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2022KO URTARRILAREN 26AN UDALBATZA PLENOAK EGINDAKO 

OHIKO BILKURAKO AKTA 
 
 

37. BILKURA 
 

Azkoitia Hiri Prestu eta Leialeko udaletxean, bi mila eta hogeita biko 
urtarrilaren 26an, 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). 
Imanol Arrizabalaga Larrañaga J. (EAJ-PNV). 
Marijose Arregi Etxeberria A. (EAJ-PNV). 
Sonia Vazquez Tejerina A. (EAJ-PNV). 
Angel Luis Martin Rodriguez J. (EAJ-PNV). 
Mertxe Zubillaga Albizu A. (EAJ-PNV). 
Juan Bautista Mendizabal Juaristi J. (EAJ-PNV). 
Iraitz Otaño Mujika J. (EH BILDU). 
Laida Beristain Zubizarreta A. (EH BILDU). 
Mikel Zengotita Alberdi J. (EH BILDU). 
Angel Mª Etxeberria Ibarguren J. (EH BILDU). 
Itziar Joaristi Olariaga A. (EH BILDU). 
Ane Miren Peña Larrañaga A. (EH BILDU). 
Jose Joakin Etxaniz Peña J. (IRABAZI-AZKOITIA BAI). 
Janire Igoa Merino A. (PSE-EE). 

 
 Ezin etorriak: 
 Ainara Goenaga Andueza A. (EH BILDU). 
 Laida Beristain Zubizarreta A. (EH BILDU). Boto-eskuordetza egin duela 
kontuan hartuta, Iraitz Otaño jaunaren botoak bi boto bezala kontatuko du.  
 
 

Idazkaria: Unai Urkijo Rodriguez, Udal Idazkaria. 
 

Alkate jaunak bilkurari hasiera eman dio, honako gai-zerrendaren 
arabera: 
 
 
 1.- AURREKO BILKURAKO AKTAREN ONESPENA, HALA 
BADAGOKIO. 
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 2021eko abenduaren 22ko bilkurako aktaren bozketaren emaitza honakoa da: 
 
 

Bozketaren emaitza honakoa da: 

Aldeko botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana Azkoitia 
Urteaga, Marijose Arregi Etxeberria, Imanol Arrizabalaga 
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina, Angel Luis Martin Rodriguez, 
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bautista Mendizabal Juaristi, Mikel 
Zengotita Alberdi, Ane Miren Peña Larrañaga, Iraitz Otaño Mujika, 
Laida Beristain Zubizarreta (eskuordetutako botoa), Itziar Joaristi 
Olariaga, Angel Mª Etxeberria Ibarguren, Janire Igoa Merino eta 
Jose Joakin Etxaniz Peña. 

 
Beraz, Udalbatza Osoak 2021eko abenduaren 22an egindako bilkuraren akta 

onartzea aho batez erabaki du. 

 
 
 2.- AZKOITIKO BANDERA OFIZIALAREN BEHIN BETIKO  
ONESPENA. 
 
 Honako irizpena aurkeztu da: 
 

“ANTOLAKUNTZA BATZORDE INFORMATIBOAREN IRIZPENA 
 

GAIA: AZKOITIKO BANDERA OFIZIALAREN ONARPENA 
 

AURREKARIAK 
 

2021eko urriaren 27ko Udalbatza Osoak, beste batzuen artean, Azkoitiko 
bandera ofizialaren onarpenari hasierako onarpena eman zion. Adostutako banderaren 
deskribapena honakoa zen: Errektangularra, 2:3 proportzioak dituena; Bandera kolore 
gorrikoa da, eta erdigunean udal armarria eraman dezake, bere metal eta koloreekin.  
 

2021eko azaroaren 15ean Azkoitiko Udalak behin-behineko akordioa Euskal 
Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA), Gipuzkoako aldizkari ofizialean (GAO) eta 
Udaletxeko Iragarki Taulan argitaratu zuen hilabeteko epean edonork alegazioak 
aurkezteko. Alegazioak aurkezteko epea abenduaren 15ean bukatzen zen, eta 
aipatutako epean ez da alegaziorik aurkeztu. 
 

Urriaren 27ko Osoko bilkuran aipatzen zen legez, Azkoitiko Udalak bere ezkutu 
ofiziala onartu zuen, 1989ko martxoaren 16ko osoko bilkuraren erabakiaren bitartez. 
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Dena den, oraindaino ez du bandera ofizialik onartu, bandera ofizialaren 

ezaugarrien inguruko zantzurik ez zuelako. Hori dela eta, Udalak bandera gisa kolore 
zuriko trapuaren gainean ezkutua jarri izan du. 
 

Baina, Juan Bautista Mendizabal jaunak, Azkoitiko Kronista Ofizial eta udal 
honetako zinegotziak, 2021eko maiatzaren 31an aurkeztutako txostenean, adierazi du 
Udal Artxiboan jasotako 1519. urteko “memorial e inventario de los privilegios y 
escrituras halladas en el concejo de la villa de Azcoitia, así como pesas, medidas y otros 
objetos” dokumentuan Azkoitiko banderaren deskribapena aurkitu duela, honakoa: 
 

“bandera, que es de lienzo de bocarán, colorada, con su bordadura” 
 

Deskribapen honen arabera, Azkoitiko banderaren kolorea gorria da. 
 

Aipatu txostenak honakoa dio: 
 

“AZKOITIKO BANDERA OFIZIALA 
2024an, Hiribildu gisa eratu zeneko 700. urteurrena ospatuko du Azkoitiak. 

Ospakizun horri begira, eta bere sinboloen katalogo ofiziala osatuz, Udalak erabaki du 
bandera bat diseinatzea eta ofizial egitea, mendeetan zehar landuriko Hiribilduaren 
balioak eta nortasun ezaugarriak erakutsiko dituena.  
 

Jada 1988an, erakunde honek udal armarria normalizatu nahi izan zuen, 
hainbat bertsio zeudelako, batez ere koloreen erabilerari zegokionez. Helburu horrekin, 
Udalak, kultura zinegotziaren bidez, bilera bat izan zuen Kronista eta Arma Errege 
Vicente Cadenas y Vicent jaunarekin. Kasu horietarako espezialista titularrak 
ondorengo ikerketa eta proposamena bidali zuen, eta Azkoitiko udalbatzak aho batez 
onartu zuen 1989ko martxoaren 16an. Udalbatza berean onartu zen, Euskaltzaindiaren 
proposamenari jarraituz, “Azkoitia, Hiri prestu eta Leiala” testuari dagozkion tituluak 
erabiltzea. 
 

Hau da udalbatzak onartu zuen armarriaren deskribapena: 
 

“Gorri bizien eremuan, almenadun urrezko gaztelu bat (tradizioz hiru 
dorrerekin), urdinez argitua. Osagarri gisa urrezko bi granada, zerrenda gorriarekin, 
eta zurtoin eta hosto berdeak; zurtoinak armarriaren puntan gurutzatzen dira. 

Gipuzkoako Probintziako Azkoitiko Udal Txit Gorenaren Armarriari koroa bat 
ezarriko zaio gainean intsignia gisa…” 
 

Banderari dagokionez, berriz, haren deskribapenik zaharrena aurkitu dugu 
Azkoitiko Udal Artxiboan gordetako dokumentazio historikoan begiratuta. “Memorial e 
inventario de los privilegios y escrituras halladas en el concejo de la villa de Azcoitia, 
así como pesas, medidas y otros objetos” izeneko dokumentazioa da, Azkoitian 
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datatua, 1519ko urriaren 20an, Juan Pérez de Umansoro eskribauaren testigantzaren 
bidez, Miguel Ybañez de Ynsausti alkate zela1. 
 

Dokumentuaren 10. aurreko orrian, eta lehenengo lerroan, hau irakur daiteke:  
Más la bandera, que es de lienzo de bocarán2, colorada3, con su bordadura. 

 
Are gehiago, 1599ko beste dokumentu batean, Udalaren ondasunen 

inbentarioa egiten duenean, hau aipatzen da: “la bandera de la villa, con su borla4 de 
seda”5  
 

Gainera, banderak gorbataren bat6 ere bazeraman, urrezko edo zilarrezko 
bordatu edo apaingarria duten banda edo zinta batzuk; horiek, lazo edo korapilo labur 

                                                      
1  Azkoitiko Udal Artxiboa. 2 Katalogo zenbakia. 5 paper sorta, 1. zk. 
2  Bocarán izeneko oihala kolorezko harizko oihala da, holandilla deitua baino 
lodiagoa eta latzagoa. Alfauk honela identifikatzen du: "lihozko edo kotoizko ehuna, 
oso fina, Bokaran fabrikatua, eta hortik dator bere izena… Lihozko ehun 
garestienetakoa eta preziatuenetakoa bihurtu zen, baina XIV. mendean hondatu eta 
kotoizko ehun arrunt bilakatu zen, eta geroago, berriz, ehun zakarra, kalamu 
gomaztatuz eta prentsatuz egina eta hainbat koloretan tindatua. Gaur egun ere 
erabiltzen da oraindik kapelen armaduretan; ingelesez “buckram” izenarekin deitzen 
zaio, eta espainolez frantsesezko “linon” izenetik eratorritako izenarekin". 
 Bukhara edo Bujará Uzbekistaneko hiri bat da, Asian. 

3  “Kolore gorriari” dagokionez, Nafarroako Erreinuaren bandera dakar 
gogora. Iruñeko Udaleko Akten lehenengo liburuko XVI. mendeko deskribapen batean, 
Luis Javier Fortún historialariaren arabera, aipatzen da ezagutzen den Nafarroako 
lehenengo bandera hau dela: “la dicha vandera… la qual es colorada, sembrada en ella 
cadenas y una corona doradas”. Faustino Menéndez-Pidal heraldistak azaldu zuen, era 
berean, antzinako kondaira batzuek hau esaten zutela: “Nafarroako hasierako 
erregeek, ‘kateak’ jarri aurretik, ezkutu gorri liso bat zuten”. 

 Susma genezake, baita ere, 1519ko Azkoitiko banderaren kolore 
gorriaren jatorria izan daitekeela lurralde hauek Nafarroako Erreinuaren barnean 
egotea, eta baita antzinako Baldako jaurerriak, Ganboatarrak, Erreinu zaharrarekin bat 
egin izana ere. 
4  Borla hari multzo baten amaiera da. Hari horiek txirikorda moduan daude. Apaingarri unibertsala 

da, eta aldaerak ditu kultura guztietan. Israelitei agindu zitzaien beren kapen ertzetan edo 
amaieretan borla batzuk eramatea, etengabe Jaunaren Legeari arreta jarrita egon zitezen. Moisesen 
jatorrizko agindua izan zen borla bat jartzea jantzien muturretan. 

5  GPAH-AHAPG, Domingo de Sagastizabalen Eskribautegia. 1599. urtea. 2-888 Paper sorta. A 
Koadernoa. 199-206 Or. (Javier Elorza historialaren arabera). 

6  Gogoratzen den azkenetako bat Donostiako Udaletik jasotakoa da, hiria suntsitu eta berreraikitzen 
hasi zeneko 150. urteurrena ospatzeko. Kolore morea zuen; haren armarria zeraman, eta 1813, 1863 
eta 1963 datak, zilarrezko bordatuarekin. 
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batekin eta puntetan zeharreko erorkerarekin, haren lepoan jartzen dira ohorezko 
intsignia gisa.  

Badirudi bandera honen memoria duela urte asko desagertu zela, eta haren 
ordez oihal zuri xume bat erabili zutela udal armarria eramateko; beste udal askok era 
gauza bera egiten zuten, ospakizun zibil eta erlijiosoetara joateko. Aurkikuntza hau oso 
berezia da, gisa honetako banderen deskribapenak topatzea zaila delako.  
 

Aurkezten dugun proposamena da antzinako Azkoitiko banderaren kolorea 
berreskuratzea, gure herrian izan zen benetako tradizioa errespetatzeko eta Udal honi 
dagozkion ekintza guztietan modu ofizialean erabiltzeko. 
 

Bandera xumea izan behar da, sinbolikoa, kolore gutxikoa eta bereizten erraza.  
 

1519an Azkoitiko udal inbentarioan aipatzen eta deskribatzen den bandera 
historikoa kolore gorrikoa da; vexilologiaren arabera, adorearen eta ahaleginaren 
sinboloa da kolore hori. Uste dugu kolore honek balio berak ordezkatzen dituela 500 
urte geroago ere. Balio horiek iraganari eta etorkizunari buruz hitz egiten digute, 
gizateriaren alderdi erabakigarriak horiek, eta identitateari eta gizarteko parte izateari 
buruz. Berezitasun gisa, aipatu behar da duela urte askotatik kolore hori erabili dutela 
gure herriko kirol erakunde sinbolikoek ere. 

AZKENIK, Azkoitia 1324an Hiribildu gisa eratu izanaren 700. Urteurrena dugula 
ospatzeko bide honetan, proposatzen dugu ofizial egin dadila, izapide guztiekin, 
hemendik aurrera Azkoitia ordezkatuko duen bandera, herriaren pasatako historian 
izan zen bezala. 
 

Aurreko guztia oinarri hartuta, vexilologiaren arloko deskribapena hau izango 
litzateke: 
 

Bandera errektangularra, 2:3 proportzioak dituena; Bandera kolore gorrikoa 
da, eta erdigunean udal armarria eraman dezake, bere metal eta koloreekin.” 
 

Beraz, txostenak proposatzen du, Azkoitiko banderak bere jatorrizko kolorea 
berreskuratu beharko lukeela, kolore horretako bandera erabiltzeko Azkoitiko Udalari 
dagozkion ekitaldi ofizialetan. Aipatutako egintzak garrantzi berezia hartzen du, 
2024ean Azkoitiko hiribildua fundatu zela 700 urte beteko baitira. Hori horrela, 
proposatzen den deskribapen bexilologikoa honakoa da: 
 

Bandera errektangularra, 2:3 proportzioak dituena; Bandera kolore gorrikoa 
da, eta erdigunean udal armarria eraman dezake, bere metal eta koloreekin. 
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Aipatutako proposamena ikusita, Udal honek, dagokion irizpena eskatu dio 
Eusko Ikaskuntza erakundeari, aipatutako aurkikuntzaren oinarrien inguruko iritzia 
eman dezan. Aipatu txostenak ondokoa ondorioztatzen du: 
 

“Unica.- Consideramos que el proyecto de Modificación de la Bandera, 
recuperando el color original de la misma, propuesto por Don Juan Bautista 
Mendizabal y el Ayuntamiento de Azkoitia, se ajusta en todo a la descripción que de la 
misma se hizo en 1519, y debe ser aprobado por esta Sociedad.” 
 

ZUZENBIDEZKO OINARRIAK 
 

Idazkariak dagokion txostena egin zuela urriaren 14an, eta besteren artean, 
prozedurari dagokionez jarraian aipatzen dena zehazten zuela: 
 

Apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Toki-Araubidearen Oinarriak Arautzen  dituen 
Legeak, herriko banderaren onarpenaren inguruko hainbat arau ezartzen ditu. 22.2. 
artikuluak honakoa dio: 
 

Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la 
Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones: 
 

b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; 
alteración del término municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades 
a que se refiere el artículo 45; creación de órganos desconcentrados; alteración de la 
capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y la 
adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. 
 

47.2 Artikuluan honakoa dio:  
 

2. Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes 
materias: 
 

e) Adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo 
 

2568/1986 Errege Dekretuak, azaroaren 28koak, Toki Erakundeen Antolaketa, 
Jarduera Eta Araubide Juridikoaren Araudiari buruzkoak banderaren onarpena osoko 
bilkuraren eskumenen artean barnebiltzeaz gain (50. artikulua), honakoa dio: 
 

186. artikulua 
 

La concesión a las entidades locales de tratamientos, honores o prerrogativas 
especiales, así como el otorgamiento a las mismas de títulos, escudos, banderas, 
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blasones, lemas y dignidades, se efectuará por el órgano de gobierno competente de 
la Comunidad Autónoma, previa la instrucción de expediente. 
 

Aipamen horretan oinarrituta, abenduaren 1eko 364/1987 Dekretuak, Toki 
Erakundeek Ikur Bereizgarriak Hartzeko Eta Aldatzeko Prozedura onartzen zuen 
Dekretuak prozedura bat ezartzen zuen, bandera eta ezkutu horien onarpenerako. 
Prozedura hartako izapide aipagarrienak izanik, hasierako onarpenaren ondoren 
onarpen akordioa  hilabetez jendaurreko epean egon beharra eta Eusko Ikaskuntzaren 
eta Foru Aldundiaren txostena emateko beharra. Ondoren, berriz ere osoko bilkurak 
onarpena emanda behin betiko onarpena Eusko Jaurlaritzako Toki Administrazioko 
Sailordetzari zegokion. 
 

Dena den, dekretu hau apirilaren 7ko 2/2016 Legeak, Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoak indargabetu zuen bere xedapen indargabetzailean. 
 

Hortaz, egun banderaren onarpenaren inguruan indarrean dagoen araudia 
Gipuzkoako Udal Barrutiak Erregulatzeko martxoaren 17ko 2/2003 Foru Arauak 
ezarritakoa da. Foru arau honen oinarria da Eusko Legebiltzarraren azaroaren 25eko 
27/1983 Legea. Honek ezartzen ditu, autonomi elkarte osorako erakundeen eta 
herrialde historikoetako foru erakundeen arteko harremanak, arau horrek 
ezarritakoaren arabera herrialde historikoetako foru erakundeek eskumen osoa dute 
udalbarrutien eta udalez gaineko barrutien gaian, beren herrialde historikoa 
gainditzen ez duten bitartean. 
 

Eskumen horretan oinarrituta, honakoa xedatzen du Gipuzkoako Udal Barrutiak 
Erregulatzeko martxoaren 17ko 2/2003 Foru Arauak, 37. Artikuluan: 
 

37. artikulua. Armarria eta bandera. 
 

Udalen eta udalez peko erakundeen armarriak eta banderak erabakitzeko, eta 
Foru Arau hau indarrean jartzen denean erabakiak daudenak aldatzeko, udal 
batzarraren erabakia behar da, edo hala dagokionean Auzo Batzarrarena, 
aldaketaren aldeko arrazoi historiko edo heraldikoak espedientean argi eta garbi 
frogatu behar direlarik. Nolanahi ere, hala behar denetan udalez peko erakundea den 
udalerriari entzuna izateko aukera bermatuko zaio. 
 

Behin-betiko ebazpena Foru Aldundiari dagokio. Ebazpen horrek Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean argitaratu beharra eta Gipuzkoako Udal Erakundeen Foru 
Erroldan jaso beharra adieraziko ditu. 
 

Aipatutako artikuluak, prozeduraren gainean oso arau gutxi ezartzen ditu, baina 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Toki Administrazioko Harremanetako Zerbitzuarekin 
harremanetan jarri ostean, horiek adierazi digute indargabetutako 364/1987 
Dekretuaren oinarrizko izapideak aurrera eramateko komenigarritasuna, hilabeteko 
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jendaurreko epealdiari eta Eusko Ikaskuntzaren txostenari dagokionean, hain zuzen 
ere. 
 

Beraz, banderaren onarpen prozeduraren gaineko araudia aztertuta, Idazkari 
honek honako proposamena egiten du: 
 
Osoko Bilkuraren akordioa erabateko gehiengoz. 
EHAAn, GAOn eta Udal Iragarki Taulan horren berri ematea eta hilabeteko jendaurreko 
epea irekitzea. 
Alegazioak baldin badaude horiek erantzunez eta ez baldin badaude erabakia berretsiz, 
osoko bilkuraren akordioa hartzea erabateko gehiengoz. Akordio horretan GFAri 
banderaren onarpena proposatuko zaio, honek dagokion erabakia hartu eta ondoren 
GAOn argitaratu eta Gipuzkoako Udal Erakundeen Foru Erroldan jasotzeko eskatuz. 
 

Ikusita, aipatutako prozeduraren lehenengo bi puntuak bete direla, urriaren 
27an osoko bilkurak aho batez hartutako erabakiaren bidez eta azaroaren 15eko 
GAO, EHAAko eta tabloiko argitalpenen, ez denez alegaziorik egon aipatutako epean, 
momentu honetan aurrera eraman beharreko izapidea da osoko bilkurak banderaren 
onarpenaren inguruko erabakia berrestea eta GFAri banderaren onarpena 
proposatzea, honek dagokion erabakia hartu eta ondoren GAOn argitaratu eta 
Gipuzkoako Udal Erakundeen Foru Erroldan jasotzeko eskatuz. 
 

IRIZPENA 
LEHENENGOA: 2021eko urriaren 27ko Udalbatza Osoak, Azkoitiko bandera 

ofizialaren onarpenaren berrestea eta Gipuzkoako Foru Aldundiari proposatzea 
Azkoitiko Udal bandera onar dezala, behin betiko izaeraz, honako deskribapenaren 
arabera: 
 

“Errektangularra, 2:3 proportzioak dituena; Bandera kolore gorrikoa da, eta 
erdigunean udal armarria eraman dezake, bere metal eta koloreekin”.  
 

BIGARRENA: Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzea, behin betiko onarpena 
eman ondoren, erabaki hori argitara dezala Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (GAO) eta 
Gipuzkoako Udal Erakundeen Foru Erroldan. 
 

2022ko urtarrilaren 20ko Antolakuntza Batzordean aztertu zen gaia eta hau izan 
zen emaitza: Aho batez onartua. 
 

ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkotia, Sonia Vázquez, Janire Igoa, 
Jose Joakin Etxaniz, Iraitz otaño eta Itziar Joaristi.” 
 
 Ana Azkoitia andreak azaldu du urriko batzordean onartu zela 
banderaren hasierako onarpena. Banderaren deskribapena azaldu du eta 

E
S
K
U
d
d
a
4
a
0
c
0
-
0
4
b
c
-
4
e
a
e
-
b
f
7
b
-
b
e
a
e
0
9
0
3
b
0
2
a



 
 

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.eus 
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 9 

aipatu, alegaziorik aurkeztu ez denez, behin betiko onarpena dagokiola, 
Gipuzkoako Foru Aldundira bidaltzeko. Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
adostasuna jaso ondoren, Foru erroldan eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 
argitaratuko da. 
 
 Jose Joakin Etxaniz jaunak esan du Azkoitia Bai Herri Plataformak ez 
duela ondare zinegotziak egin duen azterlana kolokan jarriko; beraz, 
onarpenaren alde bozkatu duela. 
 
 

Bozketaren emaitza honakoa da: 

Aldeko botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana Azkoitia 
Urteaga, Marijose Arregi Etxeberria, Imanol Arrizabalaga 
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina, Angel Luis Martin 
Rodriguez, Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bautista 
Mendizabal Juaristi, Mikel Zengotita Alberdi, Ane Miren Peña 
Larrañaga, Iraitz Otaño Mujika, Laida Beristain Zubizarreta 
(eskuordetutako botoa), Itziar Joaristi Olariaga, Angel Mª 
Etxeberria Ibarguren, Janire Igoa Merino eta Jose Joakin 
Etxaniz Peña. 

