ohiko etxebizitza:  ohiko bizileku gisa finkatuta dagoen titulartasuneko etxebizitza. 
 
c) FAMILIA- EDO BIZIKIDETZA-UNITATEKO PERTSONEN KOPURU A: 
Familia-unitatea:  senar-emazteak eta haien mende dauden haurrek edo ezinduek 
osatzen dute, bai eta judizialki guraso-ahal luzatua edo birgaitua duten adin nagusiko 
ezgaituek.  
Bizikidetza-unitatea:  ohiko bizilekuan batera bizi diren pertsona guztiek osatzen dute. 
Gaitasun ekonomikoaren gaineko datuak faltsutzeak edo ezkutatzeak zerbitzuak eten 
ahal izango ditu aldi baterako edo betiko. 
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Beraz, Ogasuna, Finantzak, Pertsonala eta Antolaketarako Batzordeak honako 
irizpena proposatzen dio Udal Osoko Bilkurari: 
 
 

IRIZPENA 
 
LEHENENGOA.-  2016ko ura, saneamendu eta azpiegituren dirubide sarietarako 
tarifak onartzea 
 
BIGARRENA : Espedientea jendaurrean jartzea, uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak, 
Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituenak, 16.1. artikuluan xedatutakoa betez, 
bitarteko ofizial honetan, Udaleko iragarki-taulan eta Gipuzkoan zabalkunde 
handieneko egunkarian iragarkiak argitaratuta, aipatutako artikuluan, 2. idatz-zatian, 
adierazitakoaren arabera, eta arau hauei jarraituz: 
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a)Agiriak erakusgai dauden lekua: Udaletxeko Kontuhartzailetzan. 
 
b) Agiriak aztertu eta, hala badagokio, erreklamazioak egiteko epea: 30 lanegun, 
iragarki hau azken aldiz argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita. 
 
Honako hauek egin ditzakete erreklamazioak:  Uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 
17. artikuluan adierazitakoak. 
 
Erreklamazioak aurkezteko lekua: Udaletxeko Sarrera Erregistro Orokorra. Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan zehaztutako lekuetan ere aurkez 
daitezke erreklamazioak. 
 
Erreklamazioen hartzailea: Udalbatza osoa. 
 
HIRUGARRENA: Informazio hau jendaurrean jartzeko epea amaitu eta erreklamaziorik 
edo oharrik egin ez bada, behin betiko bilakatuko dira hartutako erabakiak, erabaki 
gehiagoren beharrik gabe. 
 
ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Miguel Angel Bastida, Maitane 
Unanue, Sonia Vázquez, Ainara Goenaga, Gaizka Larrañaga,Miguel Reimundez 
 
ABSTENTZIOAK: Jose Joakin Etxaniz.” 
 

 
Jose Joakin Etxaniz jaunak honela dio: “Uraren tasan berriz, gehien 

kontsumitzen duenak gehiago ordaindu behar duenaren aldekoak gara, et 
auraren kontsumo arduratsu bat egiteko, 30m3 baina gehiago kontsumitzen 
dutenen tasa askoz gehiago zigortzea eskatzen dugu. Dena den, 
mankomunitateko prezioekin bat egin behar dugunez 2020rako eta kontsumoa 
gehiago zigortua izango delako baietza bozkatuko dugu. 

Dena den, badirudi dagoen egoera kontuta hartu gabe, zerga denak 
igotzea nahi digutula, baina ez da horrela eta ordaindu ezin duenari 
hobariak/laguntzak eskaintzea litzateke guretzat egokiena.” 

 
Miguel Reimundez jaunak honakoa dio: “En este punto nosotros 

tenemos dudas reales sobre si hay un incremento o si hay un decremento en el 
coste. 

Consideramos sin embargo muy positivos dos puntos: por primera vez 
se establece una fecha de equilibrio o de igualación de las tarifas que el 
Ayuntamiento tenía con las tarifas que fija el Consorcio con lo cual nos parece 
bueno y estamos de acuerdo. Por otra parte desde el punto de vista del 
medioambiente o del ecológico, con el incremento del coste sobre el consumo 
también estamos de acuerdo. El que mas agua consume mas debe de pagar 
porque el agua es un bien escaso y limitado. Por lo tanto, hay que racionalizar 
su consumo. Vamos a votar a favor.” 
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El señor Alcalde quiere hacer una pequeña observación a Jose Joakin 
dado que la gente con problemas económicos y que cumplan unos requisitos 
tienen bonificaciones muy importantes en los recibos de agua. Asimismo 
pregunta tanto a la Secretaria como a la Interventora si es correcta dicha 
información. 

 
La Secretaria confirma que tienen bonificaciones tanto en el agua como 

en la recogida de residuos. En cuanto a las fechas de convergencia de las 
tarifas de Azkoitia y las del Consorcio informa que se establecieron en el 
Convenio que en su día se firmó. 

 
Jose Joakin Etxaniz jaunak ez du uste hobaririk ez dagoenik, baizik eta 

igo beharrekoa igotzea iruditzen zaio egokiena ordaindu ahal duenak 
ordainduko duelarik, denok kontsumitzen duguna denon artean ordaintzeko eta 
herritarra ez engainatzeko. 

 
Bozketaren emaitza honakoa da: 
 

- Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga eta 
Maitane Unanue Azkue, Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga 
Andueza, Jose Joakin Etxaniz Peña eta Miguel Reimundez 
Milan. 
 

 
Beraz, Udalbatza Osoak 2016 urterako ur hornikuntza, saneamendu eta 

azpiegituren dirubide sarien tarifen aldaketa hasieraz onartzea aho batez 
erabaki du. 

 
 
6.- ZIRKUAK, IKUSKIZUNAK EDO ANTZEKOAK UDAL JABARI 

PUBLIKOA OKUPATZEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENAN TZA 
FISKALAREN HASIERAKO ONESPENA.  

 
Ana Azkoitia andreak tasa berri bat dela adierazi du eta honako irizpena 

aurkeztu du: 
 

“OGASUNA, BARNE ANTOLAKUNTZA, PERTSONALA, KONTRATAZ IOA, 
SUSTAPEN EKONOMIKOA ETA MERKATARITZA  BATZORDEAREN 

IRIZPENA 
 
ZIRKUAK, IKUSKIZUNAK EDO ANTZEKOAK UDAL JABARI PUBL IKOA 
OKUPATZEAGATIK EZARRIRIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENA NTZA 
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1.-AURREKARIAK  
 
Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak 20. 
artikuluan xedatzen duenez, Ordenantza ezarri eta onartzeko erabakia hartu ondoren, 
Gipuzkoako udalerriek tasak finkatu eta exijitu ahal izango dituzte, foru arau honetan 
jasotakoari jarraiki, udalaren herri jabariaren erabilera pribatibo edo probetxamendu 
bereziengatik. Nolanahi ere, tasatzat hartuko dira Gipuzkoako udalerriek udal jabari 
publikoaren erabilera pribatibo edo probetxamendu berezia, eta, halaber, erabilera 
publikoari atxikitako beste ondasun batzuena, egiteagatik finkatzen dituzten ondarezko 
prestazioak. 
 
Udal honek erabaki du tasak ezartzea , ZIRKUAK, IKUSKIZUNAK EDO ANTZEKOAK 
Udal jabego publikoa okupatzegatik.  
 
2. LEGE AZALPENA 
 
Udal jabego publikoaren erabilera mugatua edo aprobetxamendu bereziagatik aplikatzen diren 
tasei dagokienez, azterketa 2009ko ekitaldiari dagozkion prezioekin egin da, Gipuzkoako Toki 
Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauko 24.1. artikuluak 
xedatutakoaren arabera. Artikulu honek ondokoa ezartzen du: udal jabego publikoaren erabilera 
mugatua edo aprobetxamendu bereziagatik aplikatzen diren tasen zenbatekoa honela finkatuko 
da: a) Orokorrean, erreferentzia gisa hartuz erabilera edo aprobetxamendu horretatik 
eratorritako erabilgarritasunak merkatuan izango lukeen balioa, ukitutako ondasunak jabari 
publikokoak izango ez balira.  
 
 Toki entitateari dagokion kontraprestazioa da, partikular batek jabari publikoko lursailak 
era mugatuan erabiltzea. Okupazioaren merkatuko balioa edo eratorritako erabilgarritasuna 
lortzeko, antzeko ezaugarriak eta egoera bera duen lursail bat eskuratzeko beharrezkoa den 
kapitalaren ordainketak ekarriko lukeen kostu finantzarioa kalkulatu behar da, eta hori lursail 
horrek merkatuan duen alokairu prezioarekin bat etorriko da. Horrela lortutako balioa aukera 
koefiziente batzuk aplikatuz zuzentzen da, obra materialekin egindako okupazioa zehatzen 
dutenak, jabari publikoaren erabiltzailearen mesederako direlako soilik, eta gainerako 
herritarren kalterako, eta gainerako herritarrei balio erantsiren bat eskaintzen dieten erabilera 
mugatuen alde egiten dute.  
 
 Zirkuen edota ikuskizunen kasuan egokiera koefizientea 1,20koa da, Bide publikoa  
negozioa osatzen duen zati moduan erabiltzean ezartzen den tasaren modukoa. 

 

 Bestalde, okupazio horien kudeaketak duen kostua aztertuz, udal langileen 
arduraldiaren ikuspegitik eta egitura eta elementu orokorren erabileraren ikuspegitik, 
ondorioztatzen da, tasaren zenbatekoaren % 15 kontzeptu hori estaltzera bideratuko 
litzatekeela, eta gainerako % 85, bat etorriko litzatekeela jabari publikoaren erabilera 
mugatuarengatiko konpentsazioarekin. Hori hala da orokorrean.  
 
Halaber, kasu batzuetan bestelako portzentajean ezartzen dira, salbuespen gisa. 
 

JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA MUGATUARENGATIK 
APLIKATZEN DEN TASA 
    

Tarifa 2010 orden Denbora 
Unitatea 
M2 

Prezio m2 
eguna 

       
Zirkua, ikuskizunak edo antzekoak   0,15 eguna 1 0,15 
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URTEKO ALOKAIRUA, JABARI PUBLIKOKO ONDASUNAK ETA ER ABILTZEAREN 
BALIOA  

     
  KALEEN MAILA 
  1ª 2ª 3ª Unica 
Merkataritza lokal baten alokairua, m2 ko prezioa 126,24 73,56 54,6 126,24 
Merkataritza local baten alokairua hilabeteko, prezioa m2ko 10,52 6,13 4,55 10,52 
Merkataritza lokal baten alokairua eguneko, prezioa m2ko 0,35 0,02 0,16 0,35 
 

JABARI PUBLIKOAREN APROBETXAMENDU EDO ERABILERA MUG ATUAREN 
MERKATUKO BALIOA  

    PRECIO M2 APROV.   PRECIO M2 APROV.CORREG. 
    Categoria calles   Categoria calles 

Zirkua, ikuskizunak edo 
antzekoak       0,35 1,20      0,42 

 

 
JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA MUGATUAREN TASEN KOSTU A   

       

   
TARIFA 
ORDEN 

APROB B 
BALIOA 

JARD 
BALIOA 

BALIOA  
GUZTIRA 

      
Zirkua, 
ikuskizunak 
edo antzekoak   0,15 0,42 0,063 0,483 
      

Azkoitia, 2015eko urriaren 19a 
Kontuhartzailea, 

 
IRIZPENA 

 
LEHENENGOA: Goian adierazitakoa ikusita, proposatzen da tasak ezartzea zirkuak, 
ikuskizunak edo antzekoak udal jabari publikoa okupatzeagatik 
 
BIGARRENA:  udal jabari publikoa okupatzeagatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskala 
arautzen duen Zerga Ordenantza eta horri gehitutako eranskina onartzea. Hau da idatzitako 
testua: 

 UDAL JABARI PUBLIKOA OKUPATZEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA, ZIRKUAK, 
IKUSKIZUNAK EDO ANTZEKOAK DIRENEAN. 

I- XEDAPEN OROKORRAK. 

1.art.- Gipuzkoako Hazienda Lokalak erregulatzen duen Foru Arauak xedatuaren arabera, Udal honek eranskineko 
tarifetan adierazten diren jabari publikoko ondasunen erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatiko prezio 
publikoak erabaki eta galdatzen ditu, Ordenantza honetako arauei jarraituz. 

2. art.- Ordenantza udal barruti osoan aplikatuko da. 

II- ZERGA EGITATEA. 

3. art.- Udaleko jabari publikoaren erabilpen pribatiboa edo ustiapen berezian datza zerga egitatea. Zirkuak, ikuskizunak 
edo antzekoak direnean Udal jabari publikoa okupatzen dutenak edota ustiapen berezia lortzen dutenean. 
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III- SUBJEKTU PASIBOA. 

4. art.- 1.- Subjektu pasiboak izango dira, zergadun moduan, Gipuzkoako Hazienda Lokalak erregulatzen dituen 
uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauko 20.2 artikuluak dioen ustezkoren baten arabera, udal jabari publikoa bereziki 
banakako etekin gisa erabili edo ustiatzen duten pertsona fisiko eta entitate juridikoak, berauek Gipuzkoa lurralde 
historikoko Zergen Foru Arau Orokorraren 35.3 artikuluan aipatzen direlarik. 

5. art.- Aipatu baimenak dagozkienek tasak ordaindu beharko dituzte, horrela izan ezean, ustiapenaren onuradunak 
direnek. 

IV- SALBUESPENAK, MURRIZKETAK ETA HOBARIAK. 

7.art. Irabaziak lortzeko asmorik ez duten elkarteak eta erakunde publikoak tasarenganako salbuetsita egongo dira 

V- OINARRI ZERGAGARRIA. 

