
2021EKO UZTAILAREN 28AN UDALBATZA PLENOAK EGINDAKO OHIKO
BILKURAKO AKTA

32. BILKURA

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

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

Ana Azkoi a Urteaga A. (EAJ-PNV).
Imanol Arrizabalaga Larrañaga J. (EAJ-PNV).
Marijose Arregi Etxeberria A. (EAJ-PNV).
Sonia Vazquez Tejerina A. (EAJ-PNV).
Angel Luis Mar n Rodriguez J. (EAJ-PNV).
Mertxe Zubillaga Albizu A. (EAJ-PNV).
Juan Bau sta Mendizabal Juaris  J. (EAJ-PNV).
Iraitz Otaño Mujika J. (EH BILDU).
Laida Beristain Zubizarreta A. (EH BILDU).
Ainara Goenaga Andueza A. (EH BILDU).
Mikel Zengo ta Alberdi J. (EH BILDU).
Angel Mª Etxeberria Ibarguren J. (EH BILDU).
Itziar Joaris  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).

Idazkaria:  Izaro  Sudupe  Altuna,  Kontratazio  eta  Pertsonaleko  Administrazio
Orokorreko Teknikaria.

Alkate jaunak bilkurari hasiera eman dio, honako gai-zerrendaren arabera:

1.- AURREKO BILKURETAKO AKTEN ONESPENA, HALA BADAGOKIO.

2021eko ekainaren 30eko bilkurako aktaren bozketaren emaitza honakoa da:

Bozketaren emaitza honakoa da:
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Aldeko botoak:  Javier  Zubizarreta  Zubizarreta,  Ana Azkoi a Urteaga,
Marijose Arregi Etxeberria, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Sonia Vazquez
Tejerina,  Angel  Luis  Mar n Rodriguez,  Mertxe  Zubillaga Albizu,  Juan
Bau sta Mendizabal Juaris , Ainara Goenaga Andueza, Ane Miren Peña
Larrañaga, Iraitz Otaño Mujika, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar Joaris
Olariaga, Angel Mª Etxeberria Ibarguren, Janire Igoa Merino eta Jose
Joakin Etxaniz Peña.

Abstentzioak: Mikel Zengo ta Alberdi.

Beraz, Udalbatza Osoak 2021eko ekainaren 30ean egindako bilkuraren akta onartzea
gehiengoz erabaki du.

Alkate Jk. 2021eko uztailaren 21eko audio-aktari buruz, aklarazio bat egin nahi
duela esan du: “izen oneko enpresa” esan zuenean,  “izen berdineko enpresa” esan
nahi  zuela  azaldu du,  ez  solbentea.  Amaiak  ondo ulertu  zuela  dio,  eta  Jose  Joakin
Etxanizekin ere argitu zela gai hori.

2021eko uztailaren 21eko bilkurako aktaren bozketaren emaitza honakoa da:

Bozketaren emaitza honakoa da:

Aldeko botoak:  Javier  Zubizarreta  Zubizarreta,  Ana Azkoi a Urteaga,
Marijose Arregi Etxeberria, Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Sonia Vazquez
Tejerina,  Angel  Luis  Mar n Rodriguez,  Mertxe  Zubillaga Albizu,  Juan
Bau sta Mendizabal Juaris , Ainara Goenaga Andueza, Mikel Zengo ta
Alberdi,  Ane Miren Peña Larrañaga, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
Joaris  Olariaga, Janire Igoa Merino eta Jose Joakin Etxaniz Peña.

Abstentzioak: Iraitz Otaño Mujika eta Angel Mª Etxeberria Ibarguren,

Beraz, Udalbatza Osoak 2021eko uztailaren 21ean egindako bilkuraren akta onartzea gehiengoz
erabaki du.

2.- 2021EKO ARAUDI PLANAREN ALDAKETAREN ONESPENA.

Honako irizpena aurkeztu da:
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“2021EKO AZKOITIKO UDALAREN ARAUDI PLANA. ALDAKETA

IKUSIRIK

2016ko urriaren 2an indarrean sartu zen 39/2015 Legea. Honen 132. Ar kuluak

honakoa dio:

Ar culo 132. Planificación norma va.

1. Anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Norma vo que

contendrá las inicia vas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su

aprobación en el año siguiente.

2. Una vez aprobado, el Plan Anual Norma vo se publicará en el Portal de la Trans-

parencia de la Administración Pública correspondiente.

Horren arabera, 2021eko urtarrilaren 27ko osoko bilkuran Azkoi ko Udaleko

2021erako Araudi Plana onartu zen, honakoa dioena.

“2021RAKO ARAUDI PLANA.

Ikusita,  39/2015  Legearen  132.  Ar kuluak  xedatzen  duela  udal  honek  2020.  Urtean  onartzea  edota

aldatzea proposatzen duen araudien inguruko planifikazioa egikaritu behar duela.

Ikusita,  baita ere,  araudi  plan  honen helburua planifikazioa dela,  eta herraminta honek udal  barneko

sailetan lana egokiago antolatzeko balio dezakeela, bai eta udal langileek eta herritarrek udalak onartu nahi dituen

araudi berri edo hauen aldaketen berri izateko.

Udal sailek egindako azterketaren ondorioz, honakoa da 2021. urtean onartu edo aldatzea proposatzen

den  ordenantzen zerrenda:

1.ALKATETZA

HILETA ZIBILEN ORDENANTZA (berria)
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Azkoi ko  herrian  gaur  egun  gai  hau  arautu  gabe  dago  eta  gero  eta  handiagoa  herritarren  eskaera.

Heriotza baten aurrean erlijio k at dagoen agur bat izateko nahia duten herritarrak gero eta gehiago dira, eta

horretarako beharrezkoa da Udalak hileta zibilak egiteko aukera arautzea. Arautegian hileta horiek egiteko leku eta

ezaugarrien inguruko marko bat zehaztuko da.

2. OGASUN SAILA:

2.1.- 2022RAKO ORDENANTZA FISKALA (aldaketa)

Ordenantza honen xedea da udal tributu eta prezio publikoen urteko errebisioak gauzatzea eta berauek

eguneratzea,  bai  zerga,  tasa  eta  prezio  publikoen  kopuruari  dagokionean,  bai  eta  hobari  edo  exentzioei

dagokionean. Honetarako udalak kontuan hartu behar ditu bultzatu edota ekidin nahi dituen egintza edo helburuak.

2.2.- ORDENANTZA OROKORRA, ZERGEN ETA TOKI ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE DIRUSARRERA BATZUEN
KUDEAKETA ETA BILKETA ARAUTZEN DUENA (aldaketa)

Ordenantza  hau  oso  zaharkitua  dago.  Onartu  zene k  gaurdaino  egon  diren  legedi  eta  irizpide

aldaketetara egokitu beharrean dago eta batez ere, gaur egungo ordenantza fiskaletan azaltzen diren mugetara.

3. GIZARTE ONGIZATE SAILA 

3.1. GIZARTE LARRIALDIKO OSTATU ZERBITZUA ARAUTZEKO ORDENANTZA (berria)

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Katalogoak jaso eta Karterak deskribatzen dituen udal eskumeneko

zerbitzura egokitzea bilatzen duen ordenantza onartu beharko luke udalak. Ostatu zerbitzu hau Udalak egun eman

egiten du, arautegia zaharkitua dago eta hortaz, arautegi egokitua sortzea proposatzen da, aipatutako arau eta

markora egokitua izan beharko dena.

4.HIRIGINTZA SAILA

4.1.-  BIDE  PUBLIKOEN  TERRAZAK  ETA  MAHAITXOAK  JARTZEKO  UDAL  ORDENANTZA  ARAUTZAILEA

(aldaketa)

Indarrean dugun ordenantza erabat atzeratuta gelditu da. Lizentziak ematerakoan ezinezkoa da beronen

aplikazio k eratorritako baimenik ematea.

Gainera, hortaz gain, aurreko urteetan espazio publikoen erabilpenaren inguruko araudia aldatu denez,

10/2015 Legea bitarteko, gure ordenanatza egokitu beharrean gara bertako irizpideetara.

4.2.-  ZIRKULAZIORAKO  EGOKIAK  DIREN  LUR  ETA  BIDE  PUBLIKOETAKO  ERABILERAK,  TRAFIKOA,

IBILGAILUEN ZIRKULAZIOA ETA BIDE SEGURITATEARI BURUZKO UDAL ORDENANTZA.  (ALDAKETA)

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.eus
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 4

E
S
K
U
6
b
1
9
b
b
9
4
-
2
2
5
3
-
4
c
6
9
-
a
c
a
a
-
3
e
4
1
5
2
c
0
5
f
8
7



Kasu honetan ere ordenantza zaharkitua dago, eta aldaketa beharrezkotzat jotzen da gutxienez hurrengo

puntuetan:

- Kotxe elektrikoen karga puntuetan aparkalekua galarazi.

- Ibilgailuen IBIak: garajea aurrealdean aparkalekurik ez dagoen kasuetarako, baimena ematea

gomendagarria  ikusten  da;  Ordenantzaren  intentzioekin  bat  datorren  neurria  da,  ibilgailuak

eremu publiko k kentzeko balioko lukeena.

-  TEAVIALek  propostuta  piktogramen  sekuentzia  gehitzea  oinezkoen  seinaleztapen

horizontalaren parte gisa.

4.3.- UDALARENAK DIREN BIDE EDO BASO PISTEN ERABILERA BEREZIA (berria)

Jabetza publikoa eta erabilera komuna duten baso pistak eta landa-bideak egoera onean mantentzeak

esfortzu handia eskatzen du, bai administrazioaren bai erabiltzaile par kularren alde k eta erabilera desegokiak eta

batez ere, erabilera desegoki horien ondorioak ez  konpontzeak,  eragin oso kalteagarriak ditu bide horien ohiko

erabiltzaile direnentzat.

Erabilera intentsiboak, desegokiak edo gehiegizkoak zoladura kaltetzen du berehala, eta ibilgailu arruntek

ezin ibiltzeko moduan geratzen da. Egurra ateratzeak pisten eta, bideen erabilera berezia eskatzen du, eta ondorioz,

kalte  handiak  eragiten  dira  pista  eta  bide  publikoetan.  Egindako  inbertsioak  nahiz  gerora  egitekoak

errentagarritasuna izan dezaten nahitaezkoa da erabilera berezi hau arautzea, bide hauen egoera ona mantendu

ahal izateko.

Udalerri honetan ez dago udalarenak diren bide edo baso pisten ordenantza erregulatzailerik eta horren

ondorioz oso zaila gertatzen da erabilera desegokia egin duena eragindako kalteak konpontzera behartzea edota

bere  kasuan  egindako ez-betetzeen  ondorioz,  zehatzea.  Hori  dela  eta,  beharrezkotzat  jotzen  da  era  honetako

ordenantza bat onartzea.

KONTUAN HARTURIK

Udala  Azkoi ko  Txikizkako  Merkataritza  eta  Ostalaritza  Sustatzeko

Merkataritza  Bonuen  Oinarri  Espezifiko  Erregulatzaileak  onartzeko  izapidetzea

tramitatzen ari dela.
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Azaroaren  17ko  38/2003  Legearen  17.2  Ar kuluak  zehazten  duela,  diru-

laguntzen oinarriak ordenantza orokor edo espezifiko bidez onartu behar direla, eta

hortaz,  diru-laguntzen  oinarriak  onartzeko  apirilaren  2ko   7/1985  Legearen  49.

Ar kuluak zehaztutako prozedura aurrera eraman behar dela.

Hori  horrela,  kontsideratzen  da,  aipatutako  oinarriak  onartzeko  ordenantza

espezifikoa urriaren 1eko 39/2015 Legearen 132. Ar kuluaren baitan, Araudi Planean

jasota egon behar dela.

Beraz, 2021erako Udal Araudi Plana aldatzea proposatzen da, honako epigrafea

gehituz:

5. KULTURA SAILA. MERKATARITZA UNITATEA

5.1.-  AZKOITIKO  TXIKIZKAKO  MERKATARITZA  ETA  OSTALARITZA  SUSTATZEKO

MERKATARITZA BONUEN OINARRI ESPEZIFIKO ERREGULATZAILEAK. (berria)

Oinarri hauekin nahi dena da, batez ere, herriko merkataritzaren, ostalaritzaren
eta  zerbitzuen  kontsumoa  sustatzen  duen  bonu-sistema  arautzea.  Udalak  tresna
egokitzat  jo  du  bono  sistema  ezartzea,   Azkoi ko  hiri-ingurunea  dinamizatzeko,
merkataritza  eta  ostalaritzari  laguntza  gehigarri  bat  emateko,  Azkoi ko  txikizkako
establezimenduetan eta ostalaritza indartzeko aurrez aurreko kanalaren bitartez. 

Horrega k,  merkataritza  bonuen programa,  gauza  puntual  gisa  erabili  ordez
diru-laguntza estruktural bat izan daitekeela jotzen da eta horretarako oinarriak onartu
behar dira, ondoren, bonu programa bakoitza deialdi bidez irekitzeko. 

Antolakuntza  Batzordeak  2021eko  uztailaren  23an  egindako  bilkuran  osoko

bilkurari honakoa onartzea proposatu dio:

Lehenengoa: 2021rako  Udal  Araudi  Planaren  aldaketa  onartzea,  aurrez

aipatutako testuarekin.

Bigarrena: Aipatutako planaren aldaketa udal web orrian erakusgai jartzea.
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Antolakuntza  Batzordeak,  2021eko  uztailaren  23an  egindako  bileran,  gaia
aztertu eta irizpena eman zuen, eta hau izan zen emaitza:

ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoi a, Sonia Vázquez, Janire Igoa,
Jose Joakin Etxaniz , Itziar Joaris , Laida Beristain.”

Ana  Azkoi a  andreak,  merkataritzako  bonuen  oinarri  espezifiko
erregulatzaileen izapidetzeak araudi plana aldatu arazten dituela esan du.

Jose Joakin Etxaniz jaunak esan du ordenantza asko zaharkituta daudela, baina
daudenak ondo daudela. Baiezko botoa iragarri du.

Bozketaren emaitza honakoa da:

Aldeko  botoak:  Javier  Zubizarreta  Zubizarreta,  Ana  Azkoi a
Urteaga,  Marijose  Arregi  Etxeberria,  Imanol  Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina,  Angel Luis  Mar n Rodriguez,
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bau sta Mendizabal Juaris , Ainara
Goenaga  Andueza,  Mikel  Zengo ta  Alberdi,  Ane  Miren  Peña
Larrañaga, Iraitz Otaño Mujika, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
Joaris  Olariaga,  Angel  Mª  Etxeberria  Ibarguren,  Janire  Igoa
Merino eta Jose Joakin Etxaniz Peña.

Beraz, Udalbatza Osoak 2021eko Araudi Planaren aldaketa onartzea aho batez
erabaki du.

3.-  AZKOITIKO  TXIKIZKAKO MERKATARITZA ETA  OSTALARITZA SUSTATZEKO
MERKATARITZA  BONUEN  OINARRI  ESPEZIFIKO  ERREGULATZAILEEN  HASIERAKO
ONESPENA.

Honako irizpena aurkeztu da:

“ANTOLAKUNTZA BATZORDEAREN IRIZPENA

AZKOITIKO TXIKIZKAKO MERKATARITZA ETA OSTALARITZA SUSTATZEKO
MERKATARITZA BONUEN OINARRI ESPEZIFIKO ERREGULATZAILEAK

AURREKARIAK

1.- 2021ko uztailaren 7an, Alkatetza Dekretu bitartez, ondorengoa ebazten da:
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(…)

Lehena.- Azkoi ko  txikizkako  merkataritza  eta  ostalaritza  sustatzeko
merkataritza bonuen oinarri espezifiko erregulatzaileen onarpen prozedura abiaraztea.

Bigarrena.- Aurre azko  kontsulta  Publikoa  egitea,  Azkoi ko  Udalaren  web-
atariaren  bidez,  hamar  egun  baliodunetan,  etorkizuneko  arauak  uki  ditzakeen
subjektuen eta erakunde adierazgarrienen iritzia jasotzeko.

Honako testua duena:

AURRETIAZKO KONTSULTA PUBLIKOA AZKOITIKO TXIKIZKAKO
MERKATARITZA ETA OSTALARITZA SUSTATZEKO MERKATARITZA
BONUEN OINARRI ESPEZIFIKO ERREGULATZAILEAK ONARTZEKO

I.- AURREKARIAK

7/1985  Legeak,  apirilaren  2koak,  Toki-araubidearen  oinarriak
arautzen  dituenak,  25.  artikuluak  xedatzen  du  Udalerriak,  bere  interesak
kudeatzeko eta bere eskumenen esparruan, auzo-erkidegoaren beharrak eta
nahiak  betetzen  lagundu  dezaketen  jarduerak  aurrera  eraman  ditzakeela,
artikulu horrek zehaztutakoaren arabera.

2/2016 Legeak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoak, 17. Artikuluan
zehazten ditu horien eskumenak eta horien artean dago 25. puntuan tokiko
ekonomia eta gizarte-garapena bultzatzea. Baita ere, 34. puntuaren arabera
tokiko  erakundeek  eskumena  dute  barne-merkataritza  antolatzeko  eta
kudeatzeko eta  eskumen honen barnean sartzen da txikizkako merkataritza
eta  merkataritzako ekipamendu handiak planifikatzea eta antolatzea.

39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Prozedura
Erkideari buruzkoak, bere VI. Tituluan arautzen ditu administrazio publikoen
legegintza  ekimena  eta  erregelamenduak  egiteko  ahala.  133.  artikuluan
ezartzen da legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua
prestatu  baino  lehen,  kontsulta  publiko  bat  bideratuko  dela  administrazio
eskudunaren  webgunearen  bitartez,  zeinetan  etorkizuneko  arauak  uki
ditzakeen subjektuen eta antolakunderik ordezkagarrienen iritzia jasoko den. 

II.- OINARRIEN EDUKIA:
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Oinarri  hauen  edukia  honakoa  da:  Hamahiru  artikulua,  xedapen
gehigarri bat eta azken xedapen bat. 

- Lehengo  artikuluan  helburuak  agertzen  dira,  bigarrengoan  diruz
lagunduko  diren  jarduera  eta  aplikazio  eremua.  Helburua.  Ondoren
laguntzen izaera eta kudeatuko duten organoa zehazten dira.

- 5.  Artikuluan diru  laguntza  hauen  onuradunak agertzen  dira,  parte
hartzeko  merkatariek  bete  beharreko  baldintzak,  jarraitu  beharreko
prozedura  eta  izango  dituzten  betebeharrak  zehazten  direlarik
ondorengo artikuluetan.

- 9.  Artikuluan  merkataritza  bonuen  banaketa  arautzen  da,  ondoren,
indarraldia  eta  egutegia  nola  zehaztuko  diren  xedatzen  da.  11.
Artikuluan  Programan  parte  hartu  duten  saltokietan  jaso  dituzten
merkataritza bonuak trukatzeko prozedura.

- Amaitzeko, 12. artikuluan ikuskatzea eta ez-betetzeak arautzen dira eta
ondoren, datu pertsonalen babesa zehazten da. 

- Xedapen gehigarrian zehazten da oinarri  espezifiko  hauetan ez  dena
zehazten,  Udaleko  diru  laguntzen  ordenantzen  orokorraren  eta
gainerako araudiaren arabera ebatziko dela. 

III.-KONPONDU NAHI DIREN ARAZOAK

Proposatzen diren aldaketekin honako arazoak konpondu nahi dira: 

1.-  Oinarri hauekin nahi dena da, batez ere, herriko merkataritzaren,
ostalaritzaren  eta  zerbitzuen  kontsumoa  sustatzen  duen  bonu-sistema
arautzea. Udalak tresna egokitzat jo du bono sistema ezartzea,  Azkoitiko hiri-
ingurunea dinamizatzeko,  merkataritza eta ostalaritzari  laguntza gehigarri
bat  emateko,  Azkoitiko  txikizkako  establezimenduetan  eta  ostalaritza
indartzeko  aurrez  aurreko  kanalaren  bitartez.  Horregatik,  merkataritza
bonuen programa, gauza puntual gisa erabili ordez diru-laguntza estruktural
bat  izan daitekeela  jotzen da eta horretarako oinarriak onartu  behar dira,
ondoren, bonu programa bakoitza deialdi bidez irekitzeko. 

2.- Zehaztea bonuak nolakoak izango diren, non eta nola erabili ahalko
diren.  Herritarrek  kanpaina  ezberdinen  ondorioz,  zalantzak  izan  dituzte
zertan  edo  zein  establezimendutan  erabili  ditzaketen  merkataritza  bonuak.
Oinarri hauekin, argi geratzen da jasoko duten laguntzaren zenbatekoa eta
bonuen erabilera.
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3.-  Merkataritza bonuetan parte hartzeko bete  beharreko baldintzak,
jarraitu  beharreko  eta  trukatze  prozedura  zehaztea.  Horrela,  merkatariek
izan ditzaketen zalantzak argitzea lortu nahi da. Merkataritza bonuen lehen
kanpainan, merkatariek pairatu zuten zehaztasun gabezia ekiditeko, zehaztu
da nola egin behar duten trukatze prozedura, zer aurkeztu behar, zenbatean
behin, eta noiz egingo den ordainketa. 

IV.- PROPOSAMEN ESANGURATSUENAK

- Merkataritza bonua, izaera, diruz laguntzen den jarduera eta eremua:

1.- Merkataritza bonu bakoitza 40 euro ordainduko da eta 60 euroko
balioa izango du.  Onuradunak merkataritza bonu batean sei  txartel  jasoko
ditu eta txartel  bakoitzak hamar euroko balioa izango du. Txartel  bakoitza
kolore  batekin  identifikatuko  da  eta  horren  arabera  sektore  batean  edo
bestean trukatu ahalko da. Txartel bakarra dago, hori kolorekoa, elikaduran
ezik, beste sektore guztietan nahi bezala erabili daitekeena. 

2.-  Parte  hartuko  duen  saltoki  bakoitzean  kartel  bat  jarriko  da,
bezeroak establezimendu bakoitzean ze txartel erabili dezakeen jakiteko.