 Beraz, Udalbatza Osoak Azkoitiko bandera ofiziala behin betikoz 
onartzea aho batez erabaki du. 

 
 
 3.- SAN JOSE EGOITZAREN ONDASUN HIGIEZINAREN 
DESAFEKTAZIOAREN BEHIN BETIKO ONESPENA. 
 
 Honako irizpena aurkeztu da: 
 

“ANTOLAKUNTZA BATZORDE INFORMATIBOAREN IRIZPENA 
 

GAIA: SAN JOSE EGOITZARI DAGOKION ONDASUN HIGIEZINAREN 
DESAFEKTAZIOA  
 

AURREKARIAK 
 

2021eko urriaren 27ko Udalbatza Osoak, beste batzuen artean, Azkoitiko 
13700 jabetza erregistroko finka zenbakia duen San Jose Egoitzaren ondasun 
higiezinaren desafektazioari hasierako onarpena eman zion, ondasun hau jabari 
publikoko ondasun izatetik ondare ondasun izatera pasa zedin, 2015eko maiatzaren 
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18an Gipuzkoako Foru Aldundiarekin sinaturtako hitzarmenaren egikaritzaren 
baitan, ondoren dagokion lagapena aurrera eramateko.  
 

2021eko  azaroaren 12an Azkoitiko Udalak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 
(GAO), Udaletxeko Iragarki Taulan eta udal web guneko gardentasun atarian 
argitaratu zuen San Jose Egoitzaren ondasun higiezinaren behin behineko onarpena. 
Onarpena jendaurrean jarri zen hilabeteko epean, 2021eko azaroaren 12tik 2021eko 
abenduaren 13ra arte. Epe horretan ez da alegaziorik aurkeztu. 
 

Urriaren 27ko osoko bilkuraren erabakian zehazten zen bezala Eusko 
Legebiltzarrak 2008ko abenduaren 5ean onetsi zuen 12/2008 Legeak, Gizarte 
Zerbitzuei buruzkoak, 22. artikuluan definitzen du zein diren Gizarte Zerbitzuen Euskal 
Sistemako Prestazioen eta Zerbitzuen Katalogoan sartuta dauden zerbitzuak, euskal 
administrazio publiko eskumendunek bermatu beharrekoak. 
 

Artikulu horretan bi apartatu bereizten dira: batetik, lehenengo apartatuan 
daude lehen mailako arretako gizarte zerbitzuak, 42.4 artikuluaren arabera udalen 
eskumenekoak direnak –telelaguntza zerbitzua izan ezik, hori Eusko Jaurlaritzari 
baitagokio- bestetik, bigarren apartatuan daude bigarren mailako arretako gizarte 
zerbitzuak, 41.3 artikuluaren arabera foru aldundien eskumenekoak direnak -40.3 
artikuluak Eusko Jaurlaritzari egozten dizkionak salbu-.   
 

Legeak foru aldundien esku uzten dituen bigarren mailako arretako gizarte 
zerbitzuen artean daude adinduentzako egoitza-zentroak eta autonomia mugatuak 
eragindako premiei erantzuteko eguneko zerbitzuak edo zentroak. 
 

Legeak ezarritako eskumen banaketa horren aurretik udalek kudeatzen zituzten 
udal titularitateko adinduentzako egoitza-zentro eta eguneko zentro asko, nahiz eta 
Foru Aldundiak finantzatu, bi entitateen arteko lankidetza hitzarmenen arabera. 
Horien artean zegoen Azkoitiko Udala eta San Jose Egoitza. 
 

Aipatutako eskumenen banaketa praktikara eraman eta zehaztutako zerbitzu 
horiek Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeatzeko asmoz, Azkoitiko Udaleko osoko bilkurak 
2015eko otsailaren 10ean adostu zuen honakoa: 
 

LEHENA.- San Jose Adinekoentzako Udal Egoitzaren eta Eguneko Zentroaren 
Kudeaketaren eskualdaketa onartzen duen Lankidetza Hitzarmena, Azkoitiko udala eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren artekoa,  onartzea, ondoko testuaren arabera: (…) 
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BIGARRENA: Eskualdatzen den ondasun higiezina.  
 

Aurreko klausulan xedatutakoa gauza dadin, Azkoitiko Udalak ondoren 
deskribatzen den ondasun higiezina lagako du doan, eta “San Jose egoitza” erakunde 
autonomoak, berriz, ondasun higiezinean  dauden altzari, ekipamendu eta materialak, 
Udalaren baimena jaso ondoren.(…) 
 

HIRUGARRENA.-  Egoitzaren zabalpenerako 2004. urtean desjabeturiko lurra, 
754-N finkatik bereizi zelarik, eta bertan egin diren eraikuntza berriak, Azpeitiko 
Jabetza Erregistroan inskribatzeko izapideen hasiera agintzea. 
 

LAUGARRENA.- Azkoitiko Alkate-Udalburuari behar adinako ahalmena ematea, 
aurretiazko Hitzarmenetan jasotako akordioekin zeresanik duen dokumentazio guztia 
izenpetu, eta beharrezkoak diren izapideak gauza ditzala, aipatu akordioetan 
xedaturikoa bete dadin, udal honen izenean eta ordezkaritzan. 
 

BOSTGARRENA.-  Onarturiko Lankidetza Hitzarmenen testua Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean, udalaren web orrian, eta  Udaletxeko Iragarki Taulan argitaratzea. 

SEIGARRENA.-  Gipuzkoako Foru Aldundiari erabaki honen berri ematea, 
horretarako dagokion ziurtagiria eginez, eta halaber, hitzarmenaren bi ale bidaltzea, 
Alkate-Lehendakariak sinatuta.” 
 

Lehenengo puntuan onartutako hitzarmenaren helburua zen, hain zuzen ere 
Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gain hartzea  “San Jose” egoitzan ematen zen adineko 
pertsonentzako egoitza zerbitzuaren eta eguneko zentroaren gaineko eskumena.   
 

Aldi berean, Azkoitiko Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari eta, hala balegokio, 
Kabia erakunde autonomoari agindu zion, kudeaketa agindu baten bidez, adineko 
pertsonentzako egoitza hartzen zuen higiezin berean dauden tutoretzapeko 
apartamentuen kudeaketa. Kudeaketa mandatu hori I. eranskinean jasotako termino 
eta baldintzetan gauzatzen da.  
 

Bestalde, hitzarmenaren bigarren puntuan zerbitzu horiek gauzatzeko 
espazioari buruz hitz egiten da. Bertan adierazten da “aurreko klausulan xedatutako 
gauza dadin, Azkoitiko Udalak ondoren deskribatzen den ondasun higiezina lagako du 
doan, bertan dauden altzari ekipamendu eta materialarekin” 
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Ondoren zehazten da eraikinaren zati bat jabetza erregistroan inskribatuta 
badago ere (eraikin zaharra, jabetza erregistroan Azkoitiko 836 finka), beste 
eraikinaren zatiaren obra berriaren deklarazioa egin gabe dagoela. Zati berriari 
dagokionez bereizten dira lursaila eta eraikina bera. 
 

Jarraian zehazten dira, ondasunaren lagapenaren baldintzak. Honakoak: 
 

Higiezinaren doako lagapena egiteko kontuan hartuko da zer xedatzen duten 
Ondasunen Erregelamenduko 8., 109., 110. eta 111. artikuluek eta Gipuzkoako Lurralde 
Historikoko Ondasunari buruzko 1996ko uztailaren 9ko 8/1996 Foru Arauko 36. 
artikuluak. 
 

Lagapena honako baldintzetan egingo da:  
 

1.- Higiezinaren erregistroko deskribapena eguneratu egin behar da, egin diren 
handitzeen obra berriko deklarazioarekin, eta hori eguneratu ondoren higiezin osoaren 
doako lagapena egingo du Azkoitiko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren alde. 
 

2.-  2015eko aurreneko hiruhilabetekoan udalak amortizatuko du ondasun 
honetan egin diren azkeneko inbertsioak ordaintzeko helburuarekin hitzarturiko 
mailegua, eskualdaketa inolako kargarik gabe gauza dadin. 
 

3.- Gipuzkoako Foru Aldundiak ondasuna atxikiko du gizarte zerbitzuetara, 
eta ezingo du beste helburu desberdinetarako bideratu. Eraikinaren egungo erabilera 
–adineko pertsonentzako egoitza- aldatu eta gizarte zerbitzuen arloko beste 
erabileraren bat ezarri nahi izanez gero, Udalaren adostasuna beharko da.  
 

4.- Ondasun higiezina 3. puntuan aipatu den helburua ez den beste zerbaitetara 
bideratuz gero, udalaren baimenik gabe gizarte zerbitzuen arloko beste erabilera 
batetara bideratuz gero, edo jarduera bertan behera utziz gero, lagatako ondasuna 
itzularazteko prozesuari ekin diezaioke Azkoitiko Udalak, ondasun eta osagarriak 
barne.  
 

5.- Higiezinaren lagapena formalizatzearen ondoriozko gastu guztiak eta baita, 
gertatuz gero, itzularaztea formalizatzeko gastuak, Gipuzkoako Foru Aldundiak 
ordainduko ditu. 
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6.- Lagapena gauzatu ahal izateko, Azkoitiko Udalak bederatzi (9) hilabeteko 
gehieneko epean izapidetuko du doako lagapen espedientea, hitzarmen honen 
bosgarren estipulazioan ezarritako eskualdaketaren eraginkortasun datatik aurrera. 
 

Aipatutako ondasun higiezina Gipuzkoako Foru Aldundiaren alde eskualdatzea 
sinatzen den bitartean -gehienez bederatzi hilabeteko epean-, Azkoitiko Udalak doan 
lagatzen dio Gipuzkoako Foru Aldundiari aipatu finkaren erabilera, azaldu diren 
helburuekin, eskualdaketaren eraginkortasun datatik  aurrerako ondorioekin. 
 

Zerbitzuari lotutako ondasunen gainean, aipatutako otsailaren 10eko 
akordioaren aurrekarien atalean, bigarren zenbakian, honakoa zehazten da: 
 

BIGARRENA.- Azkoitiko udala, San Jose Egoitzak, Eguneko Zentroak eta 
tutoretzapeko Apartamentuek okupatzen dituzten lurren eta eraikinen jabea da, 
halaber haietan kokaturiko altzari eta instalazio guztienak ere. Udalak, ondoko egintza 
hauek burutu behar ditu: 
 

 Egoitzaren zabalpenerako 2004. urtean desjabeturiko lurra, 754-N finkatik 
bereizi zelarik, eta bertan egin diren eraikuntza berriak, Azpeitiko Jabetza 
Erregistroan inskribatzea. 

 Aipatu ondasunak jabari publikotik desafektatzea eta foru-administrazioari 
lagatzea, azken honek Egoitza, Eguneko Zentroa eta Tutoretzapeko 
Apartamentuen erabilera publikoekin lotu ditzala. 

 Ondasun hauetan inbertsio berriak gauzatzeko helburuarekin hitzarturiko 
kreditu-eragiketa kitatzea. 

 Eskualdatu behar diren ondasun guztiak -higiezinak zein higigarriak- 
erroldatzea eta baloratzea, dagokion akordioa hartu aurretik. 

 
Hitzarmenean bertan aipatzen den 9 hilabeteko epean, ez ziren aipatutako 

erregularizazioak burutu, ondasunaren titularitatean zeuden arazoak tarteko, baina 
egun San Jose Egoitza osoa inskribatuta dago  Azkoitiko 13700 finka gisa, bertan 
sartuta baitaude eraikin zaharra eta eraikin berria. Inskripzio honen oinarria da Iciar 
Fernández Zornoza Azkoitiko notarioaren aurrean egindako agrupazio eta obra 
berriaren  deklarazioari dagokion eskritura publikoa, 2017ko abenduaren 28koa.  
 

Hori horrela, San Jose Egoitzaren eraikin osoa dagokion moduan inskribatuta 
dago jabetza erregistroan 2018ko otsailaren 5etik aurrera, hortaz, adierazi daiteke, 
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2015eko otsailaren 10eko Udal erabakiaren hirugarren puntuan jasotakoa burutua 
dagoela. 
 

Beraz, eraikinari dagokionean, momentu honetan egin beharreko izapidea hura 
desafektatzea da, ondoren Gipuzkoako Foru Aldundiari lagatzeko. 
 

Inbertsio berriak gauzatzeko helburuarekin hitzarturiko kreditu-eragiketak 
kitatuak daude, eta ondasunak baloratuak izan ziren akordioa hartzean eta guztizko 
balioak kointziditzen du obra berriaren deklarazio eta agrupazioko eskrituran jasotako 
ondasunen guztizko balioarekin. 
 

2015eko otsailaren 10ean onartutako hitzarmen hau aldatua izan zen, 2015eko 
apirilaren 27an egindako bilkuran. Egindako aldaketak ez ziren funtsezkoak izan (goian 
aipatutako zatiak ez ziren aldatuak izan) eta berau sinatu zen apartamentu 
tutoretzapekoen inguruko kudeaketa gomendioa arautzen zuen eranskina barne 
2015eko maiatzaren 18an. 
 

ZUZENBIDEZKO OINARRIAK 
 

2021eko urriaren 18ko datako Idazkariaren txostenean zehazten zen legez, 
Higiezinaren doako lagapena egiteko kontuan hartuko da zer xedatzen duten 
Ondasunen Erregelamenduko 8., 109., 110. eta 111. artikuluek eta Gipuzkoako 
Lurralde Historikoko Ondasunari buruzko 1996ko uztailaren 9ko 8/1996 Foru Arauko 
36. artikuluak. 
 

Lagapena honako baldintzetan egingo da:  
 

1.- Higiezinaren erregistroko deskribapena eguneratu egin behar da, egin diren 
handitzeen obra berriko deklarazioarekin, eta hori eguneratu ondoren higiezin osoaren 
doako lagapena egingo du Azkoitiko Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren alde. 
 

2.- 2015eko aurreneko hiruhilabetekoan udalak amortizatuko du ondasun 
honetan egin diren azkeneko inbertsioak ordaintzeko helburuarekin hitzarturiko 
mailegua, eskualdaketa inolako kargarik gabe gauza dadin. 
 

3.- Gipuzkoako Foru Aldundiak ondasuna atxikiko du gizarte zerbitzuetara, 
eta ezingo du beste helburu desberdinetarako bideratu. Eraikinaren egungo erabilera 
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–adineko pertsonentzako egoitza- aldatu eta gizarte zerbitzuen arloko beste 
erabileraren bat ezarri nahi izanez gero, Udalaren adostasuna beharko da.  
 

4.- Ondasun higiezina 3. puntuan aipatu den helburua ez den beste zerbaitetara 
bideratuz gero, udalaren baimenik gabe gizarte zerbitzuen arloko beste erabilera 
batetara bideratuz gero, edo jarduera bertan behera utziz gero, lagatako ondasuna 
itzularazteko prozesuari ekin diezaioke Azkoitiko Udalak, ondasun eta osagarriak 
barne.  
 

5.- Higiezinaren lagapena formalizatzearen ondoriozko gastu guztiak eta baita, 
gertatuz gero, itzularaztea formalizatzeko gastuak, Gipuzkoako Foru Aldundiak 
ordainduko ditu. 
 

6.- Lagapena gauzatu ahal izateko, Azkoitiko Udalak bederatzi (9) hilabeteko 
gehieneko epean izapidetuko du doako lagapen espedientea, hitzarmen honen 
bosgarren estipulazioan ezarritako eskualdaketaren eraginkortasun datatik aurrera. 
 

Aipatutako ondasun higiezina Gipuzkoako Foru Aldundiaren alde eskualdatzea 
sinatzen den bitartean -gehienez bederatzi hilabeteko epean-, Azkoitiko Udalak doan 
lagatzen dio Gipuzkoako Foru Aldundiari aipatu finkaren erabilera, azaldu diren 
helburuekin, eskualdaketaren eraginkortasun datatik  aurrerako ondorioekin. 
 

Zerbitzuari lotutako ondasunen gainean, aipatutako otsailaren 10eko 
akordioaren aurrekarien atalean, bigarren zenbakian, honakoa zehazten da: 
 

Ondasunen Erregelamenduak honakoa dio: 

Art. 8. 

1. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales 
requiere expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad. 

2. El expediente deberá ser resuelto, previa información publica durante un mes, 
por la Corporación local respectiva, mediante «acuerdo adoptado» con el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma. 

3. En cualquier caso, la incorporación al patrimonio de la Entidad local de los bienes 
desafectados, incluso cuando procedan de deslinde de dominio público, no se 
entenderá efectuada hasta la recepción formal por el órgano competente de la 
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Corporación de los bienes que se trate, y en tanto la misma no tenga lugar seguirán 
teniendo aquellos el carácter de dominio público. 

Art. 109. 

2. Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán cederse gratuitamente sino a 
Entidades o Instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los 
habitantes del término municipal, así como a las Instituciones privadas de interés 
público sin ánimo de lucro. De estas cesiones también se dará cuenta a la autoridad 
competente de la Comunidad Autónoma. 

Art. 110. 

1. En todo caso, la cesión gratuita de los bienes requerirá acuerdo adoptado con el 
voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 
Corporación, previa instrucción del expediente con arreglo a estos requisitos: 

a) Justificación documental por la propia Entidad o Institución solicitante de su 
carácter público y Memoria demostrativa de que los fines que persigue han de 
redundar de manera evidente y positiva en beneficio de los habitantes del término 
municipal. 

b) Certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de que los bienes se 
hallan debidamente inscritos en concepto de patrimoniales de la Entidad local. 

c) Certificación del Secretario de la Corporación en la que conste que los bienes 
figuran en el inventario aprobado por la Corporación con la antedicha calificación 
jurídica. 

d) Informe del Interventor de fondos en el que pruebe no haber deuda pendiente de 
liquidación con cargo al presupuesto municipal. 

e) Dictamen suscrito por técnico que asevere que los bienes no se hallan 
comprendidos en ningún plan de ordenación, reforma o adaptación, no son 
necesarios para la Entidad local ni es previsible que lo sean en los diez años inmediatos. 

f) Información pública por plazo no inferior a quince días. 

 
Erregulazio berdina xedatzen da 781/1987 Errege Dekretu Legegileko 79 eta 

hurrengo artikuluetan. 
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Beraz, garbi geratzen da laga beharreko ondasunen kalifikazio juridikoa 
patrimoniala izan behar dela eta ez jabari publikoko ondasunei dagokiena. Hori horrela 
eta ikusita kasu honetan ondasunak jabari publikoko ondasunak direla, lagapena 
aurrera eraman aurretik ondasun honen kalifikazio juridikoa aldatu behar da, 
desafektatu egin behar dira, alegia. 
 

Laga ondoren, Gipuzkoako Foru Aldundiak berriz ere ondasunok zerbitzu 
publiko berdinera bideratuko dituenez, horiek afektatu beharko ditu. 
 

Jabari publikoko ondasunen desafektazioa honela arautzen da. Ondasunen 
Erreglamenduaren 8 eta 35. Artikuluek honakoa diote: 
 

Art. 8 

“1. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales requiere 
expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad. 

2. El expediente deberá ser resuelto, previa información pública durante un mes, por la 
Corporación local respectiva, mediante «acuerdo adoptado» con el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma. 

3. En cualquier caso, la incorporación al patrimonio de la Entidad local de los bienes 
desafectados, incluso cuando procedan de deslinde de dominio público, no se entenderá 
efectuada hasta la recepción formal por el órgano competente de la Corporación de los 
bienes que se trate, y en tanto la misma no tenga lugar seguirán teniendo aquellos el carácter 
de dominio público.” 

 
Art.35 

 
“En el libro de inventarios y balances se reflejarán anualmente los bienes, derechos y 

acciones de la Entidad local y sus alteraciones, así como la situación del activo y pasivo, para 
determinar el verdadero patrimonio en cada ejercicio económico.” 
 

Azaroaren 3ko Administrazio Publikoen Ondarearen 33/2003 Legeak afektazioa 
eta desafektazioa arautzen ditu 65 eta hurrengo artikuluetan. Horiek ez dute oinarrizko 
izaerarik. 
 

Apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2.l artikuluaren arabera, osoko bilkuraren 
eskumenekoak dira jabari publikoko ondasunen kalifikazio juridikoaren aldaketa 
dakarten akordioak. 47.2. n) eta ñ) artikuluak gaineratzen dute ondasunen kalifikazio 
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juridikoa aldatzeari dagozkion akordioak eta bai ondasunen dohako lagapenaren 
ingurukoak gehiengo absolutuz hartu beharreko akordioak direla. 
 

Hori horrela, honako izapidetzea aurrera eramatea hobesten da: 
 

 Ondasuna desafektatzea, jabari publikoko ondasuna izatetik ondare ondasun 
izatera pasatzeko. Hasierako onespena  

 Hilabete bateko jendaurreko epea. 
 Alegazioak badaude hauek erantzunez eta ez badaude erabakia berretsiz osoko 

bilkurak erabakia hartu ondasuna ondare ondasun izatera pasatzen dela 
erabakitzen duena, gehiengo absolutuz. Ondoren jasotze akta sinatu beharko 
da. 

 Ondasunaren lagapenaren hasierako onarpena (aurreko puntuko erabakiarekin 
bat egin dezake) 

 15 laneguneko jendaurreko epea 
 Ondasunaren lagapenaren behin betiko onarpena, erabateko gehiengoz. 

 
Kontuan izanda 2021eko urriaren 27an Udalbatza Osoak San Jose Egoitzaren 

ondasun higiezinaren desafektazioari hasierako onarpena eman ziola eta aipatutako 
akordioa GAOn argitaratuta egon dela hilabeteko epean jendaurrean (2021eko 
azaroaren 12tik abenduaren 13ra arte) inolako alegaziorik jasoz, bidezkoa da behin 
behineko akordioaren berrespena adostea. 
 

IRIZPENA. 
 

LEHENENGOA: Azkoitiko 13700 jabetza erregistroko finka zenbakia duen San 
Jose Egoitzaren ondasun higiezinaren desafektazioari behin betiko onarpena ematea, 
ondasun hau jabari publikoko ondasun izatetik ondare ondasun izatera pasa dadin, 
2015eko maiatzaren 18an Gipuzkoako Foru Aldundiarekin sinatutako hitzarmenaren 
egikaritzaren baitan, ondoren dagokion lagapena aurrera eramateko. 
 

BIGARRENA: Erabaki honi dagokion iragarkia GAOn, udaletxeko iragarki taulan 
eta udal web guneko gardentasun atarian jartzea eta Gipuzkoako Foru Aldundiari 
jakinaraztea. 
 

2022ko urtarrilaren 20ko Antolakuntza Batzordean aztertu zen gaia eta hau izan 
zen emaitza: 
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Aldeko botoak: Javier Zubizarreta, Ana Azkotia, Sonia Vázquez, Janire Igoa, 
Iraitz otaño eta Itziar Joaristi. 