8.art.- Jabari publikoaren erabilpen pribatiboa edo ustiapen berezian gauzatutako unitate bakoitza oinarri zergagarria 
izango da, eranskinean agertzen den moduan. 

VI- KUOTA. 

9.art.- 1.- Zerga-kuota, eranskinean finkatutakoaren arabera, tarifa bat ezarri ostean sortzen den zenbatekoan, xede 
horretarako adierazitako zenbateko finko batean edota bi prozesuak aldi berean ezarriz sortzen den zenbatekoan 
oinarrituko da. 

2.- Erabilpen pribatiboa edo ustiapen bereziak udaleko jabari publikoa apurtu edo hondatuko balu, onuradunak, tasaren 
ordainketari utzi gabe, berreraikitzeak edo konpontzeak lekarkeen aipatu gastuaren zenbateko osoa ordaintzera 
behartuta legoke, baita aldez aurretik zenbatekoa gordailutzera ere. 

Kalteak konponezinak balira, udalak, apurtutako ondasunen balioa edo kaltetutakoen narriaduraren zenbateko bereko 
kalte-ordainketa jasoko luke. 

Udalak ezin barkatu izango du, ez erabat, ez partzialki, atal honek aipatzen dituen kalte-ordainketaren zenbatekoa. 

VII- SORTZAPENA ETA EZARPEN ALDIA. 

10.art.- 1.- Udaleko jabari publikoaren erabilpen pribatiboa edo ustiapen bereziarengatiko tasa, zerga egitatearen 
izaeraren arabera, erabilpen pribatiboa edo ustiapen berezia hasten denean sortuko da, zenbateko osoa edo 
partzialaren gordailua eskatu daitekeelarik, edo jarduera edo espedientea hasiko duen eskera aurkezten denean, 
berau, dagokion ordainketa egin arte ,gauzatuko edo bideratuko ez delarik. 

2.- Tasaren izaera materialak honen aldizkako sortzapena eskatzen duenean, berau urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean 
egingo da eta ezarpen-aldiak urte natural osoa hartuko du, erabilpen pribatiboa edo ustiapen bereziaren ustezko 
hastapenean edo gelditzean izan ezik; kasu honetan, ezarpen-aldia egoera honetara egokituko da , eranskinean 
agertzen denaren arabera, kuotan dagokion hainbanaketarekin. 

3.- Subjektu pasiboaren zergati ez egozgarriengatik denean, jabari publikoaren erabilpena edo ustiapena prest ez 
badago edo gauzatzen ez bada, dagokion zenbatekoaren itzultzeari ekingo zaio. 

VIII- KITAPENA ETA DIRU SARTZEA. 

11.art.- Udalak azalpen bakoitzarengatik egin beharreko kitapena egingo du kitatutako zenbatekoa eskudirutan sartuz, 
eranskinetan azaltzen diren ordainarazpen bakoitzaren arau berezien arabera. 

IX- TASEN KUDEAKETA. 

12.art.- 1.- Efektu edo elementuen instalaziorako, hala nola hasieran emandakoen aldaketa, erreforma, zabaltze edo 
murrizketarako udalaren baimena beharrezkoa da.  Edozein kasutan, baimena Ordenantza honek erregulatzen dituen 
tasen ordainketari lotua egongo da eta ezin izango zaio erabilerari edo aprobetxamenduari ekin ordainketa egin arte. 

2.- Tasa ez ordaintzeak baimenaren errebokazioa dakar automatikoki. 

13.art.- Ordenantza honetan araututako tasek zerikusirik ez dute, lizentzia, baimen eta antzekoak emateko tasak 
arautzen dituen Ordenantzaren arabera ordaindu behar direnekin.  

14.art.- Lizentziarik gabeko erabilera edo aprobetxamenduagatik zehapenak jarri ahal izango ditu udalak. Edozein 
kasutan, bidezko izan daitezkeen zehapen eta erantzukizunen kalterik gabe, ustiapena edo erabilera baimenduta 
egongo balitz ordaindu beharko zatekeen zenbatekoa ordaindu beharko da. 

15.art. Ordenantza honek arautzen duen tasen kitapen, bilketa eta ikuskapenari dagokionean, hala nola, zergazko 
arauhausteen kalifikazioa eta kasu bakoitzari dagokion zehapenak erabakitzea Gipuzkoa lurralde historikoko Zergen 
Foru Arau Orokorrean aurreikusitakoa aplikatuko da 
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X- AZKEN XEDAPENA. 
Ordenantza hau 2015eko urriaren 28an egindako osoko bilkuran onartu zuen Udalak, 2016ko urtarrilaren 1ean jarriko 
da indarrean, eta horrelaxe jarraituko du ordenantzaren aldaketa edo indargabetzea erabaki arte. Eranskinen onarpen 
eguna eranskinetan bertan aipatzen da. 
 
ERANSKINA 2016 KO URTARRILAK1 A GEROZTIK INDARREAN DAGOENA 
 

UDAL JABARI PUBLIKOA OKUPATZEAGATIKO TASA ZIRKUA, IKUSKIZUNAK EDO ANTZEKOAK DIRENEAN 

 
Metro karratuko edota okupazio zatiko,egunean  0,15 € 
 

 
HIRUGARRENA: Espedientea jendaurrean jartzea, uztailaren 5eko 11/1989 Foru 
Arauak, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituenak, 16.1. artikuluan xedatutakoa 
betez, bitarteko ofizial honetan, Udaleko iragarki-taulan eta Gipuzkoan zabalkunde 
handieneko egunkarian iragarkiak argitaratuta, aipatutako artikuluan, 2. idatz-zatian, 
adierazitakoaren arabera, eta arau hauei jarraituz: 
 
Agiriak erakusgai dauden lekua: Udaletxeko Kontuhartzailetzan. 
 
b) Agiriak aztertu eta, hala badagokio, erreklamazioak egiteko epea: 30 lanegun, 
iragarki hau azken aldiz argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita. 
 
Honako hauek egin ditzakete erreklamazioak:  Uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 
17. artikuluan adierazitakoak. 
 
Erreklamazioak aurkezteko lekua: Udaletxeko Sarrera Erregistro Orokorra. Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan zehaztutako lekuetan ere aurkez 
daitezke erreklamazioak. 
 
Erreklamazioen hartzailea: Udalbatza osoa. 
 
LAUGARRENA: Informazio hau jendaurrean jartzeko epea amaitu eta erreklamaziorik 
edo oharrik egin ez bada, behin betiko bilakatuko dira hartutako erabakiak, erabaki 
gehiagoren beharrik gabe. 
 
ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Miguel Angel Bastida, Maitane 
Unanue, Sonia Vázquez, Ainara Goenaga, Gaizka Larrañaga, Miguel Reimundez, 
Jose Joakin Etxaniz.” 
 
 

Jose Joakin Etxaniz jaunak aldeko botoa emango duela iragarri du nahiz 
eta eginiko ekarpenari, hau da, euskara lantzen dutenei hobariak jartzearena, 
jaramon handirik ez egin. 

 
 
Bozketaren emaitza honakoa da: 
 

- Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
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Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga eta 
Maitane Unanue Azkue, Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga 
Andueza, Jose Joakin Etxaniz Peña eta Miguel Reimundez 
Milan. 
 

 
Beraz, Udalbatza Osoak zirkuak, ikuskizunak edo antzekoak udal jabari 

publikoa okupatzeagatiko tasa arautzen duen Ordenantza Fiskala hasieraz 
onartzea aho batez erabaki du. 

 
 
7.- 2016 URTERAKO TAXI TARIFEN ONESPENA.  
 
Honako irizpena aurkeztu da: 
 

“OGASUN, PERTSONAL, BARNE-ANTOLAKETA, ETA KONTRATAZ IOKO 
BATZORDEAREN IRIZPENA 
 

TAXISEN TARIFAK 2016.URTERAKO  
 
1.- AURREKARIAK  
 
AGITAX, Gipuzkoako Taxiaren Elkarteak, 2016. urteko tarifen proposamena igorri 
zuen. 
Proposamen honetan, 2015eko tarifa berberak onartzea azaltzen zen. Honako hau da 
proposamena: 
 
 
2016 ko HIRI BARRUKO TARIFA 

KONTZEPTU 
TARIFA 

GUTXIENA KILOMETRO 
IBILITA 

ITXARON ORDUA 

TARIFA 1 3,4878 1,1006 21,0181 
TARIFA 2 3,5131 1,7553 33,0383 
 
TARIFA 1: Lanegunetan 07:00 tik 22:00 arte 
TARIFA 2:Tarifa hau egunero ezarriko da 22:00 tik 07:00 arte. Bai igande eta araudi 
autonomika eta lokaleko erabakitako jaiegunetan 7:00 tik 22:00 arte baita larunbatetan. 
 
Beraz, Ogasuna, Finantzak, Pertsonala eta Antolaketarako Batzordeak honako 
irizpena proposatzen dio Udal Osoko Bilkurari: 
 
 

IRIZPENA 
 
LEHENENGOA.- 2016 ko taxisen tarifak onartzea. 
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AURREKO TARIFAK  

 
2015eko HIRI BARRUKO TARIFA  

KONTZEPTU 
TARIFA 

GUTXIENA KILOMETRO 
IBILITA 

ITXARON ORDUA 

TARIFA 1 3,4878 1,1006 21,0181 
TARIFA 2 3,5131 1,7553 33,0383 

 
DATORREN URTERAKO PROPOSATUTAKO TARIFAK  

 
2016 ko HIRI BARRUKO TARIFA 

KONTZEPTU 
TARIFA 

GUTXIENA KILOMETRO 
IBILITA 

ITXARON ORDUA 

TARIFA 1 3,4878 1,1006 21,0181 
TARIFA 2 3,5131 1,7553 33,0383 
 
TARIFA 1: Lanegunetan 07:00 tik 22:00 arte 
TARIFA 2:Tarifa hau egunero ezarriko da 22:00 tik 07:00 arte. Bai igande eta araudi 
autonomika eta lokaleko erabakitako jaiegunetan 7:00 tik 22:00 arte baita larunbatetan. 
 
 
BIGARRENA.- Iraurgi Lantzen, S.A.-ri eta Azpeitiko Udal ingurumen teknikaria den 
Izaskun Ceciagari jakinaraztea. 
 
Ogasuna, Finantzak, Pertsonala eta Barne Antolaketarako Batzordeak, 2015eko 
urriaren 22 ko bilkuran, gaia aztertu eta irizpena eman zuen. Tarifa 1 eta 2 a onartzea. 
 
ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Miguel Angel Bastida, Maitane 

Unanue, Sonia Vázquez, Ainara Goenaga, Gaizka Larrañaga,Miguel Reimundez, 
Jose Joakin Etxaniz.” 

 
 

Bozketaren emaitza honakoa da: 
 

- Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga eta 
Maitane Unanue Azkue, Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga 
Andueza, Jose Joakin Etxaniz Peña eta Miguel Reimundez 
Milan. 
 

 
Beraz, Udalbatza Osoak 2016 urterako taxi tarifak onartzea aho batez 

erabaki du. 
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8.- KREDITU GEHIGARRIEN BIDEZ KREDITUAK ALDATZEKO 7  
ZENBAKIDUN ESPEDIENTEAREN HASIERAKO ONESPENA.  

 
Honako irizpena aurkeztu du Ana Azkoitia andreak: 
 

“OGASUNA, BARNE ANTOLAKUNTZA, PERTSONALA, KONTRATAZ IOA, 
SUSTAPEN EKONOMIKOA ETA MERKATARITZA  BATZORDEAREN 

IRIZPENA 
 
 Ikusita Udalaren 2015eko ekitaldiko aurrekontuen barnean kreditu gehigarrien bidez 
kredituak aldatzeko izapidetzen ari den espedientea. 
 
 Aztertuta aurrekontu-partidetako kredituak eta horiek finantzatzen dituzten baliabideak 
emendatzeko proposamenak, eta txostenak, ziurtagiriak eta aipatutako agirian egindako 
gainerako jarduerak. 
 
 Aintzat hartuta gastuak egiteko premia larria eta aipatutako emendakinak finantzatzen 
dituzten baliabideen eraginkortasuna behar bezala egiaztatuta geratu direla eta kreditu-aldaketa 
hori mesedegarria izango dela aurrekontuaren garapena arindu eta aurrekontuaren mendeko 
zerbitzuen kudeaketa hobetzeko. 
 
 Ikusita, halaber, funtsen kontu-hartzailearen txostena, aipatutako espedientea aplikagarria 
zaion legezko araudira egokitzen dela baitio. 
 
 Honez gain, kontu-hartzaileak honako txosten hau egin du Aurrekontu egonkortasunaren 
eta finantza iraunkortasunaren helburuak eta gastu araua betetzeari buruzkoa 
 

TXOSTENA 
 

UDALA 
 

KREDITU ALDAKETA ESPEDIENTEA 
 

KREDITU GEHIGARRIAK 7/2015 
 

AURREKONTU EGONKORTASUNAREN ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN 
HELBURUAK ETA GASTU ARAUA BETETZEARI BURUZKOA 

 
ARAUDI APLIKAGARRIA: 
 

2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta 
Finantza Iraunkortasunari buruzkoa. 

13/2014 Foru Araua, azaroaren 17koa, Toki Administrazioaren arrazionalizazio 
eta iraunkortasun neurriak Gipuzkoako lurralde Historikoan aplikatzeko foru 
berezitasunari buruzkoa. 