3. Erosketaren zenbatekoa bonuaren zenbatekoa baino txikiagoa bada,
diferentzia ez da eskudirutan itzuliko.

4.  Bonuak ezin  dira eskudirutan trukatu, eta  ez da inola ere itzuliko
balio horren zenbatekoa.

5. Deialdi bakoitzean zehaztuko da bonuen baliozkotasun epea.

6.  Parte  hartu  ahalko  dute  diruz  lagundu  daitekeen  jardueraren
esparruan sartzen dira Azkoitiko txikizkako merkataritzako eta ostalaritzako
establezimendu guztiak.

- Parte hartzeko baldintzak:

Deialdi  bakoitzean  zehaztuko  da  merkataritza  bonuetan  parte  hartu
nahi duten saltoki eta ostalariek eskaera, ze epetan aurkeztu dezaketen.

Interesa izan dezaketen merkatari eta ostalariek parte hartzeko eskaera
orria Azkoitiko Udaleko webgunean egongo da www.azkoitia.eus

 Eskaera  orria  aurkeztean,  parte  hartzen  duten  establezimenduei
beharrezko dokumentazioa eta jarraibideak emango zaizkie.

- Saltokien betebeharrak:

Merkataritza  bonuetan  parte  hartzeko  eskaera  orria  aurkeztu  duten
saltokien betebeharrak hauek izango dira:
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1.-  Atxikitako establezimenduak konpromisoa hartzen du publizitateko
materialak saltokian jaso eta ikusteko moduan jartzeko.

2.-  Atxikitako  establezimenduak  eskuratzaileen  nortasuna
kontrolatzeko konpromisoa hartzen du.

3.-  Hobariz  emandako  zenbatekoa  itzultzea  eskatzeko,
establezimenduak  salmentaren  frogagiriak  harrera  bulegoan  utzi  beharko
ditu;  hau  da,  behar  bezala  betetako  merkataritza  bonua  eta  faktura  edo
erosketa tiketa. 

4.-  Merkataritza bonuen erabiltzaileei  ez zaie itzuliko erosketaren eta
bonuaren balioaren arteko diferentzia.

5.- Parte hartutako establezimenduekin harremanetan jarri ahal izango
da, funtzionamendua egiaztatzeko eta oro har prozesuaren eta kanpainaren
inguruan zer iritzi duten egiaztatzeko. 

-  Programan parte hartu duten saltokietan jaso dituzten merkataritza
bonuak trukatzeko prozedura:

Trukea  egiteko,  jasotako  merkataritza  bonuak  eta  erosketa  tiketa
eraman  beharko  dira  harrera  bulegora.  Trukea  astean  behin  egingo  da.
Hobariaren  xede  den  zenbatekoa  dokumentazioa  egiaztatu  ondoren
ordainduko  da,  jaso  eta  gehienez  ere  hilabeteko  epean  eta  banku
transferentzia bidez.

V.- ONARTZEKO BEHARRA ETA EGOKITASUNA

Merkataritza  bonuen  bitartez  diruz  lagundu  nahi  den  jarduera
bultzatzeko  beharrezkoa  da  oinarri  hauek  ahalik  eta  azkarren  indarrean
sartzea.  Horretarako,  behin  betiko  onartuta  egon  behar  du  eta  GAOn
argitaratuta.

VI.- OINARRIEN HELBURUAK

Azkoitiko  Udalak,  merkataritza  bonuen  oinarriak  onartuz,  bonu
kanpainak ahalbidetu nahi ditu eta beraiekin  Udalerriko merkataritzan eta
ostalaritzan kontsumoa sustatzea, ondasunak eskuratzeko orduan herritarren
ohitura  aldaketak  larriki  eragiten dion sektore  baten  garapen  ekonomikoa
bultzatzea lortu nahi da. Gainera, sektorea biziberritzea, herritarrak herrian
kontsumitzera animatuz eta guztion artean Azkoitiko kaleak bizirik mantendu
ahal izatea.
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Zehaztu  behar  da,  nahiz  eta  diru-laguntza  honen  onuradunak
herritarrak  izan,  helburua  herriko  txikizkako  merkataritza  eta  ostalaritza
laguntzea  dela,  eta  modu  egoki  eta  erakargarritzat  jotzen  da,  lehendik
aurrera  eramaten  ziren  kanalez  gain  (batez  ere,  herriko  merkataritza
elkarteari ematen zaion laguntza) kanal hau erabiltzea, kanal zuzena delako,
esan bezala, kontsumo ohituretan eragin zuzena izan dezakeena eta bestalde
elkartetik  kanpo dauden komertzio  eta  ostalaritza establezimenduetara  ere
iristen dena. 

Horren  adierazgarri  da  hautatutako  sistema,  non  bonuak  koloretan
banatzen diren laguntza ahal den sektore gehienetara iritsi dadin, merkatari/
ostalari  guztien  mesedetan,  nahiz  eta  norbanakoarentzat  muga  bat
suposatzen  duen  (ezin  duelako  bono  osoa  denda/sektore  bakar  batean
gastatu).

Hirugarrena.- Oinarrien  memoria  egitea,  non,  oinarrien  datu  orokorrak,
jus fikazioa,  eduki,  azterketa  juridikoa,  tramitazioa,  izan  dezakeen  eragina  eta
ondorioak jasoko diren.

Laugarrena.- Behin  Oinarrien  onarpenean  eman  beharreko  pauso  guz ak
emandakoan,  Organo  eskudunari  (kasu  honetan  osoko  bilkurari)  helaraztea,  aurrez
antolakuntza batzordearen irizpena jasota, onar dezan. 

Bosgarrena.- Aurre azko  kontsulta  honen  berri  Herrixen  Azkoi ko  merkatari
elkarteari ematea.

2.- 2021ko uztailaren 7an,  www.azkoi a.eus  Azkoi ko Udalaren web-atarian
aurre azko kontsulta publikatzen da.

3.- 2021ko  uztailaren  9an,  Arlo  ekonomikoko  AOTek  ondorengo  txostena
ematen du:

(…)

KONTUAN HARTUTA

Lehena.- Merkataritza  bonuen  helburua  da  Azkoi ko  merkataritzan  eta
ostalaritza zuzeneko salmenta sustatzea,  ondasunak eskuratzeko orduan herritarren
ohitura aldaketak larriki eragiten dion sektore baten garapen ekonomikoa bultzatzeko.
Azkenaldian,  modu  esponentzialean  hazi  den  online  kanalaren  erabilerak  kaltetua,
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batez  ere,  COVID-19aren  garaian.  Horrela  lortu  nahi  da  sektorea  biziberritzea,
herritarrak herrian kontsumitzera animatzea eta guz on artean Azkoi ko kaleak bizirik
mantentzea. Bonuen programak, merkataritza eta ostalaritza jarduera dinamizatzeko,
beste neurri batzuen osagarri eta indargarri gisa jardungo dute. Azken finean, Hiriaren
kontzeptua hurbileko merkataritzari lotuta dago. Auzoko dendak, ostalari eta zerbitzu
jarduerak bizitza ematen du eta, ondorioz, kaleak biziagoak dira. Gainera, Laguntzen
dute auzoak biziberritzen, eremu hutsak egotea galaraziz eta askotan elkargune gisa
funtzionatzen dute. Beraz, gizarte-onurak ez dira soilik ekonomikoak; hiri-inguruneak
biziberritzen ditu, gizarte-kohesioa areagotuz, enplegua sortuz eta gure hiriaren tokiko
garapena bultzatuz.

Horrela zehaztu da aurre azko galdeketaren III. atalean:
“(…)Oinarri hauekin nahi dena da, batez ere, herriko merkataritzaren,

ostalaritzaren  eta  zerbitzuen  kontsumoa  sustatzen  duen  bonu-sistema
arautzea. Udalak tresna egokitzat jo du bono sistema ezartzea,  Azkoitiko hiri-
ingurunea dinamizatzeko,  merkataritza eta ostalaritzari  laguntza gehigarri
bat  emateko,  Azkoitiko  txikizkako  establezimenduetan  eta  ostalaritza
indartzeko  aurrez  aurreko  kanalaren  bitartez.  Horregatik,  merkataritza
bonuen programa, gauza puntual gisa erabili ordez diru-laguntza estruktural
bat  izan daitekeela  jotzen da eta horretarako oinarriak onartu  behar dira,
ondoren, bonu programa bakoitza deialdi bidez irekitzeko.

(…)”

Beraz, argi dago, Azkoi ko Udalak, bonu-sistemaren bidez, merkatari, ostalari
eta zerbitzu eskaintzaileei laguntza gehigarri bat eman nahi diela.

Bigarrena.- Helburu  hori  lortzeko  eta  diru-laguntza  hauen  oinarriak
lantzerakoan, nahiz eta hasiera batean ulertu onuraduna herritarra dela, ohartu gara
oztopo bat dugula.

38/2003 Diru-laguntzen  Lege Orokorrak,  bere  13.2 ar kuluan,  zehazten  dira
onuradun  izateko  betebeharrak.  Besteak  beste,  887/2006  diru-laguntzen
erregelamenduan garatzen diren bi baldintza bete behar dira; Zerga betebeharretan,
bai Gizarte Segurantzarekin eta Ogasunarekin eguneratuak egotea. 

Ondorioz, Merkataritza bonuen onuraduna herritarra bada, diru-laguntza jaso
aurre k,  Azkoi ko  Udalak,  bere  baliabide  propioak  erabiliz  eta  herritarren
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baimenarekin, banan bana konprobatu egin beharko du baldintza hau betetzen den
edo ez. 

Azkoi ko Udalak dituen baliabideekin hau ia ezinezkotzat jotzen da. Gainera,
honek guz ak, deialdi bakoitzaren epeak ikaragarri luzatuko lituzke eta merkataritza
bonuen efikazia eza ekarriko luke.

Horrega k, proposatzen da onuraduna txikizkako establezimenduko merkatari,
ostalari  edo  zerbitzu  eskaintzailea  izatea.  Gainera,  zehatzagoa  da,  azken  finean,
lehenago  esan  bezala,  diru-laguntza  hauekin  merkatari,  ostalari  eta  zerbitzu
eskaintzaileei laguntza gehigarri bat eman nahi delako.

Beraz,  Onuradunak  kanpainan  parte  hartzen  duten  Azkoi ko  merkataritza,
ostalaritza eta zerbitzuetako establezimenduak izango dira.

Hirugarrena.- Azkoi ko  Udalak  bere  web-atarian  argitaratutako  aurre azko
kontsultan horrela agertzen da:

“(…)1.-  Merkataritza  bonu  bakoitza  40  euro  ordainduko  da  eta  60
euroko balioa izango du. Onuradunak merkataritza bonu batean sei  txartel
jasoko ditu eta txartel bakoitzak hamar euroko balioa izango du. (…)”

“(…)  Zehaztu  behar  da,  nahiz  eta  diru-laguntza  honen  onuradunak
herritarrak  izan,  helburua  herriko  txikizkako  merkataritza  eta  ostalaritza
laguntzea  dela,  eta  modu  egoki  eta  erakargarritzat  jotzen  da,  lehendik
aurrera  eramaten  ziren  kanalez  gain  (batez  ere,  herriko  merkataritza
elkarteari ematen zaion laguntza) kanal hau erabiltzea, kanal zuzena delako,
esan bezala, kontsumo ohituretan eragin zuzena izan dezakeena eta bestalde
elkartetik  kanpo dauden komertzio  eta  ostalaritza establezimenduetara  ere
iristen dena. (…)”

Horren ordez honela agertu behar da:

“(…)1.-  Merkataritza  bonu  bakoitza  40  euro  ordainduko  da  eta  60
euroko balioa izango du. txikizkako establezimenduko merkatari, ostalari edo
zerbitzu eskaintzaileen bezeroek merkataritza bonu batean sei txartel jasoko
ditu eta txartel bakoitzak hamar euroko balioa izango du. (…)”
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“(…)  Onuradunak  kanpainan  parte  hartzen  duten  Azkoitiko
merkataritza,  ostalaritza  eta  zerbitzuetako  establezimenduak  izango  dira,
helburua herriko txikizkako merkataritza eta ostalaritza laguntzea delako, eta
modu egoki eta erakargarritzat jotzen da, lehendik aurrera eramaten ziren
kanalez  gain  (batez  ere,  herriko  merkataritza  elkarteari  ematen  zaion
laguntza) kanal hau erabiltzea, kanal zuzena delako, esan bezala, kontsumo
ohituretan eragin zuzena izan dezakeena eta bestalde elkartetik kanpo dauden
komertzio eta ostalaritza establezimenduetara ere iristen dena. (…)”

Ikusten den bezala, aldaketa hau ez da batere esanguratsua eta onartu nahi
diren oinarriek  uki  ditzakeen subjektuen eta antolakunderik  ordezkagarrientzat  izan
dezakeen eragina deuseza ez bada hutsala da eta bere iritzia emateko orduan ez dio
eragiten. Ondorioz, hamar egun baliodunen epea ez da etengo.

4.-  2021ko  uztailaren  9an,  Alkatetza  Dekretu  bidez,  onartzen  da  egindako
aldaketa  proposamena  eta  berau  argitaratzea  eta  Herrixen  elkarteari  jakinaraztea
ebazten da.

5.- 2021ko  uztailaren  15an,  Sara  Rodriguezek,  Herrixen  elkartearen
ordezkaritzan, bere iritzia ematen du: bate k, diruz lagundutako kopuruaren guz zko
zenbatekoa aldatu gabe bonu bakoitzeko laguntzaren muga %40 izan ordez %50 izatea
proposatzen du. Oinarritzat hartzen du aurreko bonu kanpaina eta ez zirenez bonu
guz ak saldu,  proposatzen du diru-laguntzaren zenbatekoa osoa aldatu gabe,  bonu
bakoitzarekin  jaso  dezaketen  laguntzak  %50  muga  izatea.  Beste k,  eskatzen  du
txikizkako merkatari, ostalari eta zerbitzu emaileek faktura aurkeztu beharrik ez izatea.
Zehazten du,  bonuaren erabilera oinarri  eta deialdian zehaztuko denez,  ezin izango
zaiola beste erabilerarik eman eta ondorioz, bonua bera nahiko jus fikaziotzat jotzea
eskatzen du.

6.-  Azkoi ko  txikizkako  merkataritza  eta  ostalaritza  sustatzeko  merkataritza
bonuen  oinarri  espezifiko  erregulatzaileak  lantzen  ari  diren  teknikariek  ontzat  jo
dituzte proposaturiko aldaketa eta ondorioz, proiektua egokitu dute kontuan hartuta
egindako proposamenak.

OINARRI JURIDIKO ETA EKONOMIKOAK

LEHENA.- AZKOITIKO  TXIKIZKAKO  MERKATARITZA  ETA  OSTALARITZA
SUSTATZEKO MERKATARITZA BONUEN OINARRI ESPEZIFIKO ERREGULATZAILEAK
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7/1985  Legeak,  apirilaren  2koak,  Toki-araubidearen  oinarriak  arautzen
dituenak, 25. ar kuluak xedatzen du Udalerriak, bere interesak kudeatzeko eta bere
eskumenen  esparruan,  auzo-erkidegoaren  beharrak  eta  nahiak  betetzen  lagundu
dezaketen  jarduerak  aurrera  eraman  ditzakeela,  ar kulu  horrek  zehaztutakoaren
arabera.

2/2016 Legeak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoak, 17. Ar kuluan zehazten
ditu  horien  eskumenak  eta  horien  artean  dago  25.  puntuan  tokiko  ekonomia  eta
gizarte-garapena  bultzatzea.  Baita  ere,  34.  puntuaren  arabera   tokiko  erakundeek
eskumena dute barne-merkataritza antolatzeko eta kudeatzeko eta eskumen honen
barnean sartzen da txikizkako merkataritza eta  merkataritzako ekipamendu handiak
planifikatzea eta antolatzea.

BIGARRENA.- GUTXIENEKO ERREGULAZIOA

38/2003 Legeak, Diru-laguntzen Lege Orokorrak, azaroaren 17koak, bere 17. 3
ar kuluan xedatzen du oinarri espezifikoek erregulatu beharreko gutxienekoa:

3. La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concreta-
rá, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Definición del objeto de la subvención.
b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la sub-

vención y, en su caso, los miembros de las en dades contempladas en el apartado 2 y
segundo párrafo del apartado 3 del ar culo 11 de esta Ley; diario oficial en el que se
publicará el  extracto de la convocatoria, por conducto de la BDNS,  una vez que se
haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para
su publicación; y forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes.

c) Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas
a las que se refiere el apartado 2 del ar culo 12 de esta ley.

d) Procedimiento de concesión de la subvención.
e) Criterios obje vos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, pondera-

ción de los mismos.
f) Cuan a individualizada de la subvención o criterios para su determinación.
g) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del proce-

dimiento de concesión de la subvención y el plazo en que será no ficada la resolución.
h) Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para

garan zar la adecuada jus ficación de la subvención.
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i) Plazo y forma de jus ficación por parte del beneficiario o de la en dad cola-
boradora, en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la sub-
vención y de la aplicación de los fondos percibidos.

j) Medidas de garan a que, en su caso, se considere preciso cons tuir a favor
del órgano concedente, medios de cons tución y procedimiento de cancelación.

k) Posibilidad de efectuar pagos an cipados y abonos a cuenta, así como el ré-
gimen de garan as que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.

l) Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones te-
nidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación
de la resolución.

m) Compa bilidad o incompa bilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacio-
nales.

n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones im-
puestas con mo vo de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de
aplicación para determinar la can dad que finalmente haya de percibir el beneficiario
o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al principio de proporciona-
lidad.

Kasu honetan, oinarri espezifiko hauetan gutxieneko erregulazioa jasotzen da.

HIRUGARRENA.- KONTSULTA PUBLIKOA

39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Prozedura Erkideari
buruzkoak, bere VI. Tituluan arautzen ditu administrazio publikoen legegintza ekimena
eta  erregelamenduak  egiteko  ahala.  133.  ar kuluan  ezartzen  da   legearen  edo
erregelamenduaren  proiektua  edo  aurreproiektua  prestatu  baino  lehen,  kontsulta
publiko  bat  bideratuko  dela  administrazio  eskudunaren  webgunearen  bitartez,
zeinean  etorkizuneko  arauak  uki  ditzakeen  subjektuen  eta  antolakunderik
ordezkagarrienen iritzia jasoko den. 

LAUGARRENA.- EDUKIA

Kasu honetan, galdeketak jaso beharreko edukia jaso du:

- Ordenantzaren edukia.
- Konpondu nahi diren arazoak.
- Onartzeko beharra eta egokitasuna.
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- Ordenantzaren helburuak.

IRIZPENA

Lehena.-  Azkoi ko  txikizkako  merkataritza  eta  ostalaritza  sustatzeko
merkataritza  bonuen  oinarri  espezifiko  erregulatzaileak  onartzea  1.  eranskin  gisa
atxikitzen zaizkio dokumentu honi.

Bigarrena.- Testu osoa Gipuzkoako Aldizkari  Ofizialean argitaratu eta hogeita
hamar  lan eguneko epean jende aurrean egongo da alegazioak aurkeztu ahal izateko.
Ondoren,  Tokiko  Araubidearen  Oinarriei  buruzko  7/1985  Legeak  49  ar kuluan
aipatutako igarotzen denean, ordenantza hau behin be ko onartuta egongo da, be
ere, epe horretan, alegaziorik aurkezten ez bada.

Antolakuntza  Batzordeak,  2021eko  uztailaren  23an  egindako  bileran,  gaia
aztertu eta irizpena eman zuen, eta hau izan zen emaitza:

ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoi a, Sonia Vázquez, Janire Igoa,
Jose Joakin Etxaniz , Itziar Joaris , Laida Beristain.”

Ana Azkoi a andreak azaldu du dirulaguntza berri  bat martxan jartzen dela,
orain  arte  gastu  bezala  zegoela,  eta  juridikoki  zuzenago  ikusten  dela  dirulaguntza
bezala jartzea,  oinarriekin.

Hasieran  aurre azko  kontsulta  egin  zela  dio,  ondoren  Herrixen  Elkarteak
oinarrien inguruko iritzia eman zuela eta proposamen batzuk eginda aldaketa batzuk
sartu  zirela,  eta  horrekin  oinarriak  osatu  ziren.  Hauek  oinarri  orokorrak  direla  eta
xehetasunak  deialdi  bakoitzean  zehaztuko  direla.  Beraz,  gaurko  honetan  oinarri
espezifikoak hasieraz onartzea proposatzen dela, behin onartuta GAOn argitaratuko
dela jendaurrean jarriz 30 laneguneko epean eta alegaziorik egongo ez balitz, behin
be ko onartuta geldituko liratekeela.

Jose  Joakin  Etxaniz  jaunak  arazo  txiki  batzuk  egon  zirela  oinarri  hauek
finkatzerako orduan eta Herrixen-ek emandako iritziarekin akats  horiek konpontzea
lortu zela. Udalak helburutzat izan behar duela gardentasuna muturreraino eramatea
eta  bere  ustez  ez  lukeela  inongo  arazorik  egon  beharko  bonuekin  batera  faktura
ekartzea. Hala ere, arazo txiki horiek kenduta, orohar bonuen helburuaren alde agertu
da eta baiezko bozka iragarri du.

Ana  Azkoi a  andreak  Jose  Joakin  Etxaniz  jaunak  esandakoari  erantzunez,
iritziak direla esan dio, eta euren ustez jus fikatuta dagoela dendek bonuak hartzea.
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Bozketaren emaitza honakoa da:

Aldeko  botoak:  Javier  Zubizarreta  Zubizarreta,  Ana  Azkoi a
Urteaga,  Marijose  Arregi  Etxeberria,  Imanol  Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina,  Angel Luis  Mar n Rodriguez,
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bau sta Mendizabal Juaris , Ainara
Goenaga  Andueza,  Mikel  Zengo ta  Alberdi,  Ane  Miren  Peña
Larrañaga, Iraitz Otaño Mujika, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
Joaris  Olariaga,  Angel  Mª  Etxeberria  Ibarguren,  Janire  Igoa
Merino eta Jose Joakin Etxaniz Peña.