Kontrako botoak: Jose Joakin Etxaniz.” 
 
 
 Ana Azkoitia andreak prozedura nolakoa den zehaztu du, eta nola egin 
beharreko tramite guztiak eginda dauden, San Jose Egoitzaren behin betiko 
desjabetzea proposatu du, ondoren, lagapenarekin aurrera egin ahal izateko. 
 
 Jose Joakin Etxaniz jaunak azaldu du kasu honetan, Azkoitia Bai Herri 
Plataformak onarpenaren kontra bozkatuko duela, bere ustez egoitzako 
langileen lan egoera okerrera egin baitu, baita erabiltzaileei eskainitako 
zerbitzua ere. 
 
 Ana Azkoitia andreak Jose Joakin Etxaniz jaunari erantzun dio, azken 
boladako arazo gehienak Covid-aren eraginez izan direla, eta gogoratu dio 
Jose Joakin Etxanizek hitzarmena sinatu zen garaian, 2015. urte aldera, 
Azkoitia Baik akordioari baiezkoa eman ziola. 
 
 Iraitz Otaño jaunak aldeko bozka iragarri du. 
 
 

Bozketaren emaitza honakoa da: 

Aldeko botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana Azkoitia 
Urteaga, Marijose Arregi Etxeberria, Imanol Arrizabalaga 
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina, Angel Luis Martin 
Rodriguez, Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bautista 
Mendizabal Juaristi, Mikel Zengotita Alberdi, Ane Miren Peña 
Larrañaga, Iraitz Otaño Mujika, Laida Beristain Zubizarreta 
(eskuordetutako botoa), Itziar Joaristi Olariaga, Angel Mª 
Etxeberria Ibarguren eta Janire Igoa Merino. 

Kontrako botoak: Jose Joakin Etxaniz Peña. 

 

Beraz, Udalbatza Osoak San Jose Egoitzaren ondasun higiezinaren 
desafektazioa behin betikoz onartzea gehiengoz erabaki du. 

 
 
 4.- AZKOITIKO KALE NAGUSIA 80AN KOKATUTAKO IDIAKEZ 
EDERRA BABESTUTAKO ONDASUN HIGIEZINAREN BESTERENTZEKO 
ESPEDIENTEA ONARTZEA ETA LIZITAZIOARI HASIERA EMATEA. 
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 Honako irizpena aurkeztu da: 
 

“ANTOLAKUNTZA BATZORDEAREN IRIZPENA 
 
GAIA: AZKOITIKO KALE NAGUSIA 80AN KOKATUTAKO IDIAKEZ EDERRA 
BABESTUTAKO ONDASUN HIGIEZINAREN BESTERENTZEA. ESPEDIENTEA ONARTU ETA 
LIZITAZIOARI HASIERA EMATEA. 
 

AURREKARIAK 
 
Azkoitiko Alkate-Udalburuak 2021eko abenduaren 30ean egindako proposamenean, 
espedienteari hasiera ematen diolarik, ondoan aipatzen diren arrazoiak jaso dira, Azkoitiko 
erdigunean Kale Nagusiko 80. zenbakian dagoen eraikinaren besterentze prozeduraren 
beharra justifikatzeko.   
 

Azkoitiko Udala Nagusia 80an kokatutako Idiakez Ederra ondasun higiezinaren jabea da. 
Aipatutako ondasunak babes bereziarekin parekatzen diren babes partzialeko elementuak 
dauzka eta Azkoitiko Alde Zaharra Monumentu Multzo gisa izendatzen duen urtarrilaren 25eko 
17/2005 Dekretuan babes maila ertaina eman zitzaion (ondoren partzialki desafektatu bazen 
ere, abenduaren 12ko 254/2006 Dekretuaren eta Euskadiko Auzitegi Nagusiaren 730/2008 
sententziaren baitan). 
 

Erakinak izugarrizko balio historikoa dauka eta hala zehaztuta dago lehiaketa hau arautuko 
duten Baldintza Orrietan. Gainera, herriaren erdigunean kokatuta dago Jesusen Bihotz 
Agurgarriaren Plazan, Azkoitiko parrokiaren parean eta Azkoitiko Monumentu Multzo 
izendatutako Alde Zaharraren erdigunean. 
 

Eraikinaren mantentze egoera oso txarra da eta ezinbestekoa da lehenbailehen berau 
birgaitzea. Eraikina zurkaiztuta dago eta Jesusen Bihotz Agurgarriaren Plazarako fatxadan eta 
Kale Nagusira ematen duen fatxadaren zati baten andamiatuta ere bai (2008.urtetik) , egon 
daitekeen edozein arrisku ekiditeko neurri gisa. 
Udal eraikin horren birgaitzeak izugarrizko kostu ekonomikoa du eta Udalak ez du erabilera 
aurreikusirik eraikin hori erabilera publikora zuzentzeko. 2019. Urteko martxoaren 29an 
sinatutako eskrituraren bitartez VISESAri doako lagapena egin zitzaion bertan babes ofizialeko 
etxeak egiteko, baina aipatutako erakundeak (errebertsio eskritura 2020ko urriaren 14an 
sinatu zen) ondasuna berriz ere udalari itzuli zion lagapena onartzen zuen hitzarmenaren 
baitan jasota zegoen gehienezko 100.000 euroko galera gainditzen zuelako eraikinean egin 
beharreko obrek zekartzaten kostu eta diru sarreren arteko aldeak. Azpimarratu behar da, 
VISESAk eraikinean babes ofizialeko 16 etxebizitza egiteko obrak lizitaziora atera zituela 
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2.431.004,33€-ko prezioan eta lizitazio horretara aurkeztu zen enpresa bakarrak bere eskaintza 
atzera bota zuela, obraren kostua lizitazio prezioa baino altuagoa zela iritzita. 
 

Hori horrela, eta udal ondasunen mantentze egoera egokia, segurtasuna eta batez ere, 
ondarearen babesa bermatze aldera, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 
Legearen 17.28 eta 17.21 artikuluan jasotako eskumenen baitan, Udalak eraikin hori 
besterentzeko prozesua martxan jarri nahi du, Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 
6/2019 Legearen arabera gaian eskumenak dituzten Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoak Foru 
Aldundiaren kolaborazio eta parte-hartzea bermatuz, eraikin hori birgaitu, balioan jarri eta 
hirigintza planeamenduarekin bateragarria den destinoa eman ahal izateko. 
 

Eraikinaren ezaugarriak eta kokapena ikusita, aipatutako besterentze prozesuan hainbat 
betebehar espezifiko sartu dira, behar-beharrezkotzat jotzen direnak, eta baita ere kaudimen 
baldintza bereziak sartu dira eroslearen gaitasuna bermatzeko egin beharreko obren 
nolakotasuna ikusita. 
 

Ezaugarri berezi guzti horiek kontuan izanda, Alkate honek proposatzen du Azkoitiko Kale 
Nagusia 80ko kokatutako Idiakez Ederra babestutako ondasun higiezina besterentzeko 
lehiaketari dagozkion izapideak hastea, berau birgaitu eta balioan jartzeko eta gehienez 16 
etxebizitza libre eraikitzeko, honako baldintza nagusietan: 
 

Prozedura: Lehiaketa, prozedura irekia. 
Prezioa: 41.076,86€, gutxieneko lizitazio tipoa. 

 

Txosten honetan, udal honen jabetzakoa den Nagusia 80an kokatutako eraikina besterentzako 
espedientea onartu eta lizitazioari hasiera ematea proposatzen zaio eskuduntza duen 
Organoari. 
 

Espedientea ondoko dokumentazioak osatu du: 
 Prozeduraren inguruko hainbat aspektu zehazten dituen Idazkariaren 

txostena. 
 Txosten horretan zehaztutako puntuak argitu asmoz, Eusko Jaurlaritzak 

eta Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako erantzunak. 
 Espedienteari hasiera emateko proposamena. 
 Besterendu nahi diren lursailen jabetza erregistroko ohar soilak, 

Azpeitiko Jabetza-Erregistroak emanda. 
 Estratigrafia azterketa. 
 Higiezinaren balorazio-txostena, Udal Arkitektoak egindakoa. 
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 Ondare balorazioan txostena, Aranzadi Elkarteak eginikoak 2006 
eta2010ean. 

 Udala erosi nahi duen behe solairuko lokalaren balorazioa Tecnitasa 
etxeak egindakoa. 

 Kontratuaren Baldintza Ekonomiko-Administratiboen Plegua. 

 

 

AZTERKETA JURIDIKOA 

 
LEHENENGOA.- Aplikatu beharreko legeria. 
 

 Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 
Legea.  

 Toki Araubideari buruz Indarrean dauden Lege Xedapenen testu 
bategina onartzen  
duen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretua. 

 Toki Erakundeen Ondasunen Erregelamendua onartzen duen 
ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretua. 

 Herri-Administrazioen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 
Legea. 

 Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legea. 
  Lurzoru eta Hirigintza arautzen dituen ekainaren 30eko 2/2006 Legea. 
 Euskal Kultura Ondarearen maiatzaren 9ko 6/2019 Legea. 
 Azkoitiko Hirigune Historikoa Birgaitzeko  Plan Berezia. 
 17/2005 Dekretua, urtarrilaren 25ekoa Azkoitiko Hirigune Historikoa, 

Monumentu Multzo izendapenaz, Kultura Ondasun izendatu eta hura 
zaintzeko babes araubidea ezartzeko dena. 

 254/2006 Dekretua, abenduaren 12koa, Kale Nagusiko 80 zenbakian 
den higiezina partzialki desafektatzea ebazten duena. 

 
BIGARRENA.- Proposaturiko salerosketaren azterketa juridikoa. 
 
Idazkariak 2021eko abuztuaren 13an txostena egin zuen Nagusia 80 eraikinaren besterentze 
prozeduraren inguruko hainbat aspektu zehazteko asmoz. Aipatutako aspektuak lizitazio 
prozesua hasi aurretik argitu beharrekoak zirela iritzi zen, batez ere, besterendu nahi den 
ondasunaren kultur ondare izaera dela medio, horrek izan ditzakeen berezitasunak kontuan 
hartze aldera. 
 
Txosten horretan oinarrituta, Alkateak honako ebazpena eman zuen data berean: 
 
LEHENA.- Eusko Jaurlaritzari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari adieraztea Azkoitiko Udalak Nagusia 
80an kokatutako eraikina besterentzeko asmoa duela. 
 
BIGARRENA.- Erakunde horiei eskatzea Udalak eraikin hau besterendu aurretiko txostena eman 
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dezatela, ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretuaren 119. Artikuluaren eta  apirilaren 18ko 
781/1986 Errege Dekretu Legegilearen 81. artikuluaren arabera. 
 
HIRUGARRENA.- Eusko Jaurlaritzari eskatzea bere erakundeak eroslehentasun eta atzera 
eskuratzeko eskubidea duen ala ez adierazteko. 
 
LAUGARRENA.- Eusko Jaurlaritzari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzea dagozkien 
teknikariak izendatzea, Lizitazio Mahaiaren aholkulariak izan daitezen. 
 
BOSGARRENA.- Eusko Jaurlaritzari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzea atxikitzen  
 
 
den baldintza pleguen zirriborroaren gainean egoki irizten dioten ekarpenak egiteko,  
 
operazioa modu egokian burutzen dela eta eraikinaren ondare ikuspegia modu egokian 
txertatzen dela bermatzeko. 
 
SEIGARRENA.- Dekretu honen jakinarazpena bidaltzea, eskabide gisa, Eusko  Jaurlaritzako 
Kultura eta Hizkuntza Politika saileko Ondare Kulturaleko Zuzendaritzari  
eta Kulturako Zuzendaritza Orokorreko Ondare Historiko-Artistikoaren eta Artxiboen 
Zerbitzuari. Beroni atxikitzen zaizkio besterentzeari dagokion baldintza pleguen zirriborroa, 
eraikinaren erregistro ohar soilak, eraikinaren eta etorkizuneko behe solairuko lokalaren 
balorazioak, estratigrafia azterketa, ondare balorazio txostenak eta Azkoitiko Hirigune 
Historikoa Birgaitzeko Plan Bereziko fitxa. 
 
Aipatutako dekretuan zehaztutako puntuen inguruan, bai Eusko Jaurlaritzak bai eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiak bere erantzunak bidali dituztela. 
 
Eusko Jaurlaritzako Kultur Ondarearen zuzendaritzak dagokion txostena igorri duela Udal 
honetara 2021eko urriaren 1ean 3269 sarrera zenbakiarekin erregistratua eta honako 
ondorioetara iristen dela: 
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Horretaz gain, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura zuzendari nagusiak bidalitako 
txostena, 2021eko abenduaren 21ean jasotzen da 4716 sarrera zenbakiarekin erregistratua eta 
honako ondorioetara iristen dela: 
 

1.- La Diputación Foral queda enterada de la voluntad del Ayuntamiento de 
Azkoitia de enajena un bien patrimonial. Inmueble y/o solar Nagusia 80. 
 

2.- En cuanto a clarificar a qué administración corresponde redactar los 
informes previos previstos en el Reglamento de Bienes y en el Texto Refundido de las 
disposiciones Legales vigentes de Régimen Local, anteriores en el tiempo a la Ley 
6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, hay que atenerse al régimen de 
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autorizaciones previsto en los artículos 33, 46 y 66 de dicha Ley. Por lo cual, existiendo 
en el caso presente ordenación pormenorizada aprobada y resultar de aplicación lo 
previsto en el artículo 46.2, dicha intervención será aprobada directamente por el 
Ayuntamiento de Azkoitia y deberá ser comunicada en los siguientes diez días a la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. 
 

3.- Se comparte la conclusión del Gobierno Vasco relativa a que el derecho de 
tanto y retracto queda circunscrito a los bienes de protección especial, y que al 
haberse acotado la protección a unos pocos elementos en este caso no procede 
articular el procedimiento previsto en el artículo 40 de la Ley 6/2019, debiendo dar 
cuenta, por no superar el 25 % de los recursos ordinarios del Ayuntamiento, de la 
enajenación, mediante la remisión de copia del expediente al Servicio de Compromisos 
Institucionales de la Dirección General de Política Fiscal y Financiera del Departamento 
de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.  
 

4.- Respecto a la designación de técnicos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
para asistir asesorando a la mesa de contratación, se comparten las conclusiones del 
Gobierno Vasco, en especial la de la necesaria colaboración entre las administraciones 
para lograr los objetivos comunes. La Dirección General de Cultura es competente para 
designarlos, si así lo estima oportuno, pero su actuación de asesoramiento, con voz 
pero sin voto, no resultará vinculante para la mesa de contratación. 
 

5.- Por lo que respecta a las cuestiones meramente jurídicas que se extraen tras 
la lectura del pliego regulador remitido, el bien es considerado como integrante del 
patrimonio municipal del suelo, cuyo régimen de enajenación se establece 
específicamente en el artículo 116 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, en la regulación 
aplicable, debe considerarse lo establecido en el artículo 7.3 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Además se comparte que 
para el acceso a las subvenciones públicas que puedan articular las diferentes 
administraciones públicas debe atenderse a lo que puedan establecer las bases 
reguladoras de las mismas y sus respectivas convocatorias, pero al no estar prohibidas 
y no ser por tanto contrarias al ordenamiento jurídico, se concluye que cabe introducir 
cláusulas especiales en tal sentido, ya que, en todo caso, el licitador, al presentarse al 
procedimiento, declarará conocerlas previamente y se obligará a acatarlas y a 
cumplirlas, y subrayando que en definitiva dichas cláusulas especiales sirven con 
objetividad al interés público por llevar adelante la operación. 
 

Al margen de las presentes conclusiones, el resto de cuestiones deben ser 
respondidas por el Servicio de Patrimonio Histórico-artístico y Archivos. 
 

Horietatik ondorioztatu daiteke ondarearen arloan eskumenak dituzten bi 
erakundeek oniritzia eman diotela aurkeztutako operazioari eta baldintza orrien 
zirriborroan xedatzen diren kontuei. 
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Baita ere ondorioztatzen da, lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzeko 
eskubiderik kasu honetan ez dela ematen, ondasun higiezina izaera pribatuko 
hirugarren bati  besterendu dakiokeela eta ondasun higiezinaren salmentaren berri 
Gipuzkoako foru Aldundiaren Ogasun eta Finantzasailari eman behar zaiola. 
 

Bi erakundeak agertu dira prest ordezkariak bidaltzeko salmenta honetan 
aurkezten diren balorazio irizpideen gaineko iritzia emango duten aditu gisa, beti ere 
Lizitazio Mahaia aholkatuz, modu ez loteslean, eta adierazi dute balizko diru-laguntzak 
emango direla edo ez horiek arautuko dituzten oinarrien baitan. 
 

Horren harira, GFAk ondorioztatzen du posible dela klausula berezi gisa 
esleipenduna behartzea diru-laguntza deialdi horietara aurkeztera, betebehar horren 
jakitun izanda lizitaziora aurkezten den oro eta helburua interes orokorrarekin bat 
etorrita. 
 

Beraz, 2021eko abuztuaren 13ko Alkatearen Dekretuan zehaztutako puntuak 
erantzuntzat ematen dira bi txosten hauen bidez, eta ez da arazorik ikusten ondasun 
higiezinaren besterentzeari dagokion lizitazio prozedurarekin jarraitzeko. 
 

Lizitazio prozedura honi dagokionean, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen 
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 5. artikuluan xedatutakoaren arabera, Toki 
Erakundeek, haien helburuak betetzeko, edozein motatako ondasunak eskuratzeko, 
edukitzeko, erreibindikatzeko, trukatzeko, kargatzeko edo besterentzeko gaitasun 
juridiko osoa izango dute, betiere, haien eskumenen barruan eta bai Konstituzioarekin 
bai legeekin bat etorriz. Orobat, Toki Erakundeen Ondasunen Erregelamendua 
onartzen duen ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretuaren 10. artikuluak toki 
erakundeei esleitzen die, ondasunak eta eskubideak kostu bidez eskuratzeko 
ahalmena, desjabetzeko gaitasuna erabilita edo erabili gabe. 
 

Ahalmen horrek, delako 1372/1986 Errege Dekretuaren 11. artikuluak 
ezarritakoaren arabera, Toki Korporazioen kontratazioari buruzko arauek jasotako 
betekizunak betetzeko eskatuko du. Higiezinen kasuan, gainera, aldez aurreko 
adituaren txostena galdatuko da; eta, balio historiko edo artistikoko ondasunak badira, 
estatuko edo erkidegoko organo eskudunaren txostena behar izango da, betiere, 
horren zenbatekoak Korporazioaren aurrekontuaren baliabide arrunten %1a, edo 
horniketa arloan zuzeneko kontratazioa gauzatzeko behar den muga orokorra, 
gainditzen badu. 
 

Antzerako betekizunak ezartzen dira arau berdinaren 117. Artikuluan eta apirilaren 
18ko 781/1986 Errege Dekretu Legegilearen 81. Artikuluan, inolako zenbateko mugarik ezarri 
gabe. Horietan honakoa xedatzen da: 
 

Cuando se trata de enajenaciones o gravámenes que se refieran a 
monumentos, edificios y objetos de índole artística o histórica, será necesario el 
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informe previo del órgano estatal o autonómico competente de acuerdo con la 
legislación sobre patrimonio histórico y artístico. 
 

Aipatutako betebeharra betetzat jotzen da Eusko Jaurlaritzako Kultura 
Ondarearen zuzendaritzak 2021eko urriaren 1ean eta Gipuzkoako Foru Aldundiko 
Kultura, Lankidetza Gazteria eta Kirol Departamentuko idazkari teknikoak 2021eko 
abenduaren 21ean jakinarazitako txostenekin. Berariaz, Gipuzkoako Foru Aldundiko 
txostenak honakoa dio artikulu horietan zehaztutakoaren gainean: 
 

“En cuanto a clarificar a qué administración corresponde redactar los informes 
previos previstos en el Reglamento de Bienes y en el Texto Refundido de las 
disposiciones Legales vigentes de Régimen Local, anteriores en el tiempo a la Ley 
6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco, hay que atenerse al régimen de 
autorizaciones previsto en los artículos 33, 46 y 66 de dicha Ley. Por lo cual, existiendo 
en el caso presente ordenación pormenorizada aprobada y resultar de aplicación lo 
previsto en el artículo 46.2, dicha intervención será aprobada directamente por el 
Ayuntamiento de Azkoitia y deberá ser comunicada en los siguientes diez días a la 
Diputación Foral de Gipuzkoa”. 
 

Dena den, aipatutako bi erakundeek operazioaren berri hartu dute eta  
txostenean ez da inolako kontrako iritzirik ematen ez besterentzearen inguruan ez eta 
hori arautuko duten baldintza orrien zirriborroaren inguruan. 
 

Aplikatu beharreko araudiaren kasuan, kasu honetan, salmentaren objektua 
ondasun higiezina denez, Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 
Legearen 4 eta 9.2 artikuluak xedatutakoa aplikatuz, eztabaidagai dugun kontratua 
Lege horren aplikazio eremutik kanpo geratzen da. Honakoa diote aipatuko artikuluek: 
 

4. artikulua: 
Las relaciones jurídicas, negocios y contratos citados en esta sección quedan 

excluidos del ámbito de la presente Ley, y se regirán por sus normas especiales, 
aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran 
presentarse. 
 

9.2. artikulua: 
Quedan, asimismo, excluidos de la presente Ley los contratos de compraventa, 

donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes 
inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre 
programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, que 
tendrán siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación patrimonial. En 
estos contratos solo podrán incluirse prestaciones que sean propias de los contratos típicos 
regulados en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título Preliminar, si el valor estimado de las 
mismas no es superior al 50 por 100 del importe total del negocio y, a su vez, mantienen con la 
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prestación característica del contrato patrimonial relaciones de vinculación y 
complementariedad en los términos previstos en el artículo 34.2. 
 

Hortaz, Kontratuen Legea aurkez daitezkeen zalantzak eta hutsuneak ebazteko 
haren printzipioak aplikatzera mugatuko zaio, eta herri-ondarearen arauketa berezia 
izango da lehiaketa arautuko duena. 
 

Ildo beretik, Administrazio-Kontratazioaren Aholku Batzak urtarrilaren 29an eman zuen 
25/2008 Txostenak, toki erakunde batek gauzatutako ondare kontratuak esleitzeko 
jardunbideari eta formari aplikagarri zaien araubidearen ingurukoak, adierazten du, toki 
erakunde batek gauzatutako ondare kontratuak esleitzeko jardunbideei eta formei aplikagarri 
zaien araubide juridikoa, horiek Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen ezarpen 
eremutik at gelditzearen ondorioz gauzatu direnean, Herri Administrazioen Ondareari buruzko 
azaroaren 3ko 33/2003 Legeak ezarritako arauetatik ondorioztatzen dena dela, bai eta hori 
osatzen duten arauek  ezarritakoetatik ere (horien artean ulertuz, Lege hori garatzen duen 
Erregelamendua, 1373/2009 Errege Dekretu bidez onartua), eta, bereziki, Toki Erakundeen 
Ondasunen Araudiak araututakoa. 
 