Diputatuen Kontseiluaren Akordioa, 2014ko azaroaren 18koa,Gipuzkoako toki 
entitateek jarraitu beharreko jarraibidea 2015erako aurrekontuak prestatu, 
onartu eta gauzatzeko, aurrekontu egonkortasunari eta finantza 
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iraunkortasunari buruzko arauditik eratorritako defizitari eta zor publikoari 
lotutako helburuak betetze aldera 

 
AZTERTUTAKO TRAMITEA: KREDITU ALDAKETAREN ONARPENA 
 
1.- FORU ARAUAREN 1.2.a) ARTIKULUKO ENTITATEAK (administrazio izaera 

dutenak) 
 
1.1- ENTITATE ZERRENDA: 
 
AZKOITIKO UDALA 
SAN JOSE EGOITZA 
ZUBIAURRE ELKARGUNE INSTITUTOA 
 
1.2- HELBURUAK BETETZEARI BURUZKO EGIAZTAPENA 
 
Aurrekontuen egonkortasuna 
 
Kreditu aldaketaren espedienteak -2.080.181,53 euroko defizita du, SEC Nazio eta 
Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera. Ondorio horretarako doiketa 
adierazgarria egin beharra dago, kreditu aldaketa hau 2014ko Udaleko  diruzaintzako 
gerakinarekin finantziatu baita.Honez gain aurreko kreditu aldaketak ere 
gerakinarekin finantzatu dira. 
Doiketa honen zioa Diputatuen Kontseiluaren Akordioak, 2014ko azaroaren 
18koa,Gipuzkoako toki entitateek jarraitu beharreko jarraibidea 2015erako 
aurrekontuak prestatu, onartu eta gauzatzeko 1 erregelako azken atalean  
zehazturikoan dago. Bertan dio egonkortasun helburuaren ez betetzea diruzaintzako 
gerakina erabiltzearen ondorioz gertatu bada, planaren ordez Komunikazioa egin 
beharko zaio Udalbatzari. 
 
Ondoren taula batean zehazten dira gerakinaren finantziazioa. 
 
KREDITU ALDAKETAK Udalaren 2014ko 

gerakina 
Egoitzaren 2014ko 
gerakina 

Kreditu gehigarriak 1/2015 Egoitza  600.000,00 
Kreditu gehigarriak 2/2015 116.225,00  

Kreditu txertaketa Udala 2/2015 1.630.604,70  

Kreditu txertaketa Egoitza 1/2015  51.291,91 
Kreditu gehigarriak 3/2015 140.200,00  

Kreditu gehigarriak 4/2015 118.360,03  

Kreditu gehigarriak 5/2015 83.934,49  

Kreditu gehigarriak 6/2015 50.000,00  

Kreditu gehigarriak 7/2015 99.796.67  

GUZTIRA 2.239.120,89 651.291,91 
 
 
 . Honegatik doiketa 2.890.412,80€koa da eta ondorioz espedienteak 810.231,29 
€ko superabita du. Kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko kapituluetako sarreren eta 1etik 
7ra bitarteko kapituluetako gastuen arteko diferentziarekin parekatu da, goian 
zerrendatutako entitateen kontuak bateratuta. 
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2015rako ezarritako helburua defizit zero izatea da. 
 
Hori dela eta, Aurrekontu aldaketaren espedienteak betetzen du aurrekontu 
egonkortasunaren 2015rako helburua. 
 
Finantzen iraunkortasuna 
 
2015ko abenduaren 31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia 6.234.800,77€1, 
guztira, 2014an  aurreikusten den likidatutako sarrera arrunten (15.968.974,56€) %ko 
39,04 izango dela aurreikusten da. Kalkulua egiteko, 2014ko abenduaren 31ko zor 
biziaren zenbatekotik abiatu gara, indarrean ziren eragiketa guztiengatik, abaletatik 
eratorritako arriskua barne; emaitzari gehitu zaizkio hitzartu diren eta erabili gabe 
dauden eragiketak eta 2014rako aurreikusitakoak, eta kendu zaizkio 2015erako 
aurreikusitako amortizazioak.  
 
2015erako ezarritako helburua magnitude hori %95 baino txikiagoa izatea da. 
 
Hori dela eta, 2015eko kreditu aldaketaren espedienteak bete egiten du finantza 
iraunkortasunaren 2015erako helburua. 
 
Gastuaren araua 
 
2014ko eta 2015ko ekitaldien artean, gastu konputagarriaren bariazioa %25,45ko 
igoera da. 
 
 
Aurreko kalkulua egiteko, goian zerrendatutako entitateen datu bateratuak erabili 
dira, ondoko taulan xehatzen den moduan: 
 
2014ko aurrekontuko behin betiko likid gastu ez finantzarioa (kap:1etik 7ra):  14.759.166,16 
 
 
- 2014ko interesak(likid aurreikusp.):      -133.319,32 
 
Finantzaketa lotua duen gastua 2014an:      -1.806.808,12 
 
Udala: Gizartegintza Foru Aldundiak finantziatua    325.110,59 
 
Egoitza: Egoitzaren kudeaketa Foru Aldundiak finantziatua   933.447,00 
 Sikogeriatriko kudeaketa GFAk finantziatua    274.061,45 
 Eguneko zentroaren kudeaketa GFAk finantziatua   274.189,08 
2014ko gastu konputagarria aurreikuspena:     12.819.038,72 
 
 
2015ko Kreditu gehigarria 6/2015 Udala gastu ez finantzarioa (kap:1etik 7ra):  18.165.514,35 
 
- 2015ko interesak:            - 162.128,84 
 
-Finantzaketa lotua duen gastua 2015an:      -1.922.000,00 
 
Udala: Gizartegintza Foru Aldundiak finantziatua    270.000,00 

                                                           
1
  7.045.032,06(zorrari erantsi zaio caixako maileguaren kopuru osoa)-810.231,29(amortizazioak 2015) 
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Egoitza: Egoitzaren kudeaketa Foru Aldundiak finantziatua   1.036.000,00 
 Sikogeriatriko kudeaketa GFAk finantziatua    293.000,00 
 Eguneko zentroaren kudeaketa GFAk finantziatua   323.000,00 
 
 

2015ko gastu konputagarria:       16.081.385,51 
 
Gastu konputagarrien bariazioa      +%25,45 
 
2015rako ezarritako helburua gastu konputagarriaren bariazioa %1,3 baino txikiagoa 
izatea da. 
 
Hori dela eta,Udaleko kreditu gehigarriak 7/2015 espedienteak ez du betetzen 
2015erako gastuaren araua. 
 
1.3.- ONDORIOAK 
 
Aurrekontu aldaketaren espedienteak, kreditu gehigarriak 7/2015 motakoak, ez du 
betetzen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren arloetan 
2015erako ezarritako gastu araua. Beraz, Udala behartuta dago plan ekonomiko 
finantzarioa onartzera. 
Hala ere, 2014ko abenduaren 15ean GAOn argitaraturiko Gipuzkoako Toki entitateen 
aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza 
tutoretzaren eskumena garatzeko Jarraibidearen 3. Erregelan ezarritakoari jarraituz 
zera dio: 
 
Era berean, gastuaren araua bete ez duten entitateek, planaren ordez, komunikazio 
bat aurkeztu diezaiokete Udalbatzari, kontu hartzaileak sinatua, entitatearen 
finantza iraunkortasuna aztertu, ebaluatu eta egiaztatuko duena, baldintza hauek 
guztiak betetzen badituzte: 
-2014ko aurrekontuaren likidazioan, edo horren ezean bere aurreikuspenean, 
diruzaintza gerakina eta aurrezki garbia positiboak izatea. 
-2014rako defizit eta zor helburuak betetzea. 
 
 Hau horrela izanik eta 2014ko aurrekontu kontsolidatuaren likidazioan diruzaintza 
gerakina eta aurrezki garbia positiboak izanik, eta defizit eta zor helburua betetzen 
denez kontu hartzaile honek berariazko txostena egin du, honako honi erantsi zaiona, 
udalbatzarrari jakinaraziko zaiona, eta plan ekonomikoa ordezkatuko duena. 
 

Azkoitian, 2015ko urriak 22an 
Kontuhartzaileak 

 
.- Kontuhartzailearen txostena, plan ekonomikoa ordezkatzen duena, honako hau da: 
 

ENTITATEAREN FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN AZTERKETA ETA EBALUAKETA 
 

ZIOA:7/2015 KREDITU GEHIGARRIAK 
 GASTU ARAUA EZ BETETZEAGAITIK 

 
ARAUDI APLIKAGARRIA: 



 

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.net 
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 

75 

 
2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta 

Finantza Iraunkortasunari buruzkoa. 
13/2014 Foru Araua, azaroaren 17koa, Toki Administrazioaren arrazionalizazio 

eta iraunkortasun neurriak Gipuzkoako lurralde Historikoan aplikatzeko foru 
berezitasunari buruzkoa. 

Diputatuen Kontseiluaren Akordioa, 2014ko azaroaren 18koa,Gipuzkoako toki 
entitateek jarraitu beharreko jarraibidea 2015erako aurrekontuak prestatu, 
onartu eta gauzatzeko, aurrekontu egonkortasunari eta finantza 
iraunkortasunari buruzko arauditik eratorritako defizitari eta zor publikoari 
lotutako helburuak betetze aldera 

 
AZTERTUTAKO EGOERA: ENTITATEAREN FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN 
AZTERKETA ETA EBALUKAETA 
 
1.- FORU ARAUAREN 1.2.a) ARTIKULUKO ENTITATEAK (administrazio izaera 

dutenak) 
 
1.1- ENTITATE ZERRENDA: 
 
AZKOITIKO UDALA 
SAN JOSE EGOITZA 
ZUBIAURRE ELKARGUNE INSTITUTOA 
 
1.2- FINANTZA IRAUNKORTASUNA 
 
Definizioa: 2/2012 Lege egonkortasunaren 4.artikulua 
 
Herri administrazioen eta lege honen aplikazio-eremuko gainerako subjektuen 
jarduerak finantza-iraunkortasunaren printzipioari lotuta egongo dira. 
Finantza iraunkortasuna hauxe dela ulertuko da: defizit eta zor publikoaren mugen 
barruan oraingo eta etorkizuneko gastu-konpromisoak finantzatzeko ahalmena, lege 
honetan eta Europako araudian ezarritakoaren arabera. 
 

4. artikuluaren azken atalak hau dio:”Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, 

cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa 

sobre morosidad”. 

Ordainketen bataz besteko epea 2015.03 azken hiruhilabeteari dagokionez, Udala eta 
bere erakunde autonomoen datuak hauek dira:  
 
           
    Toki entitatea:  AZKOITIA   
    Ekitaldia:  2015           

    Hiruhilekoa:  
Hiruhilabetea 
3           
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Ordaindutako 
eragiketak 

Ordaindu gabeko 
eragiketak 

Entitatea Ratioa  Zenbatekoa Ratioa  Zenbatekoa OBBE  
17 AZKOITIA 11,27 1.540.295,84 49,46 715.473,70 23,39 

217 AZKOITIA POLIDEPORTIVO 7,94 48.606,05 19,42 2.354,01 8,47 
317 AZKOITIKO SAN JOSE EGOITZA 17,68 389.945,08 6,00 212.752,10 13,56 
              
              

OBBE globala 12,46 1.978.846,97 39,45 930.579,81 21,09 
                                                                                          
Beraz Udalak eta erakunde autonomoak betetzen dute legeak ezarririko epea 
ordainketak egiteko. 
 

1.3 ENTITATEAK 2015KO KONPROMISOAK FINANTZATZEKO DUTEN AHALMENA 
DEFIZIT ETA ZOR PUBLIKOAREN MUGEN BARRUAN 
 
2015eko konpromisoak Entitateak 2015.ekitaldirako onarturiko aurrekontuetan 
azaltzen direnak dira. 
 
Aurrekontuak Bilkura osoak 2014ko abenduaren 17an onartu zituen.  
 
Konpromiso kredituei buruz kontuhartzaileak honako txostena egin zuen: 

 
 
Que analizados los créditos de compromiso que prevé aprobar el Ayuntamiento para el ejercicio 2015 que importan  
1.904.753,57 €, vistos los límites que se establecen en el art. 22.2 de la Norma Foral 21/2003 Presupuestaria de las 
Entidades Locales, no existe ningún problema para proceder a la aprobación de los mismos, ya que los derechos 
reconocidos por operaciones corrientes del último ejercicio liquidado consolidado se elevan a 15.254.902,08 €, siendo 
por lo tanto el límite autorizado del 25% la cantidad de 3.813.725,52 € para cada ejercicio. 
 

Es lo que informo en Azkoitia, a 11 de diciembre de 2014. 

 
2014ko likidazioa egin ondoren 2014ko eragiketa arrunten eskubide onartuak 

15.947.032,93 izan dira, aurrekontua onartu zenean baina kopuru haundiagoa. 
 
 
Hau horrela izanik, 2015eko konpromisoak finantzatzeko Entitateak ahalmen edo 
gaitasuna dutela defizit eta zor publikoaren mugen barruan ziurtatu daiteke. 
 
Gaur egun 2015eko aurrekontua normaltasunez exekutatzen ari da bai gastuei 
dagokienez baita dirusarrerei ere. 
 