Beraz,  Udalbatza  Osoak  Azkoi ko  txikizkako  merkataritza  eta  ostalaritza
sustatzeko merkataritza bonuen oinarri espezifiko erregulatzaileak hasieraz onartzea
aho batez erabaki du.

AZKOITIKO  TXIKIZKAKO  MERKATARITZA
ETA  OSTALARITZA  SUSTATZEKO  MERKATARITZA
BONUEN OINARRI ESPEZIFIKO ERREGULATZAILEAK

Oinarri  hauekin  nahi  dena  da
merkataritzaren,  ostalaritzaren  eta  zerbitzuen
eskaintzaileen jarduna sustatzen duen merkataritza
bonu-sistema  arautzea,  Azkoi ko  hiri-ingurunea
dinamizatzeko,  Azkoi ko  txikizkako
establezimenduetan eta ostalaritza indartuz aurrez
aurreko kanalaren bitartez.

Helburu bezala du:

a) Udalerriko merkataritzan eta ostalaritzan
zuzeneko  salmenta  sustatzea,  ondasunak
eskuratzeko  orduan  herritarren  ohitura  aldaketak
larriki  eragiten  dion  sektore  baten  garapen
ekonomikoa  bultzatzeko. Azkenaldian,  modu
esponentzialean  hazi  den  online  kanalaren
erabilerak  kaltetua,  batez  ere,  COVID-19aren
garaian.

BASES  ESPECIFICAS  REGULADORAS  DE  BO-
NOS DE COMERCIO PARA FOMENTAR EL COMERCIO
MINORISTA Y LA HOSTELERÍA DE AZKOITIA

Estas Bases pretenden regular el sistema de
bonos que promueva la ac vidad del comercio, hos-
telería y los prestadores de servicios para dinamizar
el  entorno urbano de Azkoi a  fortaleciendo  el  co-
mercio por canal presencial en establecimientos mi-
noristas y la hostelería del municipio de Azkoi a.

Tiene como finalidad:

a) Incen var la compra directa en el comercio
y la hostelería del municipio para impulsar el desa-
rrollo económico de un sector que se encuentra gra-
vemente afectado por el cambio de hábitos de la ciu-
dadanía a la hora de adquirir bienes, perjudicada por
el uso del canal online que ha crecido de forma ex-
ponencial en los úl mos empos, sobre todo en la
época del COVID-19.
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b) Sektorea biziberritzea, herritarrak herrian
kontsumitzera  animatuz  eta  guz on  artean
Azkoi ko kaleak bizirik mantendu ahal izateko.

c)  Udalerriko  merkataritza  eta  ostalaritza
jarduera  dinamizatzea,  beste  neurri  batzuen
osagarri eta indargarri gisa jardunez.

d)  Hiriaren  kontzeptua  hurbileko
merkataritzari lotuta dago. Auzoko dendak, ostalari
eta  zerbitzu  jarduerak  bizitza  ematen  dute  eta,
ondorioz, kaleak biziagoak dira. Gainera, laguntzen
dute
Auzoak biziberritzen, eremu hutsak egotea galaraziz
eta  askotan  elkargune  gisa  funtzionatzen  dute.
Beraz,  gizarte-onurak  ez  dira  soilik  ekonomikoak;
hiri-inguruneak  biziberritzen  ditu,  gizarte-kohesioa
areagotuz, enplegua sortuz eta gure hiriaren tokiko
garapena bultzatuz.

Oinarriak bat datoz Administrazio Publikoen
Administrazio  Prozedura  Erkidearen  urriaren 1eko
39/2015  Legearen  129.1  ar kuluan  aurreikusitako
erregulazio  onaren  printzipioekin.  Horrenbestez,
administrazio  publikoek  bete  behar  duten
premiaren,  eraginkortasunaren,
proportzionaltasunaren,  segurtasun  juridikoaren,
gardentasunaren  eta  efizientziaren  printzipioen
arabera jarduteko obligazioa errespetatzen da.

Oinarri  hauen  beharrezkotasuna  beraz,
Azkoi ko  txikizkako  establezimenduak  eta
ostalaritza bultzatzeko bonu-sistemaren prozedura
arauak zehaztean datza, ahalik eta eraginkortasun

b) Revitalizar el sector animando a la ciudada-
nía a consumir en el municipio y entre todos/as po-
der mantener vivas las calles de Azkoi a.

c) Dinamizar la ac vidad comercial y hostele-
ra en el municipio, actuando como complemento y
refuerzo de otras medidas.

d) El concepto de ciudad está ligado al comer-
cio de proximidad. Las endas de barrio junto con la
hostelería y los servicios llenan de vida y hacen que
las calles sean más transitadas. Contribuyen a revita-
lizar  los  barrios,  impidiendo que existan  zonas de-
siertas y muchas veces, además, funcionan como lu-
gares de encuentro, por lo que los beneficios socia-
les van más allá de los puramente económicos, vitali-
za los entornos urbanos, incrementando la cohesión
social, contribuyendo a la generación de empleo y al
desarrollo local de nuestra ciudad.

Las bases se adecuan a los principios de bue-
na regulación previstos en el ar culo 129.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistra vo Común de las  Administraciones Públicas,
cumpliendo con ello la obligación de las Administra-
ciones Públicas de actuar de acuerdo con los princi-
pios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguri-
dad jurídica, transparencia y eficiencia.

Así,  las bases son necesarias pues permiten
establecer  los  cauces  procedimentales  a  través  de
los cuales ha de efectuarse el sistema de bonos que
promueven el comercio en establecimiento minoris-
tas y la hostelería.  La eficacia queda garan zada a
través del establecimiento de un procedimiento ágil
que se ajusta a la realidad.  La norma es acorde con
el principio de proporcionalidad, al contener la regu-
lación imprescindible para su correcto funcionamien-
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handiena  duen   eta  errealitatera  egokitzen  den
prozedura  arin  bat  ezarriz.  Araua  bat  dator
proportzionaltasun  printzipioarekin,
funtzionamendu egokirako beharrezko erregulazioa
dakarrelako.

Segurtasun  juridikoaren  printzipioa
bermatzeko,  araudia  arau-esparru  egonkor  eta
koherente batean sartzen da, eta horren edukia bat
dator 38/2003 azaroaren 17ko Diru-laguntzen Lege
Orokorrarekin.

Horrega k  guz aga k,  Ordenantza  honen
legezkotasuna  Toki  Araubidearen  Oinarriak
arautzen  dituen  apirilaren  2ko  7/1985  Legea  eta
38/2003  azaroaren  17ko  Diru-laguntzen  Lege
Orokorrean dago.

Era  berean,  oinarrietan  jasotako
erregulazioak eraginkortasun-printzipioa gauzatzen
laguntzen  du,  prozedura  eraginkorragoa  bihurtuz;
izan  ere,  merkatari  eta  ostalarientzat  prozedura
berbera  izango  da  be  eta  ondorioz,
eraginkorragoa.

Hau  egiterakoan,  4/2005  otsailaren  18ko
Emakumeen  eta  Gizonen  Berdintasuneko  Legeak
aipatutako printzipio orokorrak hartu dira kontuan:
Tratu  berdintasuna,  aukera-berdintasuna,
aniztasuna  eta  ezberdintasunaren  errespetua,
genero-ikuspegiaren  integrazioa  eta  ekintza
posi boa.

to.

Para garan zar el principio de seguridad jurí-
dica, el Reglamento se integra en un marco norma -
vo  estable  y  coherente,  resultando  su  contenido
acorde con la regulación de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. 

Por todo ello, las presentes bases enen su
fundamento legal en la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  y  la  Ley
38/2003, de 17 de noviembre,  General de Subven-
ciones. 

Igualmente,  la  regulación  contenida  en  la
norma contribuye a hacer efec vo el principio de efi-
ciencia  realizando  un  uso  más  eficaz  del  procedi-
miento, ya que, para los comerciantes y hosteleros
será  siempre  el  mismo  procedimiento,  y  resultará
más eficiente.

En su elaboración se han tenido en cuenta los
principios generales mencionados en la Ley 4/2005,
de 18 de febrero,  de  Igualdad de Mujeres y Hom-
bres: igualdad de trato, igualdad de oportunidades,
respeto a la diversidad y a la diferencia, integración
de la perspec va de género y Acción posi va

Ar culo 1. Objeto.

El objeto de estas bases es regular el progra-
ma de Bonos de comercio de Azkoi a que pretende
fortalecer el canal de consumo presencial del comer-
cio, la hostelería y los prestadores de servicios, situa-
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1. ar kulua. Helburua.

Oinarri  hauen  helburua  Azkoi ko  hiri
ingurunean  Azkoi ko  txikizkako
establezimenduetan  aurrez  aurreko  merkataritza,
ostalaritza  eta  zerbitzuak  indartzeko  merkataritza
bonuak arautzea da.

2.  ar kulua.  Diruz  lagunduko  diren
jarduerak eta aplikazio eremua.

1.  Azkoi ko  merkataritza  eta  ostalaritza
establezimenduetan  norberarentzat  eta
familiarentzat  ondasunak  erosi  eta  kontsumitzeko
edo  zerbitzuak  jasotzeko  herritarren  artean
banatuko dira bonuak.

2.  Deialdi  bakoitzean  zehaztuko  da  bonu
bakoitzaren  zenbatekoa,  balioa  eta  trukatze
prozedura.  Diruz  lagunduko  den  zenbatekoa
gehienez  ere  %50ekoa  izango  da.  Parte  hartuko
duen  saltoki  bakoitzean  kartel  bat  jarriko  da,
bezeroak  establezimendu  bakoitzean  ze  txartel
erabili dezakeen jakiteko.

3.  Erosketaren  zenbatekoa  bonuaren
zenbatekoa baino txikiagoa bada, diferentzia ez da
eskudirutan itzuliko.

4. Bonuak ezin dira eskudirutan trukatu, eta
ez da inola ere itzuliko balio horren zenbatekoa.

5. Deialdi bakoitzean zehaztuko da bonuen
baliozkotasun epea.

6.  Parte  hartu  ahalko  dute  diruz  lagundu
daitekeen  jardueraren  esparruan  sartzen  diren
Azkoi ko  txikizkako  merkataritzako  eta

dos en el entorno urbano de Azkoi a.

Ar culo 2. Ac vidad subvencionable y ámbi-
to de aplicación.

1. La compra de bienes y el consumo perso-
nal y familiar o la prestación de los servicios en esta-
blecimientos comerciales minoristas y hosteleros del
municipio de Azkoi a, a través de bonos que se re-
par rán entre la población.

2. En cada convocatoria se determinará el va-
lor de cada bono, su validez y el procedimiento para
canjearla. La cuan a subvencionable a lo máximo se-
rá del 50%. En cada establecimiento que par cipe en
la campaña se colgará un cartel para que el cliente
pueda iden ficar  qué tarjeta puede usar en  él  de-
pendiendo del sector.

3. Si el importe de la compra fuera inferior al
importe del bono, la diferencia no será devuelta en
metálico.

4. Los bonos no podrán ser canjeados en me-
tálico ni devueltos en ningún caso.

5. En cada convocatoria se concretará la fe-
cha de validez de los bonos. 

6. Podrán par cipar todos los establecimien-
tos  de  comercio  minorista  y  hostelería  de  Azkoi a
que se encuentren en el ámbito de la ac vidad sub-
vencionable. 

Ar culo 3. Naturaleza de las ayudas. 

Las ayudas que se concedan en el marco del
presente programa tendrán la consideración de sub-
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ostalaritzako establezimendu guz ak.

3. ar kulua. Laguntzen izaera.

Programa  honen  esparruan  ematen  diren
laguntzak  itzuli  beharrik  gabeko  dirulaguntzatzat
hartuko dira.

4.  ar kulua.  Laguntzak  kudeatzeko
organoa.

Merkataritza  arloari  dagokio  aurreikusitako
laguntzak kudeatzeko lanak egitea.

5. ar kulua. Onuradunak

Onuradunak programan parte hartzen duten
Azkoi ko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuetako
establezimenduak izango dira.

6. ar kulua. Parte hartzeko baldintzak

 Merkataritza  bonuen  programan  parte
hartzeko aukera izango dute bonuak hartu
eta ordainketa modu gisa onartzen dituzten
Azkoi ko  establezimenduek.  Hauek
pertsona fisiko zein juridikoak izan daitezke,
baina  ondorengo  baldintzak  bete  beharko
dituzte:

a. Jardueraren  helburu  nagusia
kontsumitzaileari  kontsumo
produktuak,  ondasunak  eta
zerbitzuak  zuzenean  saltzea  edo
ematea izatea.

b. Zerga  betebeharretan,  bai  Gizarte
Segurantzarekin  eta  Ogasunarekin
eguneratuak  egotea  eta,  hala

venciones a fondo perdido no reintegrables.

Ar culo 4. Órgano de ges ón de las ayudas. 

Corresponderá al área de Comercio la realiza-
ción de las tareas de ges ón de las ayudas.

Ar culo 5. Establecimientos beneficiarios. 

Se  considerarán  beneficiarios  aquellos  co-
mercios, establecimientos hosteleros o de servicios
de Azkoi a que se adhieran al programa.

Ar culo 6. Condiciones de adhesión. 

 Podrán adherirse  al  programa de Bonos de
comercio aceptando comercializar y recibir el
mismo como medio de pago, aquellos esta-
blecimientos  del  municipio  de Azkoi a  que,
con independencia de que sean personas si-
cas o jurídicas, cumplan los siguientes requi-
sitos:

a) Tener  como objeto preferente de su
ac vidad el de la venta o prestación direc-
ta  al  o  la  consumidor/a  de  productos,
bienes de consumo y servicios.

b) Hallarse  al  corriente  en  el  cumpli-
miento de las obligaciones tributarias fren-
te a la Seguridad Social y Hacienda y, en su
caso,  de las  obligaciones de reintegro de
subvenciones.

Se  informa,  que  el  Ayuntamiento  de
Azkoi a  va  a  verificar  estos  requisitos,
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badagokio,  dirulaguntzak  itzultzeko
betebeharretan.

Jakinarazten  da  Azkoi ko  Udalak
egiaztatuko  dituela  datu
bitartekaritzako  plataformako
zerbitzueta k  eta  beste
administrazio  batzueta k  baldintza
hauek.  Eskatzaileek  egiaztapen
horren aurka egiteko aukera izango
dute;  kasu  horretan,  dagokion
dokumentazioa  aurkeztu  beharko
dute.

Datu-bitartekaritzako  plataformaren
bidez eskatuko diren zerbitzuak:

- Gipuzkoako Foru Aldundia:

Zerga-betebeharrak  egunean
izatearen kontsulta.

- Gizarte Segurantzako Ins tutu
Nazionala:

Gizarte  Segurantzaren betebeharrak
egunean izateari buruzko kontsulta.

c. Azkoi ko Udalarekin zorrik ez izatea.

 Azkoi ko Udalak edozein unetan eskatu ahal
izango du gutxieneko eskakizunak betetzen
direla egiaztatzeko edozein agiri. 

desde  los  servicios  de  la  plataforma  de
intermediación  de  datos  y  otras
administraciones.  Los solicitantes  tendrán
la opción de oponerse a esa verificación,
en cuyo
caso deberán presentar la documentación
per nente.

Servicios  que  se  solicitarán  mediante  la
plataforma de intermediación de datos:

- Diputación Foral de Gipuzkoa: 

Consulta  de  hallarse  al  corriente  en  el
cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias.

- Ins tuto Nacional de la Seguridad So-
cial:

Consulta de hallarse al corriente del
cumplimiento  de  las  obligaciones  de  la
Seguridad Social.

c) No tener deudas en el Ayuntamiento
de Azkoi a.

 El  Ayuntamiento  de  Azkoi a  podrá  solicitar
en cualquier momento cualquier documento
acredita vo del cumplimiento de tales requi-
sitos mínimos.

No se tendrán en cuenta ni admi rán las soli-
citudes  presentadas  por  en dades  que  no
cumplan con los mismos.
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Horiek  betetzen  ez  dituzten  en tateek
aurkeztutako  eskaerak  ez  dira  kontuan
hartuko eta ez dira onartuko.

7. ar kulua. Parte hartzeko prozedura.

Deialdi  bakoitzean  zehaztuko  da
merkataritza  bonuen programan parte  hartu  nahi
duten  saltoki  eta  ostalariek,  eskaera,  ze  epetan
aurkeztu dezaketen.

Interesa  izan  dezaketen  pertsonek  parte
hartzeko  eskaera  orria  Azkoi ko  Udaleko
webgunean egongo da www.azkoi a.eus

 

Eskaera  orria  aurkeztean,  parte  hartzen
duten  establezimenduei,  beharrezko
dokumentazioa eta jarraibideak emango zaizkie.

8.  Parte  hartuko  duten  saltokien
betebeharrak.

Merkataritza  bonuen  programan  parte
hartzeko  eskaera  orria  aurkeztu  duten  saltokien
betebeharrak hauek izango dira:

a. Atxikitako  establezimenduak  konpromisoa
hartzen  du  publizitateko  materialak
saltokian jaso eta ikusteko moduan jartzeko.

b. Atxikitako establezimenduak  eskuratzaileen
nortasuna  kontrolatzeko  konpromisoa
hartzen du.

Ar culo 7. Proceso de adhesión. 

En cada convocatoria se concretará el plazo
para que los establecimientos comerciales y hostele-
ros puedan adherirse a los bonos de comercio.

El formulario de adhesión estará a disposición
de  las  personas  interesadas  en  la  página  web  del
Ayuntamiento de Azkoi a www.azkoi a.eus

En el momento de presentar del documento
de adhesión, a los establecimientos adheridos se les
facilitará  la documentación e instrucciones necesa-
rias. 

Ar culo 8. Obligaciones del establecimiento
adherido. 

El  establecimiento adherido al  programa de
los bonos de comercio, a través de la suscripción de
la solicitud de adhesión, adquirirá las siguientes obli-
gaciones:

a) El establecimiento adherido se compromete
a la recepción y colocación de los materiales
publicitarios en un lugar visible del estableci-
miento.

b) El establecimiento adherido se compromete
a realizar el control de la iden dad de las per-
sonas adquirentes. 

c) Para solicitar el reembolso del importe bonifi-
cado, el establecimiento deberá depositar la
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c. Hobariz  emandako  zenbatekoa  itzultzea
eskatzeko,  establezimenduak  salmentaren
frogagiriak  harrera  bulegoan  utzi  beharko
ditu;  hau  da,  eskari  orria  behar  bezala
beteta eta merkataritza bonua. 

d. Merkataritza  bonuen  erabiltzaileei  ez  zaie
itzuliko erosketaren eta bonuaren balioaren
arteko diferentzia.

e. Parte  hartutako  establezimenduekin
harremanetan  jarri  ahal  izango  da,
funtzionamendua  egiaztatzeko  eta  oro  har
prozesuaren  eta  kanpainaren  inguruan  zer
iritzi duten egiaztatzeko. 

9.  ar kulua.  Merkataritza  bonuen
banaketa.

 Erosketa  bonuak  online  edo  presentzialki
erosi ahal izango dira: 

a) Online: Deialdi bakoitzean zehaztuko da
web orria,  epea eta salgai  jarriko diren
bonu  kopurua.  Erosketa  egiterakoan
NAN  zenbakia  eta  helbidea  eskatuko
dira.  Bonua  onuradunaren  etxera
bidaliko da posta ziurtatu bidez. 

b)  Presentzialki:  Deialdi  bakoitzean
zehaztuko  da  lekua,  epea,  ordutegia  eta
salgai  jarriko  diren  bonu  kopurua.  NAN
zenbakia eskatuko da. 

documentación  acredita va  de  la  venta  (la
solicitud y el bono de comercio) en la oficina
de atención al ciudadano.

d) No se devolverá a las personas usuarias de
los bonos dinero en  metálico sobre la dife-
rencia entre la compra y el valor del bono.

e) Los  establecimientos  adheridos  podrán  ser
contactados para verificar el funcionamiento
y su opinión sobre el proceso y la campaña
en general.

Ar culo 9. Distribución de los bonos de Co-
mercio. 

 Los bonos de compra se podrán adquirir onli-
ne o de forma presencial:

a) Online: En cada convocatoria se determi-
narán las webs, se concretará la fecha y la
can dad de bonos que se  pondrán a  la
venta. A la hora de realizar la compra se
solicitará el número de DNI y una direc-
ción  sica.  El  usuario/a  que adquiera  el
bono por internet, lo recibirá en su domi-
cilio por correo cer ficado. 

b) Presencialmente: En cada convocatoria se
concretará  el  lugar,  la  fecha,  hora  y  la
can dad de bonos que se  pondrán a  la
venta. A la hora de realizar la compra se
solicitará el número de DNI. 
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 Merkataritza  bonuak  Azkoi an  erroldatuta
dauden 18 urte k gorako pertsonek izango
dituzte eskuragarri.

 Bonuak modu arduratsuan erosi eta erabili
beharko dira, eta kontuan hartu beharko da
bonurik  edo  ordaindutako  zenbatekorik  ez
dela  itzuliko  berauek  galdu,  ahaztu  edo
ezjakintasunaga k  sortu  daitezken
bestelako egoerenga k.

10. ar kulua. Dirulaguntzen indarraldia eta
egutegia.

 Merkataritza bonuak, ordainketa modu gisa,
Azkoi ko udalerrian bakarrik erabiliko dira.

  Merkataritza  bonuen  indarraldia  deialdi
bakoitzean  zehaztuko  da  eta  behin  epea
pasa ondoren ez dute baliorik izango.

 Kasu  guz etan,  epe  horiek  aldatu  ahal
izango  dira,  antolaketa  inguruabarrek  edo
bestelako  arrazoiek  hala  gomendatzen
badute.

11. ar kulua. Programan parte hartu duten
saltokietan  jaso  dituzten  merkataritza  bonuak
trukatzeko prozedura.

Trukea  egiteko,  jasotako  merkataritza
bonuak  eta  eskaera  orria  eraman  beharko  dira
harrera  bulegora.  Trukea astean behin egingo da.
Hobariaren  xede  den  zenbatekoa  dokumentazioa

 Los bonos de comercio estarán a disposición
de personas sicas mayores de 18 años y em-
padronados en Azkoi a.