Honakoa da txostenaren ondorioa: 
 

Por lo expuesto, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa entiende 
que el régimen jurídico aplicable a los procedimientos y formas de adjudicación de los 
contratos patrimoniales celebrados por una entidad local como consecuencia de 
quedar 
 

los mismos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de contratos del Sector 
Público, es el que resulta de las normas establecidas en la Ley 33/2003 de Patrimonio 
de las Administraciones públicas y de las normas que la complementan y en especial 
por el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, así como en su caso por las 
normas promulgadas sobre tal materia por las Comunidades Autónomas respecto de 
las normas declaradas no básicas, siendo de aplicación las normas sobre preparación y 
adjudicación de contratos de la Ley 30/2007 cuando las normas patrimoniales así lo 
expresen. 
 

Bestalde, azaroaren 3ko 33/2003 Legeak, Herri Administrazioen Ondareari 
buruzkoak, 137. artikuluan ezartzen du ondasun higiezinak edota horien gaineko 
eskubideak besterenduko direla enkante, lehiaketa, edo zuzeneko esleipenaren  bidez.  
 

Kasu honetan, proposaturiko modua lehiaketa da, besteak beste ekainaren 
30eko 2/2006 Lurzoru eta Hirigintza Legearen 116. Artikuluan ezarritakoagatik eta, 
baita ere, azaroaren 3ko 33/2003 Administrazio Publikoaren Ondare Legea garatzen 
duen abuztuaren 28ko 1373/2009 Errege Dekretuaren 92. Artikuluan xedatutakoari 
jarraiki, ondasun higiezin honek ezaugarri bereziak dituela ulertuz, balio historiko 
kulturala eta kultur ondare ikuspegitik elementu babestuak dituena izaki. 
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Halaber, jardunbide honetan kontutan hartu beharko da Toki Erakundeen Ondasunen 
Erregelamendua onartu zuen ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretuaren 109. artikuluan 
xedaturikoa: “1. Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán enajenarse, gravarse ni 
permutarse sin autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, cuando su 
valor exceda del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la corporación. 
No obstante, se dará cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma de toda 
enajenación de bienes inmuebles que se produzca”. Izan ere, Udal Arkitektoak egindako 
balorazioaren arabera, eskualdatu nahi diren ondasun higiezinen balioa ez denez kopuru 
horietara iristen, lursailak saltzeko ebazpena, eta beraiekin loturiko lizitazioa, Gipuzkoako Foru 
Ogasunari jakinarazi behar zaizkio, erakunde horrek egin duen txostenean zehazten den legez. 
 

HIRUGARRENA.- Ondasun higiezinen izaera juridikoa eta egoera urbanistikoa. 
Baldintza Ekonomiko Administratibo Partikularren Plegua. 
 

Lurzoru eta Hirigintza arautzen dituen ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 113. 
artikuluaren 2. atalak, Udal lurzoru-ondareak osatzen dituzten ondasun eta baliabideak 
zerrendatzen ditu, honakoaren arabera: 
 

2.– Honako ondasun hauek izango dira udal-lurzoru ondareen osagai, direla 
ondasunok udalaren zuzeneko titulartasunekoak, direla udalaren sozietate publikoen 
edo tokiko erakunde publikoen titulartasunekoak: 

a) Hirigintzako plangintza orokorrak hiri-lurzoru edo lurzoru urbanizagarritzat 
sailkatutako lursailetan dauden udal ondare-ondasunak; salbu eta, eskuratzeko erabilitako 
tituluaren indarrez, lurzoru-ondare publikoak legez dituen xedeekin bateraezina den berariazko 
xede bati lotu edo atxikita badaude. 
 

Azkoitiko udalak besterendu nahi duen ondasun higiezinaren kasuan, jabetza 
udalarena izanik eta horiek izaera patrimoniala izan eta hiri lurzoruan kokatuta 
daudenez udal lurzoru ondaretzat hartu behar da, 2/2006 Legearen 113.2.a) artikuluan 
xedaturiko baldintza betetzen duelako. 
 

Halaber, proposatzen den salmentaren kontraprestazioa, lizitazioaren prezioa, lotu 
beharko da lurzoru-ondarearen xedeekin eta lehiaketa bidez besterendu beharko da aipatu 
Legearen 116.4 artikuluan xedatutakoaren arabera. 
 

Azkenik, proposaturiko Baldintza Pleguak hainbat klausula berezi jasotzen ditu,  
betebehar espezifikoen izaera dutenak eta horien artean nabarmendu beharrekoak 
dira 6. Puntuan jasotakoak. Honakoak: 
 

 Eraikina birgaitzeko eta balioan jartzeko betebeharra. 
 Behe solairuko lokala Udalari besterentzeko betebeharra (zehaztutako 

balorazio prezioan). 
 Eusko Jaurlaritzako eta Gipuzkoako Foru Aldundiko diru-laguntza deialdietara 

aurkezteko betebeharra (eta horrek aurrez zehaztutako behe solairuko 
lokalaren prezioarekin duen lotura). 
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 Obra lizentzia eta lehen erabilera baimena eskatzeko ezarritako epeak eta 
horien ez-betetzearen ondorioak. 

 
Betebehar horien eta lizitatzaileei eskatzen zaien kaudimen baldintzen oinarri 

da, abuztuaren 28ko 1373/2008 Errege Dekretuaren 95. Eta 109. artikuluetan 
xedatutakoa, ondarearen erregulazioaren aldetik subsidiarioki aplikagarritzat jotzen 
direnak, toki erakundeei zuzenean aplikagarri zaizkien xedapenek aspektu zehatz 
horiek erregulatzen ez dituzten momentutik. Horiek honakoak xedatzen dituzte: 
 

95.3 artikulua: 
Podrán recogerse en el pliego de condiciones particulares requisitos adicionales que se 

exijan al adquirente, en atención al bien o derecho objeto del concurso, y a los fines públicos 
perseguidos con el mismo. 
 

109. artikulua: 
La enajenación de bienes o derechos mediante concurso podrá efectuarse por 

procedimiento abierto o restringido. 
En ambos supuestos, los criterios seleccionados para regir el concurso atenderán a la 

política o políticas públicas en vigor cuyo fomento se persigue con la enajenación, al destino 
fijado para el bien o derecho y el modo previsto para su cumplimiento, y a las condiciones 
que permitan una mejor satisfacción de los intereses públicos. 

A su vez, los criterios de admisión de los licitadores atenderán a las condiciones de 
solvencia económica o de dedicación profesional que se estimen necesarias para el correcto 
cumplimiento y satisfacción de los fines perseguidos por el concurso. 

Cada licitador podrá presentar solo una única proposición, que implicará la 
aceptación de las cláusulas contenidas en los pliegos reguladores. 

Baita ere zehaztu behar da zuzenean aplikagarri izan ez arren 9/2017 Legeak 
ere ezartzen duela aukera kontratuaren betebehar esentzialak zehazteko. 
 

Aipatutako betebehar espezifiko horietako bat gutxienez (diru-laguntza 
deialdietara aurkezteko derrigortasuna ezartzen duena) ontzat emana izan da, berariaz 
GFAren txostenean bosgarren puntuan. Non aipatzen da: 
 

Por lo que respecta a las cuestiones meramente jurídicas que se extraen tras la 
lectura del pliego regulador remitido, el bien es considerado como integrante del 
patrimonio municipal del suelo, cuyo régimen de enajenación se establece 
específicamente en el art. 116 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, en la regulación 
aplicable, debe considerarse lo establecido en el artículo 7.3 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Además se comparte que 
para el acceso a las subvenciones públicas que puedan articular las diferentes 
administraciones públicas debe atenderse a lo que puedan establecer las bases 
reguladoras de las mismas y sus respectivas convocatorias, pero al no estar prohibidas 
y no ser por tanto contrarias al ordenamiento jurídico, se concluye que cabe introducir 
cláusulas especiales en tal sentido, ya que, en todo caso, el licitador, al presentarse al 
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procedimiento, declarará conocerlas previamente y se obligará a acatarlas y a 
cumplirlas, y subrayando que en definitiva dichas cláusulas especiales sirven con 
objetividad al interés público por llevar adelante la operación. 
 

Besteen inguruko informazio guztia bidali da Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako 
Foru Aldundira bidalitako plegu zirriborroan eta horiek ez dute kontrako iritzirik  
azaldu.  
 

Beraz, Plegua eta eskubide zein betebeharren araubidea behin aztertuta, 
indarreko legeriarekin eta apirilaren 18ko 781/1986 Errege Dekretu Legearen 111. 
atalak jasotzen duen borondatearen autonomiaren printzipioarekin bat datozela 
ondorioztatzen da. 
 

LAUGARRENA.- Eskumena. 
 

Ondasun higiezina besterentzeko eskumenari begira, Sektore Publikoko 
Kontratuen 9/2017 Legearen Bigarren Xedapen Gehigarriaren 10. puntuak xedatu 
bezala, osoko bilkurari dagokio, kontratazio hau gauzatu eta espedientea izapidetzeko 
ardura. Honakoa dio aipatu xedapenak: 
 

Corresponde al Pleno la competencia para celebrar contratos privados, la adjudicación 
de concesiones sobre los bienes de la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y 
derechos sujetos a la legislación patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no 
estén atribuidas al Alcalde o al Presidente, y de los bienes declarados de valor histórico o 
artístico cualquiera que sea su valor. 
 

Ez da zehazten aipatutako ondasunak zein babes maila izan behar duten, baina 
kasu honetan ulertzen da ondasun higiezinak baduela balore historiko eta artistikoa, 
besterentzea erregulatzen duten baldintza orrietan xedatzen den legez, eta hortaz, 
Kontratazio Organoa, Osoko Bilkura dela irizten da. 
 

Jardunbideari dagokionean, eta Toki Erakundeen Ondasunen Araudia onartzen 
duen ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretuaren 109 eta hurrengo artikuluek 
ezarritakoaren arabera, Herri Administrazioen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 
33/2003 Legearen 137 eta 138. artikuluek xedatutakoarekin lotuta, organo eskudunak 
ebatzi aurretik, hurrengo izapideak derrigorrean bete beharko dira: 
Txostena edo memoria igortzea, ondasun higiezina erosteko beharrak eta xedea 
justifikatzen dituena. Kasu honetan, Alkateak 2021eko abenduaren 30ean egindako 
proposamenean jasotzen dira justifikazio hauek. 
Higiezina balioztatzen edo balioesten duen adituaren txostena igortzea, kasu honetan, 
Hirigintza, Ingurumena, Obra eta Zerbitzuetako Departamentuko arduradunak 
azaoaren 23ko datan  egindakoa espedientean dago. Baita ere Tecnitasa etxeak 
urriaren 4an egindako balorazioa, Udalak erosi gura duen lokalaren balorazioaren 
gainekoa. 
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Hirigintza saileko buruaren azaroaren 23ko txostenak aurrez, abuztuaren 13an 
eginiko txostena hein txiki batean aldatzen du, Tecnitasa etxeak, behe solairuko 
lokalaren balorazioan bariazio txiki bat sartzearen ondorioz (2019ko balorazio 
txostenarekin alderatuta). 
Higiezinaren egoera erregularrari buruz (titulartasuna, erregistroko inskripzioa, kargarik eta 
zamarik eza, etab.), eta gauzatu nahi den salerosketaren inguruko baldintzei buruz txostena 
ematea. Espedientean agertzen dira Jabetza Erregistroko oharrak, eta administrazio baldintza 
orrietan zehazten da ondasunaren egoera fisikoa, urbanistikoa eta ondare ikuspegiari 
dagokiona. 
Enkantea arautzen duen Baldintza Ekonomiko eta Administratiboen Plegua. 
 

Ikusita, aipatutako prozeduran eman beharreko pauso guztiak emanda daudela, 
momentu honetan aurrera eraman beharreko izapidea da osoko bilkurak Azkoitiko Kale Nagusi 
80an kokatutako Idiakez Ederra babestutako ondasun higiezina besterentzeko lehiaketaren 
espediente onartzea eta lizitazioari hasiera ematea, berau birgaitu eta balioan jartzeko 
eta gehienez 16 etxebizitza libre eraikitzeko. Beraz: 
 

IRIZPENA 
 

LEHENA.- Azkoitiko Kale Nagusia 80an kokatutako Idiakez Ederra babestutako 
ondasun higiezina besterentzeko lehiaketaren espediente onartzea eta lizitazioari 
hasiera ematea, berau birgaitu eta balioan jartzeko eta gehienez 16 etxebizitza libre 
eraikitzeko. 
 

BIGARRENA.- Lizitazioa arautzen duen Baldintza Ekonomiko-Administratiboen 
Plegua onartzea. 
 

HIRUGARRENA.-  Lizitazio-jardunbideari hasiera ematea, eta lizitazio iragarkia 
argitaratzea Azkoitiko udaleko kontratugilearen profilean, interesatuek euren 
proposamenak 30 egun naturaleko epean aurkez ditzaten, iragarkia  argitaratzen den 
biharamunetik zenbatzen hasita.  
 

LAUGARRENA.- 41.076,86 €ko  kopurua lizitazioaren oinarrizko tipotzat 
onartzea. 
 

BOSGARRENA.- Erabaki hauek, Kontuhartzailetza Departamentuari, Eusko 
Jaurlaritzako Kultur Ondarearen Zuzendaritzari, Gipuzkoako Foru Ogasunari eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Lankidetza Gazteria eta Kirol sailari  jakinaraztea. 
 

2022ko urtarrilaren 20ko Antolakuntza Batzordean aztertu zen gaia eta hau izan 
zen emaitza: 
 

Aldeko botoak: Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Sonia Vázquez, Janire Igoa, 
Jose Joakin Etxaniz, 
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Abstentzioak: Iraitz Otaño eta Itziar Joaristi.” 

 
 Ana Azkoitia andreak azaldu du Kale Nagusia 80ko gaia. Udal honetako 
gai korapilatsuenen artean dagoela esan du, esfortzu handia egin dela, bai 
teknikoki, bai politikoki, gaur onartzeko dagoen gai hau aurrera eraman ahal 
izateko. 
 
 Jose Joakin Etxaniz jaunak esan du, bere ustez, instituzioek, bai Eusko 
Jaurlaritzak, eta bai Gipuzkoako Foru Aldundiak ere, ez diotela gai honi inolako 
garrantzirik eman, eta onartezina dela oraindik eraikina mantentzen duten 
aldamioak bertan jarraitzea. 
 
 Alkate Jk. hitza hartu du eta adierazi du ezin dituela Jose Joakin Etxaniz 
jaunak esandako hitzak ulertu. Dio, Udaletik ahal den guztia egin dela 
eraikinaren besterentzea aurrera ateratzeko, eta beste instituzioekin gai hau 
jorratu dela. 
 
 Ana Azkoitia andreak gehitu du Visesarekin gertatutakoa beraiek 
hartutako erabakiagatik izan zela eta Udalak ez zuela gai horretan inolako 
zerikusirik izan. 
 
 Iraitz Otaño jaunak azaldu du EH Bilduk onarpenaren alde bozkatuko 
duela. Dena den, Udalaren kontrola eskatu du egindako obrak onartutakoaren 
arabera egiten direla ziurtatzeko. 
 
 Ana Azkoitia andreak eta Alkate Jk. eskertu diote EH Bilduko 
bozeramaileari gai honen alde egitea. 
 
 

Bozketaren emaitza honakoa da: 
 

Aldeko botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana 
Azkoitia Urteaga, Marijose Arregi Etxeberria, Imanol 
Arrizabalaga Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina, Angel Luis 
Martin Rodriguez, Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bautista 
Mendizabal Juaristi, Mikel Zengotita Alberdi, Ane Miren Peña 
Larrañaga, Iraitz Otaño Mujika, Laida Beristain Zubizarreta 
(eskuordetutako botoa), Itziar Joaristi Olariaga, Angel Mª 
Etxeberria Ibarguren, Janire Igoa Merino eta Jose Joakin 
Etxaniz Peña. 

 
Beraz, Udalbatza Osoak Azkoitiko Kale Nagusia 80an kokatutako Idiakez 

Ederra babestutako ondasun higiezinaren besterentzeko espedientea onartzea 
eta lizitazioari hasiera ematea aho batez erabaki du. 
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 5.- 2020- 2022 AZKOITIKO UDALEKO DIRU-LAGUNTZEN PLAN 
ESTRATEGIKOA 2022KO AURREKONTURA EGOKITZEAREN ONESPENA. 
 

 Honako irizpena aurkeztu da: 

 
“ANTOLAKUNTZA BATZORDEAREN IRIZPENA 

 
AZKOITIKO UDALAREN DIRU-LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA 2022KO 

AURREKONTURA EGOKITZEA 
 

LEHENA.- AURREKARIAK 
 

1.1.- 2019ko abenduaren 27an Udal bilkura osoak, Azkoitiko Udalaren Diru-
laguntzen plan estrategikoa 2020-2022onartu zuen. 
 

2020-2022 aldian egongo da indarrean, eta izaera programatikoa duen 
kudeaketa tresna bat da. Ez du indar arautzailerik. 
 

Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 8.1 artikuluak agindua ematen du, diru 
laguntzak ezartzea proposatzen duten Administrazio publikoak behartuta daudela 
aldez aurretik diru laguntzen plan estrategiko bat egitera. 
 

Agindu hau betez 2020-2022 urtetarako plana onartu zen, legealdiarekin bat 
datorrena. 
 

1.2.- 2021eko abenduaren 22an Udal Bilkura osoak, Behin-behingoz onartu zen 
Azkoitiko Udalak 2022ko ekitaldirako izango duen aurrekontua, 16.370.000,00 
eurokoa. 
 

BIGARRENA.- 2022KO AURREKONTURA EGOKITZEA 

2022ko aurrekontuan, diru-laguntzei dagokionez, aldaketa batzuk onartu dira, 
besteak beste, 2021 urteari begira onartutako diru-laguntza batzuk ezeztatzen dira eta 
2022ko urteari dagozkionak onartzen dira. 

Ondorioz, onartutako aldaketak, Diru-laguntzen Plan Estrategikoan aurreikusi 
behar dira eta 2020-2022 aldirako proposatutako Diru-Laguntzen Plan Estrategikoa 
egokitu behar da, beharrezkoa delarik aldaketa hauek islatzea.  

OINARRI JURIDIKOAK ETA EKONOMIKOAK 
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1.- AZAROAREN 17KO 38/2003 DIRULAGUNTZEN LEGEA: 

Lege honen 8.1 artikuluak agindua ematen du diru laguntzak eman nahi 
dituzten Udal guztiek onartu beharra daukatela beren diru-laguntzen plan 
estrategikoa, era honetara: 

Artículo 8 Principios generales 

1. Los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que 
propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar 
en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su 
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes 
de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria. 

2.- IZAERA JURIDIKOA 

Diru-laguntzen Plan Estrategikoa da izaera programatikoa duen kudeaketa-
tresna bat, indar arautzailerik ez duena. 
 

3.- ORGANO ESKUDUNA 
 

38/2003 Diru-laguntzen Lege Orokorreko 8. artikuluak zehazten du Udal 
korporazioen organoek diru-laguntzak onartu aurretik, plan estrategiko batean 
aurreikusi behar direla, non, lortu nahi diren helburuak eta ondorioak, epea, kostuak 
eta finantzaketa iturriak zehaztu behar diren. Baina 38/2003 Lege Orokorrak ez du 
zehazten zein organo izango den eskuduna plan estrategiko hori onartzeko edo 
aldatzeko eta ezta Lege hau garatzen duen 887/2006 Errege Dekretuak ere. 
 

7/1985 Legeak, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenak 21.s) artikuluan 
zehazten du Alkateak eskumena izango duela  “Legeek berariaz aitortzen dizkioten 
gainerakoak, eta Estatuko legediak edota autonomia-erkidegoetakoak udalerriari 
esleitutakoak izanik udaleko beste organo batzuei egotzi ez dizkietenak”. Ondorioz,
uler daiteke Alkatetza dela organo eskuduna eta horrela ulertu dute Udal batzuek. 
 

Hala ere, orain artean Azkoitiko Udalean ondorioztatu da, organo eskuduna 
Udalbatzaren Osoko Bilkura dela eta horrela jardun du; izan ere, diru-laguntzen oinarri 
orokorrak eta espezifikoak Osoko bilkurak onartu behar ditu eta  38/2003 Legeko 17.2 
artikuluaren xedapena jarraituz (… Las bases reguladoras de las subvenciones de las 
corporaciones locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del 
presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una 
ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones) ondorioztatu da 
Oinarri Orokorrak eta espezifikoak onartu dituen organoak onartu behar duela diru-
laguntzen plan estrategikoa, alegia, Udaleko Osoko Bilkurak.  
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Baina, egunerokotasunean, ikusi da diru-laguntzen plan estrategikoa ez dela 

plan finko bat, alegia, onartutako epealdian aldaketa asko izatea dela normalena, eta 
zer esanik ez COVID-19 sortu duen pandemia egoera bat egonik.  
 

Beraz, Azkoitiko Udaleko Osoko Bilkurak horrela adostu ezkero bere eskumena 
eskuordetzan eman dezaioke Alkateari, horrela ahalbidetzen duelako 7/1985 Legeak, 
Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenak 22.4) artikuluan. 
 

Eskuordetza horrek honako mugak errespetatu beharko lituzke: 
 

- 2020-2022 urterako Diru-laguntzen plan estrategikoari eragingo dio soilik. 
 

- Nahiz eta Diru-laguntzen Plan Estrategikoak izaera programatikoa izan eta ez 
duen indar arautzailerik, Aurrekontua gauzatzeko Udal Araua errespetatu behar du. 
Ondorioz, 2022ko ekitaldiari dagokionez, Alkateak 1.484.012,50 eurotik beherako diru 
kopuruari dagozkion aldaketak soilik onar ditzake. Beraz, aipaturiko kopurua baino 
handiago den aldaketaren baten eskumena beti izango du osoko bilkurak. 
 