1.4 ENTITATEAK ETORKIZUNEKO KONPROMISOAK FINANTZATZEKO DUTEN 
AHALMENA DEFIZIT ETA ZOR PUBLIKOAREN MUGEN BARRUAN 
 
  Udalaren Kreditu gehigarria 7/2015 espedientean  aurreikusitako kredituak txertatuta hurrengo urtetako eszenarioa 
hau litzateke: 
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Aurrekontua % Likidazioa % € % € % €
SARREREN KAPITULUAK

1. Zuzeneko zergak 3.254.062,42 0,00 3.254.062,42 2,00 3.319.143,67 2,00 3.385.526,54 2,00 3.453.237,07
2. Zeharkako zergak 214.000,00 0,00 214.000,00 2,00 218.280,00 2,00 222.645,60 2,00 227.098,51
3. Tasak eta bestelako sarrerak 2.724.176,00 0,00 2.724.176,00 2,00 2.778.659,52 2,00 2.834.232,71 2,00 2.890.917,36
4. Transferentzia arruntak 8.998.492,58 0,00 9.001.748,58 2,79 9.249.550,52 3,57 9.579.759,48 3,57 9.921.756,89
5. Ondare sarrerak 398.864,00 -52,59 189.100,00 0,00 189.100,00 0,00 189.100,00 0,00 189.100,00

6. Ondasun inbertsioen besterentzea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Kapital transferentziak 400.000,00 57,51 702.245,82 -87,94 76.000,00 0,00 76.000,00 0,00 76.000,00
8. Aktibo finantzarioak 293.670,00 170,11 2.923.068,39 -98,49 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
9. Pasibo finantzarioak 17.000,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SARRERAK, GUZTIRA 16.300.265,00 16,61 19.008.401,21 -16,65 15.842.733,71 2,88 16.299.264,33 2,89 16.770.109,84

GASTUEN KAPITULUAK
1. Langileria gastuak 3.449.235,62 -1,72 3.389.983,62 0,00 3.389.983,62 0,00 3.389.983,62 0,00 3.389.983,62
2. Ond. arrunten eta zerbitzuen 
gastuak 7.235.635,32 -1,41 7.423.353,32 1,00 7.205.164,58 1,00 7.277.216,23 1,00 7.349.988,39
3. Gastu finantzarioak 162.128,84 0,00 162.128,84 -9,45 147.677,53 -11,98 133.068,35 0,00 118.090,49
4. Transferentzia arruntak 2.742.710,25 0,16 2.822.618,25 0,00 2.747.210,25 0,00 2.747.210,25 0,00 2.747.210,25
6. Ondasun inbertsioak 1.625.309,68 19,53 3.765.733,63 -16,34 1.625.309,68 0,00 1.625.309,68 0,00 1.625.309,68
7. Kapital transferentziak 0,00 0,00 601.696,69 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Aktibo finantzarioak 275.014,00 -93,82 32.655,59 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
9. Pasibo finantzarioak 810.231,29 0,00 810.231,29 -4,24 711.810,14 -0,78 711.810,14 0,00 613.080,12

GASTUAK, GUZTIRA 16.300.265,00 16,61 19.008.401,23 -16,65 15.844.155,80 0,36 15.901.598,27 -0,26 15.860.662,55

5858,51Diruzaintza-gerakina 2014/12/31

 Oinarrizko urtea  Urteko bariazioak

AURREKONTUEN AURREIKUSPENAK -KREDITU GEHIGARRIAK 7/2015

2015 2016 2017 2018

Supervisor:

2014ko gerakina:  
 

   
 
 

Oinarrizko 
urtea 

Urteko 
bariazioak 

  
SARRERAK 

2015 2016 2017 2018 
1- Zuzeneko zergak 3.254.062,42 3.319.143,67 3.385.526,54 3.453.237,07 

2- Zeharkako zergak 214.000,00 218.280,00 222.645,60 227.098,51 

3- Tasak eta bestelako sarrerak 2.724.176,00 2.778.659,52 2.834.232,71 2.890.917,36 

4- Transferentzia arruntak 9.001.748,58 9.249.550,52 9.579.759,48 9.921.756,89 

5- Ondare sarrerak 189.100,00 189.100,00 189.100,00 189.100,00 

6- Ondasun inbertsioen besterentzea 0,00 0,00 0,00 0,00 

7- Kapital transferentziak 702.245,82 76.000,00 76.000,00 76.000,00 

8- Aktibo finantzarioak 2.923.068,39 12.000,00 12.000,00 12.000,00 

9- Pasibo finantzarioak 0,00 0,00 0,00 0,00 

SARRERAK, GUZTIRA 19.008.401,21 15.842.733,71 16.299.264,33 16.770.109,84 

OBLIGAZIO ONARTUAK  
GASTUAK  2015 2016 2017 2018 

1- Langileria gastuak 3.389.983,62 3.389.983,621 3.389.983,62 3.389.983,62 

2- Ond. arrunten eta zerbitzuen 
gastuak 

7.423.353,32 7.205.164,58 7.277.216,23 7.349.988,39 

3- Gastu finantzarioak 162.128,84 147.677,53 133.068,35 118.090,49 

4- Transferentzia arruntak 2.822.618,25 2.747.210,25 2.747.210,25 2.747.210,25 

6- Ondasun inbertsioak 3.765.733,63 1.625.309,68 1.625.309,68 1.625.309,68 
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7- Kapital transferentziak 601.696,69 0,00 0,00 0,00 

8- Aktibo finantzarioak 32.655,59 17.000,00 17.000,00 17.000,00 

9- Pasibo finantzarioak 810.231,29 711.810,14 711.810,14 613.080,12 

GASTUAK, GUZTIRA 18.008.401,23 15.844.155,80 15.901.598,27 15.860.662,55 

 
Oinarrizko 

urtea Urteko bariazioak  
 
 

2015 2016 2017 2018  
Sarrera arruntak (1) 15.383.087 15.754.734 16.211.264 16.682.110  

Gastu arrunta ez-finantzarioa (2) 13.635.955 13.342.358 13.414.410 13.487.182  

Aurrezki gordina (3)=(1)-(2) 1.747.132 2.412.375 2.796.854 3.194.928  

Zama finantzarioa (4) 972.360 859.488 844.878 731.171  

Aurrezki garbia (5)=(3)-(4) 774.772 1.552.888 1.951.976 2.463.757  

Sarrera  ez-finantzarioak (6) 16.085.333 15.830.734 16.287.264 16.758.110  

Gastu ez finantzarioak (7) 18.165.514 15.115.346 15.172.788 15.230.582  

Finantzaketa sober./premia (8)=(6)-(7) -2.080.182 715.388 1.114.476 1.527.527  

Aktibo finantzarioen aldaketa (9) -2.890.413 5.000 5.000,00 5.000  

Pasibo finantzarioen aldaketa (10) -810.231 -711.810 -711.810 -613.080  
Ekitaldiko aurrekont. emaitza (11)=(8)-(9)+(10) 
 0 -1.422 397.666 909.447  

Dirazaintza-Gerakina 5.858 4.436 402.102 1.311.550  

RATIOAK  

Aurrezki gordina 11,36% 15,31% 17,25% 19,15%  

Aurrezki garbia 5,04% 9,86% 12,04% 14,77%  

Zorpetze-maila 6,32% 5,46% 5,21% 4,38%  

Zorpetze-muga 44,35% 64,37% 69,79% 77,11%  

Funtzionamendu gastuak 88,64% 84,69% 82,75% 80,85%  

Inbertsio-maila 7,77% 10,29% 10,25% 10,28%  

Diruzaintza-gerakina 0,04% 0,03% 2,48% 7,86%  

 
Hau horrela izanik, etorkizuneko konpromisoak finantzatzeko Entitateak ahalmen edo 
gaitasuna dutela defizit eta zor publikoaren mugen barruan ziurtatu daiteke. 
 
1.5.- ONDORIOAK 
 
Aurrekontu aldaketaren espedienteak, kreditu gehigarriak 7/2015 motakoak, ez du 
betetzen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren arloetan 
2015erako ezarritako gastu araua. Beraz, Udala behartuta dago plan ekonomiko 
finantzarioa onartzera. 
Hala ere, Jarraibidearen 3. Erregelan ezarritakoari jarraituz, txosten hau 
udalbatzarrari jakinaraziko zaio plan ekonomikoa ordezkatuz. 
 

Azkoitian, 2015eko urriak 22an 
Kontuhartzaileak 



 

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.net 
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 

79 

 
Horrenbestez, Ogasun eta Pertsonal Batzordeak irizpen hau proposatu dio Udalbatzari: 

 
IRIZPENA 

 
Lehena. Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko 7.zenbakiko espedientea onartzea, 
kredituak 99.796,67 eurotan emendatzeko eta haiek finantzatzen dituzten baliabideak zenbateko 
berean emendatzeko, proposamenean ageri den honako xedapenarekin. 
 

SARREREN KONTZEP 
EDOTA GASTUEN PARTIDA

BALIABIDEEN KONTZEPTUA EGUNEKO 
KREDITUAK

SARRERA 
HAUNDIAGO/G

AST BAJAK

KREDITUAK 
BEHIN 

BETIKOAK
CONCEPTO DE INGRESOS O 

PARTIDA DE GASTOS
CONCEPTO DEL RECURSO CREDITOS 

ACTUALES
MAYORES 

INGRESOS Y O 
BAJAS EN 
GASTOS

CREDITO 
DEFINITIVO

2 1000.870,000,00,02 Diruzaintzako gerakina gastu orokorretako/Remanente de Tesorería para gastos generales 508.719,52 99.796,67 608.516,19
CAP 8

SARRERA HAUNDIAGOAK GUZTIRA/TOTAL MAYORES INGRESOS 99.796,67

GUZTIRA 99.796,67

PARTIDA EGUNEKO 
KREDITUAK

GEHIKUNTZAK TOTALA

PRESUPUEST. DENOMINACIÓN/IZENA CREDITOS 
ACTUALES

Aumentos TOTAL

1 2000.622,336,00,01 Reforme Capilla Izpiritu deuna 42.000,00 87.506,20 129.506,20
1 2000.623,336,00,02 Reforma Reloj San Martín 7.200,00 12.290,47 19.490,47
KAP 6 49.200,00 99.796,67 148.996,67

GUZTIRA 49.200,00 99.796,67 148.996,67

KREDITU GEHIGARRIAK FINANTZATZEKO PROPOSAMENA 7/201 5

GASTUAK ETA KREDITU ALDAKETA EGITEKO PROPOSAMENA

PROPUESTA DE FINANCIACIÓN DE CRÉDITOS ADICIONALES 7 /2015

PROPUESTA DE REALIZAZIÓN DE GASTOS Y LA CORRESPONDI  MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

 
 

 
BIGARRENA. Espedientea Idazkaritzara igortzea, Udalbatzak onar dezan eta ezarritako 
informazioari, erreklamazioari, publizitateari eta errekurtsoei buruzko izapideak aplikatu behar ditu 
Aurrekontu Orokorra onartzeko, expedientearen kopia bat bidali beharko zaio Gipuzkoako Foru 
Aldundiari, azaldutako Foru Arauaren 15.3 artikuluak adierazten duen tramitazio-fasean. 
 

Azkoitian, 2015ko urriaren 22an 
Ogasun eta Pertsonal Batzordeko burua. 

 
 Ogasun, Pertsonal eta Barne Antolaketako Batzordeak, 2015eko urriaren 22an egindako 
bileran, gaia aztertu eta irizpena eman zuen, eta hau izan zen emaitza: 
 
ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Miguel Angel Bastida, Maitane 
Unanue, Sonia Vázquez, Ainara Goenaga, Gaizka Larrañaga, Miguel Reimundez, 
Jose Joakin Etxaniz.” 
 

 
Idoia Uranga andreak aldeko botoa iragarri du, bi proiektu horiek aurreko 

legealdian ere bazeudelako. 
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Jose Joakin Etxaniz jaunak ere aldeko botoa iragarri du nahiz eta diru 
kopuru handia iruditzen zaien bereziki Intsaustiko kaperarena. Ea turismo 
aldetik edo etekina ateratzen den gehitu du. 

 
 
Bozketaren emaitza honakoa da: 
 

- Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga eta 
Maitane Unanue Azkue, Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga 
Andueza, Jose Joakin Etxaniz Peña eta Miguel Reimundez 
Milan. 
 

 
Beraz, Udalbatza Osoak kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko 7 

zenbakidun espedientea hasieraz onartzea aho batez erabaki du. 
 
 
9.- KALE GARBIKETA ZERBITZUA KONTRATATZEKO 

ESPEDIENTEAREN ONESPENA ETA JARDUNBIDEARI HASIERA E MATEA.  
 
Alkate jaunak honako irizpena aurkeztu du: 
 ��������� ��	�
������������ �
	�����������	�������� ������
� 
������� 
�� �
	���	���������	�
 ����	�������	
� �	���
������ ��
	�
	 �������
	 
��� ����
��� �������� 
	���������
	�9�������� 	����� ��� ����������� �9��� ������

 

 �����
���
:; Toki Administrazioaren Arrazionalizazioa eta Iraunkortasuna arautzen dituen 

abenduaren 27ko 27/2013 Legea indarrean sartzeak, Toki Administrazioen Araubidearen 

Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen eskumenen sistemaren aldaketa 

ekarri zuen. Zehazki, ondoko aldaketa hauek eragin zituen lege berriak: 

 

• udal eskumenen sailkapena egitea: udalen eskumenen artean berezkoak, 

delegatuak, eta bestelakoak bereizi zituen lege berriak. 

• Udalen berezko eskumenen gaiak murriztu egin ditu. 
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• Udalen eskumenen egikaritza ekonomia eta finantza jasangarritasunaren 

irizpideen menpe jarri ditu. 

 

Hori horrela, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 

25. artikuluaren 2. atalaren idazkera berria eman zion Arrazionalizazio Legeak, eta gaien 

zerrenda bat osatu zuen, non udalek berariazko eskumenak egikarituko zituzten. Gai 

horien artean, kale garbiketa zerbitzua zehazki jasotzen ez badu ere (Legearen testu 

zaharrean 25.2 artikuluaren l) atalean jasotzen zen), Lege horren 26.1 artikuluaren a) 

atalak, Udal guzti-guztiek eskaini beharreko zerbitzuen artean, kale garbiketa zerbitzua 

xedatzen da. 