 La compra y u lización de los bonos deberá
realizarse de forma responsable, teniendo en
cuenta que ningún bono o importe del mis-
mo  será  devuelto  por  otras  circunstancias
que puedan derivarse de su pérdida, olvido o
desconocimiento.

Ar culo 10. Vigencia de las ayudas y calen-
dario. 

 Los bonos de comercio como medio de pago
se  limitarán  en  exclusiva  al  municipio  de
Azkoi a.

 Los  bonos  podrán  u lizarse  exclusivamente
en la fecha que se indique en cada convoca-
toria, fuera de plazo no tendrán ningún valor
económico.

 En todos los casos, estas fechas podrán modi-
ficarse  si  las  circunstancias  u  otras  razones
organiza vas así lo aconsejan.

Ar culo  11.  Procedimiento de  canje de los
bonos recibidos por los comercios adheridos al pro-
grama. 

El canje deberá efectuarse mediante la entre-
ga de los bonos recibidos junto con la solicitud en la
oficina de atención al  ciudadano. Este canje podrá
ser efectuado una vez por semana. El importe objeto
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egiaztatu ondoren ordainduko da, jaso eta gehienez
ere  hilabeteko  epean  eta  banku  transferentzia
bidez.

12. ar kulua. Ikuskatzea eta ez-betetzeak.

Azkoi ko  Udalak  egokitzat  jotzen  dituen
egiaztapen, ikuskapen eta gainerako kontrol guz ak
egin ahal izango ditu. 

Saltoki  atxikiek  ez-betetzeren  bat  eginez
gero,  Azkoi ko  Udalak  merkataritza  bonuen
programara  duten  atxikipena  bertan  behera  utzi
dezake,  aplikagarria  izango delarik  Diru  Laguntzak
arautzen  dituen  Udal  ordenantzaren  (2020ko
irailaren  8an  GAOn  171  argitaratua)  X.  tuluan
aurreikusitakoa.

Atxikitako  establezimenduak  behartuta
daude  Azkoi ko  Udalak  laguntzen  zertarakoa
fiskalizatzeko  eskatzen  dien  informazio  guz a
ematera.

13. ar kulua. Datu Pertsonalen Babesa

Datuak  babesteko  indarreko  araudian
ezartzen  denaren  arabera,  helarazten  dizkiguten
datu pertsonalak Azkoi ko Udalak tratamenduaren
arduradun  modura  tratatuko  dituela  jakinarazten
da.

Tratamenduaren  helburua  Azkoi ko
merkataritza  bonuen  partaidetza  izapidetu  eta

de bonificación será ingresado una vez realizada la
comprobación de la documentación, en el plazo má-
ximo  de  un  mes  desde  su  recepción  y  mediante
transferencia bancaria.

Ar culo 12. Inspección e incumplimientos. 

El Ayuntamiento de Azkoi a, se reserva el de-
recho de realizar  cuantas  comprobaciones,  inspec-
ciones y demás medidas de control es me oportu-
nas.

En el  supuesto de que se operase algún in-
cumplimiento  por  parte  de  los  establecimientos
adheridos, el Ayuntamiento de Azkoi a, podrá can-
celar la adhesión de los mismos al programa de bo-
nos de comercio de Azkoi a siendo de aplicación lo
previsto en el Titulo X de la Ordenanza municipal de
subvenciones publicada el 8 de sep embre de 2020
BOG 171.

Los establecimientos adheridos  se obligan a
facilitar  cuanta  información  sea  requerida  por  el
Ayuntamiento de Azkoi a en el ejercicio de sus fun-
ciones de fiscalización del des no de las ayudas.

Ar culo 13. Protección de Datos de Carácter
Personal

Según lo establecido en la vigente norma va
de  protección  de datos,  se  informa que los  datos
personales  que  nos  faciliten  serán  tratados  por  el
Ayuntamiento  de  Azkoi a,  que  actuará  como  res-
ponsable del Tratamiento.

La finalidad del tratamiento es tramitar y ges-
onar su par cipación en los bonos de comercio de
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kudeatzea da.

Tratamenduaren  zilegitasunaren  oinarria
DBEO  erregelamenduko  6.1.b)  ar kulua  da,
tratamendua  ezinbestekoa  da  interesduna
aldeetako  bat  duen  kontratu  bat  egikaritzeko
(oinarri  arautzaileen  onarpena),  DBEO
erregelamenduko  6.1.e)  ar kulua:  tratamendua
ezinbestekoa  da  interes  publikoan  edo
tratamenduaren  arduradunari  emandako  ahal
publikoak  gauzatzean  burututako  misioa  betetze
aldera:  7/1985  Legea,  apirilaren  2koa,  Toki
Araubidearen  Oinarriei  buruzkoa;  2/2016  Legea,
apirilaren  7koa,  Euskadiko  Toki  Erakundeei
buruzkoa;  eta  38/2003  Lege  orokorra,  azaroaren
17koa, Diru-laguntzei buruzkoa.

Ez  da  aurreikusten  datuak  hirugarrenei
modu  gehigarrian  komunikatzea,  legezko
betebeharra  salbuetsita,  eta  datuen  nazioarteko
transferentziak ere ez dauden aurreikusita.

Tratamendu  honen  xede  diren  datu
pertsonalak gorde egingo dira jaso ziren helburua
betetzeko  eta  helburu  horreta k  erator  litezkeen
balizko  erantzukizunak  erabakitzeko  eta  datuak
tratatu  ahal  izateko  behar  den  denboraz.  Artxibo
eta dokumentazioari buruzko araudian xedatutakoa
izango da aplikatzekoa.

Eragindako pertsonek datuak hartu, zuzendu
eta  ezabatzeko  eskubideak  erabil  ditzakete,  eta
baita datuak babesteko indarreko araudian jasotzen
diren bestelako eskubideak ere, hala dagokionean,
datuak  babesteko  ordezkariari  email  bat  bidaliz
dbo@azkoi a.eus.  Azkoi ko  Udalaren  datu
pertsonalen  tratamenduei  buruzko  informazio
gehiago  izateko,  h ps://azkoi a.eus/lege-oharrak

Azkoi a.

La base de licitud del tratamiento es el ar cu-
lo 6.1.b) del RGPD, el tratamiento es necesario para
la ejecución de un contrato en el que el interesado
es parte (aceptación de las bases reguladoras), el ar-

culo 6.1.e) del  RGPD: el tratamiento es necesario
para el cumplimiento de una misión realizada en in-
terés  público o en el  ejercicio de poderes públicos
conferidos  al  responsable  del  tratamiento:  Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y
Ley 2/2016, de 7 de abril, de Ins tuciones Locales de
Euskadi. y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

No están previstas comunicaciones adiciona-
les de datos a terceros salvo obligación legal, ni es-
tán  previstas  transferencias  internacionales  de  da-
tos.

Los datos personales objeto del presente tra-
tamiento se conservarán durante el empo necesa-
rio para cumplir con la finalidad para la que se reca-
baron y para determinar las posibles responsabilida-
des que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de datos. Será de aplicación lo dispuesto
en la norma va de archivos y documentación.

Las  personas  afectadas  podrán  ejercitar  los
derechos  de  acceso,  rec ficación,  supresión,  así
como otros  contemplados  en  la vigente  norma va
de protección de datos, cuando procedan, a través
del delegado de Protección de datos mandando un
email a dbo@azkoi a.eus. Para más información so-
bre  el  tratamiento  de  datos  del  Ayuntamiento de
Azkoi a, consulte h ps://azkoi a.eus/es/aviso-legal.
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kontsultatu.

XEDAPEN GEHIGARRIA 

Oinarri  hauetan  ezarri  gabeko  guz ari
dagokionez,  xedapen  hauek  aplikatuko  dira:
Dirulaguntzei  buruzko  azaroaren  17ko  38/2003
Lege  Orokorra;  Dirulaguntzei  buruzko  azaroaren
17ko  38/2003  Lege  Orokorra  onartzen  duen
uztailaren  21eko  887/2006  Errege  Dekretua  eta
Diru  Laguntzak  arautzen  dituen  udal  ordenantza
2020ko irailaren 8an GAOn 171 argitaratua.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

En todo lo no previsto en estas bases se esta-
rá a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones; en el Real Decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General  de Subvenciones y la ordenanza municipal
de  subvenciones  publicado  el  8  de  sep embre  de
2020 BOG 171.

4.-  AZKOITIKO GIZARTE LARRIALDIKO HARRERA-ETXEBIZITZAREN ERABILERA
ETA SARBIDEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZAREN HASIERAKO ONESPENA.

Honako irizpena aurkeztu da:

“GIZARTEA BATZORDE INFORMATIBOAREN

IRIZPENA

GAIA: AZKOITIKO GIZARTE LARRIALDIKO HARRERA-ETXEBIZITZAREN ERABILERA ETA
SARBIDEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZAREN ONARPENA.

AURREKARIAK 

I.- 2009ko apirilaren 6an onartu zuen Azkoi ko Udaleko osoko bilkurak, Gizarte
Larrialdiko Etxebizitzaren Araudia, hasieraz. Alegaziorik egon ez zenez,  uztailaren 17an
(GAO 133. zk.) argitaratu zen behin be ko onartutako testua. Bere oinarria du Gizarte
Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legean.

Gizarte-errealitatearen  bilakaera  dela  medio,  bate k;  eta,  beste k,  1996ko
legeak  Gizarte  Zerbitzuen  sistemaren  funtsezko  oinarriak  aurreikusteko  gauza  izan
bazen  ere,  12/2008  Legeak  gizarte-zerbitzuetarako  eskubidea  sustatzeko  eta
bermatzeko helburua zuen. Aipatutako xede horrek, dudarik gabe, indarrean zegoen
araudi-esparrua erreformatzea eta gizarte zerbitzuen lege berri  bat onartzea eragin
zuen. 
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Hori  horrela,  Gizarte  Zerbitzuei  buruzko  abenduaren  5eko  12/2008  Legea
onartu zen,  non bermatzen duen, bate k,  Gizarte Zerbitzuen Euskal  Sistema (GZES)
bera; eta, beste k, sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroa eskubide unibertsala eta
subjek boa legez. 

II.-  Gizarte  Zerbitzuei  buruzko  lege  horren  aurreikuspenekin  bat  etorriz,
indarrean  sartu  zen  185/2015  Dekretua,  urriaren  6koa,  GZESren  prestazio  eta
zerbitzuen  zorroari  buruzkoa.  Xede  du  GZESren  Prestazio  eta  Zerbitzuen  Zorroa
arautzea,  baita  prestazio  eta  zerbitzu  horiek  lortzeko  baldintzak,  irizpideak  eta
prozedurak arautzea ere. Eta, bide horreta k, aldarrikatutako eskubide subjek boa ez
ezik,  aipatutako  Zorroaren  prestazio  eta  zerbitzuak  eskaintzeari  dagokionez  euskal
administrazio publikoek dituzten betebeharrak mugatzea eta edukia ematea ere.

GZES zorroaren zerbitzuetako bat da Larrialdiko Harrera-Etxebizitza Zerbitzua,
udal-eskumeneko zerbitzua,  alegia.  185/2015 dekretuan zerbitzu  horren onuraduna
izateko  eska  daitezkeen  baldintza  orokorrak  eta  espezifikoak,  administra boak  eta
premiazkoak arautzen dira, baita premia-baldintzak balioesteko tresnak eta baliabide
edo  baliabideen  konbinazioaren  egokitasun-maila  erabakitzeko  esku  hartzen  duten
elementuak ere. Horiek guz ak I. eranskinean azaltzen dira fitxa indibidualetan, haiek
emateko  eskumena  duen  erakundearen  arabera  bilduta:  Larrialdiko  Harrera-
Etxebizitza (1.9.1). 

III.- Aldaketa juridikoez gain, gizarte-errealitatearen bilakaera egon da. Azkenengo
hamarkadetako  krisiek  prekarietatea  ekarri  dute  eta  prekarietate  horren  ondorioz
“bazterkerian  bizitzeko”  era  berriak  sortu  dira  eta,  horrega k,  aldatu  egin  dira
pertsonen  ezaugarriak  eta  artatutako  premiak.  Hara-hona  etxerik  gabe  geratzeko
arriskua  duen  pertsonaren  profil  tradizionala,  hau  da,  gizonezkoa,  adinduna,
nolabaiteko buru-nahasteaz eta alkoholaren kontsumitzaile ak boa,  aldatzen ari  da,
eta  orain  gazteagoak,  emakumeak,  etorkinak,  familiak,  buruko  gaixotasunak
dituztenak...  dira.  Horren ondorioz,  erakundeek eta ins tuzioek etengabe egokitzen
ibili behar dute, aldatzen ari diren egoera eta premiei ondo erantzun ahal izateko. 

Egoera honek, lehendik zaurgarritasun egoera batean aurkitzen diren talte konkretuen
gainean eragin berezia izan du eta ondorioz etxebizitza beharrak dituzten herritarren
kopurua  hasi  egin  da.  Baztertzeko  eta  pobrezia  izateko  arrisku  handiena  duten  bi
kolek bo,  guraso bakarreko familiak  (kasu  gehienetan  familia  horiek  emakume bat
dute buru) edo genero-indarkeria jasaten duten emakumeenak dira.

Genero-indarkeriaren egoeran dauden emakumeena arrisku berezia duen beste
talde bat da; izan ere, egoera horrek gizarte- eta lan-aukerak mugatzen ditu, eta horrek
gizarte-bazterketa  edo  pobrezia  eragin  ditzake.  Etxebizitza  bat  ez  izateak,
Indarkeriazko harreman bate k irteteko prozesu konplexua mantsotu egin dezake, eta

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.eus
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 31

E
S
K
U
6
b
1
9
b
b
9
4
-
2
2
5
3
-
4
c
6
9
-
a
c
a
a
-
3
e
4
1
5
2
c
0
5
f
8
7



zailtasun erantsia  dakar  lan  bat  aurkitzeko  (adibidez,  inoiz  lanik  egin  ez  bada),  are
gehiago seme-alabak ardurapean izanez gero.

Egoera horien  guz en ondorioz,  emakumeak dira  larrialdiko  harrera-zerbitzu
horren erabiltzaile potentzialak, bai genero-indarkeriaren ondorioz pobrezia-egoeran
daudelako, bai guraso bakarreko familia-unitate bateko burua delako.

Horrela, muturreko egoerak eta bazterkeria ekiditeko babes eta laguntza zerbitzu edo
elementuak jartzeaz  gainera,  nahitaezkoa da  zerbitzu  oso bat  izatea,  une konkretu
batean eta epe motzerako etxebizitza beharra duenari erantzuteko gauza izango dena.

Alde horreta k, bada, larrialdiko harrera-etxebizitza laguntza oinarrizko zerbitzua da
sistema horretan.

Hala, zerbitzua jaso behar dutenek dituzten beharren arabera guz ek aukera berberak
izatea bermatu behar du administrazio publikoak, eta baita zerbitzua jasotzen dutenek
zer ekarpen egin behar duten zehaztu ere, zerbitzua jaso behar dutenek dituzten diru-
sarreren arabera. Era berean, zerbitzuaren eta zerbitzua izateko eskubideen esparru
argi  bat  eskaini  behar  die  herritarrei.  Araudi  hauxe  da  hori  guz a  jaso  nahi  duen
dokumentua,  zerbitzua  zehazten  duten  puntu  argi  eta  baliagarri  batzuk  eskaintzen
dituena eta zerbitzua jaso behar duenari dituen eskubideak eta betebeharrak ulertzen
lagunduko diona.

Nolanahi  ere,  larrialdiko  harrera-etxebizitza  zerbitzuaren  araudi  honekin  ez  da
agortuko Udalak pertsonei kasu egiteko beste zerbitzu batzuk jartzeko bidea, baldin
eta  beste  zerbitzu  horiek  pertsonak  eta  haien  beharrak  doitzeko  bide  berritzaileak
badira,  –nahiz  metodologiaren  alde k,  nahiz  finantzabidearen  alderdi k  eta  nahiz
zerbitzua  jasotzen  duen  pertsonak  hornidura  modulatzeko  orduan  parte  ak boa
hartzearen alde k–, eta be ere dagokion organo eskudunaren oniritzia badute.

ZUZENBIDEZKO OINARRIAK

Udal-Idazkariak proposaturiko araudiaren aldaketaren inguruko txostena eman
duela, ondokoaren arabera:

1.- Ordenantzak arautzen duen zerbitzua – udal eskumenekoa

Apirilaren  2ko  7/1985  Legearen  25.  ar kuluaren  2.  ar kuluaren  e)  atalak
eskumenak  ematen  dizkie  udalei,  behar  sozialeko  egoeren  ebaluazio  eta
informaziorako  eta  gizarte-bazterkeria  egoeran  edo  arriskuan  dauden  pertsonei
berehalako arreta emateko.

Bestalde,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  tokiko  en tateei  aplikagarria  zaien
Euskadiko  Toki  Erakundeei  buruzko  apirilaren  7ko  2/2016  Legearen  17.  ar kuluak
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udalerrien eskumen propioak arautzen ditu eta horiek zein esparru materialetan erabili
ahal izango dituzten eskumen propioak zehazten ditu; 13. atalean, gizarte-zerbitzuak
antolatzea, planifikatzea eta kudeatzea.

Hori horrela, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduren 5eko 12/2008 Legearen 22.
ar kuluak, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoaren
ingurukoak,  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Gizarte  Zerbitzuen  Euskal  Sistemaren
Katalogoan  jasota  dauden  zerbitzuen  artean,  Lehen  Mailako  Arretako  Gizarte
Zerbitzuei  dagokionean,  1.9.1 atalean  Larrialdiko  harrera-etxebizitza zerbitzua
xedatzen da, udal eskumeneko zerbitzu gisa.

12/2008 Legearen III. Tituluaren I. Kapituluak, herri-administrazioen eskumenak
arautzen dituenean, 42. ar kuluan dio, udalei dagokienean, horiek eskumena izango
dutela,  bakoitzak  bere  udalerrian,  zenbait  eginkizun  betetzeko,  horien  artean,  1.-
Gizarte-zerbitzuen  arloan,  beren  zerbitzuak antolatzeko  erregelamenduak  egiteko
ahala.

Xedapen  horiek  aintzat  hartuta,  beraz,  Azkoi ko  udalak  eskumena  du
udalerriko Gizarte Larrialdiko Harrera-Etxebizitzari dagokion zerbitzua eskaintzeko eta
zerbitzua antolatzeko araudia egin eta onartzekoa.

2.- Araudiaren aldaketa onartzeko jardunbidearen izapidetzea

2016ko urriaren 2an indarrean sartu zen Herri Administrazioen Administrazio
Prozedura Erkidea arautzen duen urriaren 1eko 39/2015 Legeak, aurreko legediarekin
alderatuz, tulu berri bat ezarri zuen VI. Tituluan -  De la inicia va legisla va y de la
potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones - .

39/2015  Legearen  128.  ar kuluak,  besteak  beste,  toki  en tateek  araudiak
egiteko duten ahalmena xedatzen du:

“Ar culo 128. Potestad reglamentaria.

1.  El  ejercicio  de  la  potestad  reglamentaria  corresponde  al  Gobierno  de  la
Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad
con lo establecido en sus respec vos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de
acuerdo  con  lo  previsto  en la  Cons tución,  los  Estatutos  de  Autonomía  y  la  Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
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2.  Los  reglamentos  y  disposiciones  administra vas  no  podrán  vulnerar  la
Cons tución  o  las  leyes  ni  regular  aquellas  materias  que  la  Cons tución  o  los
Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de
las  Asambleas  Legisla vas  de  las  Comunidades  Autónomas.  Sin  perjuicio  de  su
función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán pificar delitos,
faltas  o  infracciones  administra vas,  establecer  penas  o  sanciones,  así  como
tributos,  exacciones  parafiscales  u  otras  cargas  o  prestaciones  personales  o
patrimoniales de carácter público.

3. Las disposiciones administra vas se ajustarán al orden de jerarquía que
establezcan  las  leyes.  Ninguna  disposición  administra va  podrá  vulnerar  los
preceptos de otra de rango superior.

Bestalde,  arauen  publizitateari  dagokionean,  ondokoa  xedatzen  du  aipatu
legearen 131. ar kuluak:

“Ar culo 131. Publicidad de las normas.

Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administra vas
habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y
produzcan  efectos  jurídicos. Adicionalmente,  y  de  manera  faculta va,  las
Administraciones  Públicas  podrán  establecer  otros  medios  de  publicidad
complementarios.

La publicación de los diarios o bole nes oficiales en las sedes electrónicas de la
Administración,  Órgano,  Organismo  público  o  En dad  competente  tendrá,  en  las
condiciones y con las garan as que cada Administración Pública determine, los mismos
efectos que los atribuidos a su edición impresa.

La  publicación  del  «Bole n  Oficial  del  Estado»  en  la  sede  electrónica  del
Organismo competente tendrá carácter oficial y autén co en las condiciones y con las
garan as que se determinen reglamentariamente,  derivándose de dicha publicación
los efectos previstos en el tulo preliminar del Código Civil y en las restantes normas
aplicables.
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Nobedade  gisa,  39/2015  Legearen  133.  ar kuluak  lege  mailako  arauak  eta
araudiak lantzeko jardunbidean,  herritarren parte-hartzea xedatzen du,  ondokoaren
arabera: 

Ar culo  133.  Par cipación  de  los  ciudadanos  en  el  procedimiento  de
elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos.

1. Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de
reglamento,  se  sustanciará  una  consulta  pública,  a  través  del  portal  web  de  la
Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las
organizaciones  más  representa vas  potencialmente  afectados  por  la  futura  norma
acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la inicia va.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los obje vos de la norma.

d) Las posibles soluciones alterna vas regulatorias y no regulatorias.

2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la inicia va,
cuando la norma afecte a los derechos e intereses legí mos de las personas, el centro
direc vo competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto
de  dar  audiencia  a  los  ciudadanos  afectados  y  recabar  cuantas  aportaciones
adicionales puedan hacerse por otras personas o en dades. Asimismo, podrá también
recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas
por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legí mos
se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

3.  La  consulta,  audiencia  e  información  públicas  reguladas  en  este  ar culo
deberán realizarse de forma tal que los potenciales des natarios de la norma y quienes
realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emi r su opinión, para lo cual
deberán  ponerse  a  su  disposición  los  documentos  necesarios,  que  serán  claros,
concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.