4.- DIRU-LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA ARGITARATZEA ETA 
JENDAURREAN JARTZEA 
 

Gai honetan Euskadiko Auzitegi Nagusiak 2011ko ekainaren 6an emandako 
Sententzia aipatu behar da(rec. 83/2010):  
 

(…) En todo caso, entiende la Sala que la observancia de un requisito como el 
del referido artículo 8.1 a nivel de " Principios generales", (según el que "Los órganos 
de las Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el 
establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un plan 
estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, 
el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de 
financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria"), no exige necesariamente una formalización o 
instrumentalización externa predeterminada, que imponga en todo caso, y hasta en las 
Administraciones públicas más modestas, un elemento tan escasamente definible 
como el denominado "plan estratégico", pues sabido es que los planes, al igual que los 
programas y directrices de gobierno, no son disposiciones reglamentarias ni tan 
siquiera de carácter orgánico, ni normas jurídicas objetivas, sino simples estudios y 
materiales documentales con propuestas o enunciaciones de bases y medios para 
lograr determinados fines y políticas públicas. Su mención en el ordenamiento jurídico 
es solo tangencial y no sistemática, como corresponde a su naturaleza esencialmente 
preprocedimental, y solo se materializan como tales disposiciones jurídico-
administrativas en la medida en que sea preciso para su imperatividad y eficacia ad 
extra.” 
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Horrenbestez, organo eskudunak onartu ondoren, plan estrategikoa 

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu behar da, jende guztiak horren berri izan 
dezan. Ondorioz, ez dago Azkoitiko Udala behartuta jendaurrean jartzera epe jakin 
batean behin betiko onartu aurretik.  
 

Gainera, kontuan izan behar dugu, aurrekarietan aipatu bezala, diru-laguntzen 
plan estrategikoak, gaur egunean, aldaketa asko izan ditzakeela, 2020 urtean Azkoitiko 
Udalean ikusi dugun bezala, eta  diru laguntza berri bat ezartzeko edo aldatzeko 
behartuta dagoela aldez aurretik diru laguntzen plan estrategikoan aurreikustera. 
 

Beraz, Antolakuntza batzordeak, 2022ko urtarrilaren 20an eginiko bileran 
honako IRIZPENA proposatzen dio Udal Osoko Bilkurari: 
 

LEHENA.- 2020- 2022 Azkoitiko Udaleko diru-laguntzen plan estrategikoa 
2022ko aurrekontura egokitzea onartzea, honela geratuko delarik testua: 
 

 

EUSKARA ALORREKO DIRULAGUNTZAK. IZAPIDEGILEA:EUSKARA SAILA 
DIRU LAGUNTZA 
LERROA HELBURUAK 

LORTU NAHI DIREN 
ONDORIOAK 

URTEKO 
KOSTOA FINANTZIAZIOA 

ESLEIPEN 
PROZEDURA 

Errotuluak, irudi 
korporatiboa, web 
guneak, programa 
informatikoak eta 
publizitatea 
eskaraz jartzeko 
diru laguntzak. 

Errotuluak, irudi 
korporatiboa, web 
guneak, programa 
informatikoak eta 
publizitatea eskaraz 
jartzea. 

Azkoitian euskararen 
erabilera enpresetan 
eta establezimenduetan 
bultzatzea. 

7.500 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuko 
IV. Kapituluaren 
kontura. 

NORGEHIAGOKA 

Euskara ikasi eta  
UEU, EHU-UPV eta 
HIK HASIren  uda  
ikastaroetara 
joateko diru 
laguntzak eta ez 
ohiko jarduera 
puntualak. 

Euskara ikastea eta  
UEU, EHU-UPV eta 
HIK HASIren  uda  
ikastaroetara joatea 
eta euskara 
sustatzeko jarduera 
puntualak 
bultzatzea. 

Azkoitiko herritarren 
artean euskara 
gaitasuna handitzea eta 
sor daitezkeen euskara 
sustatzeko jarduera 
puntualak sustatzea. 

17.000 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuko 
IV. Kapituluaren 
kontura. 

NORGEHIAGOKA 

Enpresetan 
euskara planak 
egiteko edo 
garatzeko diru 
laguntzak. 

Enpresetan euskara 
planak egitea edo 
garatzea. 

Azkoitian euskara 
sustatzea enpresa 
arloan. 

4.000 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuko 
IV. Kapituluaren 
kontura. 

NORGEHIAGOKA 
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UKT (Urolaldeko 
Komunikazio 
Taldea) 
komunikabideak 
euskaraz 
garatzeko. 

Informazioa 
euskaraz zabaltzea 
(papera, Telebista 
eta internet). 

Azkoitian euskara 
sustatzea 
hedabideetan. 

45.150 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuko 
IV. Kapituluaren 
kontura. 

IZENDUNA 

Maxixatzen 
dirulaguntza 

Euskararen 
erabilera handitzea 

Euskaldunak  aktibatzea 
eta kontzientziatzea  11.000 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuko 
IV. Kapituluaren 
kontura. 

IZENDUNA 

Azkoitia BHI 
Euskera gure 
etorria 

Gazteen artean 
euskal kulturaren 
ezagutza  sendotzea 

Gazteek euskal kultura 
kontsumitzea 1.000 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuko 
IV. Kapituluaren 
kontura. 

IZENDUNA 

 

ANTOLAKUNTZA ALORREKO DIRULAGUNTZAK. IZAPIDEGILEA:ANTOLAKUNTZA SAILA  

DIRU LAGUNTZA 
LERROA HELBURUAK 

LORTU NAHI DIREN 
ONDORIOAK 

URTEKO 
KOSTOA FINANTZIAZIOA 

ESLEIPEN 
PROZEDURA 

 

Azkoitiko lixibiatuen 
tratamendua 
burutzeko diru 
laguntza. 

 
Hondakin-uren 
tratamendua prozesu 
fisiko-kimiko eta 
biologikoen bidez ur 
horiek dituzten 
kutsazaile organiko 
zein inorganiko 
gehienen ezabapena. 
  

Tratamendu honen bidez 
ibai eta erreketara ur 
garbia isurtzea 
ahalbidetzea lortu nahi da, 
hondakin-ur zikinak 
efluente garbi bat 
bihurtzen baititu. 

95.000

Finantzaketa funts 
propioekin egingo 
da Aurrekontuko 
IV. Kapituluaren 
kontura. 

IZENDUNA 

 

Alderdi Politikoei 
diru laguntzak. 

Alderdi Politikoak 
euren jarduna garatu 
ahal izatea 

Azkoitiko Udalean 
ordezkaritza duten alderdi 
politikoek, lotura 
ekonomiko gabe,  euren 
jarduna garatu ahal izatea. 

61.000

Finantzaketa funts 
propioekin egingo 
da Aurrekontuko 
IV. Kapituluaren 
kontura. 

IZENDUNA 

 

Eudeli diru laguntza. 
Udal autonomia 
bultzatu eta 
defendatzea 

Euskadiko Udalen 
kohesiorako koordinatzea 
eta dinamizatzea, 
esperientziak trukatzeko, 
modernizazioa 
ahalbidetuko duten 
praktika onak hedatzeko 
eta euren eragina 
sendotzeko. 

3.100 

Finantzaketa funts 
propioekin egingo 
da Aurrekontuko 
IV. Kapituluaren 
kontura. 

IZENDUNA 
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ONGIZATE ARLOKO DIRULAGUNTZAK. IZAPIDEGILEA:ONGIZATE SAILA 
DIRU LAGUNTZA 
LERROA HELBURUAK 

LORTU NAHI DIREN 
ONDORIOAK 

URTEKO 
KOSTOA FINANTZIAZIOA 

ESLEIPEN 
PROZEDURA 

Drogramenpekot
asunak 
tratatzeko diru-
laguntzak 

Adikzioen 
tratamentuko 
zentrora joaten diren 
Azkoitiarrei eta 
beraien 
senitartekoei 
erreabilitazioan 
laguntzea 

Tratamentu zentrora 
joatearen oztopoa ez 
izatea garraioaren 
kostua; beraz, 
tratamenduaren hasiera 
eta jarraipena 
bultzatzea. 

1.500 
Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

EBALUAZIO 
BAKOIZTUA/AK
ORDIOA 

Preso dauden 
senideentzako 
garraiorako diru-
laguntzak 

Euskal Autonomia 
Erkideko kanpoko 
presondegietara 
egiten dituzten 
bisitak direla-eta 
zigorraz preso 
dauden edo 
prebentzioz 
kartzelaturik dauden 
pertsonen sendiei 
sortzen zaizkien 
joan-etorrien 
gastuak zati batean 
diruz laguntzea. 

Preso dauden edo 
prebentzioz kartzelatuta 
daudenen senitartekoek 
presondegietara bisitan 
joatea oztopo 
ekonomikoak ekidituta 

1.000 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

EBALUAZIO 
BAKOIZTUA/AK
ORDIOA 

GURUTZE 
GORRIA 
Elkartearen 
egitasmoa 
garatzeko diru 
laguntza. 

Azkoitian Gizarte 
Ongizate arloan 
azkoitiarrentzat 
jarduerak antolatzen 
dituzten irabazi 
asmorik gabeko 
elkarteen jarduerak 
diruz laguntzea 

Bultzatzea Azkoitian 
azkoitiarrentzat 
hitzaldiak, ikerketak, 
prestakuntza, aisialdia, 
boluntariotza, arreta 
zailtasunak dituzten 
herritarrentzat eta 
gizarte-ekintza. 

4.000 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

PAUSO BERRIAK 
egitasmoa 
garatzeko diru 
laguntza. 

Azkoitian Gizarte 
Ongizate arloan 
azkoitiarrentzat 
jarduerak antolatzen 
dituzten irabazi 
asmorik gabeko 
elkarteen jarduerak 
diruz laguntzea 

Bultzatzea Azkoitian 
azkoitiarrentzat 
hitzaldiak, ikerketak, 
prestakuntza, aisialdia, 
boluntariotza, arreta 
zailtasunak dituzten 
herritarrentzat eta 
gizarte-ekintza. 

4.200 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

ODOL EMAILEAK 
elkartearen 
egitasmoa 
garatzeko diru 
laguntza. 

Azkoitian Gizarte 
Ongizate arloan 
azkoitiarrentzat 
jarduerak antolatzen 
dituzten irabazi 
asmorik gabeko 
elkarteen jarduerak 
diruz laguntzea 

Bultzatzea Azkoitian 
azkoitiarrentzat 
hitzaldiak, ikerketak, 
prestakuntza, aisialdia, 
boluntariotza, arreta 
zailtasunak dituzten 
herritarrentzat eta 
gizarte-ekintza. 

3.500 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

DARAHLI 
elkartearen 
egitasmoa 
garatzeko diru 
laguntza. 

Azkoitian Gizarte 
Ongizate arloan 
azkoitiarrentzat 
jarduerak antolatzen 
dituzten irabazi 
asmorik gabeko 
elkarteen jarduerak 
diruz laguntzea 

Oporrak bakean 
programaren baitan 
Azkoitiko familietan 
artatzen duten bi 
adingabeen bidaiak 
ordaintzea. 

1.500 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA E
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Marea Urdina 
elkartearen 
egitasmoa 
garatzeko diru 
laguntza 

Aniztasun 
funtzionala duten 
pertsonen familiei 
laguntza zerbitzua 
izatea bermatzea. 

Azkoitian Aniztasun 
funtzionala duten 
pertsonen familiak 
elkartearen bitartez 
laguntzea. 

2.000 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

Elkar Ekin diru 
laguntza 

Emakume 
atzerritarren 
heziketa eta 
enpoderamenduan 
laguntzea 

Azkoitiko emakumeen 
enpoderamendua eta 
heziketan ahalbidetzea. 

1.500 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

HURKOA 
egitasmoa 
garatzeko diru-
laguntza 

Hauskortasun 
egoeran dauden 
pertsonen arreta eta 
arreta tutelarra 

Azkoitian hauskortasun-, 
mendekotasun- edo 
babesgabetasun-
egoeran dauden eta 
buru-gaixotasunak 
dituzten pertsonei 
eta/edo adinekoei arreta 
eta tutoretza emateko, 
eta pertsona horiek 
defendatzeko. 

1.500 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

Elkiagai Bankuari 
diru-laguntza 

Gipuzkoako 
lurraldean 
elikagaien zarrastelke
riaren aurka egitea 

 

Azkoitian 
elikagaien zarrastelkeriar
en aurka egitea 

 

2.000 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

MALEN etxea 
diru laguntza 

Emakume 
atzerritarren babesa 
eskaintzen dien 
elkarteari laguntzea 

Azkoitiko emakume 
atzerritarren babes 
sistema areagotzea 

1.500 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

KARITAS 
Elkartearen 
egitasmoa 
garatzeko diru 
laguntza. 

Azkoitian Gizarte 
Ongizate arloan 
azkoitiarrentzat 
jarduerak antolatzen 
dituzten irabazi 
asmorik gabeko 
elkarteen jarduerak 
diruz laguntzea 

Bultzatzea Azkoitian 
azkoitiarrentzat 
hitzaldiak, ikerketak, 
prestakuntza, aisialdia, 
boluntariotza, arreta 
zailtasunak dituzten 
herritarrentzat eta 
gizarte-ekintza. 

12.425 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

IZAN fundazioa 
elkartearen 
egitasmoa 
garatzeko diru 
laguntza. 

Azkoitian Gizarte 
Ongizate arloan 
azkoitiarrentzat 
jarduerak antolatzen 
dituzten irabazi 
asmorik gabeko 
elkarteen jarduerak 
diruz laguntzea 

Bultzatzea Azkoitian 
azkoitiarrentzat 
hitzaldiak, ikerketak, 
prestakuntza, aisialdia, 
boluntariotza, arreta 
zailtasunak dituzten 
herritarrentzat eta 
gizarte-ekintza. 

2.000 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 
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Gizarte 
Zerbitzuen 
Maparen 
Garapena 

Bailaran Gizarte 
Zerbitzuen mapa 
garatzea 

Mapa honekin lortu nahi 
dena da erakundeen 
arteko lankidetza eta 
koordinazioa bultzatzea 
eta gizarte partaidetza 
sustatzea, Udalen 
adostasuna lortuz. 

 

37.000 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

Garapen bidean 
dauden 
herrialdeekin 
lankidetza 
garatzeko diru 
laguntza. 

Gobernuz Kanpoko 
Erakundeei garapen 
bidean dauden 
herrialdeetan 
burutzen dituzten 
pragramak aurrera 
eramateko diruz 
laguntzea, baita 
azkoitiarrak 
sentsibilizatzeko 
antolatzen dituzten 
ekintzak ere. 

Garapen bidean dauden 
herrialdeetako 
bizilagunen baldintza 
sozial, ekonomiko eta 
kulturalak hobetzea. 
Baita ere herrialde 
horien egoeraren berri 
azkoitiarrei ematea. 

60.000 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

NORGEHIAGOK
A 

Jubilatuen 
etxearen 
mantenurako eta 
Jubilatuen 
etxearen baitan 
antolatzen diren 
jarduerak 
bultzatzeko diru-
laguntza  

Jubilatuen etxean 
dauden gastuei aurre 
egiteko eta 
bultzatzea Azkoitiko 
pertsona nagusien 
parte hartzea eta 
gizarteratzea; 
pertsona nagusiak 
aktibo mantentzea; 
eta, indartzea 
adinekoek beraien 
artean eta 
komunitatearekin 
dituzten 
harremanak. 

Jubilatuen elkartean 
eskaintzen diren  
jarduerak kalitatezko 
bermearekin ematea. 

32.000 
 
 
 
 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 
 
 
 
 

Zaharren astea 
burutzeko diru 
laguntza 

Zaharren astea 
burutzeko 
suertatzen diren 
gastuei aurre egiteko 
jubilatuen elkartea 
diruz laguntzea. 

Zaharren astea 
antolatzea eta parte 
hartzea bermatzea. 

8.300 
 
 
 
 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

 

IZENDUNA 
 
 
 
 
 

San Jose 
Egoitzarentzat 
diru laguntza. 

San Jose Egoitzan 
dauden gastuei aurre 
egiteko Egoitza diruz 
laguntzea. 

 
 

San Jose Egoitzaren 
eskaintzak beharrezko 
diren kalitatea izatea 
bermatzea. 

 
 

60.000 
 
 
 
 
 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

 

IZENDUNA 
 
 
 
 
 

Gizarte 
larrialdietarako 
diru-laguntzak  

Azkoitiarren gizarte-
bazterkeria egoerak 
prebenitzeko, 
saihesteko edo 
leuntzeko 
beharrezko diren 

Azkoitiarrek ohiko 
etxebizitza edo 
alojamendua eduki eta 
mantendu ahal izatea; 
oinarrizko premiei 
buruzko gastuak 

104.500 
 
 
 
 
 

Finantzaketa 
Eusko 
Jaurlaritzaren 
funtsen bitartez 
egingo da 

 

EBALUAZIO 
BAKOIZTUA/AK
ORDIOA 
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gastu espezifikoei –
ohikoak zein 
apartekoak– aurre 
egitenko behar beste 
baliabide ez dutenei 
diruz laguntzea. 

bermatuak edukitzea 
(jantziak, hezkuntza...); 
eta, zorpetzeko 
gastuekin laguntzea 

  
 

 
 

Udal tasak 
ordaintzeko diru 
laguntzak 

Udal tasak ordaindu 
ezin dituzten 
pertsonak diruz 
laguntzea 

 
 
 

Azkoitian Udal tasak ezin 
ordaindu dituenik ez 
egotea. Horretarako, 
ordaindu ezin dutenak 
diruz lagunduz 

16.000 
 
 
 
 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

 

EBALUAZIO 
BAKOIZTUA/AK
ORDIOA 

 
 
 
 

Etxeko eremuan 
tratu txarrak 
pairatu dituzten 
emakumeei 
laguntzeko diru-
laguntzak 

EAEko legediak 
aurreikusten dituen 
laguntzak osatzea 
azkoitiar 
emakumeek eduki 
ditzaketen oinarrizko 
beharrak asetzeko. 

Emakume azkoitiarrek 
pairatu duten indarkeria 
matxistaren ondorioei 
aurre egiteko laguntza 
osagarria ematea 

5.500 
 
 
 
 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

EBALUAZIO 
BAKOIZTUA/AK
ORDIOA 

 
 
 

Gizarte ongizate 
arloko hainbat 
diru-laguntza 

Azkoitiarren gizarte-
bazterkeria egoerak 
prebenitzeko, 
saihesteko edo 
leuntzeko 
beharrezko diren 
gastu espezifikoei –
ohikoak zein 
apartekoak– aurre 
egitenko behar beste 
baliabide ez dutenei 
diruz laguntzea. 

Azkoitiarrek ohiko 
etxebizitza edo 
alojamendua eduki eta 
mantendu ahal izatea; 
oinarrizko premiei 
buruzko gastuak 
bermatuak edukitzea 
(jantziak, hezkuntza...); 
zorpetzeko gastuekin 
laguntzea; eta abar 

35.000 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

EBALUAZIO 
BAKOIZTUA/AK
ORDIOA 

Emakumearen 
sustapena 
bultzatzen duten 
elkarteei diru-
laguntzak 

Azkoitian emakumeen 
eta gizonen arteko 
berdintasuna 
sustatzeko 
azkoitiarrentzat irabazi 
asmorik gabeko 
elkarteek antolatzen 
dituzten jarduerak diruz 
laguntzea 

Emakume azkoitiarren 
enpoderamendua 
bultzatzea; emakumeen 
arteko elkarguneak 
indartzea; zailtasunak 
dituzten emakumeen 
gizarte harremanak 
sendotzea  

7.000 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

NORGEHIAGOK
A 

Ortzadar 
Elkartea 
dirulaguntza 

Mugako adimena 
duten pertsonek eta 
senideek beren 
beharrei eta arazoei 
erantzuna bilatzea.  

Mugako adimena duten 
azkoitiarrei eta senideei 
zerbitzuak eskaintzea: 
laguntza soziala, 
aisialdia, etxebizitza, 
diagnostikoa eta 
orientazioa 

1.500 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

 

IZENDUNA 
 
 
 
 
 

AECC Elkartea 
dirulaguntza 

Espainiako gizarteak 
minbiziaren eragina 
murrizteko eta 
pertsonen bizitza 
hobetzeko lana 
egiten da.  

Urola kostan jarri dute 
egoitza. Asmoa da 
laguntza eskaini ahal 
izatea minbizi bizi duten 
azkoitiarrei eta berain 
familiei: psikologikoa, 
soziala, 
akonpainamendua 

1.500 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

 

IZENDUNA 
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GAZTERIA ARLOKO DIRULAGUNTZAK. IZAPIDEGILEA: AZKOITIA LANTZEN 
DIRU 
LAGUNTZA 
LERROA HELBURUAK 

LORTU NAHI DIREN 
ONDORIOAK 

URTEKO 
KOSTOA 

FINANTZIAZIO
A 

ESLEIPEN 
PROZEDURA 

Azkoitiko 
Udalerrian 
gazteek 
etxebizitzak 
alokatzeko 
dirulaguntza
k  

— Eskaera egiten 
duten gazteen 
ohiko bizilekua 
izango den 
etxebizitzaren 
alokairua 
ordaintzen 
laguntzea, zati 
batean. 

—Bereziki pertsona gazteei 
laguntzea heuren 
emantzipazio bidean eta 
helduen mundura sartzeko 
prozesuan. —Modu  
orokorrean, Azkoitiko herrian 
alokairuko etxebizitza 
eskuratzea sustatzea.  —
Arkitektura-oztopoak 
ezabatzeko indarrean dagoen 
araudiak ezarritako 
irrisgarritasun-baldintzak 
betetzen dituzten alokairuko 
etxebizitzak eskuratzea 
sustatzea. 

45.000 

Finantzaketa 
funts 
propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

NORGEHIAGOKA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRULAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA 

ALOKAIRU SOZIALAK BULTZATZEKO DIRULAGUNTZAK. IZAPIDEGILEA: AZKOITIA LANTZEN 
DIRU 
LAGUNTZA 
LERROA HELBURUAK 

LORTU NAHI DIREN 
ONDORIOAK 

URTEKO 
KOSTOA FINANTZIAZIOA 

ESLEIPEN 
PROZEDURA 

Azkoitiko 
Udalerrian 
alokairu 
soziala 
sustatzeko 
laguntzak 

— Eraginkortasun 
Energetikoaren 
Ziurtagiria lortzeko 
gastuei aurre egiteko 
diru-laguntza.  —
Etxebizitzak eraberritu 
eta haien irisgarritasuna 
bermatzeko diru-
laguntzak. —Etxebizitzak 
eraberritzen badira, 
obrak egiteko 
ordaindutako tasa eta 
zergaren zati baten 

— Oinarrizkoa den 
etxebizitza eskubidea 
bermatzen lagundu. —
Hutsik dauden etxebizitzen 
alokairu soziala bultzatu. 
—Etxebizitzen eraberritzea 
bultzatu eta herriko 
ekonomia suspertu. —
Herriko merkataritza-
jarduera sustatu. — 
Etxebizitzetan eta, 
orokorrean, egoitza-
eraikinetan, irisgarritasuna 

15.000 

Finantzaketa 
funts 
propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

NORGEHIAGOKA 
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pareko diru-laguntza 
bonoetan. 

berma tzea. 