 

Tokiko Administrazioetan, euren eskumenen baitan, eskaintzen diren zerbitzu publikoak, 

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 85.2 

artikuluaren arabera, bi eratara kudeatu daitezke: kudeaketa zuzenaren edota zeharkako 

kudeaketaren bidez. :; Horri dagokionez, Udalak kale garbiketa zerbitzua zeharkako kudeaketaren bidez 

eskaini izan du eta Serbitzu Elkartea, S.L. elkartearekin izenpeturiko kontratuaren 

indarraldia eta luzapenak amaituta, orain ere, Alkate-Udalburuak 2015eko irailaren 30ean 

egindako Azkoitiko udalerriko kale garbiketa zerbitzua xede duen kontratazio 

jardunbideari hasiera emateko egindako proposamena aintzat harturik, modu bera 

erabiltzea proposatu du. 

 ���������
	 	�����

 

 

Kontratazio arloko A.O.T.k, Udal-Idazkariak ontzat emanik, jarraian jasotzen den 

txostena eman du: 

 ,'(� KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA, KONTRATUAREN IZAERA ETA SAILKAPENA������� �".������ ��!����"�! 6�&����! #�$�" %������"� �!�����! �"�! ��������! 0���'�5�00 ����&� ������" 6�&�&������! 0�	( �����"�"�! 4������! ��!���! ���.���+ �$���*�!�
 ���"!.���� �$����! �"��! ���*����� 7�$� .��!� ��7�! ��!����������$*����!��� �&�!.�7�� ��( �$*����!��� 6�&� 7����! 0�	( �����"�"�! �������������! ���.��� �&�! �� ���00�(0 �����"�"�� ����! .����� �!���" .�7���� �� �$���*�!�
 ���"!.������ 7�$�������!��(�$*����!��� ������" �!����!+ 7�!��� ���"��!�" 7�"�� ���"��� �&������" ����$*����!����� 7�$���� ������� ��!���������*��*�$���!�+ �����������."�"���"���"�����(��!�"7�����������! �4�$��!�+ ������"������� �&��������! �"�!�+ ��!����"� .����$���$"!��! �!�!��������(
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����!�$������ %����!���-�7����! �����(���$���*��� #��!����! 2����(-��.���"���! ��$�"� ����"������� ��������� ���!������(��!����" 7�!�� ����!�$������������� �" ������� �".������ ��!����"�! 6�&����! #�$�"%������"� �!�����! �"�! ��������! 0��� '�5�00 ����&� ������" 6�&�&������! 0	(0�����"�"���! �� �������! ���.���+ zerbitzu-kontratua da
7��! �"��! ���(��!����" ���� 7��� 6�&� 7����! 0�( ��� 7�!� ���"���� �����"�"���! ���"���! ��( 0�(�����"�"�� �!����!&�� 4������! �"� ,��! ��!�����$ �� $�������$ ��"����$ �"�� �.
 ���$�! *��$�����!�$ �� 7���� ��!$�$��!��$ �! �� ��$������� �� "!� ��������� � ����&���$ � ���.��!���! �� "! ��$"����� ��$��!�� �� "!� �.�� � "! $"��!�$���( � � ����$ �� �*�������!�� �$�� 6��+ ��$ ��!�����$ �� $�������$ $� ������! �! ��$

categorías enumeradas en el 

Anexo II.”  ��� 7������+ ���.���" ��!����"� ����� ��� ��!����"���! 4���� ��!�"��! ���!��+ 6�&����!��( ���!$��!���
16. kategorian �,��������$ �� ����!��������� � �����!����! ����$*�������$� $�������$ �� $�!�����!�� � $�������$ $�������$/� $�����! ��+ 	�10�����1�.����! &��.����� ��� ������� ���.���"�� 	�
�5��� !���!����"�� ���� �����������!(%�$�����+ ���.���" ��!����"���! ��!�"��! ���! .�7�� ��+ ������� �".������ ��!����"�!6�&����! #�$�" %������"� �!�����! �"�! ��������! 0��� '�5�00 ����&� ������"6�&�&������! 0'( �����"�"�� ���"�� ����!����"�� ���"���� ��!����"�� ."�"� ����!�� ,��!��!�����$ $"
 ���$ � "!� ��&"�����! ����!����� ��$ ��!�����$ �� ����.������! �!��� ��$����� *�.���� � �� $����� *������+ �! ���� ��$�+ � ��$ ��!�����$ �� �.��$+ ��$ ����!��$��! �� �.��$ *�.����$+ ��$ �� $"��!�$���+ � los de servicios comprendidos en las 

categorías 1 a 16 del Anexo II+ cuyo valor estimado, calculado conforme a las reglas 

que se establecen en el artículo 88, sea igual o superior a las cuantías que se indican 

en los artículos siguientes+ siempre que la entidad contratante tenga el carácter de 

poder adjudicador
( #�!��! ���.��! �� ��!$��������! �� ��!�����$ $"
 ���$ � "!���&"�����! ����!����� ��$ ��!�����$ $".��!���!���$ *�� �$��$ �!������$ � ��$ �"� $��� ���� �� �����"�� 0�(/-��.���" ��!����"�������+ ��*��" 6�&����! 01( �����"�"�� �!����� 4������! �"� ,0(�$�! $"
 ���$ � ��&"�����! ����!�����

 los contratos de servicios comprendidos en las 

categorías 1 a 16 del Anexo II cuyo valor estimado sea igual o superio
� � ��$ $�&"��!��$��!������$��� 0'�(��� �"��$+ �"�!�� ��$ ��!�����$ 7���! �� $�� ��
 "������$ *�� �� ����!�$������!��!���� ��� �$����+ $"$ ��&�!�$��$ �"��!���$+ � ��$ �!������$ ��$����$ � ��������$	��"!�$ �� �� ��&"����� ������+ $�! *��
 "���� �� �� ��$*"�$�� *��� ������$ ��!�����$ ���� ����&���� � � *��� ��$ ��!�����$ �� �� ����&���� � ��� �!�4� �� �! �� ����� .� �� �$�������"��(
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.�
207.000 euros,

�"�!�� ��$ ��!�����$ 7���! �� ��
 "�����$� *�� �!��$+ ��&�!�$��$ ��!������$ ��� $����� *�.���� ��$��!��$ � ������!�$������! ��!���� ��� �$����+ $"$��&�!�$��$ �"��!���$ � ��$ �!������$ ��$����$ � ��������$ 	��"!�$ �� �� ��&"�����������+ � �"�!��+ ��! $��!�� ��
 "������$ *�� �$��$ $"
 ���$+ $� ����� �� ��!�����$ �� ������&���� � ��!$�$��!��$ �! $�������$ �� �� "$��! �� ���$��!�$ �� ������$��! � �� �����+$�������$ �� ��!�4��! � $�������$ �!��&����$ �� �������"!������!�$+ � ��!�����$ �� ������&���� �+ $�&�! $� �� �!�! �$��$ ����&����$ �! �� �!�4� ��(/%����+ ��!���� 7���"��� ���� .������+ ��!����"���! 4���� ��( ���!$��!��� 01( ����&����!
 �$����� ���.���"� ���� ��� .�$�����+ ��!����"���! .���� ��!.����$�� ���6#%��! ��(0�����"�"�� 4����"���������! .�� ��"��*�!�� .��!�+ %�-� ��!�"�� ��� *��&"���!�"�����"$����� ��!����"���! ��������� �&�7��!�� �5��� ��!�"��! 7���"����(5�1(5�0+�5���� ����+ ������� �".������ ��!����"�! 6�&����! #�$�" %������"��!�����! �"�! ��������! 0��� '�5�00 ����&� ������" 6�&�&������! 0'( �����"�"�����.���"���!����"�! �!&"�"�! ��� 01( �����"�"�� .������� ��!����" 7����! �!&"�"�!4������! �"�!���! ���.��� ��!.������ &��!�����! �"�!��+ zerbitzu-kontratu hau 

araudi armonizatuari loturiko kontratua da. ���"�� ����!����"��� ���"���� ��!����"���!+ ���6#%��! 0�5( �����"�"���! ���.���+��������� ���&����� �"��*�� %���$"!��� ��������� 2 �������! ��&���������� &��!+ �$���"����������� 2 �������!+ ��*"������ ��������� 2 �������! ��� ������� ��!����"&������!*�� ����! ��&������" .�7���� ��( ���*�$���!�� �"�������� �!����$��"�� .����&�� �����&"! !��"������ �*�� ���!&� �"��+ ���&����� �"��*�� %���$"!��� ��������� 2 ��������.�������! ��! 7"���!&� �&"!���� ��!.����! 7�$���+ 0�	( �����"�"�! 4����"���������!.��(��!����"���!  ��������������� ���6#%��! 0�1(' �����"�"�� 4����"���� �*��� .���.�7���� ����( ���������������! ��&����������� ��&����!��! .�����+ 0��(5 �����"�"��4����"����� .��� .�7���� ��+  ����������� ���&����� �"��*�� %���$"!��� ���������2 �������! ��� �$���"�� ��������� 2 ������! ��&������"� �.���� ��2! ��� ��!����"&������!*�� ����! ���� (%�$�����+ ���.���"���!����"���!+ $�����*�!��� ��&����!��!+ ������� �".��������!����"�! 6�&����! #�$�" %������"� �!�����! �"�! ��������! 0��� '�5�00 ����&�������" 6�&�&������! 1�(0 �����"�"�� 4����"����� ��!�"��! 7���" .�7�� ��( ���.��+ ��!�"��! 7���" .�7�� ��+ �����"�" 7��� ������� �".�����! ����"�� �������!����."��������� �.�!�"���! 5��� 5��5�0' 6�&��� �����" �"�!+ 7�!��� ��$�"���! ���.����,0( 6� ���$� ������! �� ��$ ��*��$����$ ���� ��!�����$��$ �� �.��$ � ���� ��!�����$��$�� $�������$ �� ��$ ����!�$������!�$ ��.����$ $�� �4�&�.�� � $"���� � ����$ *��� �������������! �� $" $����!��� *��� ��!�����$ �! ��$ $�&"��!��$ ��$�$ � �����!�$��� (((
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.� ���� ��$ ��!�����$ �� $�������$ !� $�� �4�&�.�� �� ���$� ������! ��� ��*��$����(�! �� �!"!��� �� ���������! � �! �� �!�������! � *������*�� �! �� *���������!�� � �! ��$*���&�$ ��� ��!����� $� �$��.�����! ��$ ��������$ � ���"�$���$ ��!���$ �� $����!������!����� �  �!�!����� � �� $����!��� ���!��� � *�� �$��!�� ��!�� �! ��$ �����!�$ ��&�"*� � $".&�"*� �� ���$� ������! � �� ����&������!��� �4�&�.��+ $���*�� �"� �� �.
 ������ ��!����� �$�� �!��"��� �! �� �.��� �� ���$� ������! �� ��&"!� �� ��$ &�"*�$ �$".&�"*�$ �� ���$� ������! ��&�!��$+ ���!���!�� *��� ���� �� ����&� 	�
 ��� ��!�����( �!����$ ��$�$+ �� ��*��$���� *��� ��������� $" $����!��� �!��$��!����!�� �����!�� $"���$� ������! �! �� &�"*� � $".&�"*� �� ���$� ������! �����$*�!���!�� �� ��!����� � .��!��������!�� �� �"�*�����!�� �� ��$ ���"�$���$ �$*��� ���$ �� $����!��� �4�&���$ �! ���!"!��� �� ���������! � �! �� �!�������! � *������*�� �! �� *���������!�� � ���������$ �!��$ *���&�$ ��� ��!�����( �! �� ���� �� �$��$+ �� �����������! �� �� $����!��� $� � ���"����! ��$ ���"�$���$ � *�� ��$ �����$ �"� ��&����!�������!�� $� �$��.�����! �!  "!���!�� �� !��"������+ �.
 ��� � ����� �$������ ��� ��!�����+ �����$ � ���"�$���$ �"� ��!��!������� $"*������� ��$*���� �� ��$ �"� �! $" ��$� �&"��! �! ��$ *���&�$((((/��*��" �������� �!������! $�������� ��&����!��! �����+ ������� �".�����!  ���"���������!���� $"$�������� ���  ���"��! ����&�$��� ��!��.��� $�������� ."�"����.�!�"���! 5��� 5��5�0' 6�&����! '( ����! )���*�!��! ������&����! ������ �!�����4������! �"�,2�7�( �� ���� ��� �� ��$*�$����! ���!$������ �"���� ��� ��4�� �� "!���� �� �� 6�� ��	�!�����$ ��� ������ ��.����+ �"� �"��� ��������� �� �� $�&"��!����!���� 
«Disposición transitoria cuarta. Determinación de los casos en que es exigible la 

clasificación de las empresas y de los requisitos mínimos de solvencia. 