4.  Podrá  prescindirse  de  los  trámites  de  consulta,  audiencia  e  información
públicas  previstos  en  este  ar culo  en  el  caso  de  normas  presupuestarias  u
organiza vas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica,
la Administración local o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o
cuando concurran razones graves de interés público que lo jus fiquen.
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Cuando  la  propuesta  norma va  no  tenga  un  impacto  significa vo  en  la
ac vidad económica, no imponga obligaciones relevantes a los des natarios o regule
aspectos parciales de una materia, podrá omi rse la consulta pública regulada en el
apartado primero. Si la norma va reguladora del ejercicio de la inicia va legisla va o
de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente de
estos  procedimientos,  la  eventual  excepción  del  trámite  por  esta  circunstancia  se
ajustará a lo previsto en aquella.”

Ar kulu  horren  1.,  2.  eta  3.  atalek  xedaturikoa  betetzeko  xedez,  Gizarte
Ongizate  Saileko  Arduradun  teknikoak,  2021eko  maiatzaren  18an  emandako
txostenean  proposaturikoa  aintzat  hartuz,  Azkoi ko  udaleko  Alkate-Udalburuak,
2021eko maiatzaren 19an emandako Dekretu bidez, ondoko akordioak hartu zituen:

“LEHENENGO.- Udal  ordenantza garatu eta egin aurre k,  Gizarte Larrialdiko
Harrera-Etxebizitzaren  Erabilera  eta  Sarbidea arautuko  dituen ordenantza  kontsulta
publikoa egitea, 20 laneguneko epean zehar.

Beharrezko informazioa biltzen duen dokumentuak Gizarte Larrialdiko Harrera-
Etxebizitzaren Erabilera eta Sarbidea arautzen duen ordenantzaren memoria osatzen
du, Memoria hori ebazpen honetan atxikia dago eranskin gisara.

BIGARREN.- Ebazpen hau baliagarria izango da eta bere eraginak gauzatuko
ditu  Tokiko  Korporazio  honetako  web  gunean  argitaratzen  den  egune k  aurrera:
www.azkoi a.eus

HIRUGARREN.-  Herritar, erakunde eta elkarteek bere iritziak helaraz ditzakete
helbide elektroniko honen bidez: gizar@azkoi a.eus”

Azkoi ko  udaleko  www.azkoi a.eus webgunean  2021eko  maiatzaren  19an
argitaratu zen aipatu  aurre azko kontsulta eta arauzko  epea amaituta,  – 2021eko
ekainaren 16an amaitu zen - egiaztatu da ez dela herritar, erakunde edota elkarteen
alde k iritzirik jaso.

Baita ere, arlo buruak burutua du ordenantza proiektuaren gaineko Memoria,
aurre azko kontsultaren ondoren osatua eta 2021eko uztailaren 1ean sinatua.
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Orobat,  Toki  Araubidearen  Oinarriak  arautzen  dituen  apirilaren  2ko  7/1985
Legearen 49. ar kuluak, ordenantza edo araudiak edota horien aldaketak onartzeko
izapidetzeak ondoko jardunbidea jarraitu beharko duela xedatzen du:

Hasierako  onespena,  Plenoari  dagokiona,  aipatu  Legearen  22.2.d)  ar kuluan
araututakoaren arabera.

Informazio publikoa eta interesatuen entzunaldiko epea, 30 lanegunekoa, erreklamazio
eta iradokizunak aurkez daitezen.

Aurkezturiko  alegazioak  ebatzi  eta  ordenantza  edo  araudiaren  behin  be ko  testua
onartzea, udalbatza plenoari dagokiona.

Informazio  publikoko  epea iragan eta  inolako  erreklamaziorik  ez  balitz  aurkeztuko,
araudia behin be kotzat onartua emango da.

Lege horren 70. ar kuluaren 2. atalak araudien publikatzearen eta indarrean
sartzearen inguruan ondokoa xedatzen du:

“2. Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o no fican
en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el ar culado de las normas
de  los  planes  urbanís cos,  así  como  los  acuerdos  correspondientes  a  éstos  cuya
aprobación  defini va  sea  competencia  de  los  entes  locales,  se  publicarán  en  el
"Bole n Oficial" de la Provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado
completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el ar culo 65.2 salvo
los presupuestos  y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los
términos  establecidos  en  la  Ley  39/1988,  de  28  de  diciembre,  reguladora  de  las
Haciendas  Locales.  Las  Administraciones  públicas  con  competencias  urbanís cas
deberán tener, a disposición de los ciudadanos que lo soliciten, copias completas del
planeamiento vigente en su ámbito territorial.”

Indarrean sartzearen inguruan Lege horren 65.2 ar kuluak ondokoa xedatzen
du: “2. El requerimiento deberá ser mo vado y expresar la norma va que se es me
vulnerada. Se formulará en el plazo de quince días hábiles a par r de la recepción de
la comunicación del acuerdo.”

Proposatzen  den  testuak  aurreko  ordenantza  modu  nabarmenean  aldatzen
duela eta, testu berria onartzea proposatzen da, zeinaren xedapen indargabetzailean
indargabetzen  den  2009ko  apirilaren  6an  hasieraz  onartutako  Gizarte  Larrialdiko
Etxebizitzaren Araudia.
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3.- Organo eskuduna

Goian  aipatu  den  moduan,  Toki  Araubidearen  Oinarriak  arautzen  dituen
apirilaren  2ko  7/1985  Legearen  22.2.d)  ar kuluan  xedatutakoaren  arabera,
ordenantzen edo araudien onespena Udalbatza Plenoaren eskumena da.

Gizarte Ongizate, Berdintasuna, Integrazioa, Hezkuntza eta Euskarako Batzorde
Informa boak, 2021eko uztailaren 14an egindako bileran, gaia aztertu eta irizpena hau
eman zuen, honako emaitza honekin:

Aldeko botoak: 
 Janire Igoa Merino
 Sonia Vázquez Tejerina
 Mertxe Zubillaga Albizu
 Iraitz Otaño Mujika
 Ane Miren Peña Larrañaga
 Jose Joakin Etxaniz Peña

Kontrako botoak:

Abstentzioak:

Aurreko guz a kontuan izanda, organo eskuduna den Udalbatza Plenoari honako
irizpen hau onartzea proposatu dio Gizartea Batzorde Informa boak aho batez:

IRIZPENA

LEHENA.-  Azkoi ko  Gizarte  Larrialdiko  Harrera-Etxebizitzaren  Erabilera  eta
Sarbidea arautzen duen ordenantza hasieraz onartzea, zeinak 2009ko apirilaren 6ko
datan  hasieraz  onartutako  Gizarte  Larrialdiko  Etxebizitzaren  Araudia indargabetzen
duen (Araudiaren testu osoa eransten zaio I. Eranskinean).

BIGARRENA.-  Aipatu espedientea informazio publikoan jartzea hogeita hamar
(30)  laneguneko  epean,  Gipuzkoako  Aldizkari  Ofizialean  argitaratzen  den
biharamune k zenbatzen hasita, herritarrek aztertu eta erreklamazio edo iradokizunak
aurkeztu ahal ditzaten.

Informazio  publikoko  epea  iragan  eta  inolako  erreklamaziorik  ez  balitz
aurkeztuko, araudia behin be kotzat onartua emango da. Alegazioak aurkezten badira,
horiek ebatzi eta Udalbatza Plenoak behin be ko testua onartu beharko du.
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7/1985  Legearen  70.2  ar kuluarekin  bat,  behin  be ko  testua  Gipuzkoako
Aldizkari  Ofizialean,  eta  Azkoi ko udalaren web orrian argitaratuko da eta  araudia,
horren behin be ko testua argitaratzen dene k 15 lanegunetara sartuko da indarrean,
Lege horren 65.2 ar kuluak xedaturikoarekin bat. 

HIRUGARRENA.-  Erabaki hauek  Gipuzkoako Aldizkari  Ofizialean eta Azkoi ko
Udalaren web orrian eta Gipuzkoako Atarian argitaratzea.”

GIZARTE LARRIALDIKO HARRERA
ZERBITZUA ARAUTZEKO ORDENANTZA

ZIOEN AZALPENA

Ordenantza  honen  xedea  larrialdiko
harrera-etxebizitzaren  erabilera  eta
sarbidea arautzea da.

Baliabide honen sorrerak eta erregulazioak
Udalak premiazko alojamenduaren arloan
duen  eskumena  arautzen  duten  araudiei
erantzuna ematen die.

Gizarte  larrialdietarako  etxebizitzaren
xedea  da  erregelamendu  honetako
2.ar kuluan  zehaztutako  premia/larrialdi
egoerei  erantzutea,  etxebizitza  hau  aldi
baterako  erabiltzeko  aukera  eskainita.
Etxebizitza hau lagatzeak zerbitzu publiko
baten  eskaintza  suposatzen  du;  eta
horrega k  herri  Administrazioen
zerbitzuen  eskaintza  arautzen  duen
araubidea  bete  behar  du;  beraz,  aldi
baterako  harrerako  etxebizitza  erabiltzen
duten  pertsonak  Azkoi ko  Udalarekin
izango duen harremana ez da alokairuari
dagokion  figura  juridikoa  izango.
Etxebizitzaren lagatzea  ez  da  mugagabea
izango.

12/2008  Legeak,  abenduaren  5ekoa,
Gizarte Zerbitzuei buruzkoak 42.ar kuluan
ezartzen  duenaren  arabera,  Udalaren

ORDENANZA REGULADORA DEL
SERVICIO DE ACOGIMIENTO DE URGENCIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  presente  ordenanza  ene  por  objeto
regular el uso y el acceso al piso de acogida
de urgencia de carácter municipal.

La  creación  y  regulación  de  este  recurso
viene  a  responder  a  las  dis ntas
norma vas que regulan la competencia del
Ayuntamiento  en  materia  de  alojamiento
de urgencia.

El  obje vo  del  piso  de urgencia  social  es
dar  repuesta  a  situaciones  de
urgencia/emergencia  definidas en  el
ar culo  2  de  la  presente  ordenanza
mediante el  acceso temporal al  uso de la
vivienda.  La  cesión  de  este  piso  ene
carácter  de  prestación  de  un  servicio
publico y debe atender,  por lo tanto, a la
norma va  que  regule  la  prestación  de
servicios de las Administraciones Publicas,
es decir, la relación de la persona usuaria
del  piso  de  acogida  temporal  con  el
Ayuntamiento de Azkoi a que ges ona el
servicio  no  cons tuirá  figura  jurídica  de
arrendamiento.  En  ningún  caso  la  cesión
del piso se realizara por empo indefinido.

La  Ley  12/2008,  de  5  de  diciembre  de
Servicios Sociales, establece, en su ar culo
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eskumena izango da,  bakoitzari  dagokion
udal  barru an,  ondorengo  funtzioak
betetzea:  Euskal  Gizarte  Zerbitzuen
Sistemako  Prestazioen  eta  Zerbitzuen
Katalogoko  oinarrizko  arretarako  gizarte
zerbitzuak hornitzea.

Era berean, 185/2015 Dekretuak, urriaren
6koak,  Gizarte  Zerbitzuen  Euskal
Sistemako  prestazioen  eta  zerbitzuen
zorroari buruzkoak, 33.2.a) ar kuluan udal
eskumeneko  zerbitzuak,  prestazioak  eta
laguntza  ekonomikoak  garatzen  ditu,  eta
aditzera ematen du, oinarrizko arretarako
gizarte  zerbitzuen  artean,  besteak  beste,
harrera-etxebizitza egongo da.

Ordenantza  honetan,  beraz,  gizarte-
larrialdiko  egoerei  erantzuteko  harrera-
etxebizitza  arautuko  da.  Etxebizitza
honetan  alojamendua  eskaintzen  zaie
iraupen laburreko egonaldia  behar  duten
pertsonei eta bizikidetza-unitateei, gizarte-
larrialdiko  edo  emergentziazko  egoera
batek  eragindako  alojamendu-gabeziari
aurre egin ahal izateko.

Arauak,  urriaren  1eko  Administrazio
Prozedura  Erkidearen  39/2015  Legearen
behar,  eraginkortasun,  proportzionalitate,
segurtasun  juridiko  eta  gardentasun
printzipioetara egokitzen da.

Ordenantza  honen  beharrezkotasuna
beraz,  Azkoi ko  Udaleko  larrialdiko
harrera-etxebizitza zerbitzuaren prozedura
arauak zehaztean datza,  ahalik  eta  kostu
baxuen eta  eraginkortasun handien duen
eta  zerbitzuaren  errealitatera  egokitzen

42  que  será  competencia  de  los
Ayuntamientos  en  el  ámbito  de  sus
respec vos  términos  municipales,  la
realización de las siguientes  funciones:  La
provisión  de  los  servicios  sociales  de
atención  primaria  del  Catalogo  de
Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco
de Servicios Sociales.

A su vez, el Decreto 185/2015 de 6
de  octubre  de  cartera  de  prestaciones  y
servicios  del  Sistema  Vasco  de  Servicios
Sociales desarrolla en su ar culo 33.2 a) los
servicios  y  prestaciones,  o  ayudas
económicas  de  competencia  municipal  e
indica que, dentro de los servicios sociales
de atención primaria, entre otros estará el
piso de acogida.

En esta  Ordenanza se regulará  el  piso de
acogida para la atención de situaciones de
urgencia  social  en  el  que  se  ofrece
alojamiento  a  personas  y  unidades  de
convivencia que requieren una estancia de
corta duración para poder hacer frente a la
carencia  de  alojamiento  derivada  de  una
situación de emergencia.

La  norma  se  adecuá  a  los  principios  de
necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,
seguridad  jurídica,  transparencia  y
eficiencia exigidos en la Ley 39/2015, de 1
de  octubre,  del  Procedimiento
Administra vo  Común  de  las
Administraciones Públicas. 

Así,  la  Ordenanza  es  necesaria  pues
permite  establecer  los  cauces
procedimentales a través de los  cuales ha
de efectuarse la prestación del servicio de
acogida de urgencia del Ayuntamiento de
Azkoi a, y la eficacia queda garan zada a
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den prozedura arin bat ezarriz. Araua bat
dator proportzionaltasun printzipioarekin,
funtzionamendu  egokirako  beharrezko
erregulazioa dakarrelako.

Segurtasun  juridikoaren  printzipioa
bermatzeko,  araudia  arau-esparru
egonkor eta koherente batean sartzen da,
eta horren edukia bat dator Euskal Gizarte
Zerbitzuen  Sistemako  Prestazioen  eta
Zerbitzuen  Katalogo  eta  185/2015
Dekretuak,  urriaren  6koak,  Gizarte
Zerbitzuen  Euskal  Sistemako  prestazioen
eta  zerbitzuen  zorroak  gai  horri  buruz
ezarritako erregulazioarekin.

Horrega k guz aga k, Ordenantza honen
legezko  oinarria  Toki  Araubidearen
Oinarriak  arautzen  dituen  apirilaren  2ko
7/1985  Legea  eta  Gizarte  Zerbitzuei
buruzko abenduaren 5ekoa 12/2008 Legea
dira.

Era berean, arauan jasotako erregulazioak
eraginkortasun-printzipioa  gauzatzen
laguntzen  du,  zerbitzuaren  prestazioa
eraginkorragoa bihurtuz; izan ere, aurreko
ordenantza  ez  dator  bat  gaur  egungo
zerbitzua emateko moduarekin eta honen
eguneratzea  eta  sinplifikatzea
ezinbestekoa da.

Hau egiterakoan,  4/2005  otsailaren  18ko
Emakumeen  eta  Gizonen  Berdintasuneko
Legeak  aipatutako  printzipio  orokorrak
hartu  dira  kontuan:  Tratu  berdintasuna,
aukera-berdintasuna,  aniztasuna  eta
ezberdintasunaren  errespetua,  genero-
ikuspegiaren  integrazioa  eta  ekintza
posi boa.

través  del  establecimiento  de  un
procedimiento  ágil  que  se  ajusta  a  la
realidad del servicio.  La norma es acorde
con  el  principio  de  proporcionalidad,  al
contener  la  regulación  imprescindible  su
correcto funcionamiento.

Para  garan zar  el  principio  de  seguridad
jurídica,  el  Reglamento  se  integra  en  un
marco  norma vo  estable  y  coherente,
resultando  su  contenido  acorde  con  la
regulación sobre la materia establecida en
la Cartera y en el Catalogo de Prestaciones
del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

Por todo ello, la presente Ordenanza ene
su fundamento legal en la Ley 7/1985, de 2
de  abril,  reguladora  de  las  Bases  de
Régimen Local, y La Ley 12/2008, de 5 de
diciembre de Servicios Sociales.

Igualmente,  la  regulación contenida  en  la
norma  contribuye  a  hacer  efec vo  el
principio  de  eficiencia  realizando  un  uso
mas  eficaz  del  servicio,  ya  que,  la
ordenanza  anterior  no  se  corresponde  al
actual  funcionamiento  del  servicio  siendo
para  ello  necesaria  su  actualización  y
simplificación.

En su elaboración se han tenido en cuenta
los principios generales mencionados en la
Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad
de Mujeres y Hombres: igualdad de trato,
igualdad  de  oportunidades,  respeto  a  la
diversidad y a la diferencia, integración de
la perspec va de género y Acción posi va.
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XEDAPEN OROKORRAK

1. ar kulua. Xedea.

Araudi  honek  egoera  kri koei  erantzun
nahi  dien  larrialdiko  behin-behineko
harrera zerbitzua arautzea du helburu.

2. ar kulua. Zerbitzuaren definizioa.

A)  Zerbitzu  honek  ostatu  ematen  die
gizarte-larrialdiko  edo  gizarte-premiazko
egoera baten ondorioz ostaturik ez izateari
aurre  egin  ahal  izateko  edo  genero-
indarkeriaren  egoera k  biziberritu  eta
egoera hori gainditu ahal izateko iraupen
laburreko  egonaldia  behar  duten
pertsonei eta bizikidetza-unitateei.

B)  Laguntza-intentsitate  txikiko  zerbitzua
da,  eskaintzen  ez  duena  harrera-etxean
etengabe  egon behar  duen langilerik  eta
harrera-etxeari  berariaz  esleitutako
langilerik.  Halere,  Azkoi ko  Udaleko
Gizarte  Zerbitzuek  jarraipena  egingo  die
pertsonei,  etxebizitza  beharra  eraman
duten  egoerei   eta,  hala  bada  kasua,
pertsona  edo  familia  unitate  bakoitzari
dagokion arreta pertsonaleko planari. 

C) Araudi  honen  ondorioetarako,
honakoak joko dira A) atalean aipatutako
egoerak:

-  Etxeko  indarkeria  edota  genero
indarkeria  ematen  den  kasuetan.  Azken
egoera  horretan,  be  ere  norberaren
edota  etxebizitzan  egon  daitekeen
pertsonen  segurtasuna  arriskuan  jarri
dezakeen egoerarik ez badago. 

DISPOSICIONES GENERALES

Ar culo 1. Objeto.

La  presente  Ordenanza  ene  por  objeto
regular  el  servicio  de  acogimiento  de
urgencia en pisos de acogida temporal.

Ar culo 2. Definición del servicio.

A)  Ofrece  alojamiento  a  personas  y
unidades  de   convivencia  que  requieren
una estancia de corta duración para poder
hacer frente a la carencia de  alojamiento
derivada de una situación de emergencia o
urgencia social, o disponer de un domicilio
desde el que poder recuperarse y superar
una situación de violencia domés ca.

B)  Se  trata  de  un  servicio  de  baja
intensidad  asistencial  que  no  cuenta  con
personal  de  atención  permanente  en  el
piso de acogida o personal específicamente
asignado al mismo. Sin embargo, desde los
Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  de
Azkoi a  se  hará  un  seguimiento  a  las
personas usuarias, se atenderán las causas
que  han  llevado  a  cabo  la  necesidad  de
vivienda y, en su caso, el plan de atención
personal correspondiente a cada persona o
unidad familiar.

C)  A  los  efectos  de  este  Reglamento,  se
considerarán como circunstancias a que se
refiere el apartado A) las siguientes:

-  En  caso  de  violencia  domes ca  y/o
violencia  de  genero.  En  esa  ul ma
circunstancia, siempre y cuando no existan
situaciones que puedan poner en peligro la
seguridad de sí  mismas o de las personas
que puedan estar en la vivienda.
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-  Udalak  harrera  zerbitzua  behar  duen
pertsonaren nahiz  pertsonen bizitoki  den
eraikina   hondoa  jotzeko  zorian  dagoela
jotzea.

- Famili unitatearen bizitokia den eraikina
ez  erabiltzeko  moduan  uzten  duen
hondamendia,  sutea,  uholdea  nahiz
antzeko ezbeharra.

-  Bestelako  larrialdi-egoerak,  gizarte
txostenaren  bidez  behar  bezala
jus fikatzen direnak. 

ONURADUNAK

3.  ar kulua.  Onuradun  izateko
betekizunak.

a)  Azkoi an,  gutxienez,  6  hilabeteko
errolda  eta  bizikidetza  efek boa  duten
pertsona edo bizikidetza unitateak.

Salbuespen  gisa,  onuradunak   izan
daitezke  erroldaren  eta  bizikidetza
efek boaren  betekizuna  betetzen  ez
duten pertsonak edo bizikidetza unitateak,
gizarte-premia  larrikotzat  definitutako
gizarte txostenak egiaztatuta.

b) Beste udalerri batzuetako pertsonak ere
hartu  ahal  izango  dira,  baldin  eta
eskatzailea erroldatuta dagoen udalerriko
udalak edo erakunde eskudunak a) atalean
zehaztutakoak  egiaztatzen  baditu,  eta
kasu  guz etan  gizarte-premia  larrikotzat
definitutako  gizarte  txostena  aurkeztu
beharko du udalak edo erakundeak. Dena

- Declaración municipal de ruina inminente
de la edificación que sirva de residencia a la
persona  o  personas  necesitadas  de  la
acogida.