 

  

 

INGURUMENA ARLOKO DIRULAGUNTZAK. IZAPIDEGILEA: INGURUMEN ARLOA 
DIRU 
LAGUNTZA 
LERROA HELBURUAK 

LORTU NAHI DIREN 
ONDORIOAK 

URTEKO 
KOSTOA FINANTZIAZIOA 

ESLEIPEN 
PROZEDURA 

           

Ingurumen 
arloko 
dirulaguntzak 

Azkoitian ingurumenaren 
esparruan jarduerak 
sustatzea 

Azkoitian ingurumen 
arloan azterketak, 
ikastaroak antolatzea-
Tokiko ekonomia 
garapena sustatzeko 
jarduerak antolatzea 

6.000 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

NORGEHIAGOKA 

Zaborra 
jasotzeko 
zerbitzu 
mankomunatu
ari diru 
laguntza 

Azkoitian zaborrra 
jasotzeko zerbitzua 
behar bezala ematea 

 
 

Azkoitian zaborra 
jasotzea ahalik eta 
zerbitzu hoberena 
emanez. 

 

1.363.917,36 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 
 
 
 

 

 
 
 

 

ENPRESA, ENPLEGUA, KONTSUMOA, MERKATARITZA ETA TURISMO ARLOKO DIRULAGUNTZAK. IZAPIDEGILEA: 
IRAURGI LANTZEN SA 

DIRU LAGUNTZA 
LERROA HELBURUAK 

LORTU NAHI 
DIREN 
ONDORIOAK 

URTEKO 
KOSTOA 

FINANTZIAZI
OA 

ESLEIPEN 
PROZEDURA 

           

Iraurgi Lantzen Sari diru-
laguntza, enpresa sarea 
dinamizatzeko 

Eskualdeko enpresen 
lehiakortasuna, 
garapena,  eta eraldaketa 
sustatzea du helburu, 
enpresen beharren 
arabera proiektuak 
garatuz 

Eskualdeko 
enpresen 
elkarlana bultzatu 
eta bermatu,  
sarean parte 
hartzen duten 
enpresen 
lehiakortasuna 
helburu izanik. 

58.729,30 

Finantzaketa 
funts 
propioekin 
egingo da 
Aurrekontua
ko IV 
kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 
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Iraurgi Lantzen Sari diru-
laguntza, enplegua 
sustatzeko zerbitzua 
bultzatzeko 

Enplegua modu aktiboan 
bilatzeko interesa duten 
langabe, edo enplegua 
hobetu nahi duten 
langileei, arreta 
espezializatua eta 
baliabideak eskaini lan-
bilaketan lagunduz. 
Eskualdeko beharretara 
egokitutako Enplegu eta 
Prestakuntza programak 
diseinatu eta garatu, 
langabeei lan 
munduratzen eta beraien 
lan-merkatuko egoera 
hobetzen lagunduz. Urola 
Erdiko eragileekin 
elkarlanean, enplegu 
arloko informazioa eta 
eskaintza bateratua eta 
eguneratua jaso, 
herritarren eskura jarriz. 

Eskualdean 
enplegua eta 
prestakuntza 
sustapenerako 
tokiko politika 
integrala garatu:  
bailarako langabe 
eta langabetu 
kolektiboei 
egokitutako 
programa, 
zerbitzu, ekintza 
eta ikastaro 
desberdinak 
antolatu,  
bailarako enplegu 
eta prestakuntza 
eragileekin 
"&"elkarlanean  

141.180,59 
 

Finantzaketa 
funts 
propioekin 
egingo da 
Aurrekontua
ko IV 
kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

Iraurgi Lantzen Sari diru-
laguntza,kontsumitzaile
en arreta 
zerbitzuarentzat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontsumitzaile eta 
erabiltzaileei informazio 
eta laguntza eskaintzea 
da. 

Kontsumitzaile eta 
erabiltzaileei 
informazioa, 
laguntza eta 
orientazioa 
eskaintzea bere 
eskubideak behar 
diren bezela 
erabiltzeko 
Kontsumitzaile eta 
erabiltzaileei 
interesa daitekeen 
beste zentru 
publiko edo 
pribatu batzuen 
helbideak eta 
oinarrizko 
zerbitzuen berri 
ematea 
Kontsumitzaileen 
eta erabiltzaileen 
kexu eta 
erreklamazioei 
sarrera ematea, 
erregistratzea eta 
jaso izanaren berri 
ematea 

6.794,69 

Finantzaketa 
funts 
propioekin 
egingo da 
Aurrekontua
ko IV 
kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 
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Iraurgi Lantzen Sari diru-
laguntza, turismoa 
zerbitzuarentzat 

Jomuga turistiko 
erkargarri bat artikulatu 
non norbanako nahiz 
trade bidezko bisitari 
turistek produktu, 
zerbitzu eta baliabide 
turistikoak kontsumitu 
ahal ditzaketen, 
kontsumo horrek sortuko 
dituen kanpo errenta  
bidez eskualdeko sektore 
turistikoaren garapena 
bilatzeko. 

Erakunde arteko 
harremanak 
gauzatu eta 
erraztea, 
dirulaguntzen 
kudeaketa eta 
eredu berriaren 
zehaztepenerako 
bidea egitea 

29.432,67 

Finantzaketa 
funts 
propioekin 
egingo da 
Aurrekontua
ko IV 
kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

Iraurgi Lantzen Sari diru 
laguntza, Loiola bisitari 
zentruarentzat 

Bisitarien harrera eta 
harreta baliabide eta 
produktu turistikoen 
sustapen eta salmenta, 
eta eskualdeko jarduera 
turistikoaren antena 
lanak egitea 

Eskualdeko 
Turismo bulegoa, 
bisitarientzat 
erreferentzi puntu 
bilakatzea 

23.745,98 

Finantzaketa 
funts 
propioekin 
egingo da 
Aurrekontua
ko IV 
kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

Iraurgi Lantzen Sari diru-
laguntza, merkataritza 
bultzatzeko 

Eskualdeko txikizkako 
merkataritza 
lehiakorragoa izan dadin, 
eragile ezberdinen arteko 
koordinazioa eta 
lankidetza sustatu eta 
horretarako 
beharrezkoak diren 
baliabide nahiz ekintzak 
garatu. 

Eskualdeko 
merkataritza 
lehiakorrago 
egitea, elkarteen 
arteko elkarlana 
sustatuz. 

 
 

5.670,16 
 
 
 
 

Finantzaketa 
funts 
propioekin 
egingo da 
Aurrekontua
ko IV 
kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

 

 
 
 
 

 
 
 

MERKATARITZA ARLOKO DIRULAGUNTZAK. IZAPIDEGILEA: MERKATARITZA SAILA 

DIRU LAGUNTZA LERROA HELBURUAK 
LORTU NAHI DIREN 
ONDORIOAK 

URTEKO 
KOSTOA 

FINANTZIA
ZIOA 

ESLEIPEN 
PROZEDURA 

      

Herrixen Elkartearen 
egitasmoa garatzeko 
diru laguntza. 

Azkoitiko Udalaren eta 
“Herrixen” Azkoitiko 
Merkatarien 
Elkartearen arteko 
lankidetzarako 
baldintzak ezartzea, 
elkarteari gaitasun 
tekniko eta materialak 
eskainiz, 
merkataritzaren 
zerbitzura lan egiteko. 

Azkoitiko 
merkataritza gune 
berriak suspertzea 
eta sustatzea, eta 
lehendik daudenak 
indartzea. Herriko 
merkataritza 
errentagarriaren eta 
kalitatezkoaren 
lehiakortasuna eta 
eskaintza areagotuz. 

30.000 

Finantzaket
a funts 
propioekin 
egingo da 
Aurrekontu
ako IV 
kapituluare
n kontura 

IZENDUNA 
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Azkoitiko Udalerrian 
lokalen alokairua 
sustatzeko laguntzak 

Azkoitiko lokal 
hutsak betetzea edota 
jardueretan 
belaunaldiaren 
aldaketa sustatzea, 
Ekintzaile berrien 
bitartez. 

 
 
 
 
 

Azkoitiko udalerrian, 
merkataritza 
dentsitate txikiko eta 
lehentasunezko 
eremuetan 
merkataritza 
berreskuratzea 
 eta indartzea eta 
eremu horiei bizia 
ematea. Era berean, 
ekintzaileek jarduera 
berriak martxan 
jartzeko aukerak 
izatea. 

25.000 

Finantzaket
a funts 
propioekin 
egingo da 
Aurrekontu
ako IV 
kapituluare
n kontura 

NORGEHIAGOKA 

Azkoitiko Udalerrian 
merkataritza sustatzeko 
laguntzak 

Azkoitiko Merkatariek 
(elkartu naiz 
Elkartu gabeak), 
herrian  
Ekintza ezberdinak 
antolatzeko  
laguntza ematea.  

Azkoitiko 
merkatariek beraien 
Negozioetan 
kalitatezko zerbitzua 
ematea 
eta promozio 
kanpaina bateratuak 
egitea 
Herriko eskaintza 
hobetuz. 

27.000 

Finantzaket
a funts 
propioekin 
egingo da 
Aurrekontu
ako IV 
kapituluare
n kontura 

NORGEHIAGOKA 

 

 
 

 

KIROL ARLOKO DIRULAGUNTZAK. IZAPIDEGILEA: KIROLA SAILA 

DIRU LAGUNTZA LERROA HELBURUAK 
LORTU NAHI DIREN 
ONDORIOAK 

URTEKO 
KOSTOA 

FINANTZIAZI
OA 

ESLEIPEN 
PROZEDURA 

ELKARGUNE ZUBIAURRE 
Institutoari kirol arloaren 
diru-laguntza 

Azkoitian kirola 
sustatzea 

Azkoitian kirola sustatu eta 
praktikatzeko baliabide 
egokiak izatea 

505.900 
 

Finantzaketa 
funts 
propioekin 
egingo da 
Aurrekontua
ko IV 
kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

ESKOLA KIROLA  egitasmoa 
garatzeko diru laguntza. 

Azkoitiko 
ikastetxeetan 
kirol 
ezberdinak 
sustatu eta 
garatu 

Azkoitiko haur eta gazteak, 
ikastetxeetan kirol 
ezberdinak, modu egoki 
batean,  ikasi eta 
praktikatzea. 

25.000 

Finantzaketa 
funts 
propioekin 
egingo da 
Aurrekontua
ko IV 
kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

Azkoitiko Udalerrian 
KIROLA  sustatzeko 
laguntzak 

Herriko talde 
eta 
norbanakoek 
kirol ekintzak 
antolatzeko 
modua izatea. 

Azkoitiarrek herrian kirol 
ekintza edo lehiaketa 
ezberdinetan parte hartu 
edo ikusteko aukera izatea 

56.000 

Finantzaketa 
funts 
propioekin 
egingo da 
Aurrekontua
ko IV 
kapituluaren 
kontura 

NORGEHIAGOKA 
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ANAITASUNA FUTBOL 
TALDEA Elkartearen 
egitasmoa garatzeko diru 
laguntza. 

Azkoitian 
futbola sustatu 
eta garatu 

Herriko ikastetxeekin 
lankidetzan eskola kiroleko 
futbola aurrera eramango 
da, herriko futbolaren 
plangintzaren programa 
prestatuko da eta Txerloia 
eta San Juan futbol zelaien 
kudeaketa aurrera 
eramango da. 

54.000 

Finantzaketa 
funts 
propioekin 
egingo da 
Aurrekontua
ko IV 
kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

OTEIZA PILOA TALDEA 
Elkartearen egitasmoa 
garatzeko diru laguntza. 

Azkoitian pilota 
sustatu eta 
garatu 

Herriko ikastetxeekin 
lankidetzan eskola kiroleko 
pilota aurrera eramango 
da, herriko pilotaren 
plangintzaren programa 
prestatuko da, Azkoitiarrek 
aukeran izan ditzaten 
pilota jarduera guztiak. 

12.000 

Finantzaketa 
funts 
propioekin 
egingo da 
Aurrekontua
ko IV 
kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

IRAURGI SASKI BALOI 
TALDEA Elkartearen 
egitasmoa garatzeko diru 
laguntza. Azkoitian saski 

baloia sustatu 
eta garatu 

Herriko ikastetxeekin 
lankidetzan eskola kiroleko 
saski baloia aurrera 
eramango da eta herriko 
saski baloiaren 
plangintzaren programa 
prestatuko da. 

30.000 

Finantzaketa 
funts 
propioekin 
egingo da 
Aurrekontua
ko IV 
kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

MARATOI ERDIKO 
BATZORDEAREN  egitasmoa 
garatzeko diru laguntza. 

Azkoitian 
korrikarako 
zaletasuna 
sustatu.  

 
 

Urola bailararen promozioa 
egitea kirol eta turismo 
arloan. Baita ere Diego 
Garcia korrikalariaren 
oroimena mantendu. 

 

7.500 

Finantzaketa 
funts 
propioekin 
egingo da 
Aurrekontua
ko IV 
kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

ZUBIAURRE IGERI 
Elkartearen egitasmoa 
garatzeko diru laguntza. 

Azkoitian 
igeriketa 
sustatu eta 
Garatu. 

 
 

Herriko igeriketa 
plangintzaren programa 
prestatuko du. Azkoitiarrek 
aukeran izango dituzten 
igeriketa jarduera guztiak 
jasoko dituena: lehiaketak 
edo sustapena, ikastetxe 
edo klubeko esparruan.  

10.500 

Finantzaketa 
funts 
propioekin 
egingo da 
Aurrekontua
ko IV 
kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

ANAITASUNA FUTBOL 
TALDEA Elkarteari zelaiaren 
mantenua egiteko diru 
laguntza. 

Txerloia Futbol 
Zelaia egoera 
onean 
mantentzea. 

 
 

Futbol partiduak 
belarrezko zelaian modu 
egokian jokatzeko aukerak 
izatea. 

 
 

9.000 

Finantzaketa 
funts 
propioekin 
egingo da 
Aurrekontua
ko IV 
kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

Elortza Txirrindularitza 
Azkoitian 
txirrindularitza
ko zaletasuna 
sustatu 

Azkoitian txirrindularitza 
sustatu eta praktikatzeko 
baliabide egokiak izatea 

8.300 

Finantzaketa 
funts 
propioekin 
egingo da 
Aurrekontua
ko IV 
kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 
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FESTAK ARLOKO DIRULAGUNTZAK. IZAPIDEGILEA: FESTAK  SAILA 

DIRU LAGUNTZA LERROA HELBURUAK 
LORTU NAHI DIREN 
ONDORIOAK 

URTEKO 
KOSTOA FINANTZIAZIOA 

ESLEIPEN 
PROZEDURA 

DANBORRADA 
BATZORDEAREN egitasmoa 
garatzeko diru laguntza. 

Helduen 
danborrada 
antolatzea. 

 
 
 

Azkoitiko helduek 
danborradan parte 
hartzeko aukera 
izatea, herrian 
errotuta dagoen 
ohiturari jarraituz 

8.500 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

Azkoitiko Udalerrian 
FESTAK sustatzeko 
laguntzak 

Azkoitiko auzo 
elkarte eta 
norbanakoak, 
festak antolatzeko 
modua izatea. 

 

Auzoetan, bertako 
bizilagunen 
partaidetzarekin 
festak antolatu 

 
 

13.975 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

NORGEHIAGOKA 

ANDRAMARI Jaiak 
sustatzeko diru laguntza. 

Elkarteak 
Andramari jaietan 
ekintzak 
antolatzeko modua 
izatea. 

Andramaixetako 
ekintzen 
antolamenduan, 
herriaren 
partaidetza 
bultzatzea. 

6.000 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

NORGEHIAGOKA 

ERREGE KABALGATA 
BATZORDEAREN  
egitasmoa garatzeko diru 
laguntza. 

Erregeen kabalgata 
antolatzea. 

 
 
 

Urtarrilaren 5ean 
herriko haur eta 
nerabeek 
kabalgataren 
ikuskizuna ilusioz 
bizitzea  

2.975 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

Helduen danborrada 
Elkartea 

Helduen 
danborrada 
antolatzea. 

 
 
 

Azkoitiko helduek 
danborradan parte 
hartzeko aukera 
izatea, herrian 
errotuta dagoen 
ohiturari jarraituz 

8.500 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

AZKOITIKO TXURI URDIN 
elkarteari diru laguntza. 

San Andresetan 
pintura eta mural 
lehiaketa 
antolatzea 

 
 
 
 

Festa alaiak eta 
koloretsuak 
antolatzea, non, 
herritar ezberdinen 
afizio eta gustuek 
isla izango duten eta 
horretarako aukera 
menago duten 

0,00 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

AZKOITIKO KULTUR 
ELKARTEAREN egitasmoa 
garatzeko diru laguntza. 

Ostiral Santuko 
prozesioak 
antolatzea eta 
mantentzen 
jarraitzea. 

 
 
 
 

Mendeetako 
usadioari helduz, 
Aste Santutako 
prozesioak 
antolatzea, 
arratsalde eta 
gauean. Turismo eta 
kultur arloan indar 
handia hartzen joan 
den ekintza da, 

7.350 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 
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kanpotar asko 
erakartzen 
dituelarik gure 
herrira. 

ELUR TXIKI ELKARTEAREN 
egitasmoa garatzeko diru 
laguntza. 

Azkoitiko Elosu 
auzunean festak 
antolatzea. 

 
 
 

Elosuko biztanleak 
eta Azkoititik joaten 
direnak, Errege 
kabalgata., Otaba 
Jaiak eta Ganadu 
feria modu egoki 
batean antolatuta 
ikustea. 

3.500 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

URRETEGIKO FESTA 
BATZORDEAREN egitasmoa 
garatzeko diru laguntza 

Azkoitiko Urrategi 
auzunean festak 
antolatzea. 

 
 
 

Azkoitiko herriak, 
Urrategiko Amaren 
egunean, bertako 
festak modu egoki 
batean antolatuta 
ikustea. 

3.700 

Finantzaketa 
funts propioekin 
egingo da 
Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

 

 
 

 

KULTURA ARLOKO DIRULAGUNTZAK. IZAPIDEGILEA:KULTURA SAILA 

DIRU LAGUNTZA LERROA 
HELBU

RUAK 
LORTU NAHI 

DIREN ONDORIOAK 

U
RTEKO 
KOSTOA 

FINANTZI
AZIOA 

ESLEIPE
N PROZEDURA 

MUSIKA GUNEA  
egitasmoa garatzeko 
diru laguntza. 

Musikaguneko 
ikastaro eta 
kontzertuak 
antolatzea. 

 
 

Herritarrak txikitatik 
musika eta dantza 
ikasteko aukera izango 
dute. Herrian dauden 
Musika Banda, Abesbatza 
eta Dantza taldeari 
jarraipena ematen diote. 

64.000 
Finantzaketa funts 
propioekin egingo 
da Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

Elkargune Institutoari 
gazteria arloko diru 
laguntza 

Gazteria arloan 
dauden beharrei 
neurriko 
erantzun bat 
ematea 

 
 

Azkoitian gazteria arloan 
dauden beharrei aurre 
egitea 

 
 
 

337.900 
Finantzaketa funts 
propioekin egingo 
da Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA. 

SAHATSA dantza 
elkartea diruz laguntzea 

Azkoitian dantza 
bultzatzea 

 
 
 

Azkoitian dantza 
bultzatzea eta 
horretarako behar 
dituzten jantziak erosten 
laguntza 

 

8.000 
Finantzaketa funts 
propioekin egingo 
da Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA. 

Azkoitiko Udalerrian 
MUSIKA ETA ANTZERKI 
EKITALDIAK  sustatzeko 
laguntzak 

Herriko talde eta 
norbanakoek 
kultur ekintzak 
antolatzeko 
modua izatea. 

 

Azkoitiarrek herrian 
kultur ekintza edo 
lehiaketa ezberdinetan 
parte hartu edo ikusteko 
aukera izatea. 

 

50.000 
Finantzaketa funts 
propioekin egingo 
da Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

NORGEHIAGOKA E
S
K
U
d
d
a
4
a
0
c
0
-
0
4
b
c
-
4
e
a
e
-
b
f
7
b
-
b
e
a
e
0
9
0
3
b
0
2
a



 
 

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.eus 
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 51 

Azkoitiko Txalkor 
elkartea diruz laguntzea 

Azkoitian txistua 
bultzatzea 

Azkoitian txistuaren 
erabilera eta zeletasuna 
bultzatu eta bermatzea 

12.000 

Finantzaketa funts 
propioekin egingo 
da Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA. 

IRAURGI ABESBATZA 
Elkartearen egitasmoa 
garatzeko diru laguntza. 

Azkoitian 
Abesbatza taldea 
izatea 

Kantu zaletasuna duen 
edonork, kantu arloan 
parte hartzeko elkartea 
herrian izatea eta herriko 
ekintza eta festetan 
Abesbatza horren 
partaidetza izatea  

10.000 

Finantzaketa funts 
propioekin egingo 
da Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

ALAI BATZA Elkartearen 
egitasmoa garatzeko 
diru laguntza. 

Azkoitian 
Aisialdiko talde 
indartsu bat 
edukitzea 

Azkoitiko haur eta 
gaztetxoek aisialdia modu 
egoki eta hezitzaile 
batean pasatzeko aukera 
izatea 

9.000 

Finantzaketa funts 
propioekin egingo 
da Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

MATADERO ELKARTE 
KULTURALA Elkartearen 
egitasmoa garatzeko 
diru laguntza. 

Azkoitiko 
Matadeixen 
antolatzen diren 
antzerki 
topaketa eta 
“Bebarruko 
jardunaldiei” 
laguntzea  

Matadeiko egitarauan 
hilabete batzuetan 
antzerki eta musika 
emanaldiak izatea. 

 
 

12.000 

Finantzaketa funts 
propioekin egingo 
da Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

"FRAY JOSEP DE 
ECHEVERRIA AMIGOS 
DEL ÓRGANO" 
BATZORDEAren 
egitasmoa garatzeko 
diru laguntza. 

Nazioarteko 
Organo 
Erromantikoko 
zikloko 
kontzertuak 
antolatzea. 

Azkoitiko Cavalle Coll 
organoa ezagutzera 
eraman eta aldi berean 
maila handiko 
kontzertuak entzuteko 
aukera izatea 

5.000 

Finantzaketa funts 
propioekin egingo 
da Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

MATADERO 
ZINETOGRAM 
Elkartearen egitasmoa 
garatzeko diru laguntza. 

Azkoitian Zine 
Foruma 
bultzatzea. 

 
 
 

Hiru astean behin Zine 
Forumeko pelikulak 
proiektatzea. 

 
 

9.300 

Finantzaketa funts 
propioekin egingo 
da Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

MUSIKA BANDAREN 
egitasmoa garatzeko 
diru laguntza. 

Azkoitian Musika 
Banda izatea. 

 
 
 
 

Musika zaletasuna duen 
edonork, musika arloan 
parte hartzeko elkartea 
herrian izatea eta herriko 
ekintza eta festetan 
Musika Banda horren 
partaidetza izatea 

55.000 

Finantzaketa funts 
propioekin egingo 
da Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

MUSIKA BANDAREN 
FORMAZIOA garatzeko 
diru laguntza. 

Azkoitian Musika 
Banda izatea. 