El apartado 1 del artículo 65, en cuanto delimita el ámbito de aplicación y de 

exigibilidad de la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se 

establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se 

definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán los contratos de 

obras y los contratos de servicios, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo 

primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas.������*�!���! ��&� 4���*�!�� &������! ���"�! ���"��� �  ���� ����!�$�������!��!����"�! 6�&�� �!�����! �"�! "������! 05�� 0�	��5��0 ����&� ������"��� ��!.���4���*�! �������! ���"�! �."��"���! 5��� ��'�5�0� ����&� ������"� � 5�0������������! ���� �$���"�� ��������� 2 �������! ��&������" .���! ���+ ��*��" ����&�������"���! ����! )���*�! .��������! ���.���+ 7��� �$���"�� ��������� 2 �������!��&��������! ��!���� .� 7���.����� �*��! �!������! $���"�� ���� 4������! �" � 5�0������������! ���! �( Zentzu horretan, 773/2015 Errege Dekretua indarrean sartu baino 

lehen hasitako kontratazio espedienteei aurreko legedia aplikatuko zaie. Jardunbide 

irekietan, kontratazio espedienteak Errege Dekretua indarrean sartu baino lehen hasi 
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direla ulertuko da, kontratuaren esleipen jardunbidearen dagokion deialdia 

argitaratu bada.  ��� 7������+ ��!�"��! 7���"��� ��!�������� �$*����!��� �!���" ��� 
 ���"!.������7�$���� ������� �.��*�!� 5�0���� ��������! �� .��!� ��7�! ������ �"�����"$�����&���� �deialdia data hori baino lehen argitaratu beharko da
�+ ������� �".��������!����"�! 6�&����! #�$�" %������"� �!�����! �"�! ��������! 0��� '�5�00 ����&�������" 6�&�&������! 6�"&����! )���*�! ���&�!������ ����! *���&�� ��! 4����"�������!���� 7���" .�7�� ��+ ���&�� ���.���" ��!����"���! 5��(���� .���� ��!.����$�.�4"�&������! $�����*�!� �� ���� �����&�������� �$������(��*��" �����"�"�� 4����"������� 
������� .����+ ��!�������� 7�!���! *���� 7������� �����"����! ���!����� ���  �!�!������� ��� ���!��� ��� *���$��!��� �&����������

ezinbesteko baldintza da lizitatzaileak sailkapena izatea, zerbitzu kontratuetarako 

ezarririko 200.000€ko balio zenbatetsiaren kopurua gainditzen duelako.������*�!� ��7������ ��!�"��! ���! .�7�� ��
SPKLTB-ren 67. artikuluak

4����"������ ,1. 6� ���$� ������! �� ��$ ��*��$�$ $� 7�� �!  "!���! �� $" $����!���+ �������� ��! ����� �� �$��.������ �! ��$ �����"��$ ��+ �1 � ��+ � �������!�� ��$ ��!�����$ � �"����
 "�������! *"���! ��!�"���� " �*��� *�� ����! �� $" �.
 ��� � �� $" �"�!���( � �$��$� ����$+ ��$ ��!�����$ $� �������! �! &�"*�$ &�!�����$ � $".&�"*�$+ *�� $" *��"����!��"������+ � ��!��� �� �$��$ *�� ����&����$+ �! "!���! �� $" �"�!���(
 

La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, 

cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor 

medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.(((/������*�!� ��7�������� ���"�! ��!�"��! ���! .�7�� ��  ���� ����!�$�������!��!����"�! 6�&����! ����&�����!�" 2������� �!�����! �"�! "������! 05�� 0�	��5��0����&� ������"���! �( 6�."�"�� ��( #��"�"�� ��� ��( ��*��"�"�� 5( $������� 4����"�����+!�&"$��� '�( ��� '�( �����"�"�� 4����"���� �����+ ��*������ ��� ����&�����( ���$���!��*��" ��&��+  ���� ����!�$�������! ��!����"�! 6�&�� �!�����! �"�! "������! 05��0�	��5��0 ����&� ������"��� ��!.��� 4���*�! �������! ���"�! �."��"���! 5�����'�5�0� ����&� ������"�� ��"����!���! ��� $�����*�!���! �!&"�"�� 7��!.�� �����"�"�����" .����" ���+ 5�0���� ��������! ����� �!������! $���"�� �� ��!��+ $�����*�!���7�������� ���"�! �&"! �!������! ��&��! ��&���� ��!�"��! 7���" ��( ��*��"�����"�"�� 4����"����� ������"�� ��� ��!����"���! 4���� ��!���� 7���"��+ ��������������!�7����� 7�!��� $�����*�!� �"���� �&������" .�7���� �"���
 

Taldea U, Azpitaldea 1, Kategoria D%�$�����+ ��!����"���! .���� ��!.����$�� ��� ����&���� ��!�"��! 7���"��+ ���.���"��!����" 7�" ���"�� ����!����"��� ���"���� ��!����"� �����+ ������� �".������
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��!����"�! 6�&����! #�$�" %������"� �!�����! �"�! ��������! 0��� '�5�00 ����&�������" 6�&�&������! ��(0 �� �����"�"���! ���.���+ kontratazioari buruzko errekurtso 

berezia tartekatu ahal izango da, 
����!�$�������������

 
�"�� �����"��$�� ��������"�"������+ ���6#%��! ��(5 �����"�"�� 4������! ���"�! ���.����! �"���+ ��*��" 6�&����!��( �����"�"�! ������������ �����!����!+ .����!�����! ��� �*����! ��� �"$�������"��!���� ������&��� ��!����"�! �����"��$��! ����!�$������ ��&�!����! �"����!(�(� KONTRATUAREN EZAUGARRIAK 

 ��!����"���! ���"*�!�
lau urtekoa

���!&� ��+ ��&����! ����!�$���������!����"������������! ��! �&"!���� ��!.����! 7�$���( �*� 7��� .� "���.���� �"���" �7�� ���!&� ��+&�7��!�� $�� �1� "�������+ .������� ��� .� �����! ���$��$"!�����!+ ������� �".��������!����"�! 6�&����! #�$�" %������"���! '�'( �����"�"��4����"�������
�������(
 

 ��!����"���! "����� &�7��!��� �"�����!�"�
801.511,30€

���!&� �� ��0���� %�- .��!��+7��������� �5�(1�1+�'� *��!���*����� ��&����� ��� �5(�1�+5�� �0���� %�-���(������� �".������ ��!����"�! 6�&����! #�$�" %������"� �!�����! �"�! ��������! 0���'�5�00 ����&� ������" 6�&�&������! ��( �����"�"���! ���.���+ ��!����"���! .������!.����$��+ ��!����"���! ���"*�!� ��� �"��*�!�� ��!���� 7���"��+ %�-� ��!�"�� ���*��&"���! �"�����"$����� ��!����"���! ��������� �&�7��!�� �5��� ��!�"��! 7���"��+�(5�1(5�0+�5���� ������ �"�����"$��! �� ��� �!���� �"�����!�"�*�������� ��4����� �����0(1���(55�(01'(��(�0�(� ESPEDIENTE MOTA������� �".������ ��!����"�! 6�&����! #�$�" %������"� �!�����! �"�! ��������! 0���'�5�00 ����&� ������" 6�&�&������! 0�	+ 00�+ 005 ��� 00' �����"�"���! 4������! ��!��+��!�������� �$*����!���� 7��" ��������� ���! ��������+ 7��! �"��!+ ���"!��� ����7�����+ *��$������ ��� ����������������( ���$������+ 005( �����"�"�! ���"���! ����7�!������! ���.���� ,&��������!�� ���+ 7������!"����! ��������!&����+ ��7�!.����7�!�$����" .�7�������� ����! ��!����"�! �$*����!���� *��$�� ��������" �7�� ���!&� ����( ����������+ �$*����!���� *��$� �������*�!� ��"�� .�7���� �"+ ��!�������� ��&�!����&�!�� ��� .�7�� .����� ��������"��/(  ���.��+ *��$������� 
 ������ ��&��! ��7���"������7�!��$"! �!������� ��� �*��!�"�������� ��������(6��������������� �����+ 00'( �����"�"�! ���"���! ����+ �!����!&����! ���.���� ,7�!����! &���������!+ ����$�" 7�!��� ���&���! �"��! �&������! ����� !������� �!�$��� ���&���! ���! .�7����� ���!��"����+ ����!�$�������� .���7��� ���!��"! .�7�������! �"�! ��$"���!�/
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��$" 7�!���!+ �� �� 6�&����! 005( ��� 00'( �����"�"�� 4����"���� ������ .����+��!����������$*����!�� 7�" ohiko tramitazioaren
.���� ���*����"�� ��+ ����!�$������%����!��� -�7����! �&������! 	( ���"$"��! 4������! ��! ��&�� ��� ��!����" 7�!�!"!����� $"$���������� �����������������! .�� �������(1(� ESLEIPENA EGITEKO JARDUNBIDEA ETA MODUA���*�$��"���� ��!����������� ������� �".������ ��!����"�! 6�&����! #�$�" %������"��!�����! �"�! ��������! 0��� '�5�00 ����&� ������" 6�&�&����� 4����"�����$���*�!����� 
 ���"!.��� ��� ���"�� �������� �������� 7��! �"��! ���+ 0'�(5 �����"�"��4������! ���"�!��( �����"�" 7����� 7�!��� ���� ,6� ��
 "�������! $� ��������+����!������!��+ "������!�� �� procedimiento abierto
� �� *���������!�� ��$���!&����(/�$���*�!�
 ���"!.��� 7�" ��*��" 6�&����! 0��( ��� 7"���!&� �����"�"���! �"�����"$�����

jardunbide irekia
���.���� ���*����"�� ��+ ����!�$������ %����!��� -�7����! �&������! 	(���"$"��! 4������! ��!���! ���.���(%�$�����+ ��!����"���! ���"&������ ��!�"�! ���!��+ �$���*�!�

irizpide bat baino 

gehiago erabiliz
�&���� *��*�$����! ��+ ����!�$������ %����!��� -�7����! �&������! 0'(���"$"��! ��7���"���� �$�����������*����! ���.���+ ������� �".������ ��!����"�!6�&����! #�$�" %������"� �!�����! �"�! ��������! 0��� '�5�00 ����&� ������"6�&�&������! 0��(0 �����"�"�! �"�����"$������ .����(�(� ADMINISTRAZIO BALDINTZA ZEHATZEN AGIRIA ETA PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA 

 ��!����������$*����!�������! .�����+ ��!����" 7�" ���"*������ *��*�$��" ��!����!�$������ %����!��� -�7����! �&���� ��� ���.���"� ���"�"�� �"��! ���$���*���#��!����! 2���� ������" ����+ ������� �".������ ��!����"�! 6�&����! #�$�" %������"��!�����! �"�! ��������! 0��� '�5�00 ����&� ������" 6�&�&������! 00�(+ 001( ��� 00�(�����"�"���! ���  ���� ����!�$�������! ��!����"�! 6�&����! ���"�� 2������� ���"���!�"�! "������! 05�� 0�	��5��0�� ����&� ������"���! 1�( ��� 1�( �����"�"���!����������� ��!�"��! 7���"���+ ���"�"���� 4���*�!���! .�� ��������� �&������" �������(�(� KONTRATAZIO-ORGANOA 

 ��!�����������&�!�� ��7������+ ��!�������� �����! #��� ����"!���� �*�����" .�7���������" �$*��� ����� 
 �$����! ���"�! 4���*�!�� 7���"�� ���� ��!�"��!+ ������� �".��������!����"�! 6�&����! #�$�" %������"� �!�����! �"�! ��������! 0��� '�5�00 ����&�������" 6�&�&������! ��( )���*�! ��7�&�������! 0( ��� 5( ������ 4����"������ 7��! �"��!���(  ��� ��!�"��! ���!��+ ��� ���������� ��!.������� �������! �"�����!�"�� $���������"!��! �0�� &��!�����! �"�!��+ �$�"��!� ��������� ������� ����.���� ���!����!���(
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��*��" .�7�� �� ��!�����������&�!���� ��&�������+ .�$���� .�$��+ ��!����"� �$�������+��!����"� �!���*��������+ ��!����"�! $�� ���������! ����!���� �.�����+ 7������!"������������!&���� ��!����"� ��������+ ��!����"��� ������� ������ ��� ������� 7����!�!������� ��7�����+ 7��� &"���� ������� �".���� ��!����"�! 6�&����! #�$�" %������"��!�����! �"�! ��������! 0��� '�5�00 ����&� ������" 6�&�&������! 50�( ��� 500(�����"�"�! ���.��� ��� 7���!���"�� 2��������! �����������"&�+ .����!��� ��� �!��������"�$��(/
Azkoitiko Udaleko Ogasuna, Barne Antolakuntza, Pertsonala, Kontratazioa, Sustapen 

Ekonomikoa eta Merkataritzako Batzorde Informatiboak irizpen hau aztertu eta bozkatu 

zuen 2015eko urriaren 22an egindako bilkuran, bozketaren emaitza ondorengoa izan 

zelarik:� ����� ������� �	� ��������� ������ ������������ ��
��� �	
�� �������� 9�	�� ������� ������	� �	�	��� ���� �����	 ����	�� ��� ��
��� �����	���:
 

 �����	������������ �������
� ��� ��	��� ���	�
�:
Aurreko guztia kontuan izanda, organo eskuduna den Udalbatza Plenoari honako irizpen 

hau onartzea proposatu dio Ogasuna, Barne Antolakuntza, Pertsonala, Kontratazioa, 

Sustapen Ekonomikoa eta Merkataritzako Batzorde Informatiboak:������
 

 �����
.- AZKOITIKO UDALERRIKO KALE GARBIKETA ZERBITZUA kontratatzeko ��	��������;�������	��� �	������

. ��������:; Kontratuaren urteko gehieneko prezioa ���:����	�
 ������� �������	�
izango da,  728.646,03€ printzipalari dagozkio eta 72.865,27€ %10eko BEZari eta 

kontratu honek eragiten duen gastu kopurua onartzea, honako aurrekontu partidari 

atxikiko zaizkiolarik: 6000.227.163.00.01. 