-  Catástrofe,  incendio,  inundación  y
fenómenos  similares  que  inhabiliten  la
edificación  que  sirva  de  residencia  de  la
unidad familiar.

-  Otras  situaciones  de  emergencia
debidamente  jus ficadas  mediante
informe de los Servicios Sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS

Ar culo  3.  Requisitos  para  la
determinación  de  las  personas
beneficiarias.

a) Personas o unidades convivenciales con
empadronamiento  y  convivencia  efec va
en Azkoi a de al menos 6 meses.

Excepcionalmente podrán ser beneficiarias
aquellas  personas  o  unidades
convivenciales  que  no  cumplan  con  el
requisito  de  empadronamiento  y
convivencia efec va, previa comprobación
de  informes  sociales  definidos  como  de
necesidad social urgente.

b)  Se  podrán acoger  a  personas de otros
municipios, siempre que el Ayuntamiento u
Organismo competente del municipio en el
que  esté  empadronada  la  persona
solicitante  acredite  lo  establecido  en  el
apartado  a)  y  en  todo  caso  el
Ayuntamiento o En dad deberá presentar
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dela,  Azkoi an  erroldaturikoek
lehentasuna izango dute.

c)  Adinez  nagusia  den eskatzailea,  eta,
hala  badagokio,  eskatzailearen
ardurapean,  tutoretzapean  edo
zaintzapean egonik normalean harekin bizi
diren  pertsonak,  adin  nagusikoak  edo
adingabeak izan.

4.  ar kulua.  Erabiltzaileen  eskubide  eta
betebeharrak.

Oro  har,  larrialdiko  harrera-etxebizitzan
artatutako  pertsonek  Euskal  Autonomia
Erkidegoko  gizarte  zerbitzuen  erabiltzaile
eta  profesionalen  eskubide  eta
betebeharren gutuna eta iradokizunen eta
kexen  araubidea  onartzen  dituen
apirilaren 6ko 64/2004 Dekretuan jasotako
eskubideak eta betebeharrak izango ditu.

Halere, honakoak izango dira eskubide eta
betebehar espezifikoak:

A) Eskubideak.

- Etxebizitza erabiltzeko eskubidea.

-  Norberaren  izaera,  giza  duintasun  eta
in mitatearekiko  errespetua.  Ezingo  da
inor  baztertu  ez  gizarte  mailan,  ez  maila
ekonomikoan,  ezta  maila  moralean  edo
ideologikoan ere.

-  Bakoitzak  behar  duen  informazioa
jasotzeko eskubidea, bai ahoz, bai idatziz.

-  Prozesuarekin zerikusia duen informazio

un  informe  social  definido  como  de
necesidad  social  urgente.  No  obstante,
tendrán  prioridad  quienes  cuenten  con
empadronamiento en Azkoi a.

c) La persona solicitante mayor de edad y,
en  su  caso,  aquellas  mayores  de  edad  o
menores de edad que, estando a su cargo,
bajo  su tutela  o  cuidado,  convivan
habitualmente.

Ar culo 4. Derechos y Obligaciones de las
personas usuarias del servicio.

Con  carácter  general,  las  personas
atendidas en el piso de acogida de urgencia
tendrán  los  derechos  y  obligaciones
recogidos en el Decreto 64/2004, de 6 de
abril,  por  el  que  se  aprueba  la  carta  de
derechos  y  obligaciones  de  las  personas
usuarias  y  profesionales  de  los  servicios
sociales  de  la  Comunidad  Autónoma  del
País  Vasco y  el  régimen de sugerencias  y
quejas.
No  obstante,  serán  derechos  y  deberes
específicos:

A) Derechos.

-  Disfrutar del uso de la vivienda.

-  Respetar  su  personalidad,  dignidad
humana e in midad,  sin  que pueda sufrir
discriminación por  razones de po social,
económico, moral o ideológico.

- Recibir la información que precisa, verbal
o escrita.

-  Mantener  a  confidencialidad  de toda  la
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guz aren  konfidentzialtasuna,
ezinbestekoa  egiten  duten  lege-
eskakizunenga k izan ezik.

-  Behar  izanez  gero,  erabiltzaileek  behar
dituzten  zerbitzuak  eta  prestazioak
sozialak  kudeatuko  dituzte  Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuetako langileek. 

-  Erabiltzaileak  bere  etxebizitzako  giltza
edukitzeko  eskubidea,  indibidualizazio
printzipioa  bete  ahal  izateko.  Halere,
arduradunak  ere   giltzaren  kopia  bat
izango du, beharrezkoa denean erabili ahal
izateko.

-  Etxebizitzan  erroldatzeko  eskubidea
izango  dute  harrera-etxebizitzan  dauden
pertsonek.

B) Betebeharrak

-   Zerbitzua erabili  behar  izatera eraman
duen  egoera  aldatzeko  egoki  jotako
kudeaketa  administra boak,  judizialak
nahiz  bestelakoak  egitea.  Erreferentziako
gizarte  langilearekin  adostutako  esku
hartze plana betetzea.

-  Etxebizitza  eta  ekipamendu  guz ak
zaintzea.

- Instalazioak zaindu egin beharko dituzte,
eta  altzari,  tresna  eta  ematen  zaizkion
beste  gauza  guz ak  bereak  balira  bezala
zaindu.

-  Zerbitzuan  ez  sartzea,  baimenik  izan
gabe,  altzaririk  eta  etxeko  tresnarik.
Norberaren  erabilerarako  direnak  baino

información  relacionada  con  su  proceso,
salvo por  exigencias  legales  que lo  hagan
imprescindible.

-  En  caso  de  necesitarlo,  el  personal  del
Servicio  Social  de  Base,  ges onará  a  las
personas  usuarias  los  servicios  y
prestaciones sociales que precisen.

- Tener la llave de su apartamento, con el
objeto  de  cumplir  el  principio  de
individualización,  sin  perjuicio  de  que  la
persona  responsable  del  servicio  tenga
copia  de  la  llave  para  u lizarlo  en  caso
necesario.

- Las personas que se encuentren enel piso
de  acogida  tendrán  derecho  a
empadronamiento en la vivienda.

B) Obligaciones

-  Realizar  las  ges ones  administra vas,
judiciales o de otra índole que se es men
oportunas para modificar la situación que
ha  mo vado  la  u lización  del  servicio.
Cumplimiento  del  plan  de  intervención
acordado con la persona de referencia.

-  Cuidar  de  la  vivienda  y  de  su
equipamiento.

-  Mantener  el  buen  estado  de  las
instalaciones,  cuidando  como  propios  los
muebles, enseres y demás elementos que
les sean facilitados.

- No introducir al servicio, sin autorización
previa,  ningún  mobiliario  ni  enseres
domés cos, permi éndose unicamente los
de uso personal.
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ezingo dira sartu.

-  Animaliarik  edo  material  an higieniko
edo  arriskutsuak  ez  sartzea.  Salbuespen
gisa,  txakur  gidarien  buruzko  azaroaren
17/1997  Legean  edo  baliabidea  mende
duen  erakundeak  salbuespen  gisa
baimendutako beste  kasu  batzuetan izan
ezik.

-  Osasunarentzat  kaltegarriak  diren
legezko  (alkohola,  tabakoa)  edo  legez
kanpokoa  den  inolako  sustantziarik  ez
kontsumitzea.

-  Gaixotasun  mental  eta/edo  infekto-
kutsakorren  bat  izanez  gero,
tratamenduari ez uko egitea.

- Etxebizitza utzi nahi edo utzi behar izanez
gero,  arduradunari  jakinarazi  beharko
diote.

-  Gizalege  eta  bizikidetza  arauak
errespetatu  beharko  dituzte,  bai
guz ontzako guneetan, baita etxe barruan
ere.
-  Arduradunari  etxebizitzan  sartzen  utzi
beharko  diote,  pertsona  horrek  izango
baitu  jarraipenaren  eta  funtzionamendu
egokiaren ardura. Baita gizarte zerbitzuek
baimendutako bestelako pertsonei ere.

-  Hainbat bizikidetza  unitateko pertsonek
partekatzen  badute  zerbitzua,  elkarrekin
bizitzeko  arauak  bete  beharko  dira,
garbiketa  dela,  higienea  dela,  ordutegiak
direla.  Norbere  seme-alabez  arduratuko
da,  bai  eta  bere  gela  eta  objektu
pertsonalak  txukun  eta  garbi  edukitzeaz
ere.  Etxeko  lanei  eta  osagai  komunei
dagokionez,  akordio  batera  iritsi  beharko

-  No introducir  en  el  servicio  animales  ni
almacenar  materiales  an higienicos  y/o
peligrosos. Con carácter excepcional, la Ley
17/1997,  de  17  de  noviembre,  de  Perros
Guía  o  en  otros  casos  autorizados
excepcionalmente  por  el  organismo
dependiente del recurso sera permi do.

-  No  consumir  sustancias  nocivas  para  la
salud,  sean  legales  (alcohol,  tabaco)  o
ilegales.

-  No  negarse  al  tratamiento  en  caso  de
enfermedad mental y/o infecto-contagiosa.

-  Comunicar a la  persona de referencia la
necesidad  o  voluntad  de  abandonar  la
vivienda.

-  Respetar  las  normas  de  civismo  y
convivencia, tanto en los espacios comunes
como dentro de los apartamentos.

-  Permi r  el  acceso al  apartamento de la
persona responsable que será la encargada
del seguimiento y buen funcionamiento de
los  mismos,  así  como  a  otras  personas
autorizadas por los servicios sociales.

- En caso de que el servicio sea compar do
por  varias  personas  de dis ntas  unidades
de  convivencia,  se  deberán  cumplir  las
normas  de  vida  colec va  en  cuanto  a  la
limpieza,  higiene,  horarios,  etc.  Cada cual
será responsable de sus hijos e hijas si los
hubiere  y  del  orden  y  limpieza  de  su
habitación y objetos personales. Respecto
de  los  trabajos  domés cos  de  los

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.eus
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 46

E
S
K
U
6
b
1
9
b
b
9
4
-
2
2
5
3
-
4
c
6
9
-
a
c
a
a
-
3
e
4
1
5
2
c
0
5
f
8
7



dute eta, gero, errespetatu eta bete.

-Errespetatzea etxebizitza erabiltzen duten
pertsonen  pentsamendua,  iritzia,  eta
ideologia askatasuna. 

-  Azkoi ko  Udalaren  baimena  ez  duten
pertsonei ez uztea zerbitzua baliatzen.

-  Etxebizitzan  irabazi  xedea  duen
jarduerarik ez egitea.

-  Onuradunen  arteko  gatazka  edo
desadostasunaren  kasuan,  Gizarte
Zerbitzuetako  pertsonalak,  egoera
aztertuko  du  eta  onartu  eta  bete  behar
diren erabaki aproposenak hartuko ditu.

-  Zerbitzuko  giltzak  ez  kopiatzea,  ez  eta
inori uztea ere. Egonaldia amaituta, giltzak
Udaletxean utzi beharko dira.

-  Zerbitzuan  gertatzen  diren  kalte,
konponketa  edo  hobekuntza  premia
guz ak Gizarte Zerbitzuei aditzera ematea.
Zentzu  horretan,  erabat  debekatuta
egongo  da  edozein  konponketa  egitea,
aldez  aurreko  baimenik  izan  gabe.
Matxura  bat  konpondu  ahal  izango  da
onuradunaren ekimenez, jaiegunetan edo
udal  zerbitzuen  funtzionamendu-
ordutegi k  kanpo  gertatutako  premiazko
egoeretan;  kasu  horretan,  ahal  bezain
laster jakinaraziko zaie udal zerbitzuei, eta,
edonola  ere,  hurrengo  72  orduak  baino
lehen.

diferentes  elementos  comunes  de  uso,
llegarán a un acuerdo que deberán aceptar
y cumplir.

-Respetar  el  pensamiento,  la  opinión y  la
libertad  ideológica  de  las  personas  que
u lizan la vivienda.

- No permi r el uso del servicio a personas
no  autorizadas  por  el  Ayuntamiento  de
Azkoi a.

-  No  desarrollar  en  el  piso  ac vidad
lucra va alguna.

- En caso de diferencias o conflictos entre
las  diferentes  personas  beneficiarias  del
piso,  será  el  personal  de  los  Servicios
Sociales quien analice la situación tomando
las decisiones oportunas.

- No hacer copia de las llaves del servicio ni
prestárselas a otra persona. Al  finalizar  la
estancia se deberán entregar las llaves en
el  Ayuntamiento  el  mismo  día  que  se
abandone el servicio.

-  Comunicar a los Servicios Sociales todas
las necesidades de deterioro, reparación o
mejora que se produzcan en el servicio. En
este  sen do,  queda  terminantemente
prohibida  cualquier  reparación  sin
autorización previa. Se podrá solventar una
avería  por  inicia va  de  la  persona
beneficiaria,  en  caso  de  urgencia
sobrevenida  en  días  fes vos  o  fuera  del
horario de funcionamiento de los servicios
municipales, en cuyo caso se comunicará lo
antes posible a los servicios municipales y,
en  todo  caso,  antes  de  las  72  horas
siguientes.
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- Udal ordenantza fiskaletan jasotako tasa
ordaintzea.

-  Epea  amaitzen  denean  edo  Udaleko
Gizarte  Zerbitzuek  eskatzen  dutenean
etxebizitza uztea.

PROZEDURA

5. ar kulua. Eskaera.

a)  Sartzeko  hasierako  eskaera  Udaleko
gizarte  zerbitzuen  bidez  egingo  da,  eta
beraiek  berehala  tramitatuko  dute,
egoeraren  larritasunak  hala  eskatzen
duelako.  Normalizatutako  eskaera-
orriaren bidez egingo da eskaera.

Eskaerarekin  batera  jakinaraziko  zaie
eskatzaileei  Azkoi ko  Udalak  egiaztatu
egingo  dituela  datu-bitartekaritzako
plataformako  zerbitzueta k  eta  beste
administrazio  batzueta k  ordenantza
honetan ezarritako ondorengo baldintzak.

Eskatzaileek  egiaztapen  horren  aurka
egiteko aukera izango dute; kasu horretan,
dagokion dokumentazioa  aurkeztu
beharko dute.

Datu-bitartekaritzako  plataformaren
bidez eskatuko diren zerbitzuak:

1.- Azkoi ko Udala:
-Banakako  errolda  historikoaren

datuen kontsulta.
-Etxeko  erroldako  datuen

kontsulta.

- Abonar la tasa prevista en las ordenanzas
fiscales municipales.

-  Abandonar  el  piso  cuando  concluya  el
plazo o cuando así lo decidan los Servicios
Sociales.

PROCEDIMIENTO DE ACCESO

Ar culo 5. Solicitud.

a)  La  solicitud  deberá  ser  dirigida  al
departamento  de  Servicios  Sociales  del
Ayuntamiento  y  serán  ellos  quienes
tramiten esa solicitud con celeridad dada la
urgencia  de  la  situación.  La  solicitud  se
hará mediante impreso normalizado.

Se informará a las personas solicitantes que
el Ayuntamiento de Azkoi a va a verificar
los  siguientes  requisitos  establecidos  en
esta  ordenanza,  desde  los  servicios  de  la
plataforma de  intermediación  de  datos  y
otras administraciones. 

Los solicitantes tendrán la opción de
oponerse a esa verificación, en cuyo caso
deberán  presentar  la  documentación
per nente.

Servicios  que  se  solicitarán
mediante la plataforma de intermediación
de datos:

1. Ayuntamiento de Azkoi a: 
-Consulta de datos individuales del

padrón histórico.
-Consulta  de  datos  del  padrón
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-Udalak  harrera  zerbitzua  behar
duen  pertsonaren   nahiz  pertsonen
bizitoki  den  eraikina  berehalako  aurri
egoeran  dagoela  egiaztatzen  duen
txostena. -Famili unitatearen bizitokia den
eraikina  ez  erabiltzeko  moduan  uzten
duen hondamendia, sutea, uholdea nahiz
antzeko  ezbeharra  egiaztatzen  duen
txostena.

2. Poliziaren zuzendaritza nagusia:
-Eskatzailearen  eta  bere  bizikidetza
unitateko  pertsona bakoitzaren nortasun-
datuen kontsulta eta egiaztapena.

3.  Gipuzkoako  Foru  Aldundia  eta  foru-
ogasunak:

-  Pertsona  Fisikoen  Errentaren  gaineko
zergaren kontsulta.

-  Zergapekoak  ez  diren  prestazioen
kontsulta.

4. Eusko Jaurlaritza:
-Lanbide:  Oinarrizko  Errenta  (OE)  eta
Etxebizitzarako  Prestazio  Osagarriaren
(EPO) kontsulta.
- Izatezko bikoteen erregistroa.
5.  Gizarte  Segurantzako  Ins tutu
Nazionala:

-Pentsioak  eta  bestelako
prestazioak.

6. Erregistro Zibila:
- Bizi-agiria eta egoera-agiria.
-  Adin  txikikorik  balego,  Familia

Liburua.

b)  Prozesuaren  edozein  unetan  pertsona
interesdunak  atzera  bota  dezake  bere
eskaera.  Kasu  horretan  idatziz  adierazi

domiciliario.
-Declaración  municipal  de  ruina

inminente  de  la  edificación  que  sirva  de
residencia  a  la  persona  o  personas
necesitadas de la acogida.

-Informe que acredite la catástrofe,
incendio,  inundación  y  fenómenos
similares que inhabiliten la edificación que
sirva de residencia de la unidad familiar.

2. Dirección General de la Policía: 
-Consulta  y  verificación  de  datos  de
iden dad,  de  cada  una  de  las  personas
demandantes de la ayuda.

3.  Diputación  Foral  de  Gipuzkoa  y
Haciendas forales:

- Consulta del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.

-  Consulta  de  prestaciones  no
contribu vas.

4. Gobierno vasco:
-Lanbide: Consulta de la Renta de Garan a
de  Ingresos  (RGI)  y  Prestación
Complementaria de Vivienda (PCV).
- Registro parejas de hecho.
5. Ins tuto Nacional de la Seguridad Social: 

-Pensiones y otras prestaciones.

6. Registro Civil:
- Fe de Vida y Estado Civil.
-  En el  caso de exis r  menores de

edad, Libro de Familia.

b)  En  cualquier  momento del  proceso,  la
persona  interesada  podrá  desis r  de  su
solicitud, en cuyo caso deberá hacerlo por
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beharko  du.  Atzera  egiten  badu  eskaera
artxibatu egingo da.

c)  Eskaeraren  tramitazioa  eta  balorazioa
Gizarte  Zerbitzuetako  teknikariek  egingo
dute, eta txosten batean honakoak jasoko
dituzte:

-  Bizitokian  sartuko den pertsonaren edo
pertsonen iden fikazio-datuak.

-  Eskatzailearekin  batera  bizi  ohi  diren
gainerako pertsonen iden fikazio-datuak.

-  Harrera-etxebizitza  eskatzera  behartzen
duten  inguruabarrak,  araudi  honen  2.
ar kuluan zehazten direnak.
-  Bizikidetza-unitatearen  egoera
ekonomikoa.

-  Bizitokia  ematearen  egokitasunari
buruzko  balorazioa.  Balorazioa  aldekoa
bada,  egonaldiaren  iraupenari  buruzko
proposamena.

- Epe horretan egin beharreko esku-hartze
profesionala.

-  Bizitokia  hartzen duenak  beteko dituen
konpromisoak.

-  Udalak  intereseko  jotzen  duen  beste
edozein informazio.

d)  Txosten  hori  eta  bertan  jasotakoa
egiaztatzeko  beharrezko  dokumentu
guz ak espedientearen osagai izango dira.
Dagokion azterketa egin ondoren, ebazpen
proposamena   egingo  zaio  organo
eskudunari.

escrito. Este hecho conllevará el archivo del
expediente.

c) La tramitación y valoración de la solicitud
sera  realizada  por  el  técnico  de  Servicios
Sociales  que  elaborará  un  informe
precep vo que determinará:

-  Datos  de iden ficación  de la  persona  o
personas a acoger.

-  Datos  de  iden ficación  del  resto  de las
personas que conviven habitualmente con
quien presenta la solicitud.

-  Circunstancias  que  obligan  a  solicitar  el
piso de acogida, especificadas en el ar culo
2 de este Reglamento.
-  Situación  económica  de  las  personas
acogidas.

-  Valoración  sobre  la  conveniencia  de
conceder el acogimiento. Si la valoración es
posi va, propuesta sobre la duración de la
estancia.

-  Determinación  de  la  intervención
profesional  que  se  hará  durante  la
estancia.

- Compromisos de la persona usuaria.
-  Cualquier  información  que  el
Ayuntamiento considere de interés.

d) Dicho informe y toda la documentación
necesaria para acreditar  las circunstancias
que en el  se  señalen,  formarán parte  del
expediente.  Una  vez  realizado  el  estudio
correspondiente,  la  propuesta  de
resolución  será  elevada  al  órgano
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e)  Azkenik,  organo  eskudunak  ebazpen
arrazoitua  emango  du,  aldi  baterako
larrialdiko  harrera  zerbitzuan  sartzeko
eskabidea onartuz ala baztertuz.

f)  Zerbitzua  ematea  erabakitzen  bada,
ebazpenean  egonaldiaren  iraupena
agertuko da. 

6.  ar kulua.  Harrera-pisura  sarbidea
izateko lehentasun hurrenkera.

-  Erabilgarritasunaren  arabera  eta
lehentasun-hurrenkera  aplikatuta,
harrera-etxebizitza  horretarako  sarbidea
irizpide hauen araberakoa izango da:

*  Harreran  artutakoen  artean
adingabeak egotea.

* Genero indarkeria jasaten ari den
bik ma izatea.

*  Etxe  bizitza-beharra
hondamendiak, aurri-deklarazioak.

* Bizitokia izateko beharra, familia-
gatazka larrien ondorioz.

7. ar kulua. Iraupena eta luzapena

Iraupena finkatzeko kontuan hartuko dira,
bate k,  kasuaren  ezaugarriak,  eta
beste k,  zein  aukera  egon  daitezkeen
zerbitzua  eman  beharra  eragin  duen
egoera konpontzeko. Oro har iraupena sei
hilabetekoa izango  da  ebazpena  ematen
dene k.