 
 
 

Musika Bandako 
partaideek formakuntza 
egoki bat jasotzea  

 
 

2.500 

Finantzaketa funts 
propioekin egingo 
da Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

AZPEITIKO UDALARI  
MUNOAUNDI 
AZTARNATEGIKO 
egitasmoa garatzeko 
diru laguntza. 

Burdin Aroko, 
Munoaundiko 
aztarnategian 
indusketak 
egitea. 

 
 

Gure arbasoen bizitzeko 
modua eta ohiturak 
ikertzea, gizarteari  modu 
didaktikoan erakusteko 

 

12.000 

Finantzaketa funts 
propioekin egingo 
da Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 
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ANTONIO OTEIZA 
FUNDAZIOAREN 
egitasmoa garatzeko 
diru laguntza. 

Antonio Oteiza 
Fundazioak 
hainbat gai eta 
arte jarduerak 
landu eta 
sustatzea. 

  

Antonio Oteiza eskultore 
eta idazlearen obra 
erakustera eraman, bere 
lan batzuen bilduma egin 
eta ahal den neurrian 
zabaldu 

3.000 

Finantzaketa funts 
propioekin egingo 
da Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

CABALLE-COLL 
ORGANOEN 
Batzordearen  egitasmoa 
garatzeko diru laguntza. 

Cavalle-Coll 
organo 
erromantikoaren 
ospeaz baliatuz, 
kultur eta 
turismo arloan 
ekintzak 
antolatzea. 

 

Organo kontzertuak eta 
bisita gidatuak antolatu, 
herritar eta kanpotarrei 
daukagun altxorra 
erakutsiz eta kultur 
dinamizazioa bultzatu.  

7.000 

Finantzaketa funts 
propioekin egingo 
da Aurrekontuako 
IV kapituluaren 
kontura 

IZENDUNA 

 
 
 

SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DEL EUSKERA. ENTIDAD TRAMITADORA: DEPARTAMENTO DE EUSKERA 
LÍNEA DE 
SUBVENCIÓN OBJETIVOS 

RESULTADOS A 
LOGRAR 

COSTO 
ANUAL FINANCIACIÓN PROCEDIMIENTO  

Subvenciones 
destinadas a la 
inscripción en euskera 
de rótulos, imagen 
corporativa, sitios 
web, programas 
informáticos y 
publicidad. 

Inscribir en euskera 
rótulos, imagen 
corporativa, sitios web, 
programas informáticos y 
publicidad. 

Fomentar el euskera 
en empresas y 
establecimientos de 
Azkoitia. 

7.500 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Concurso 

Subvenciones 
destinadas al 
aprendizaje del 
euskera, la 
participación en los 
cursos de verano de la 
UEU, EHU-UPV y HIK 
HASI, y a actividades 
ordinarias puntuales. 

Aprender euskera, 
participar en cursos de 
verano de la UEU, EHU-
UPV y HIK HASI. 

Mejorar la 
competencia en 
euskera de la 
ciudadanía de 
Azkoitia 

17.000 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Concurso 

Subvenciones 
destinadas a la 
creación o el 
desarrollo de planes 
de euskara en las 
empresas. 

Crear o desarrollar planes 
de euskara en las 
empresas. 

Fomentar el euskera 
en el ámbito 
empresarial de 
Azkoitia. 

4.000 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Concurso 
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Subvención a UKT 
(Urolaldeko 
Komunikazio Taldea) 
para el desarrollo de 
los medios de 
comunicación en 
euskera 

Publicar la información en 
Euskara (papel, televisión 
e internet) 

Fomentar el euskera 
en los medios de 
comunicación de 
Azkoitia. 

45.150 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Subvención 
Maxixatzen 

Fomentar el uso del 
euskera 

Activar y concienciar 
a la población 
vascohablantes  

11.000 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Azkoitia BHI Euskera 
gure etorria 

Fomentar el conocimiento 
de la cultural en euskera 
en la juventud  

Fomentar el 
consumo cultural en 
euskera en la 
juventud 

1.000 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN. ENTIDAD TRAMITADORA: DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN 
LÍNEA DE 
SUBVENCIÓN OBJETIVOS RESULTADOS A LOGRAR 

COSTO 
ANUAL FINANCIACIÓN 

PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN 

Subvención para 
el tratamiento de 
lixiviados de 
Azkoitia 

Tratamiento de aguas 
residuales mediante 
procesos físico-químicos y 
biológicos de eliminación 
de la mayoría de los 
contaminantes orgánicos e 
inorgánicos que las 
contienen. 

Con este tratamiento se 
pretende posibilitar el 
vertido de agua limpia a 
ríos y arroyos, convirtiendo 
las aguas residuales sucias 
en un efluente limpio. 

95.000 

La financiación 
se hará con 
fondos 
propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Ayuda a los 
Partidos Politicos Que los Partidos Politicos 

puedan ejercer su labor. 
 
 
 

Que los partidos políticos 
con representación en el 
Ayuntamiento de Azkoitia 
puedan ejercer su labor sin 
ataduras económicas. 61.000 

La financiación 
se hará con 
fondos 
propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 
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Subvención a 
EUDEL 

 
 
 
 

Defender y impulsar la 
autonomía local. 

Coordinar y dinamizar la 
cohesión de los 
Ayuntamientos de Euskadi 
para intercambiar 
experiencias, difundir 
buenas prácticas que 
posibiliten la 
modernización y reforzar 
su impacto. 

3.100 

La financiación 
se hará con 
fondos 
propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DEL BIENESTAR. ENTIDAD TRAMITADORA: DEPARTAMENTO DE BIENESTAR 
LÍNEA DE 
SUBVENCIÓN OBJETIVOS 

RESULTADOS A 
LOGRAR 

COSTO 
ANUAL FINANCIACIÓN 

PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN 

SUBVENCIONES 
PARA EL 
TRATAMIENTO 
DE 
DROGODEPEND
ENCIAS 

Ayudar en la rehabilitación 
a ciudadanos/as de 
Azkoitia que acuden a 
centros de tratamiento de 
adiciones y a sus 
familiares. 

Evitar que el coste del 
transporte sea un 
impedimento para 
acudir al centro de 
tratamiento y, de esa 
manera, fomentar la 
iniciación y el 
seguimiento del 
tratamiento. 

1.500 La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

EVALUACION 
INDIVIDUALIZADA/ACUE
RDO 

SUBVENCIONES 
DESTINADAS AL 
TRANSPORTE DE 
FAMILIARES DE 
PRESOS/AS 

Ayudar parcialmente en 
los gastos  ocasionados a 
los familiares de presas y 
presos con pena de cárcel 
o en prisión preventiva, en 
las visitas realizadas a los 
diferentes centros 
situados fuera de la 
Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

Posibilitar a los 
familiares de presas y 
presos con pena de 
cárcel o en prisión 
preventiva  las visitas 
realizadas a los 
diferentes centros 
evitando los obstáculos 
económicos. 

1.000 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

EVALUACION 
INDIVIDUALIZADA/ACUE
RDO 

Subvención para 
el desarrollo del 
proyecto de la 
asociación 
GURUTZE 
GORRIA. 

Subvención dirigida a 
actuaciones de las 
asociaciones sin ánimo de 
lucro que organizan 
actividades para la 
ciudadanía de Azkoitia en 
el ámbito del Bienestar 
Social. 

Impulsar en Azkoitia 
conferencias, 
investigaciones, 
formación, tiempo 
libre, voluntariado, 
atención a personas 
con dificultades y 
acción social dirigidas a 
la ciudadanía del 
municipio. 

4.000 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

NOMINATIVA 

Subvención para 
el desarrollo del 
proyecto PAUSO 
BERRIAK 

Subvención dirigida a 
actuaciones de las 
asociaciones sin ánimo de 
lucro que organizan 
actividades para la 
ciudadanía de Azkoitia en 
el ámbito del Bienestar 
Social. 

Impulsar en Azkoitia 
conferencias, 
investigaciones, 
formación, tiempo 
libre, voluntariado, 
atención a personas 
con dificultades y 
acción social dirigidas a 
la ciudadanía del 
municipio. 

4.200 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

NOMINATIVA 
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Subvención para 
el desarrollo del 
proyecto de la 
asociación ODOL 
EMAILEAK. 

Subvención dirigida a 
actuaciones de las 
asociaciones sin ánimo de 
lucro que organizan 
actividades para la 
ciudadanía de Azkoitia en 
el ámbito del Bienestar 
Social. 

Impulsar en Azkoitia 
conferencias, 
investigaciones, 
formación, tiempo 
libre, voluntariado, 
atención a personas 
con dificultades y 
acción social dirigidas a 
la ciudadanía del 
municipio. 

3.500 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

NOMINATIVA 

Subvención para 
el desarrollo del 
proyecto de 
DARAHLI 
ELKARTEA. 

Subvención dirigida a 
actuaciones de las 
asociaciones sin ánimo de 
lucro que organizan 
actividades para la 
ciudadanía de Azkoitia en 
el ámbito del Bienestar 
Social. 

Impulsar en Azkoitia 
conferencias, 
investigaciones, 
formación, tiempo 
libre, voluntariado, 
atención a personas 
con dificultades y 
acción social dirigidas a 
la ciudadanía del 
municipio. 

1.500 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

NOMINATIVA 

Subvención para 
el deserrollo del 
proyecto 
MAREA URDINA 
ELKARTEA. 

 

Garantizar la existencia de 
un servicio de apoyo a las 
familias de personas con 
diversidad funcional. 

 

Ayudar mendiante la 
asociación a los 
familiares de personas 
con diversidad 
funcional. 

 

2.000 
 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

NOMINATIVA 

Subvención a 
Elkar Ekin 

Apoyo a la educación y 
empoderamiento de 
mujeres extranjeras. 

 
Posibilitar el 
empoderamiento y la 
educación de las 
mujeres de Azkoitia 

1.500 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

NOMINATIVA 

Subvención para 
el desarrollo del 
proyecto 
HURKOA 

Defensa y tutela de 
personas mayores y/o con 
enfermedad mental en 
situación de fragilidad, 
dependencia o 
desprotección. 

Ocupar de la atención, 
defensa y tutela, en 
Azkoitia, de personas 
mayores y/o con 
enfermedad mental en 
situación de fragilidad, 
dependencia o 
desprotección. 

1.500 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

NOMINATIVA 

Subvención para 
Banco de 
Alimentos 

Lucha contra la 
prodigalidad alimentaria 
en el territorio de 
Gipuzkoa 

Lucha contra la 
prodigalidad 
alimentaria en Azkoitia 

2.000 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

NOMINATIVA 

Subvención a la 
casa MALEN 

Ayudar a las asociaciones 
que ayudan a las mujeres 
extranjeras. 

Mejorar el sistema de 
protección de las 
mujeres extranjeras 

1.500 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

NOMINATIVA 
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Subvención para 
el desarrollo del 
proyecto de la 
asociación 
CÁRITAS. 

Subvención dirigida a 
actuaciones de las 
asociaciones sin ánimo de 
lucro que organizan 
actividades para la 
ciudadanía de Azkoitia en 
el ámbito del Bienestar 
Social. 

Impulsar en Azkoitia 
conferencias, 
investigaciones, 
formación, tiempo 
libre, voluntariado, 
atención a personas 
con dificultades y 
acción social dirigidas a 
la ciudadanía del 
municipio. 

12.425 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

NOMINATIVA 

Subvención para 
el desarrollo del 
proyecto de la 
asociación IZAN 
FUNDAZIOA. 

Subvención dirigida a 
actuaciones de las 
asociaciones sin ánimo de 
lucro que organizan 
actividades para la 
ciudadanía de Azkoitia en 
el ámbito del Bienestar 
Social. 

Impulsar en Azkoitia 
conferencias, 
investigaciones, 
formación, tiempo 
libre, voluntariado, 
atención a personas 
con dificultades y 
acción social dirigidas a 
la ciudadanía del 
municipio. 

2.000 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

NOMINATIVA 

Desarrollo de la 
mapa de los 
servicios 
sociales 

Desarrollar la mapa de los 
servicios sociales 

Lo que se pretende con 
este mapa es impulsar 
la colaboración y 
coordinación 
interinstitucional y 
fomentar la 
participación social, 
consiguiendo el 
consenso de los 
Ayuntamientos. 

37.000 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

NOMINATIVA 

Subvención 
destinada al 
desarrollo de la 
cooperación con 
países en vías de 
desarrollo. 

Subvención a las 
asociaciones no 
gubernamentales para que 
continúen adelante con los 
programas que llevan a 
cabo en países en vías de 
desarrollo, así como para 
las actividades que 
organizan dirigidas a la 
sensibilización de la 
ciudadanía de Azkoitia.  

Mejorar las condiciones 
sociales, económicas y 
culturales de las 
personas que viven en 
países en vías de 
desarrollo. Asimismo, 
divulgar entre la 
ciudadanía de Azkoitia 
de la realidad de dichos 
países. 

60.000 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

CONCURSO 

Subvención para 
el fomento de 
las actividades 
organizadas en 
el hogar del 
jubilado y su 
mantenimiento 

Fomentar la participación 
e integración social de las 
personas mayores de 
Azkoitia, de manera que se 
mantengan activas, y 
fortalecer las relaciones de 
las personas mayores 
entre sí mismas y con la 
comunidad y hacer frente 
a los gastos de 
mantenimiento. 

Lograr una elevada 
participación en las 
actividades organizadas 
en el Hogar del 
Jubilado; lograr la 
satisfacción de la 
ciudadanía de Azkoitia 
con las actividades que 
se organizan; prevenir 
a través de las acciones 
el deterioro cognitivo 
y/o físico de las 
personas ancianas.  

32.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

 
 
 

NOMINATIVA 
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Subvenciones 
para realizar la 
semana del 
jubilado. 

Ayudar a la asociación de 
los jubilados a organizar 
los actos de la semana del 
jubilado 

Organizar y fomentar la 
semana del jubilado 

8.300 
 
 

 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

NOMINATIVA 
 
 
 
 

Subvención para 
San Jose Egoitza 

Ayudar a San Jose Egoitza 
económicamente para que 
pueda hacer frente a los 
gastos 

Garantizar la calidad 
necesaria de San Jose 
Egoitza 

60.000 
 
 
 
 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

NOMINATIVA 
 
 
 
 

AYUDAS DE 
EMERGENCIA 
SOCIAL.  

Subvención a las personas 
sin recursos suficientes 
para hacer frente a los 
gastos específicos -
comunes o 
extraordinarios- 
necesarios para prevenir, 
evitar o atenuar las 
situaciones de exclusión 
social de la ciudadanía de 
Azkoitia. 

Posibilitar que las y los 
habitantes de Azkoitia 
posean y puedan 
mantener una vivienda 
o alojamiento habitual; 
garantizar los gastos 
para las necesidades 
básicas (vestido, 
educación, …); y apoyar 
en los gastos de 
endeudamiento. 

104.500 
 
 
 
 
 
 
 

La financiación se 
realizará a través 
de fondos del 
Gobierno Vasco. 

 
 
 
 

EVALUACION 
INDIVIDUALIZADA/ACUE
RDO 

 
 
 
 
 
 

Subvenciones 
para poder 
pagar las tasas 
municipales 

 

Ayudar a las personas que 
no pueden pagar las tasas 
municipales 

 
 
 

Ayudar a las personas 
que no pueden pagar 
las tasas municipales 
para que en Azkoitia no 
exista nadien en tal 
situación 

16.000 
 
 
 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

EVALUACION 
INDIVIDUALIZADA/ACUE
RDO 

 
 
 

Subve
nciones de 
ayuda a las 
mujeres 
víctimas de 
maltrato en el 
ámbito 
doméstico. 

Compensar las 
ayudas previstas por la 
legislación de la CAPV, 
para cubrir las necesidades 
básicas que puedan tener 
las mujeres de Azkoitia. 

Conceder una 
ayuda compensatoria 
para hacer frente a las 
consecuencias de la 
violencia machista que 
han soportado las 
mujeres de Azkoitia. 

5.500 
 
 
 
 
 

La 
financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

EVALUACION 
INDIVIDUALIZADA/ACUE
RDO 

 
 
 
 

Varias 
subvenciones en 
el ámbito del 
bienestar social 

Subvención a las personas 
sin recursos suficientes 
para hacer frente a los 
gastos específicos -
comunes o 
extraordinarios- 
necesarios para prevenir, 
evitar o atenuar las 
situaciones de exclusión 
social de la ciudadanía de 
Azkoitia. 

Posibilitar que las y los 
habitantes de Azkoitia 
posean y puedan 
mantener una vivienda 
o alojamiento habitual; 
garantizar los gastos 
para las necesidades 
básicas (vestido, 
educación, …); apoyar 
en los gastos de 
endeudamiento, etc. 

35.000 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

EVALUACION 
INDIVIDUALIZADA/ACUE
RDO 

Subvenciones 
dirigidas a 
asociaciones 
que impulsan la 
promoción de la 
mujer. 

Subvención dirigida a 
actuaciones de las 
asociaciones sin ánimo de 
lucro que organizan 
actividades de igualdad 
entre hombres y mujeres 
destinadas a la ciudadanía 
de Azkoitia. 

Impulsar el 
empoderamiento de las 
mujeres de Azkoitia; 
reforzar los lugares de 
encuentro entre las 
mujeres; fortalecer las 
relaciones sociales de 
las mujeres con 
dificultades.  

7.000 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

CONCURSO 
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Ortzadar 
Elkartea 
dirulaguntza 

Dar respuesta a las 
necesidades y problemas 
que tienen las personas 
con Inteligencia límite y 
sus familiares 

  

Prestar servicios a las 
personas con 
inteligencia límite y sus 
familiares en Azkoitia: 
ayudas sociales, tiempo 
libre, vivienda, 
diagnóstico y 
orientación. 

1.500 La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

NOMINATIVA 
 
 
 
 

AECC Elkartea 
dirulaguntza 

Reducir el impacto del 
cáncer en la sociedad 
Española y mejorar la 
calidad de vida de quien 
sufre la enfermedad.  

Se ha abierto un centro 
en Urola costa. 
Su fin es prestar ayuda 
a quien sufre cáncer y a 
sus familiares: 
psicológico, social, 
acompañamiento… 

1.500 
La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

NOMINATIVA 
 
 
 
 

SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD. ENTIDAD TRAMITADORA: AZKOITIA LANTZEN 
LÍNEA DE 
SUBVENCIÓN OBJETIVOS RESULTADOS A LOGRAR 

COSTO 
ANUAL 

FINANCIACIÓ
N PROCEDIMIENTO  

Subvenciones 
destinadas al 
alquiler de 
viviendas para 
jóvenes en el 
municipio de 
Azkoitia  

— Ayudar 
parcialmente a 
jóvenes que 
solicitan una 
vivienda en 
alquiler para 
abonar el alquiler 
de la vivienda que 
vaya a ser su 
vivienda habitual.  

— Apoyar especialmente a jóvenes en 
su camino hacia la emancipación y en su 
proceso de acceder al mundo de las 
personas adultas. — En general, 
impulsar la obtención de viviendas en 
alquiler en el municipio de Azkoitia.  — 
Fomentar la obtención de viviendas en 
alquiler que cumplan con las 
condiciones de accesibilidad 
establecidas por la normativa en vigor 
para la eliminación de obstáculos 
arquitectónicos. 

45.000 

La 
financiación 
se hará con 
fondos 
propios, a 
cargo del 
capítulo IV 
del 
Presupuesto 

Concurso 

SUBVENCIONES PARA EL IMPULSO DE ALQUILERES SOCIALES. ENTIDAD TRAMITADORA: AZKOITIA LANTZEN 
LÍNEA DE 
SUBVENCIÓ
N OBJETIVOS RESULTADOS A LOGRAR 

COSTO 
ANUAL 

FINANCIACIÓ
N 

PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN 

Ayudas para 
el fomento 
del alquiler 
social en el 
municipio de 
Azkoitia. 

— Subvención dirigida a 
hacer frente a los gastos 
para la obtención del 
Certificado de Eficiencia 
Energética.  — 
Subvenciones para la 
restauración de 
viviendas y  garantizar la 
accesibilidad de las 
mismas. — 
Subvenciones parciales 
en bonos de las tasas e 
impuestos satisfechos 
por obras de 
restauración de 
viviendas.  

— Contribuir a garantizar el 
derecho básico a la vivienda. — 
Impulsar el alquiler social de las 
viviendas vacías. — Fomentar la 
restauración de las viviendas y 
promover la economía del pueblo. 
— Impulsar la actividad mercantil 
del municipio. — Garantizar la 
accesibilidad de las viviendas y, en 
general, de los edificios 
residenciales. 

15.000 

La 
financiación 
se hará con 
fondos 
propios, a 
cargo del 
capítulo IV 
del 
Presupuesto 

Concurso 

SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DEL MEDIO AMBIENTE. ENTIDAD TRAMITADORA: DEPARTAMENTO DE MEDIO 
AMBIENTE 

LÍNEA DE 
SUBVENCIÓN OBJETIVOS RESULTADOS A LOGRAR 

COSTO 
ANUAL FINANCIACIÓN 

PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN 
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Subvenciones 
en el ámbito 
del medio 
ambiente. 

Impulsar en Azkoitia 
actividades en el 
ámbito del medio 
ambiente. 

Organizar estudios, 
cursos sobre el medio 
ambiente en Azkoitia. 
Organizar actividades 
para fomentar el 
desarrollo de la 
economía local. 

6.000 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Concurso 

Subvención al 
servicio 
mancomunad
o de recogida 
de basuras 

Correcta prestación del 
servicio de recogida de 
basura en Azkoitia 

 

 
Recoger la basura en 
Azkoitia dando el mejor 
servicio posible. 

 
 

1.363.917,36 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 
 
 
 

 
SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE LA EMPRESA, EMPLEO, CONSUMO, COMERCIO Y TURISMO. ENTIDAD 

TRAMITADORA: IRAURGI LANTZEN, S.A. 

LÍNEA DE 
SUBVENCIÓN OBJETIVOS 

RESULTADOS A 
LOGRAR 

COSTO 
ANUAL FINANCIACIÓN 

PROCEDIMIENTO 
DE 
ADJUDICACIÓN 

Subvención a 
Iraurgi Lantzen 
S.A. para 
dinamizar la 
red 
empresarial. 

Tiene como finalidad el 
fomento de la competitividad, 
el desarrollo y la 
transformación de las 
empresas comarcales, 
desarrollando proyecto 
adecuados a las necesidades 
de las empresas. 

Impulsar y garantizar la 
colaboración de las 
empresas de la 
comarca, para lograr la 
competitividad de las 
empresas que 
participan en la red. 

58.729,30 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Subvención a 
Iraurgi 
Lantzen, S.A., 
para el 
impulso del 
servicio de 
fomento de  
empleo. 