 

Kontratazio honen xede diren zerbitzuak gauzatzeko epea 
��� ����
	�

 izatea, 

kontratu administratiboa sinatzen den egunetik zenbatzen hasita eta beste bi urtez 

luzatu ahal izango da, urtez urte, berariaz eta bi aldeen adostasunarekin. 

 ���������
.- Aipatu kontratua gauzatzeko erabiliko diren Administrazio Baldintza 

Zehatzen Agiria eta Preskripzio Teknikoen Orria, eranskinekin, onartzea. 

 ����������
.- 

�	�������� �����	������� ������� ������

 eta dagokion iragarkia 

argitaratzea Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialean, Estatuko Aldizkari Ofizialean, 
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Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udaleko kontratugilearen profilean, interesatuei 

euren proposamenak aurkezteko 
����	�� ��� ���� ��������
	 ����

emanez, 

iragarkia Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialera bidaltzen den hurrengo egunetik 

zenbatzen hasita.�	9�������:; Erabaki horiek Kontuhartzailetza Departamentuari jakinaraztea.” 

 
 

Jose Joakin Etxaniz jaunak honela dio: “Jardunbideari hasera ematea 
besterik ez denez baietza bozkatuko dugu, baina dena den, ez zaigu ondo 
iruditzen maiztasuna igotzea, askoz ere etekin gehiago aterako litzaiokeela 
iruditzen zaigu, diru hori kaleak ez zikintzearen kulturan gastatuko balitz.” 

 
 
Bozketaren emaitza honakoa da: 
 

- Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga eta 
Maitane Unanue Azkue, Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga 
Andueza, Jose Joakin Etxaniz Peña eta Miguel Reimundez 
Milan. 
 

 
Beraz, Udalbatza Osoak kale garbiketa zerbitzua kontratatzeko 

espedientea onartzea eta jardunbideari hasiera ematea aho batez erabaki du. 
 
 
10.- 2015EKO LANPOSTUEN ZERRENDAREN 2. ALDAKETAREN 

HASIERAKO ONESPENA (HIRU LANPOSTU BERRIRI HIZKUNTZA  
ESKAKIZUNA ETA DERRIGORTASUN DATA EZARTZEA).  

 
Honela dio irizpenak: 
 ��������� ��	�
������������ �
	�����������	�������� ������
� 
������� 
�� �
	���	���������	�
 ����	�������	
� �	���
������ ����;����������
	 9	����
	 �� ����	9�� ����� ; ���
�9������
��� �����
	 	���� ��� 9	������������
��� �����
		���� ��� � �
�����;�9
�
���� ��� �����	���9��;���� �������� ���
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��
	�
	 �����
	 �����
	 ����	9���� ����������� � : ����
�����9���
	 	��9����
 

 �����
���
:; Azkoitiko Udalbatza Plenoak 2015eko maiatzaren 21ean egindako bilkuran, besteak 

beste, Azkoitiko Udaleko Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko 2015eko Programaren 1. 

fasea behin behineko izaeraz onartzea erabaki zuen, dokumentu horrek ukitzen zituen 

lanpostuen sorrerak – bi lanpostu makinista/eginkizun anitzeko ofizial eta lanpostu bat 

soldatzaile/eginkizun anitzeko ofizial – Udaleko Pertsonalaren Plantilla eta Lanpostuen 

Zerrenda aldatzea (lehengo aldaketa) ekarri zuelarik. Ebazpen hori 15 eguneko epean 

jendaurrean jarri zen eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 2015eko maiatzaren 28ko 

datan argitaratu zen. 

 

Informazio publikoko epea amaituta alegaziorik aurkeztu ez zenez, 2015 ekitaldiko 

Plantilla eta Lanpostuen Zerrendaren behin betiko testua – aldaketekin – 2015eko 

uztailaren 23ko (139. zkian) datako Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen. 

 :; Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko Programako Planaren neurrien artean 

(bosgarren atalean), Lanpostuen Zerrendan sorturiko hiru lanpostuei, beteko dituzten 

zereginak aintzat hartuta, behin behinean 2. hizkuntza eskakizuna ezarri zitzaien.

Ebazpen hori hartu bezain laister, Udaleko Euskara Zerbitzuari eskatu zitzaion, lanpostu 

horiei hizkuntza eskakizuna ezartzeko proposamena egin eta Hizkuntza Politikarako 

Sailordetzara igorri ziezaion, apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 23. atalak 

xedaturikoari jarraiki, erakunde horrek zegokion txostena eman zezan.

Udaleko Euskara Zerbitzuak 2015eko irailaren 11ean jaso du Herri Administrazioetan 

Hizkuntza Normalizatzeko zuzendariak emandako aginduriko txostena, ondokoa 

adierazi duelarik:

• Lanpostuen ezaugarriak ikusirik eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 

6ko 6/1989 Legearen 97.2 artikuluak eta apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 

7. artikuluak xedaturikoa, Zuzendaritzak ez diela eragozpenik ikusi aipatu 

lanpostuei 2. HE ezartzeari. 

• Derrigortasun-datari dagokionez, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 

Legearen 15.1 d) eta 97. artikuluetan xedaturikoaren arabera, beste ezaugarri 

batzuen artean, hizkuntza eskakizunen derrigortasun data zehatza adierazi 

behar dela. Hori horrela eta kontutan harturik, lanpostuak berriak direla eta 

hutsik daudela, igarotako derrigortasun-data ezarri ahal zaiela. Horregatik, 

aipatu lanpostuei Udalbatza Plenoak hizkuntza eskakizuna ezartzeko erabakia 

hartzen duen bilkurako data (urtea/hilabetea/eguna) ezarriko zaiela, data 
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zehatz horretatik aurrera izango dela hizkuntza eskakizuna derrigorrez bete 

beharrekoa.:; Zuzendaritzaren txostenean jasorikoa aintzat hartuta, Lanpostuen Zerrendan 50 eta 

51 zenbakiko lanpostuei – makinista/eginkizun anitzeko ofiziala eta 

soldatzaile/eginkizun anitzeko ofiziala -, hizkuntza eskakizunari eta horren 

derrigortasun datari dagokionean, ondoko ezaugarriak ezartzea proposatzen da eta 

horrekin batera, 2015eko Lanpostuen Zerrenda bigarren aldiz aldatzeko jardunbideari 

hasiera ematea.����	��� ��������	�� �: ������
������	����� ��������� ���	��� ���� ����������� 
 ���������
	 	�����


 

 :; �
����� �9
�
���� ��� �����	���9�� ���� 

 

Hiru lanpostuei ezartzea proposaturiko hizkuntza eskakizunak Euskal Autonomia 

Elkarteko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua 

arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren bigarren atalburuan xedaturiko 

irizpideak aintzat hartuta proposatu dira eta derrigortasun-datak zehaztekoa berriz 

86/1997 Dekretuaren 20. artikuluak eta ondorengoek finkaturiko irizpideen arabera. 

 

 

 : ����	9������ ����
���������
��� ����	9�������������
 

 

Azkoitiko Udalbatza Plenoak 2015eko ekitaldirako onarturiko Langileen Plantilla eta 

Lanpostuen Zerrenda eta horien aldaketak, Enplegu Publikoen Oinarrizko Estatutua 

arautzen duen Legean eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legean lanpostuen 

zerrendak arautzen dituzten lege xedapenekin bat etorriz onartu zen. 

 

Makinista/eginkizun anitzeko ofizial lanpostuei eta soldatzaile/eginkizun anitzeko ofizial 

lanpostuari ezarri beharreko hizkuntza irizpideak eta derrigortasun datak, lanpostuen 

betekizun berriak izaki, Lanpostuen Zerrendaren aldaketa dakartela eta aldaketa hori 

onartzeko ondoko lege xedapenak aintzat hartuko dira: 

 

1.- Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua onartzen duen apirilaren 12ko 7/2007 

Legearen 74. artikuluak xedaturikoaren arabera, non herri-administrazioek beren 

lanpostuak antolatzeko, lanpostuen zerrendak edota bestelako antolakuntza-tresnak 

erabiliko dituzten xedatzen duen.  

 

Aipatu zerrendek gutxienez ondoko baldintzak jaso behar dituztela xedatzen du: 
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Lanpostuaren izena. 

Lanpostuaren sailkapen profesionaleko Taldea 

Atxikiriko eskalak 

Hornitze-motak 

Ordainsari osagarriak 

 

Aipatu Legearen 75., 76. eta 77. artikuluek, pertsonal funtzionario zein lan-itunpeko 

pertsonala sailkatzeko irizpideak arautzen dituzte. 

 

2.- Euskal Funtzio Publikoa arautzen duen uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 13. eta 

hurrengo artikuluek, Lanpostuen Zerrendak arautzen dituzte, honako hauen arabera: 

 

• Lanpostuen Zerrendaren xedeak honako hauek dira: herri-administrazioetako 

egiturak arrazionalizatu, pertsonal baliabideak zehaztu, lanpostuak betetzeko 

baldintzak xedatu eta azken horiek sailkatu. 

• Lanpostuen Zerrendak finko izaera duten eta aurrekontuan ezarri diren 

lanpostu guztiak jaso behar ditu, funtzionarioentzat, lan-itunpeko langileentzat 

eta pertsonal ebentualentzat gordetakoak bereiziz. 

• Gutxienez honako datuok jaso behar ditu: lanpostuaren izena, Departamendua, 

dedikazio-erregimena, betetzeko 
�����	���� � �����	��� ��������	� ��������
������	 ���� ;� sailkapen profesionaleko taldea, eskala, azpieskala edo 

kategoria, eta funtzionarioentzat gordetako lanpostuetan gainera, osagarriak 

(destinokoa zein berariazkoa), eta hornitze-mota zehaztuko dira. 

 ������� ��
� �����	 �� : ����������� �
����� ��
�	����	 �
�	 ���������	 ����������	�������� ���� �����	� ������ ��
�����	 ��	������	 �����	��� ��� �������� ������������� �������	 ��:
 Lanpostuen zerrenda etengabe eguneratu behar izaten da, 

berezkoa duen izaera dinamikoagatik, eta une oro Administrazioen antolaketa-

beharren benetako adierazpen izan dadin. 

 :; ����	9�������������������
��� ��������� 

 

Lanpostuen Zerrendaren aldaketaren izapideatzea ondoko legedia aintzat harturik egin 

dela: 

 

• Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 90. 

artikuluak xedaturikoaren arabera. 

• Toki Araubidearen arloan indarrean dauden lege-xedapenak jasotzen dituen 

apirilaren 18ko 781/1986 Errege Dekretu Legegilearen 126. eta 127. artikuluek 

xedaturikoaren arabera, Aurrekontuak onartzeko izapide berbera xedatzen duen 

Lanpostuen Zerrendaren kasuan ere eta Lege horren 
��� :	 ����������

 xedatzen 
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du, 
��	������	 �����	����	 � ������� �
������ �������	�����	 ���������	������� ����� ���� ��	 ������� ���������	 ������� �
�	
� ����:

• 
�������������� ��
����	��	� ������ ��	���� �������� �������	 ���	 ��������
����	 �� : ����������� ��	������	 �����	�� ���������� � �������� 	��������	��
���������� ����������� �������	 ��� �����	 ����������	 �����	 ����������� ���� ����� �� ����� ��:

 

 �9
�����:; Hiru lanpostuei dagozkien hizkuntza eskakizunak eta derrigortasun-datak 

ezartzeko eta Lanpostuen Zerrendaren aldaketa (bigarrena) ebazteko organo eskuduna, 

Udalbatza-Plenoa da, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 

7/1985 Legearen 22.2 artikuluaren i) atalean xedaturikoaren arabera. 

Azkoitiko Udaleko Ogasuna, Barne Antolakuntza, Pertsonala, Kontratazioa, Sustapen 

Ekonomikoa eta Merkataritzako Batzorde Informatiboak irizpen hau aztertu eta bozkatu 

zuen 2015eko urriaren 22an egindako bilkuran, bozketaren emaitza ondorengoa izan 

zelarik:� ����� ������� �	� ��������� ������ ������������ ��
��� �	
�� �������� 9�	�� ������� ������	� �	�	��� ������ �������
�� ��	��� ���	�
�� ���� �����	 ����	�� ��� ��
��������	���:
Aurreko guztia kontuan izanda, organo eskuduna den Udalbatza Plenoari honako irizpen 

hau onartzea proposatu dio Ogasuna, Barne Antolakuntza, Pertsonala, Kontratazioa, 

Sustapen Ekonomikoa eta Merkataritzako Batzorde Informatiboak:������
 

 �����:; ����	������
�	����	 �	������ ������� �� ��	������� ��� ��������� ����
�	����	�	������ ������� ��	����� ���� �: �����	��� ��������	� ��� ��������� ���	��������	��� ��������	� ��������� �������� ������	 ���	 �� ������� ���� ������������������� ��� ��������� ������� ���� ���������� ��	������	 �����	����	 �������� �� :�������� �	������:
 

 ��������:; Espedientea informazio publikoan jartzea Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 

eta Udaletxeko iragarki-oholean, 15 egun laneguneko epean, iragarkia Gipuzkoako 

Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, Toki Ogasunen 

Legearen Testu Bateratua onartzen duen martxoaren 5eko 2/2004 Errege Dekretuaren 

169. artikuluak xedaturikoaren arabera, interesatuek aztertu eta erreklamazio edo 

iradokizunak aurkez ditzaten.���������:; Inolako erreklamazio edo iradokizunik aurkeztu ezean, behin betiko 

onartutzat ematea, eta aurkeztuko balitz, Udalbatza-Plenoak hilabeteko epea izango du 

horiei erantzuteko. 
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 ����������:; Erabaki hauek Kontuhartzailetza Sailari, langileen ordezkaritzari eta 

Hizkuntza Politikarako Sailordetzari ematea.” 