Oro har, 6 hilabeteko iraupena luzatu ahal
izango  da,  organo  eskudunaren  ebazpen
bidez.  Ebazpen  horretan  luzapenaren
iraupena  finkatuko  da,  baldin  eta
beharrizana  egiaztatu  ondoren,  Gizarte

competente.

e)  Finalmente,  el  órgano  competente
resolverá  la solicitud de un modo razonado
aceptándola o denegándola.

f)  En  caso  de  valoración  posi va,  la
resolución precisará el empo de duración
de la estancia.

Ar culo  6.  Criterios  de  preferencia  en  el
acceso al piso de acogida.

-  En  función  de  su  disponibilidad  y  por
orden de preferencia, el acceso a este piso
de  acogida  se  regirá  por  los  siguientes
criterios:

*  Presencia  de  menores  entre  las
personas atendidas. 

*  Ser  víc ma  de  violencia  de
género.

* Necesidad de vivienda derivada de
catástrofe, declaración de ruina.

*  Necesidad  de  residencia  por
conflictos familiares graves.

Ar culo 7. Duración y prorroga.

Para determinar el  empo de estancia se
tomarán en cuenta tanto las caracterís cas
del  caso  como  las  posibilidades  de  dar
solución  a  la  situación  que  ha  creado  la
necesidad  del  servicio.  El  empo  de
estancia  será  de  seis  meses desde  la
resolución. 

Con carácter general se podrá prorrogar la
duración de 6 meses mediante resolución
del  órgano  competente.  En  dicha
resolución  se  fijará  la  duración  de  la
prórroga,  previa  comprobación  de  la
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Zerbitzuek aldeko txostena ematen badu.
Nolanahi  ere,  larrialdiko  harrera-
etxebizitzan  egiten  den  egonaldiaren
gehienezko  iraupena  ezin  izango  da  12
hilabete k gorakoa izan.

8. ar kulua. Larrialdiko jardunbidea.

a) Beharra muturrekoa edo larria denean,
Gizarte  Zerbitzuak  eskatzailea  zerbitzuan
berehala  sartzea  proposatu  ahal  izango
du,  eskabidea  behar  bezala  bideratu  ez
bada  ere.  Hori  egin  bezain  laster,  lehen
azaldutako ohiko jardunbidea abian jarriko
da, behin be ko ebazpena emate aldera.
Zerbitzuan  sartu  eta  hamabost  egun
baliodun iragan baino lehen eman beharko
da ebazpena.

b)  Larrialdiko  jardunbideaz  sartu  ostean,
onuradunak uko egiten badio espedientea
hasten  edo  bideratzen  laguntzeari,  edo,
bideratzen ari dela, ezezko ebazpena dela
egiaztatzen  bada,  zerbitzua  utzi  beharko
duela jakinarazi beharko zaio, horretarako
10  egun  natural emanik.  Epea
jakinarazpena jasotzen den une k hasiko
da.

ZERBITZUA IRAUNGITZEA

9. ar kulua. Zerbitzua iraungitzea.

Beharrezko  espedientea  izapidetu
ondoren,  eta  Gizarte  Zerbitzuen
proposamenari  jarraituz,  zerbitzua
aurreikusitako  eguna  baino  lehenago

necesidad, previo informe favorable de los
Servicios Sociales. En todo caso, la duración
máxima  de  la  estancia  en  el  piso  de
municipal no podrá exceder de 12 meses.

Ar culo 8. Procedimiento de urgencia.

a)  Para  atender  los  casos  de  extrema  y
urgente  necesidad,  el  Departamento  de
Servicios Sociales del Ayuntamiento podrá
proponer el inmediato ingreso en el piso de
acogimiento,  una  vez  suscrito  el
Documento  correspondiente  aunque  la
solicitud  no  esté  debidamente  tramitada.
Inmediatamente después se dará inicio al
procedimiento  ordinario  establecido
anteriormente  para  su  resolución
defini va,  la  cual  deberá  dictarse  en  el
plazo  de  15  días  hábiles a  par r  de  la
entrada en el servicio.

b) En el caso de que, tras el ingreso
por procedimiento de urgencia, la persona
beneficiaria  se  negara  a  colaborar  en  el
inicio  o  trámite  del  expediente  o  que,
durante  este,  se  comprobará  que  la
resolución  debe  ser  nega va,  se  le
comunicará la  obligación de abandonar el
piso  en  un  plazo  no  superior  a  10  días
naturales a contar desde la recepción de la
no ficación.

EXTINCIÓN DEL ACOGIMIENTO

Ar culo 9. Ex nción del acogimiento.

Instruido el oportuno expediente, y
a  propuesta  de  los  Servicios  Sociales,  el
órgano  competente  podrá  acordar  la
ex nción  del  servicio  antes  de  la  fecha
prevista,  mediante  resolución,  previa
audiencia a la persona interesada.
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iraungitzeko erabakia hartu ahal izango du
organo  eskudunak  emandako  ebazpen
bidez,  interesdunari  entzunaldia  egiteko
aukera eman ondoren.

Ebazpen  hori  onuradunari  jakinaraziko
zaio:

a)  Zerbitzua  iraungi  egingo  da ezarritako
aldia  amaitzen  denean,  eta  arrazoi
hauenga k ere bai: 

- Erabiltzaileak uko egitea.

- Heriotza.

-  Zerbitzua  ematea  eragin  zuen
beharra desagertzea.

- Zerbitzua emateko kontuan hartu
diren datuak direla-eta zerbait ezkutatzea
edo datu faltsuak ematea.

-  Zerbitzuan  sartzeko  eskatutako
betekizunetakoren bat galtzea.

-  Beste  erabiltzaileei  edo  langileei
fisiko nahiz psikologikoki erasotzea.

-  Arrazoirik  gabe  pisuan  ez
bertaratzea.

-  Gizarte  zerbitzuetako  langileen
edo horiek baimendutako beste pertsona
batzuei sartzen ez uztea.

- 4. ar kuluko B atalean aipatutako
betebeharrak ez betetzea

- Gizarte Zerbitzuek arrazoitzea oso

Dicha  resolución  será  no ficada  a  la
persona beneficiaria.

a)  El  servicio  se  ex nguirá  por  la
finalización  del  periodo  establecido  y  por
las siguientes causas:

- Renuncia de la persona usuaria.

- Fallecimiento.

-  Desaparición  de  la  causa  de
necesidad  que  generó  la  prestación  del
servicio.

-  Ocultamiento  o  falsedad  en  los
datos  que  hayan  sido  tenidos  en  cuenta
para la concesión del servicio.

- Pérdida de alguno de los requisitos
exigidos para acceder al servicio.

- Por agresión sica o psicológica a
otras personas  usuarias  y/o  trabajadoras
del mismo.

-  No  personarse  en  el  piso  sin
ninguna razón.

-  No  permi r  el  acceso  a  los/as
trabajadores/as de los Servicios Sociales o a
personas autorizadas por ellos.

-No  cumplir  con  las  obligaciones
mencionadas en el punto B del ar culo 4.

-  Acreditar  que  las  personas
atendidas  han  llevado  a  cabo  conductas
consideradas muy graves por los servicios
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larritzat  jotzen  duten  jokabideak  izan
dituztela artatuko pertsonek.

b) Zerbitzua iraungitzat jota, erabiltzaileak
ebazpenean  adierazitako  epean  utzi
beharko du zerbitzua.

c)   Zerbitzua  iraungita  jo  eta  hilabeteko
epea  pasa  ondoren  harrera-etxean
bizikidetza  unitateko  kideren  bat  edo
guz ak  erroldatuta  jarraituko  balute,
Udalak ofiziozko baja izapidetzeari ekingo
dio.  

10. ar kulua. Kaleratze administra boa.

Arautegi  honetan  adierazitako
arrazoienga k edo emandako epea bukatu
izanaga k,  etxebizitza  utzi  behar  bada,
baina  bertan  daudenek  utzi  nahi  ez
badute,  kaleratze  administra bo  bidez
behartuko  dira,  eta  hori  egiteko  Toki-
erakundeen  Ondasunei  buruzko
Erreglamenduaren  120.  ar kuluak  eta
hurrengoak,  edo  hura  ordezkatuko  duen
araudiak xedatutako prozedurak jarraituko
dira.

ARAUBIDE EKONOMIKOA

11. ar kulua. Tasa.

Zerbitzu  honen  erabiltzaileek  dagokion
urtero  onartutako  ordenantza  fiskaletan
ezarritako tasa ordaindu beharko dute.

12.  ar kulua.  Zerbitzuaren  erabilerak
eragindako gastuak.

Udalaren kontura izango dira komunitate
gastuak,  argindarra,  gasa,  ura,  higiezina
eduki  edo  erabiltzearekin  lotutako

sociales.  

b)  Declarada  la  ex nción,  la  persona
usuaria deberá abandonar el servicio en el
plazo indicado en la resolución.

c) Si transcurrido el plazo de un mes desde
la  finalización del servicio, alguna persona
integrante  de  la  unidad  convivencial
permaneciera empadronada en el  piso de
acogida,  el  Ayuntamiento  procederá  a
tramitar la baja de oficio. 

Ar culo 10. Desahucio administra vo.

Las personas usuarias del servicio deberán
abandonar  el  piso  de  acogimiento  por
alguna de las razones citadas en el anterior
ar culo o por finalización del plazo, pero si
estas se negasen a hacerlo  se procederá al
desahucio  administra vo,  según  los
procedimientos establecidos en el ar culo
120  y  siguientes  del  Reglamento  sobre
Bienes de las En dades Locales.

RÉGIMEN ECONÓMICO

Ar culo 11. Tasa.

Quienes  hagan  uso  de  estos  servicios
deberán abonar la tasa que anualmente se
fije en la correspondiente Ordenanza Fiscal.

Ar culo  12.  Costos  derivados  del  uso  del
servicio.

Será el Ayuntamiento quien se hará cargo
de los gastos de comunidad, luz, gas, agua
y demás tasas o impuestos,  incluyendo la
tasa de recogida de basuras y los gastos de
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edonolako  tasa  edo  zergak,  zaborren
bilketako tasa eta mantenuak eragindako
gastuak  barne,  non  eta  gastu  horiek
apartamentuan hartuta dauden pertsonek
eragindakoak ez badira.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabetuta geratzen da 2009ko
uztailaren  17an  Gipuzkoako  ALDIZKARI
OFIZIALEAN  (133.  zk.)  argitaratutako
Gizarte Larrialdiko etxebizitzaren araudia,
bai  eta  Ordenantza  honetan
xedatutakoaren  aurka  doazen  maila
bereko  edo  beheragoko  xedapen  guz ak
ere.

AZKEN XEDAPENA

Gipuzkoako  ALDIZKARI  OFIZIALean  behin
be ko  testua  argitaratu  eta  15  egunera
hartuko  du  indarra,  eta  indarrean
jarraituko  du  harik  eta  Udalak  osoko
bilkuran  onartu  beharko  duen  aldaketa
edo indargabetze espresua egin arte.

mantenimiento,  cuando  estos  no  sean
provocados por las personas usuarias.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el Reglamento de
Vivienda  de  Emergencia  Social  publicado
en el BOLETÍN OFICIAL de Gipuzkoa nº 133,
de  17  de  julio  de  2009.  nº),  así  como
cuantas  disposiciones  de  igual  o  inferior
rango se  opongan  a  lo  dispuesto  en  esta
Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrara en vigor a
los  15  días  de  la  publicación  del  texto
defini vo  en  el  BOLETÍN  OFICIAL  de
Gipuzkoa, permaneciendo en vigor hasta su
modificación  o  derogación  expresa  que
deberá  acordarse  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento.

Janire Igoa andreak azaldu du gaia eta honako testua irakurri du:

“2009ko  uztailean  argitaratutako  gizarte  larrialdiko  etxebizitzaren  araudia
zaharkituta geratu dela esan du.

Ordenantza egiterakoan genero inpaktua baloratu da eta muturreko egoeran
daudenei babesa ematea bilatu da.

Ordenantza garatu eta egin aurre k, kontsulta publikoan egon dela esan du, eta
ez dela alegaziorik egon. Ordenantza onartzen bada, espedientea informazio publikoan
jarriko da 30 laneguneko epean, herritarrek aztertu eta erreklamazio edo iradokizunak
aurkeztu ahal ditzaten. Alegaziorik ez balitz egongo behin be kotzat joko da testua eta
aldiz alegazioak egongo balira, horiek ebatzi eta Plenoak behin be ko testua onartu
beharko luke.
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Jose Joakin Etxaniz jaunak emergentziako kasuetarako dela soilik esan du eta
erabiltzailearen  kopurua  hazi  egin  dela  eta  perfila  aldatu  egin  dela.  Ordenantza
aldatzea beharrezkoa dela deritzo eta ez dutela inongo oztoporik jarriko.

Bozketaren emaitza honakoa da:

Aldeko  botoak:  Javier  Zubizarreta  Zubizarreta,  Ana  Azkoi a
Urteaga,  Marijose  Arregi  Etxeberria,  Imanol  Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina, Angel Luis Mar n Rodriguez,
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bau sta Mendizabal Juaris , Ainara
Goenaga  Andueza,  Mikel  Zengo ta  Alberdi,  Ane  Miren  Peña
Larrañaga, Iraitz Otaño Mujika, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
Joaris  Olariaga,  Angel  Mª  Etxeberria  Ibarguren,  Janire  Igoa
Merino eta Jose Joakin Etxaniz Peña.

Beraz,  Udalbatza  Osoak  Azkoi ko  Gizarte  Larrialdiko  Harrera-Etxebizitzaren
erabilera eta sarbidea arautzen duen ordenantza hasieraz onartzea aho batez erabaki
du.

5.- AZKOITIKO UDALA ATXIKITZEA GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA ETA EUDEL
ELAKARTEAREN ARTEKO LANKIDETZARAKO ESPARRU-HITZARMENERA, ETA IZFE, S.A.
ETA AZKOITIKO UDALAREN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENAREN ONESPENA.

Honako irizpena aurkeztu da:

“ANTOLAKUNTZA BATZORDE INFORMATIBOAREN IRIZPENA

GAIA:  AZKOITIKO  UDALA  ATXIKITZEA  GIPUZKOAKO  FORU  ALDUNDIA  ETA
EUDEL  ELKARTEAREN  ARTEKO  LANKIDETZARAKO  ESPARRU-HITZARMENERA,  ETA
IZFE, S.A. – INFORMATIKA ZERBITZUEN FORU ELKARTEA ETA AZKOITIKO UDALAREN
ARTEKO LANKIDETZA HITZARMENA ONESTEA.

AURREKARIAK

I.  Autonomia Erkidego osorako erakundeen eta bere  Lurralde Historikoetako
Erakundeen  arteko  harremanei  buruzko  azaroaren  25eko  27/1983  Legearen  7.a.5.
ar kuluak  Lurralde  Historikoei  esleitzen  die  toki-erakundeentzako  laguntza  eta
aholkularitza teknikoaren arloko eskumen esklusiboa.
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Toki  Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
36.1.  ar kuluak Aldundiaren berezko eskumenen artean ezartzen du,  nolanahi  ere,
udal-zerbitzuen  arteko  koordinazioa,  udal-eskumeneko  zerbitzuak  probintziako
lurralde osoan egoki egitea bermatzeko; udalerriei laguntza eta lankidetza juridikoa,
ekonomikoa eta teknikoa ematea; eta, bereziki, Administrazio elektronikoari lotutako
zerbitzuak eskaintzea 20.000 biztanle baino gutxiago dituzten udalerrietan. Baldintza
hori betetzen dute gaur egun Gipuzkoako 88 udalerrieta k 81k.

Bestalde,  2/2016  Legeak,  apirilaren  7koak,  Euskadiko  Toki  Erakundeei
buruzkoak (ETEL), 17.1.30) ar kuluan xedatzen duenez, udalerriek beren eskumenak
baliatu  ahal  izango  dituzte  honako  arlo  hauetan:  teknologia  berrietarako  sarbidea
antolatzea eta kudeatzea, administrazio elektronikoa, prozedurak arrazionalizatzea eta
sinplifikatzea, eta, bereziki, udalerrian herritarrek informazioaren eta komunikazioaren
teknologien erabilera efiziente eta jasangarrian parte har dezaten sustatzea.

II.  Aurreko  I.  atalean  aipatutako  eskumenak  baliatuz,  Gipuzkoako  Foru
Aldundiak informa ka-zerbitzuak eskaini eta ematen dizkie lurralde historikoko udalei
nahiz bestelako toki-erakundeei, Informa ka Zerbitzuen Foru Elkartea - Sociedad Foral
de Servicios  Informá cos SA (hemendik aurrera IZFE SA)  foru sozietate  publikoaren
bitartez eskaini eta eman ere, aldundiaren bitarteko propio pertsonifikatua izaki.

“Informa ka Zerbitzuen Foru Elkartea-Sociedad Foral de Servicios Informá cos,
SA” Merkataritzako En tatearen Estatutu Sozialen 3. ar kuluak honek xede sozialtzat
Aldundiarentzako  zerbitzu  informa koak  zerbitzatzea  eta  zerbitzu  horien  eragin-
eremuan bere helburuak betetzeko berarekin elkarlanean aritzea duela ezartzen du.

III.  Zuzenbidearen  ikuspegi k,  laguntza  hori  aurrera  eramateko  Gipuzkoako
Foru Aldundiak eta EUDEL elkarteak lankidetzarako esparru hitzarmena sinatzen dute
eta  hitzarmen  hori  oinarri  hartuta  sinatzen  dira  gero  udal  edo  toki  erakunde
bakoitzaren eta IZFE SAren arteko berariazko hitzarmenak.

2002. urtean izenpetu zen Lankidetzarako esparru hitzarmen hori duela gutxi
berritu egin da.

Lankidetzarako esparru-hitzarmen horren arabera, bere lurraldeko udalek nahiz
bestelako  toki-erakundeek  arlo  honetan  behar  duten  laguntza  teknikoa  bere  foru
sozietate  publikoaren  bitartez  emateko  konpromisoa  hartzen  du  Gipuzkoako  Foru
Aldundiak, hari aldez aurre k mandatua emanda.

Berariazko hitzarmenetan,  berriz,  delako toki  erakundeari  dagokionez  garatu
beharreko  jarduketak  eta  alderdi  bakoitzaren  betebeharrak  zehazten  dira,  be ere,
esparru hitzarmenak modu orokorrean aurreikusi dituen es pulazioei jarraikiz.
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Lankidetza hori lurralde historikoko udalei beren helburuak lortzen laguntzeko
aipaturiko  eskumenean oinarritzen da,  eta interes publiko ukaezina du,  ez  bakarrik
udal  administrazioaren  esparruan  informazioaren  eta  komunikazioen  teknologien
berezko  tresnen  erabilera  garatzen  delako,  eta,  horrela,  udal  zerbitzu  publikoen
eraginkortasuna  handitzen  delako,  baita  tresna  horiek  udalerrien  artean  eta  foru
sistema informa koekin erabiltzeko aukera ematen duelako ere; horrela, bitarteko eta
zerbitzu  publikoak  batera  erabiltzea  errazten  da,  eta,  aldi  berean,  foru  kudeaketa
hobetzen da Foru Aldundiaren eta udalen esparruen eskumenak elkarri lotuta dauden
arloetan.

Idazkariak dagokion txostena egin du. Besteren artean honakoa dioena:

“Hitzarmen hau sinatzea legalki  egokitzat jo badaiteke ere, Udalari  ekartzen

dion kostua zein den ikusita, batez ere, dagokion organoaren menpe jartzen da hartu

beharreko erabakia.

Edukiaren  ikuspuntu k,  urriaren  1eko  40/2015  Legearen  49.  Ar kuluan

zehaztutako edukia betetzen du eta bere iraupena legearekin bateragarria da.

Hitzarmena onartzeko organo eskudunari dagokionean, berau osoko bilkura da,

eta ebazpen hau gehiengo absolutuz hartu behar da apirilaren 2ko 7/1985 Legearen

47.2 h) eta 22.2. p) ar kuluen baitan. Hori horrela, txosten honek betetzen du, baita

ere,  martxoaren  16ko  128/2018  Dekretuaren  3.3.c  ar kuluan  xedatutako

betebeharra.”

Hori horrela izanda honako irizpena onartzea proposatzen da:

IRIZPENA

LEHENA.-  Azkoi ko  Udala  atxikitzea  Gipuzkoako  Foru  Aldundia  eta  Eudel

Elkartearen  arteko  lankidetzarako  esparru  hitzarmenera,  eta  onartzea  Izfe,  S.A.-

Informa ka  Zerbitzuen  Foru  Elkartea  eta  Azkoi ko  Udalaren  arteko  lankidetza

hitzarmena Azkoi ko udalaren informa ka zerbitzuak zehaztea helburu duena, honako

klausulen arabera:

“LEHENA. Hitzarmenaren xedea.
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Lankidetza-hitzarmen  honek  IZFE  SA  sozietateak  Azkoi ko  Udalari  egingo
dizkion informa ka zerbitzuak zehaztea du helburu. Halaber, zerbitzuok egiteko era eta
baldintzak zehaztuko dira.

BIGARRENA. IZFE SA sozietatearen betebeharrak.

Oro har,  IZFE SA sozietateak konpromisoa hartzen du, egindako informa ka-
zerbitzuei dagokienez,  Azkoi a(e)ko Udalak eskatzen dizkion informa ka,  mantentze
eta kudeaketako arazoetan aholkularitza, sostengua eta laguntza emateko.

Halaber,  zerbitzu  informa koen  ezarpena  bermatuko  du  Azkoi a  Udaleko
antolamenduaren  egiturako  maila  guz etan,  honen  ezaugarri  eta  behar  zehatzen
arabera,  horretarako  erakundeko  langileei  prestakuntza  egokia  eskaini  beharko
dielarik.

HIRUGARRENA. Azkoitiko Udalaren betebeharrak.