Se pretende proporcionar 
atención especializada e 
instrumentos a personas en 
paro que estén interesadas en 
la búsqueda activa de empleo 
o trabajadoras/es que deseen 
mejorar su empleo, 
contribuyendo así a la 
búsqueda de empleo.  
Además, se diseñarán y 
desarrollarán programas de 
Empleo y Formación 
adaptados a las necesidades 
de la comarca, contribuyendo 
así a la integración laboral de 
personas en paro y a la mejora 
en la situación de su mercado 
de trabajo. Se reunirá, en 
colaboración con los agentes 
de Urola Medio, información y 
oferta unificada en el ámbito 
del empleo, para ofrecérsela a 
la ciudadanía. 

Desarrollar una política 
integral local para el 
fomento del empleo y 
la formación en la 
comarca: organización 
de diversos programas, 
servicios, actividades y 
cursos adaptados a los 
colectivos de personas 
en paro y 
desempleadas de la 
comarca, en 
colaboración con los 
agentes del ámbito del 
empleo y la formación 
de la comarca.  

141.180,59 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

E
S
K
U
d
d
a
4
a
0
c
0
-
0
4
b
c
-
4
e
a
e
-
b
f
7
b
-
b
e
a
e
0
9
0
3
b
0
2
a



 
 

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.eus 
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 60 

Subvención a 
Iraurgi Lantzen 
S.A., dirigida al 
servicio de 
atención a 
consumidoras/
es. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se pretende ofrecer 
información y asistencia a 
consumidoras/es y 
usuarias/os. 

Ofrecer información, 
asistencia y orientación 
a consumidoras/es y 
usuarias/os para que 
puedan hacer uso de 
sus derechos de forma 
adecuada. Facilitar a 
consumidoras/es y 
usuarias/os las 
direcciones de otros 
centros públicos o 
privados que puedan 
interesarles e 
información sobre 
servicios básicos. Dar 
entrada a quejas y 
reclamaciones de 
consumidoras/es y 
usuarias/os, 
registrarlas y notificar 
su recibo. 

6.794,69 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Subvención a 
Iraurgi Lantzen 
S.A., dirigida al 
servicio de 
turismo. 

El objetivo es la articulación de 
un destino turístico atractivo, 
en el que las y los visitantes 
turísticos, bien sea 
individualmente, bien sea a 
través de trade, puedan 
consumir productos, servicios 
y recursos turísticos, buscando 
así el desarrollo del sector 
turístico en la comarca por 
medio de la renta externa que 
cree dicho consumo. 

Materializar y facilitar 
las relaciones 
interinstitucionales, 
caminando hacia la 
gestión de las 
subvenciones y la 
especificación del 
nuevo modelo. 

29.432,67 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Subvención a 
Iraurgi Lantzen 
S.A., para el 
centro de 
visitantes de 
Loiola. 

Se busca realizar un esfuerzo 
en la acogida y atención a 
visitantes y en el fomento y la 
venta de productos turísticos, 
así como en trabajos de 
antena de la actividad turística 
de la comarca. 

Convertir la Oficina de 
Turismo de la comarca 
en un punto de 
referencia para las y los 
visitantes. 

23.745,98 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Subvención a 
Iraurgi Lantzen 
S.A. para el 
impulso del 
comercio. 

Se pretende que el comercio al 
por menor de la comarca sea 
más competitivo, así como 
fomentar la coordinación y 
colaboración entre los 
diferentes agentes y 
desarrollar los medios y 
actuaciones necesarias para 
ello. 

Impulsar un comercio 
más competitivo en la 
comarca, fomentando 
la colaboración entre 
las asociaciones. 

5.670,16 
 
 
 
 
 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE. ENTIDAD TRAMITADORA: DEPARTAMENTO DE DEPORTE 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN OBJETIVOS RESULTADOS A LOGRAR 
COSTO 
ANUAL FINANCIACIÓN 

PROCEDIMIENTO 
DE 
ADJUDICACIÓN 
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Subvención en el ámbito 
de depoartes al Instituto 
ELKARGUNE ZUBIAURRE 

Promocionar y 
desarrollar deporte 
en Azkoitia 

Tener recursos 
apropiados para 
fomentar y practicar el 
deporte en Azkoitia 

505.900 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Subvención para el 
desarrollo del proyecto 
ESKOLA KIROLA. 

Promocionar y 
desarrollar 
deportes varios en 
los centros 
escolares de 
Azkoitia. 

Impulsar entre la infancia 
y la juventud de Azkoitia 
el aprendizaje y la 
práctica adecuada de 
deportes varios.  

25.000 
La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Ayudas para el fomento 
del DEPORTE en el 
municipio de Azkoitia. 

Posibilitar que 
tanto grupos como 
individuos 
organicen 
actividades 
deportivas en el 
pueblo. 

Posibilitar a la ciudadanía 
de Azkoitia la 
participación 
directamente o como 
público en diferentes 
actividades o 
campeonatos deportivos. 

56.000 
La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV del 
Presupuesto 

Concurso 

Subvención para el 
desarrollo del proyecto de 
ANAITASUNA FUTBOL 
TALDEA. 

Fomentar y 
desarrollar el 
fútbol en Azkoitia. 

Impulsar el fútbol dentro 
del deporte escolar en 
colaboración con los 
centros educativos del 
pueblo, elaborar un 
programa de 
planificación del fútbol 
del pueblo y continuar 
con la gestión de los 
campos de fútbol de 
Txerloia y San Juan. 

54.000 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Subvención para el 
desarrollo del proyecto de 
la asociación OTEIZA 
PILOTA TALDEA. 

Fomentar y 
desarrollar la 
pelota en Azkoitia. 
 
 
 
 

Impulsar la pelota dentro 
del deporte escolar en 
colaboración con los 
centros educativos del 
pueblo, así como 
elaborar un programa de 
planificación de la pelota 
del pueblo, para poner a 
disposición de la 
ciudadanía de Azkoitia 
todas las actividades de 
pelota. 

12.000 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Subvención para el 
desarrollo del proyecto de 
la asociación IRAURGI 
SASKI BALOI TALDEA. 

Fomentar y 
desarrollar el 
baloncesto en 
Azkoitia. 
 
 

Impulsar el baloncesto 
dentro del deporte 
escolar en colaboración 
con los centros 
educativos del pueblo, y 
elaborar un programa de 
planificación del 
baloncesto del pueblo. 

30.000 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Subvención para el 
desarrollo del proyecto 
del COMITÉ DE LA MEDIA 
MARATÓN. 

Fomentar la afición 
por las carreras en 
Azkoitia.  

Promocionar el ámbito 
del deporte y el turismo 
en la comarca de Urola. 
Así como mantener el 
recuerdo al corredor 
Diego García. 

7.500 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 
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Subvención Elortza 
Txirrindularitza 

Fomentar la afición 
al ciclimo 

Tener recursos 
apropiados para 
fomentar y practicar el 
deporte en Azkoitia 

8.300 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Subvención para el 
desarrollo del proyecto de 
la asociación ZUBIAURRE 
IGERI. 

Fomentar y 
desarrollar la 
natación en 
Azkoitia. 

Elaborar un programa de 
planificación de la 
natación en el municipio. 
En el mismo, se 
recogerán todas las 
actividades de natación 
que se ofrezcan a la 
ciudadanía de Azkoitia:  
competiciones o 
fomento, en el ámbito de 
centros de enseñanza o 
de clubes.  

10.500 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Subvención para el 
mantenimiento del campo 
de fútbol de la asociación 
ANAITASUNA FUTBOL 
TALDEA. 

 
 

Mantener el 
campo de fútbol 
Txerloia en buen 
estado. 

 
 

Ofrecer la oportunidad 
de jugar partidos de 
fútbol de manera 
adecuada en campo de 
hierba. 

 
 

9.000 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA. ENTIDAD TRAMITADORA: DEPARTAMENTO DE CULTURA 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN OBJETIVOS 
RESULTADOS A 
LOGRAR 

COSTO 
ANUAL FINANCIACIÓN 

PROCEDIMIENTO 
DE 
ADJUDICACIÓN 

Subvención para el 
desarrollo del proyecto 
MUSIKA GUNEA. 

Organizar cursos y 
conciertos en 
Musikagune. 

 
 
 

Facilitar a la 
ciudadanía la 
oportunidad de 
aprender música y 
danza desde la 
infancia. Dar 
continuidad a la Banda 
de Música y la Coral 
del pueblo. 

64.000 
La financiación 
se hará con 
fondos propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Subvención al Instituto 
Elkargune para las 
ayudas en el ámbito de 
la juventud 

Dar respuesta a medida 
a las necesidad en el 
ámbito de la juventud 

Hacer frente a las 
necesidades en el 
ámbito de la juventud 
de Azkoitia 

337.900 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Subvención a SAHATSA 
dantza elkartea 

Fomentar el baile en 
Azkoitia 

Fomentar el baile y 
ayudar para que 
puedan comprar los 
trajes de baile 
necesarios 

8.000 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 
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Ayudas para el fomento 
de las ACTIVIDADES 
MUSICALES Y DE TEATRO 
en el municipio de 
Azkoitia. 

Posibilitar que tanto 
grupos como individuos 
organicen actividades 
culturales en el pueblo. 

Posibilitar a la 
ciudadanía de Azkoitia 
la participación 
directamente o como 
público en diferentes 
actividades o 
concursos culturales. 

50.000 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Concurso 

Subvención a Txalkor 
elkartea de Azkoitia 

Fomentar el Txistu en 
Azkoitia 

Fomentar el Txistu en 
Azkoitia 10.000 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Subvención para el 
desarrollo del proyecto 
de la asociación IRAURGI 
ABESTATZA. 

Potenciar la existencia 
de un grupo coral en 
Azkoitia. 

Contar con una 
asociación 
participativa en el 
ámbito del canto 
dirigida a cualquiera 
que tenga esa afición, 
así como participar 
dicha asociación coral 
en actividades y fiestas 
del pueblo.  

10.000 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Subvención para el 
desarrollo del proyecto 
de la asociación ALAI 
BATZA. 

Potenciar la existencia 
en Azkoitia de un grupo 
sólido de ocio. 

Posibilitar a niñas y 
niños y adolescentes 
de Azkoitia un tiempo 
de ocio adecuado y 
educativo. 

9.000 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Subvención para el 
desarrollo del proyecto 
de de la asociación 
MATADERO ELKARTE 
KULTURALA. 

Dar apoyo a los 
encuentros de teatro y 
“Bebarruko 
jardunaldiak” que se 
organizan en el 
Matadero de Azkoitia.  

Ofrecer durante 
algunos meses 
actuaciones de música 
y teatro, dentro del 
programa de 
Matadero. 

12.000 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Subvención para el 
desarrollo del proyecto 
de la Comisión “FRAY 
JOSEP DE ECHEVERRIA 
AMIGOS DEL ÓRGANO”. 

Organizar conciertos del 
Ciclo Internacional de 
Órgano Romántico. 

Dar a conocer el 
órgano Cavallé-Coll de 
Azkoitia y al mismo 
tiempo ofrecer la 
posibilidad de 
escuchar conciertos de 
alto nivel. 

5.000 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Subvención para el 
desarrollo del proyecto 
de la asociación 
MATADERO 
ZINETOGRAM. 

Impulsar   el cine-fórum 
en Azkoitia. 

 
 

Proyectar cada tres 
semanas películas de 
cine-fórum. 

 
 

9.300 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Subvención para el 
desarrollo del proyecto 
de la BANDA DE 
MÚSICA. 

Potenciar la existencia 
de una banda de música 
en Azkoitia. 

 
 
 
 

Contar con una 
asociación 
participativa en el 
ámbito de la música 
dirigida a cualquiera 
que tenga esa afición, 
así como participar 
dicha asociación 
musical en actividades 
y fiestas del pueblo. 

55.000 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 
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Subvención para la 
FORMACIÓN de la 
BANDA DE MÚSICA. 

Potenciar la existencia 
de una banda de música 
en Azkoitia. 

 
 

Posibilitar a las y los 
participantes de la 
Banda de Música una 
formación adecuada.  

2.500 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Subvención al 
AYUNTAMIENTO DE 
AZPEITIA para el 
desarrollo del proyecto 
del YACIMIENTO DE 
MUNOAUNDI. 

Realizar excavaciones en 
el yacimiento de la Edad 
del Hierro de 
Munoaundi. 

Investigar las 
costumbres y modo de 
vida de nuestros 
antepasados para 
trasladarlos de forma 
didáctica a la sociedad. 

12.000 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Subvención para el 
desarrollo del proyecto 
de FUNDACIÓN 
ANTONIO OTEIZA. 

Posibilitar a la  
Fundación Antonio 
Oteiza la elaboración y 
promoción de diferentes 
materias y actividades 
artísticas.  

Dar a conocer la obra 
del escultor y pintor 
Antonio Oteiza, 
completar una 
colección con algunos 
de sus trabajos y 
ampliarla en la medida 
de lo posible. 

3.000 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

Subvención para el 
desarrollo del proyecto 
de la Comisión del 
ÓRGANO CAVALLÉ-COLL. 

Organizar actividades 
culturales y turísticas 
aprovechando la fama 
del órgano romántico 
Cavallé-Coll. 

Organizar conciertos 
de órgano y visitas 
guiadas, mostrando a 
la población de 
Azkoitia y a la foránea 
nuestro tesoro, y 
promover la 
dinamización cultural.  

7.000 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, a 
cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Nominativa 

SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DEL COMERCIO. ENTIDAD TRAMITADORA: DEPARTAMENTO DE COMERCIO 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN OBJETIVOS 
RESULTADOS A 
LOGRAR 

COSTO 
ANUAL FINANCIACIÓN 

PROCEDIMIENTO 
DE ADJUDICACIÓN 

Subvención para 
desarrollar el proyecto 
HERRIXEN 

Establecer las condiciones 
de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Azkoitia 
y la asociación de 
Comerciante de Azkoitia 
“Herrixen”, 
proporcionando a la 
asociación capacidades 
técnicas y materiales para 
trabajar al servicio del 
comercio 

Reactivar y 
promocionar los 
nuevos centros 
comerciales de Azkoitia 
y reforzar los ya 
existentes, 
aumentando la 
competividad y la 
oferta de un comercio 
local rentable y de 
calidad 

30.000 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, 
a cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

NOMINATIVA 

Ayudas para el fomento 
del alquiler de locales en 
el municipio de Azkoitia. 

Ocupar los locales vacíos 
en el municipio de 
Azkoitia y/o promocionar 
el cambio generacional en 
las actividades por medio 
de nuevos/as 
emprendedores/as. 

 
 
 
 

Recuperar y fortalecer 
el comercio en el 
municipio de Azkoitia.  
Así mismo, procurar 
oportunidades a las y 
los emprendedores 
para que pongan en 
marcha nuevas 
actividades. 

25.000 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, 
a cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Concurso 
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Ayudas para el fomento 
del comercio en el 
municipio de Azkoitia. 

Asistir a las y los 
comerciantes de Azkoitia 
(tanto asociados/as como 
sin asociar) para que 
organicen diferentes 
actuaciones en el pueblo.  

 
 

Potenciar que las y los 
comerciantes de 
Azkoitia ofrezcan un 
servicio de calidad en 
sus negociaciones y 
realicen campañas 
unificadas de 
promoción, mejorando 
la oferta del municipio. 

27.000 

La financiación 
se hará con 
fondos propios, 
a cargo del 
capítulo IV del 
Presupuesto 

Concurso 

SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE FIESTAS. ENTIDAD TRAMITADORA: DEPARTAMENTO DE FIESTAS 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN OBJETIVOS RESULTADOS A LOGRAR 
COSTO 
ANUAL FINANCIACIÓN 

PROCEDIMIENTO 
DE 
ADJUDICACIÓN 

Subvención para el 
desarrollo del proyecto 
de la COMISIÓN DE LA 
TAMBORRADA. 

Organizar la tanborrada  
 
 
 

Posibilitar la participación 
en la tamborrada a los 
adultos de Azkoitia, 
cumpliendo con una 
costumbre arraigada en el 
pueblo. 

8.500 
La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

Nominativa 

Ayudas para el fomento 
de las FIESTAS en el 
municipio de Azkoitia. 

Posibilitar que tanto 
asociaciones de vecinas 
y vecinos como 
individuos de Azkoitia 
organicen fiestas. 

  

Organizar fiestas en los 
barrios con la participación 
de las y los vecinos del 
mismo. 

 
 

13.975 
La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

Concurso 

Subvención para el 
desarrollo del proyecto 
de la COMISIÓN DE LA 
TAMBORRADA. 

Organizar la tanborrada 
de los adultos 

 
 
 

Posibilitar la participación 
en la tamborrada a los 
adultos de Azkoitia, 
cumpliendo con una 
costumbre arraigada en el 
pueblo. 

8.500 
La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

Nominativa 

Subvención a la asoción 
AZKOITIKO TXURI URDIN Organizar el campeonato 

de mural y pintura en los 
San Andreses 

Organizar fiesta felices y 
coloridos, donde los 
vecinos con aficiones y 
gustos diferentes tengan 
su sitio y oportunidad de 
participar 

0,00 
La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

Nominativa 

Subvención para el 
impulso de las fiestas de 
ANDRAMARI. 

Posibilitar la 
organización de 
actividades en las fiestas 
de Andramari. 

Impulsar la participación 
de la ciudadanía en la 
organización de 
actividades de las fiestas 
de Andramari. 

6.000 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

Concurso 

Subvención para el 
desarrollo del proyecto 
del COMITÉ DE LA 
CABALGATA DE REYES. 

Organizar la Cabalgata 
de Reyes. 

 
 
 

Posibilitar a niñas y niños y 
adolescentes que vivan 
con ilusión la cabalgata del 
día 5 de enero.  

 

2.975 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

Nominativa 

Subvención para el 
desarrollo del proyecto 
de AZKOITIKO KULTUR 
ELKARTEA. 

Organizar y continuar 
con el mantenimiento de 
las procesiones de 
viernes Santo. 

 
 
 
 

Atendiendo a la costumbre 
secular, organizar las 
procesiones de tarde y 
noche de Semana Santa. 
Se trata de una actividad 
del ámbito del turismo y la 
cultura que ha ido 
tomando fuerza, y que 

7.350 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 
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 atrae a muchas personas 
de fuera a nuestro pueblo.  

Subvención para el 
desarrollo del proyecto 
de ELUR TXIKI 
ELKARTEA. 

Organizar las fiestas en 
el barrio de Elosu en 
Azkoitia. 

 
 
 
 

Posibilitar que la 
ciudadanía de Elosu, así 
como las y los visitantes de 
Azkoitia, disfruten de una 
buena organización de la 
Cabalgata de Reyes, las 
Fiestas de Otaba y la Feria 
de Ganado. 

3.500 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

Nominativa 

Subvención para el 
desarrollo del proyecto 
de la COMISIÓN DE 
FIESTAS DE URRATEGI. 

Organizar las fiestas en 
el barrio de Urrategi en 
Azkoitia. 

 
 

Posibilitar a la ciudadanía 
de Azkoitia el disfrute de 
una buena organización de 
las fiestas en el día de la 
Virgen de Urrategi. 

3.700 

La financiación se 
hará con fondos 
propios, a cargo 
del capítulo IV 
del Presupuesto 

Nominativa 

 

BIGARRENA.- Diru-laguntzen plan estrategikoaren egokitzapena  argitaratzea 
herritarrek horren berri izan dezaten. 

HIRUGARRENA.- Erabaki hauek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Azkoitiko 
Udalaren web orrian argitaratzea. 
 

Antolakuntza Batzordeak, 2022ko urtarrilaren 20an egindako bileran, gaia 
aztertu eta irizpena eman zuen, eta hau izan zen emaitza: 
 

ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Sonia Vázquez, Janire 
Igoa, Iraitz Otaño, Itziar Joaristi, Jose Joakin Etxaniz.” 
 
 Ana Azkoitia andreak esan du Udal guztiek diru-laguntzen plan 
estrategikoa izan behar dutela, eta betekizun legal hori betetzeko proposatzen 
du Azkoitiko diru-laguntzen plan estrategikoa onartzea. 
 
 Jose Joakin Etxaniz jaunak esan du legeak diru-laguntzak aurrekontu 
berrira egokitzea eskatzen badu, horrela egin beharko dela, horregatik Azkoitia 
Baik onarpenaren alde egingo du. 
 

Bozketaren emaitza honakoa da: 

Aldeko botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta, Ana Azkoitia 
Urteaga, Marijose Arregi Etxeberria, Imanol Arrizabalaga 
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina, Angel Luis Martin 
Rodriguez, Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bautista 
Mendizabal Juaristi, Mikel Zengotita Alberdi, Ane Miren Peña 
Larrañaga, Iraitz Otaño Mujika, Laida Beristain Zubizarreta 
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(eskuordetutako botoa), Itziar Joaristi Olariaga, Angel Mª 
Etxeberria Ibarguren, Janire Igoa Merino eta Jose Joakin 
Etxaniz Peña. 

 
 Beraz, Udalbatza Osoak 2020-2022 Azkoitiko udaleko diru-

laguntzen plan estrategikoa 2022ko aurrekontura egokitzea aho batez erabaki 
du. 

 
 
 6.- AURREKONTUARI 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 

19.907.210,59 16.737.936,87 16.439.817,17 14.775.769,84 14.203.109,18 

 
 

Behin bet. 
aurr. 

Pres. Def. 

Onar. esk. Garb 
Dchos. Recs.. 

Bildut-garbia 
Recaudado 

Kobr. Dagoena 
Pte. cobro 

Itzulketak 
Devoluciones 

Oraingo 
ekitaldia/Ej. 
Corriente 

SARRERAK 

19.907.210,59 15.551.361,84 14.794.936,37 756.425,47 479.776,28 

 
 
 7.- GALDE-ERREGUAK. 
 
Ez da galde-erregurik aurkeztu. 
 
 

Aztertzeko gai gehiago ez dagoenez, Alkate jaunak bilkurari amaiera 
eman dio, arratsaldeko zortziak hogeita bost minutu gutxi direnean eta nik, 
Idazkariak, akta hau jaso dut, Agirien Liburura transkribatuko delarik. 
 

ALKATEA 
IDAZKARIAK 

 
 

*Akta honen osagarria izango da, berarekin batera elektronikoki sinatzen den audioa. 

Egiaztapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: ESKUdda4a0c0-04bc-4eae-bf7b-beae0903b02a
Dokumentu elektroniko honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeko, sar ezazu egiaztapen kode segurua egoitza elektronokoan:

https://uzt.gipuzkoa.eus?De=01710

Compruebe la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede

electrónica: https://uzt.gipuzkoa.eus?De=01710

https://uzt.gipuzkoa.eus?De=01710&CSV=ESKUdda4a0c0-04bc-4eae-bf7b-beae0903b02a
https://uzt.gipuzkoa.eus?De=01710&CSV=ESKUdda4a0c0-04bc-4eae-bf7b-beae0903b02a
https://uzt.gipuzkoa.eus?De=01710&CSV=ESKUdda4a0c0-04bc-4eae-bf7b-beae0903b02a
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