 
 
Jose Joakin Etxaniz jauna ados agertu da indarrean dagoen udal 

ordenantzak horrela dioelako. 
 
 
Bozketaren emaitza honakoa da: 
 

- Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga eta 
Maitane Unanue Azkue, Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga 
Andueza, Jose Joakin Etxaniz Peña eta Miguel Reimundez 
Milan. 
 

 
Beraz, Udalbatza Osoak 2015eko Lanpostuen Zerrendaren 2. aldaketa, 

hiru lanpostu berriri hizkuntza eskakizuna eta derrigortasun data ezartzeari 
buruzkoa, hasieraz onartzea aho batez erabaki du. 

 
 
11.- BEHIN BETIKO ONESPENEN BERRI EMATEA.  
 
Honako behin betiko onespenen berri eman da: 
 

“2015eko irailaren 30eko Udalbatzak onartutakoa eta alegaziorik egon ez 
denez behin betikoz onartua: 

- Kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko 6 zenbakidun 
espedientea.” 
 
 
12.- AURREKONTUA ETA DIRUZAINTZARI BURUZKO 

INFORMAZIOA.  
 
Ondoren aurrekontuari buruzko informazioa era honetan eman da: 

 
 Behin bet. aurr. 

Pres. def. 

Baimendua 
Autorizado 

Erabilia 
Dispuesto 

Onart. oblig. 
Contraído 

Ordainketa 
Pagado 

Oraingo ekitaldia/Ej. 

corriente 

GASTUAK 

15.496.311,63 10.754.587,60 10.593.477,54 9.991.545,65 8.994.493,63 
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Behin bet. aurr. 
Pres. Def. 

Onar. esk. Garb 
Dchos. Recs.. 

Bildut-itzul. 
Recaudado 

Kobr. Dagoena 
Pte. cobro 

Itzulketak 
Devoluciones 

Oraingo ekitaldia/Ej. 

Corriente 

SARRERAK 

15.496.311,63 11.220.719,58 10.193.557,49 1.027.162,09 103.128,27 

 
Diruzaintzari buruzko informazioak honela dio: 
 

Hasierako izakinak 2015eko abuztuaren 1ean. 

Existencia inicial a1 de agosto de 2015. 
3.340.400,95 

Aurrekontuko sarrerak. 

Cobros presupuestarios. 
1.702.718,95 

Aurrekontuz kanpoko sarrerak. 

Cobros no presupuestarios. 
112.873,40 

Aurrekontuko ordainketak. 

Pagos presupuestarios. 
-728.563,40 

Aurrekontuz kanpoko ordainketak. 

Pagos no presupuestarios. 
-75.860,12 

Ezartzeko dauden partidak. 

Partidas pendientes de aplicación. 
82.852,38 

Bukaerako izakinak 2015eko abuztuaren 31n. 

Existencia final a 31 de agosto de 2015. 
4.434.422,16 

 
 
13.- PREMIATASUNA BERRETSIZ GERO, UROLA ERDIKO 

MANKOMUNITATEKO BATZAR NAGUSIAN AZKOITIKO UDALEKO 
ORDEZKARIEN ORDEZKOEN IZENDAPENA.  

 
Alkate jaunak Mankomunitateko bileretan ordezkoak izendatu 

daitezkeela jakin zutela azaldu du. Hurrengo astelehenean izango denez 
Mankomunitateko bilera premiatasunez aurkeztu da Alkatetzaren proposamena. 

 
Gaiaren premiatasunaren bozketaren emaitza honakoa da: 
 

- Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 
Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Maitane 
Unanue Azkue, Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga 
Andueza, Jose Joakin Etxaniz Peña eta Miguel Reimundez 
Milan. 
 

 
Beraz, Udalbatza Osoak Urola Erdiko Mankomunitatearen batzar 

nagusian Azkoitiko Udaleko ordezkarien ordezkoak izendatzearen 
premiatasuna berrestea aho batez erabaki du. 
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Honela dio proposamenak: 
 ���
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Azkoitiko Udalbatza Plenoak, 2015eko ekainaren 23an egindako Ezohiko bilkuran, 

besteak beste, korporazio honen ordezkariak izendatu zituen Urola Erdiko 

Mankomunitatearen Batzar Nagusian parte har zezaten. 

 

Udalbatzak aukeratutako kideak honako hauek ziren: 

EAJ/PNV taldearen aldetik: ������ -".�������� -".��������+ �!� �� �������������&�(
 

BILDU taldearen aldetik: 
��!��� ���!�&��!�"���

 

 

 

Orain, Mankomunitateko ordezkaritzak jakinarazi dio Alkatetza honi aipatu kideen 

ordezkariak izendatu behar direla, titularren ezintasunaren kasuetan, haiek ordezka 

ditzaten. Halaber, komenigarria da aipatu izendapena lehenbailehen gauzatzea. 

 

Arrazoi hauek kontutan hartuta, ondoko hau proposatzen zaio Udalbatza Plenoari, 

premiazko izaeraz: 

 ��	�	9����������:; Azkoitiko udalbatza plenoak ondoko ordezkari hauek izendatzea, Urola 

Erdiko Mankomunitatearen Batzar Nagusiaren kideen ordezkoak izan daitezen, 

titularrek parte hartu ezin duten kasuetan jardun dezaten: 

Javier Zubizarreta Zubizarreta J.ren ordezkoa: Miguel Angel Bastida Aranbarri J.. 

Ana Mª Azkoitia Urteaga A.ren ordezkoa: Angel Luis Martin Rodriguez J. 

Ainara Goenaga Andueza A.ren ordezkoa: Idoia Uranga Salegi A.��������:; Erabaki hau Urola Erdiko Mankomunitateari jakinaraztea, eta 

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean,  Udaletxeko Iragarki taulan eta udaleko web orrian 

argitaratzea.”

 
 

Bozketaren emaitza honakoa da: 
 

- Aldeko botoak : Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Nekane Larrañaga Aizpuru, Miguel Angel 



 

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.net 
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 

97 

Bastida Aranbarri, Angel Luis Martin Rodriguez, Sonia 
Vazquez Tejerina, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Maitane 
Unanue Azkue, Idoia Uranga Salegi, Jakes Uranga 
Repulles, Gaizka Larrañaga Ucin, Ainara Goenaga 
Andueza, Jose Joakin Etxaniz Peña eta Miguel Reimundez 
Milan. 
 

 
Beraz, Udalbatza Osoak Urola Erdiko Mankomunitatearen batzar 

nagusian Azkoitiko Udaleko ordezkarien ordezkoak izendatzea aho batez 
erabaki du. 
 

 
14.- GALDE-ERREGUAK.  
 
Idoia Uranga andreak bai Alkateari baita Udalari ere eskaera bat luzatzea 

nahi dutela esan du, izan ere, terrorismo biktimen aitorpeneko memorian, 
Eusko Jaurlaritzatik bidali duten txostena biktima guztien izen eta argazkiekin 
Javier Larrañaga Juaristi “Peru” falta da. Beraz, memoria zerrenda horretan 
bera ere agertzea eskatzen dute. Horretarako funtzionamendua Alkateari 
eskaera luzatzea denez ondoren honek Eusko Jaurlaritzari berretsi dezan 
eskaera eginez. Horregatik, ea norbaitek eragozpenik duen galdetu du. 

 
Alkate jaunak orain arte egindako txosten guztietan beti agertu izan dela 

zerrenda irekia denaren oharra adierazi du, balitekeelako gertakizun guztiak 
jasota ez izatea. Horretarako bide bat badagoela uste du eta gaia landuko 
duela dio. Bestalde, EH Bildu taldearen aldetik ahal den informazio guztia 
ematea eskertuko lukeela dio Azkoitiarra zen Javier Larrañagaren “Peru” 
bizimoduaren azken gertakarien berri ematea. Bere aldetik inongo arazorik ez 
duela ikusten gehitu du eta prozedura aldetik zer egin behar den jakiteaz 
arduratuko dela. 

 
Jose Joakin Etxaniz jaunak honako galde-erreguak luzatu ditu: 
 
“- Urola erdiko langabezia tasa ia %12ra igo da eta oraindik legealdi 

honetan ez dugu Iraurgi Berritzenen bilerarik egin. Lehenbailehen egitea 
eskatzen dugu eta ahal bada arratsaldez. 

- Legealdi hasieran, honelako bilkura batean, batzorde bakoitzetik 
gutxienez bilera bat egingo genuela bozkatu genuen eta gaizki gogoratzen ez 
badut aho batez onartu genuen. Hilabete honetan lau batzordetatik bitan 
bakarrik egin dira batzordeak eta ez dakizkigu beste batzordeetan bilerak ez 
egitearen arrazoiak. Beraz, bilkuretan onartutakoak errespetatzea eskatzen 
dugu, betebehar ezinbestekoak direlako. 

- Zaborraren gaiari ere gogor eutsi behar diogu eta nahiz eta gure 
taldeari atzera pauso handia iruditu “edukiontzi grisa” berriro ere kalean 
ikusteak, aurrera begiratzeko prest gaude eta dagoeneko txosten bat erdi 
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prestatua dugu, beraz, eta lagungarri izango duzuelakoan, nahi baduzue, 
helarazi dizuegu.” 

 
Nekane Larrañaga andreak Kultura eta Ongizate batzorderik urrian ez 

dela egin dio. Hala ere, teknikariei galdetu zitzaiela esan du baina ez zegoela 
onartzeko gairik helarazi zuten. Ordenantza fiskalen onespenekin bilera asko 
egin behar izan dira eta beste udal taldeei komentatu zitzaien hurrengo bilera 
azaroan egingo zela, premiazko gairik ez zegoelako. 

 
Miguel Reimundez jaunak hartu du hitza: “Suscribir la petición que ha 

hecho el compañero en lo de Iraurgi Lantzen, los datos de población activa son 
muy recientes pero entendemos que había un compromiso de discutirlo que se 
debe cumplir. 

Nuestras peticiones son, aparte de esa, que de una vez se de 
información de la Mancomunidad, porque en la Mancomunidad se toman 
decisiones. El Ayuntamiento tiene representantes allí pero parece que luego la 
información se queda en algún sitio y no llega a toda la Corporación. No es la 
primera vez que lo pedimos, lo llevamos pidiendo desde hace tiempo porque 
luego además de unos datos que aparecen de forma ocasional a lo largo del 
ejercicio salen otros datos que no tienen nada que ver, hay subvenciones que 
no se sabe muy bien de donde vienen o a que se aplican y demás. 

Entonces queriamos una transparencia en ese tema y vuelvo a insistir, 
no es la primera vez que lo pedimos. 

A pesar de que como bien manifestó el Alcalde en la sesión anterior ya 
se sacó el tema pidiéndole responsabilidad a los ciudadanos, volver a inistir en 
ello desde la perspectiva de que tanto antes se boicoteó o parecía que se 
quería boicotear el sistema anterior por parte de algunos ciudadanos con mala 
gestión de sus residuos urbanos, ahora parece que también se asoma una 
actitud parecida. Nosotros pedimos que se vuelva y que se insista en el tema 
porque independientemente de cual sea el sistema de gestión de la basura el 
problema principal es la propia basura. Si de forma intencionada se gestiona 
mal, por muy bueno que sea el sistema el resultado siempre va a ser malo. 
Entonces, que el ciudadano se conciencie de que tiene que utilizar 
correctamente el sistema elegido.” 

 
El señor Alcalde en relación a Iraurgi Berritzen y a la tasa de paro dice 

que es un problema de todos, que lo vivimos todos y que incluso se tiene algún 
caso en nuestras propias casas. Añade que el grupo de gobierno tiene este 
tema dentro de sus prioridades. Estas cosas suelen tardar en hacerse y 
muchas veces el camino que recorre incluso suele ser baldío. 

 
Gai honetan kontaktu batzuk badituztela esanez jarraitu du Alkate jaunak 

eta enpresa mailan ere ari direla lanean, lanerako jende berria hartu behar 
denean herritarrak izan daitezen animatzen, dugun langabezia kontutan 
hartzeko esanez, etab. Proiektu berri batzuk badaudela dio, gaiaren gainean 
daudela eta ahal duten neurrian laguntzen ari direla. 
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Horretaz gain, Iraurgi Lantzen bilera bakarra egin da, kargu-hartzeak 

egiteko bera, eta orain hasiko direla urteko bilera prestatzen. Hala ere, horrek 
ez du esan nahi ez daudenik kontaktuan, adibidez aste honetan Hornituz 
proiektuaren baitan bilera egingo dela aipatu du, herriko enpresa eragileen 
subkontratazio mailan dituzten beharrak herriko beste enpresa txikiekin 
osatzeko ahalegin guztia egingo delarik. Bailarako enpresa handienek hartuko 
dute parte Intsaustin egingo den bilera horretan gai guzti hauek lantzeko. 

Gai hauek egunero landu beharrekoak dira eta lan handia emango dute. 
Zalantzarik ez izateko esan du Alkateak Azkoitian langabezia jeisteko ahalegina 
egingo dutenik eta ez du uste beste udal taldeen laguntza faltako zaienik, hau 
guztien eginbeharra baita. 

 
 
Aztertzeko gai gehiago ez dagoenez, Alkate jaunak bilkurari amaiera 

eman dio, arratsaldeko zortziak hamar gutxi direnean eta nik, idazkariak, akta 
hau jaso dut, onartuz gero, Agirien Liburura transkribatuko delarik. 
 
 

ALKATEA       IDAZKARIA  

 
 
 
 