Azkoi ko  Udalak  konpromisoa  hartzen  du  hitzarmen  honen  xede  diren
informa ka  zerbitzuak  eman  eta  jasotzearen  ondoriozko  diru-ekarpenak  hitzarmen
markoaren II. Eranskinean zehazten den gastuak banatzeko sistemaren eta hitzarmen
marko horretan azaltzen den jarraipen batzorde betearazleak proposatutako banaketa
irizpideen arabera  egiteko,  Gipuzkoako Lurralde  Historikoko Udalekin  informa kako
lankidetza proiektuaren kostuaren %100eko ekarpena mantenduz.

Baita  ere,  ezarrita  dauden  edo ezarri  nahi  diren  informa ka  zerbitzuak  eta
produktuak  garatu  eta  hobetzera  zuzendutako  jardunetan  (informa ka  egiturak
definitzea, irizpideak eta estandarrak finkatzea, aplikazio berriak definitu, garatu eta
ezartzea...) eraginkortasunez laguntzeko eta parte hartzeko konpromisoa hartzen du.

LAUGARRENA. Informazio sistemen segurtasuna.
1. Hitzarmen honen xede diren zerbitzuak emateko, IZFE SAk bete egingo ditu

informazio  sistemen  segurtasunari  dagokionez  arlo  hauetan  indarrean  dagoen
araudi k eratorritako betebehar guz ak: administrazio elektronikoa eta iden fikazio
sistemak;  izaera  pertsonaleko  datuen  babesa;  eta  jabetza  intelektualaren  babesa
so warearen erabileran eta garapenean.

2. IZFE SAk beharrezko neurriak hartuko ditu, neurri teknikoak zein antolaketa
mailakoak,  informazioaren  eta  zerbitzuen  segurtasuna  bermatzeko  eta  horiek
alteratzea, galtzea eta baimenik gabe tratatu edo eskuratzea saihesteko. Horretarako,
une  bakoitzean  dauden  bitarteko  tekniko  egokienak  eta  antolakuntzazko  bitarteko
onenak erabiliko ditu, horien gainean izan daitezkeen arriskuak kontuan hartuta.
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3.  Izaera  pertsonaleko  datuen  babesari  buruz  indarrean  dagoen  araudian
aurreikusitakoari jarraituz, Azkoi a(e)ko Udala izango da tratamenduen arduraduna,
eta IZFE SA, berriz, tratamendu eragilea izango da.

IZFE SAk berak gordetzen duen informazioa soilik tratatuko du, udal edo toki
erakundeak  formalki  izendatutako  tratamendu  arduradunengandik  jasotzen  dituen
jarraibideei jarraituz, eta inoiz ez du aplikatuko edo erabiliko hemen aurreikusitakoa ez
den beste helburuetarako.

IZFE SAk, informazioak eta zerbitzuak jasotzeko unean, ez du horien osotasun
eta  segurtasuna  babesteko  beharrezko  neurriak  betetzen  ez  dituen  sistema
informa korik erabiliko. Gauza bera informazio eta zerbitzuak gordetzen edo tratatzen
diren lokal, ekipo, sistema eta programei dagokienez ere.

4. Informazio eta zerbitzuen tratamenduko edozein fasetan parte hartzen duten
IZFE  SAren  langileek  eta  udaletako  eta  gainerako  toki  erakundeetako  zerbitzuek
indarrean  dauden  segurtasun  neurriak  eta  sekretu  profesionala  mantendu  behar
dituzte horiei dagokienez, eta gorde egin behar dituzte; eta betekizun hauek indarrean
jarraituko dute, hala egokituz gero baita IZFE SArekiko harremanak amaitu ondoren
ere.

IZFE  SAk  obligazio  honen  berri  emango  die  bere  langileei,  izan  ditzaketen
erantzukizunak aditzera emanez.  Eta obligazio  hau bermatzeko beharrezko neurriak
hartuko ditu.

Neurri horiek aplikatuko zaizkie, baita ere, tratamenduan parte har dezaketen
hirugarrenen langileei; hortaz, hori jasota egongo da dagozkien zerbitzu prestaziorako
akordioetan.

5.  Azkoi a  Udalaren  informazioa,  tratamenduaren  xede  izango  dena,
hirugarren  pertsona  fisiko  edo  juridiko,  publiko  edo  pribatu  ba  komunikatzeko,
ezinbestekoa izango da informazioaren edo tratamenduaren ardura duen pertsonaren
baimena.

6. IZFE SAren sistema informa koetan gordetako Azkoi a Udalaren zerbitzu eta
informazioek  legedi  aplikagarrian  zehaztutako  baldintzen  araberako  segurtasun
neurriak izan beharko dituzte. Beraz, aintzat hartu beharko dira hurrenak:

a) Gutxienez, administrazio elektronikoaren arloan informazioari eta zerbitzuei
esleitutako  mailari  dagozkionak,  kontuan  hartuta  Segurtasun  Eskema  Nazionalari
buruzko 3/2010 Errege Dekretua.
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b) Teknikaren egoera, aplikazio kostuak eta tratamenduaren izaera, irismena,
testuingurua  eta  helburuak  kontuan  hartuta,  izaera  pertsonaleko  datuen
tratamenduari  lotutako  pertsonen  eskubideei  eta  askatasunei  dagokienez  egon
daitezkeen arriskuen azterketa k ondorioztatzen diren neurriak, izan teknikoak, izan
antolakuntzakoak, arriskuaren araberako segurtasun maila bermatzeko xedez.

7.  Zerbitzua  zuzen  ematen  dela  eta  informazio  sistemen  segurtasuna  egoki
kudeatzen  dela  bermatzeko,  IZFE  SAk  garatuta,  onartuta  eta  ezarrita  du
Informazioaren  Segurtasuna  Kudeatzeko  Sistema  bat,  ISO  27001  arauaren  arabera
ikuskatu eta ziurtatua.

BOSGARRENA. Emango diren oinarrizko zerbitzuak.

IZFE  SAk  Azkoi a  Udalari  eskaintzen  dizkion  informa ka  zerbitzuen  artean,
oinarrizkotzat jotzen dira, eta haien mantentze eta hobetze lanek lehentasuna izango
dute beste edozein proiekturen gaine k, gutxienez honako hauek:

1.  Informa ka,  teknologia  eta  telekomunikazio  azpiegiturekin  lotutako
zerbitzuak.

2.  Hauekin  lotutako  proiektuak  zuzentzea:  IKT  komunak,  azpiegitura
teknologikoak, informazio sistemak, soluzio informa koak nahiz aplikazioak.

3.  Soluzio  informa koak  aztertu,  garatu,  integratu,  ezarri  eta  mantentzeko
zerbitzuak.

4. Lizentziak, aplikazioak eta soluzio informa koak erosi eta kudeatzea udalen
proiektu  orrokorraren  premiei  erantzuteko.  Zerbitzu  honen  barruan  sartuko  da,
dagokionean, soluzioaren integrazioa eta egokitzapena.

5. Laguntza teknikoa erabiltzaileei.
6. Prestakuntza.

Zerbitzu horien deskribapen xehatua hitzarmen honen I. eranskinean garatzen
da,  eta,  horrekin  batera,  IZFE  SA  sozietatearen  bidez  Azkoi a  eskaintzen
zaizkion aplikazio eta sistema informa koen zerrenda ere jasotzen da. Horiek
mantentzeko  eta  hobetzeko  lanek  lehentasuna  izango  dute  beste  edozein
proiekturen gaine k.

SEIGARRENA. Beste zerbitzu batzuk.

Oinarrizko zerbitzuez gain, IZFE SAk zerbitzu informa koen katalogo hau eskaini
ahal izango dio Azkoi ko Udalari:
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1) Bideragarritasun azterketak.

2) Tratamendu informa koa izan dezaketen proiektuak definitzen laguntzea.

3) Konponbide informa koak aplikatu aurreko antolaketa azterketak egitea.

4) Aplikazioak edo merkatuko soluzio informa koak eskuratzeko aholkularitza,
behar espezifikoei erantzuteko.

5) Aholkularitza informa ko eta teknologikoko zerbitzuak. Informazioaren eta
komunikazioaren teknologien arloko plan estrategiko korpora boak definitu, ezarri eta
gauzatzea, nahiz horien inguruko aholkularitza ematea

6)  IKT  proiektuen,  azpiegitura  teknologikoen,  informazio  sistemen,  soluzio
informa koen eta aplikazio espezifikoen zuzendaritza.

7) Udalarentzako berariazko so warea garatzeko zerbitzuak.

8) Azpiegitura zerbitzuak IZFE SAren hodei pribatuan.

9)  Toki  erakundearen  sareari  dagozkion  elementuak  -zerbitzari  eta
routerrakkonfiguratzen laguntzea, bai eta lanpostuari dagozkionak ere.

10) Erakunde eskatzailearen beharretara egokitutako prestakuntza programak,
IZFE SAren egoitzetan edo erakundearen beraren egoitzetan.

11)  Beste  zerbitzu  batzuk:  IZFE  SA  sozietatearen  xedearekin  zerikusia  duen
beste edozein zerbitzu.

ZAZPIGARRENA. Prestakuntza.

IZFE  SAk  Foru  Elkarteak  berak  garatutako  aplikazio  informa koei  buruzko
prestakuntza  ikastaroak  antolatu  eta  emango  ditu,  batez  ere,  Azkoi ko  Udaleko
langileen  alde k  tresna  informa koen  erabilera  zuzena  ziurtatzearren,  be ere,
hitzarmen markoko hamabosgarren klausulan hitzartutakoari loturik.

Prestakuntzaren  arloko  helburuak  finkatzeko,  irizpide  orokor  hauek  hartuko
dira kontuan:

- Urteko prestakuntza egutegiak egoteko ahalegina egingo da. Egutegi horiek
erabiltzaile guz ei jakinaraziko zaizkie, komenigarritzat jotzen den moduan, eta IZFE
SA enpresak Interneten dituen foroetan ere sartuko dira.

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.eus
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 62

E
S
K
U
6
b
1
9
b
b
9
4
-
2
2
5
3
-
4
c
6
9
-
a
c
a
a
-
3
e
4
1
5
2
c
0
5
f
8
7



-  Ahaleginak  egingo  dira  prestakuntzak  maila  aurreratuak  izan  ditzan,  bai
bulego ka aplikazioetan, bai IZFEren aplikazioetan.

- Aplikazio bakoitzeko eskuliburuak egingo dira, argiak eta ondo egituratuak,
erabiltzaileei laguntzeko.

ZORTZIGARRENA. Udal-solaskideak.

Hitzartutako  alderdien  artean  beharrezko  komunikazioa  mantentzearren,
Azkoitiko Udalak ordezkari bat izendatuko du IZFE SA sozietatearekiko solaskide gisa,
egindako edo egingo diren zerbitzuekin zerikusia duten eta toki-erakundean eragina izan
dezaketen gai edo gorabehera guztiak koordinatzeko.

BEDERATZIGARRENA. Fakturazioa.

Hitzarmen honen xede diren zerbitzu informa koak emateaga ko fakturazioa,
bai oinarrizko zerbitzuak, bai beste zerbitzu batzuk, hiru hilean behin egingo da, arau
orokor gisa, eta honako kontzeptu hauek jaso beharko ditu:

1. – Oinarrizko zerbitzuak, honako hauek barne:

Lankidetza  proiektuaren  gastuen  derramari  dagokion  partea,  lankidetza
proiektuaren  oinarrizko  zerbitzuen  urteko  Adenda-Derrama II.  berariazko  hitzarmen
honen eranskinean ezarritako gastuen arabera.

2.- Beste zerbitzu batzuk (hitzarmen honen seigarren klausulan ezarritakoak).

Azkoi ko Udalak  eskatutako  zerbitzuak,  baldin  eta  horien kostua  ez  badago
jasota  Udalaren  lankidetza-proiektuaren  urteko  kostuan  –Oinarrizko  zerbitzuak–,
Azkoi ko Udalak onartutako eskaintza espezifikoan jasotzen den moduan eta prezioan
fakturatuko dira.

Azkoi ko  Udalak  hitzarmen  honen  arabera  bere  gain  hartutako  konpromiso
ekonomikoak  finantzatzeko  kredituak  (lankidetza  proiektuaren  oinarrizko  zerbitzuen
urteko  Adenda-Derrama  II.  eranskinean)  adierazitako  zenbatekoak  dira,  eta  bertan
adierazitako aurrekontu par detan daude kontsignatuta.

HAMARGARRENA. Eztabaidak konpontzea.

Hitzarmen  honen  kudeaketa,  jarraipena  eta  kontrola  egiteko,  hitzarmen
markoaren  bederatzigarren  klausulan  ezarritako  jarraipen  batzordeari  aurkeztuko
zaizkio, argitu eta ebatzi ditzan.

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.eus
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 63

E
S
K
U
6
b
1
9
b
b
9
4
-
2
2
5
3
-
4
c
6
9
-
a
c
a
a
-
3
e
4
1
5
2
c
0
5
f
8
7



HAMAIKAGARRENA. Hitzarmena berrikustea.

Hitzarmen  honen  testua  aldatu  ahal  izango  da,  alderdietako  edozeinek
eskatuta,  hitzarmenaren  xedea  eta  haren  ondoriozko  jarduerak  hobeto  gauzatzeko
beharrezkoa denean.

Hitzarmenaren klausulak berrikusten badira, dagozkion aldaketak bertan sartu
beharko dira, alderdiek izenpetuko duten gehigarri baten bidez.

Era berean, eranskin prozedura horren bidez, alderdiek eranskinak eranstea edo
aldatzea  erabaki  ahal  izango  dute,  bai  hitzarmen  honetan  zehaztutako  zerbitzu
informa koak  hobetzeko,  handitzeko  edo  eguneratzeko,  bai  gastuak  banatzeko
sistema  aldatzeko,  baina  horrek  ez  du  ekarriko  hitzarmen  honetako  klausulak
berrikustea.

HAMABIGARRENA. Hitzarmenaren izaera.

Hitzarmen  hau  administra boa  da,  eta  40/2015  Legeak,  urriaren  1ekoak,
Sektore  Publikoaren  Araubide  Juridikoarenak,  Atariko  Tituluaren  VI.  kapituluan
xedatutakoaren arabera arautuko da.

Halaber, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen
aplikazio eremu k kanpo gelditzen da, bere 6.1 ar kuluan aurreikusitakoaren arabera.

HAMAHIRUGARRENA. Indarrean sartzea eta indarraldia.

Hitzarmen honen indarraldia lau urtekoa izango da, 2021ko urtarrilaren 1e k
kontatzen hasita. Epe hori amaitu baino lehen, edozein momentutan, hitzarmenaren
sinatzaileek  aho  batez  adostu  ahal  izango  dute  hitzarmena  gehienez  beste  lau
urtetarako luzatzea edo iraungitzea.

HAMALAUGARRENA.

Hitzarmen  hau  azkenduko da  bere  xede  diren  jarduketak  betetzeaga k  edo
suntsiarazteko arrazoiak gertatzeaga k.

40/2015  Legeak,  urriaren  1ekoak,  51.2  ar kuluan  xedatutakoaren  arabera,
honako hauek dira hitzarmena suntsiarazteko arrazoiak:

a) Hitzarmenaren indarraldia amaitzea hitzarmenaren luzapena erabaki gabe.
b) Sinatzaile guz en ahobatezko erabakia.
c) Sinatzaileetako batek bere gain hartutako betebehar edo konpromisoak ez

betetzea.
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Halakoetan,  alderdietako  edozeinek  errekerimendu bat  jakinarazi  ahalko  dio
bereak bete ez dituen alderdiari,  epe jakin baten barruan bete ditzan betegabetzat
jotako betebehar edo konpromisoak. Errekerimenduan azaldutako epea igaro eta ez
betetzeak  irauten  badu,  errekerimendua  igorri  zuen  alderdiak  alderdi  sinatzaileei
jakinaraziko  die  badagoela  hitzarmena  suntsiarazteko  arrazoia,  eta  hitzarmena
suntsituta dagoela ulertuko da.

d) Hitzarmenaren deuseztasuna deklaratzen duen erabaki judiziala.
e)  Aurrekoak  ez  diren  bestelako  arrazoiak,  hitzarmenean  edo  beste  lege

batzuetan aurreikusiak.

Nolanahi  ere,  salaketa  jakinarazi  den  momentuan  hasita  dauden  jarduerak
bukatzeko konpromisoa hartzen dute bi alderdiek.

Hitzarmena  suntsiarazteak  ez  du  ekarriko  hitzarmen  honen  hirugarren
klausulan  aurreikusitako  egindako  kontribuzio  ekonomikoa  itzultzea,  jada  gauzatu
bada, eta ez du inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik emango.

HAMABOSGARRENA. Jurisdikzio eskuduna

Administrazioarekiko  auzien  jurisdikzioko  auzitegiei  dagokie  hitzarmen  hau
aplikatu eta garatzearen ondorio diren auziez arduratzeko eskumena.”

BIGARRENA: Alkateri ahalmena ematea berau sinatzeko.

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

Antolakuntza  Batzordeak,  2021eko  uztailaren  23an  egindako  bileran,  gaia
aztertu eta irizpena eman zuen, eta hau izan zen emaitza:

ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoi a, Sonia Vázquez, Janire Igoa,
Jose Joakin Etxaniz, Itziar Joaris , Laida Beristain.”

Ana Azkoi a andreak IZFErekin zegoen azken hitzarmena 2002koa dela azaldu
die  batzarkideei,  eta  aldaketen  ondorioz,  berritu  beharra  zegoela.  Azkoi ko  Udalak
dituen zerbitzu informa ko gehienak IZFErekin – gehienak programak - dituenez eta
zerbitzu ona ematen dutenez, berritzea proposatzen dute. 
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Jose Joakin Etxaniz jaunak dio asko gares tu dela, baina beharrezkoa denez,
alde bozkatuko dutela.

Ana Azkoi a andreak adierazi du, IZFEri egin beharreko ekarpena egia dela igo
egiten dela baina esan behar dela ordaindu beharreko modua aldatu egiten delako
dela. Garai batean, 2002an, hitzarmena egin zenean IZFEk zituen programak erabiltzen
ziren  kopuruaren  arabera  ordaintzen  zirela,  gero  programak  berritzen  joan  diren
heinean eta zaharrak lagatzen joateaga k kuotak jaisten joan direla. Urte batzuk egon
zirela  orain  aldean  askoz  gehiago  ordaintzen  zela  baina  hitzarmena  programa
zaharretan  oinarritzen  zenez  eta  banaketa  programa  zaharretan  oinarrituta  eginda
zegoenez, programa berrienga k ez zela ordaintzen.

Orduan, orain ikusi  denean juridikoki hitzarmena egin beharra zegoela, ba k
bat 2015eko Legera egokitzeko, banaketa egokiena zein izango litzatekeen aztertzen
hasi  zirela,  Eudel-en  aztertu  dela  gaia  eta  adostasunez  erabaki  dela,  Foru  Fondoa
jasotzen denaren proportzioan arabera izatea. Modulu batzuk daudela udalerrietako
biztanleen  arabera  eta  horrek  Azkoi aren  kasuan  igo  egiten  duela  ekarpena.
Gares ago den edo ez ikusi egin beharko litzatekeela IZFE k kanpo egonda programa
horienga k zer ordaindu beharko genukeen eta nola egongo ginatekeen. Konparaketa
hori  ez  dutela  egin  baina  iruditzen  zaiela  hor  barruan  egotea  egokiagoa  dela  eta
akordio bat dagoenez gainera banaketa hori horren arabera egitekoa, horren alde egin
dutela.

Bozketaren emaitza honakoa da:

Aldeko  botoak:  Javier  Zubizarreta  Zubizarreta,  Ana  Azkoi a
Urteaga,  Marijose  Arregi  Etxeberria,  Imanol  Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina,  Angel Luis  Mar n Rodriguez,
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bau sta Mendizabal Juaris , Ainara
Goenaga  Andueza,  Mikel  Zengo ta  Alberdi,  Ane  Miren  Peña
Larrañaga, Iraitz Otaño Mujika, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
Joaris  Olariaga,  Angel  Mª  Etxeberria  Ibarguren,  Janire  Igoa
Merino eta Jose Joakin Etxaniz Peña.

Beraz, Udalbatza Osoak Azkoi ko Udala Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eudel
Elkartearen arteko lankidetzarako esparru hitzarmenera atxikitzea, eta IZFE, S.A. eta
Azkoi ko udalaren arteko lankidetza hitzarmena onartzea aho batez erabaki du.

6.-  AZKOITIKO  UDALERRIAN  ETXEZ  ETXEKO  LAGUNTZA  ZERBITZU
KONTRATUAREN BIGARREN LUZAPENAREN ONESPENA.

Honako irizpena aurkeztu da:
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“ANTOLAKUNTZA BATZORDE INFORMATIBOAREN IRIZPENA

Ebazteko organoa: Azkoi ko udaleko Udalbatza Plenoa
Gaia: Azkoi ko udalerrian etxez etxeko laguntza zerbitzu kontratuaren bigarren

luzapena
Esp. Zkia: 2021COLU0004

AURREKARIAK

I.-  Azkoi ko  udaleko  Udalbatza  Plenoak  2018ko  otsailaren  28an  egindako
bilkuran,  besteak  beste,  Azkoi ko  udalerrian  etxez  etxeko  laguntza  zerbitzua”
jardunbide ireki bidez esleitzeko kontratazio espedientea eta kontratazio jardunbideari
hasiera  ematea  onartu  zituen.  Aldi  berean,  lizitaziorako  oinarri  gisa  erabiliriko
Administrazio Baldintza Zehatzen Agiria eta Preskripzio Teknikoen Orria eta gastuaren
konpromisoa hartu eta fiskalizatzea onartzea erabaki zuen.

II.- Kontratazio-jardunbidea  garatu  ostean,  Azkoi ko  udaleko  Udalbatza
Plenoak 2018ko uztailaren 25ean egindako bilkuran, besteak beste, ondoko akordioak
hartu zituen:

“LEHENA.-  “Azkoi ko  udalerrian  etxez  etxeko  laguntza  zerbitzua” xede  duen
kontratua, ARRETA ZERBITZUAK, S.L. enpresari esleitzea.

BIGARRENA.- Kontratuaren prezioa ondorengoa izatea: 

Astelehene k  os ralera (jaiegunak  izan  ezik):  20,90€/orduko,  20,10€/orduko
printzipalari dagozkio eta 0,80€/orduko %4-ko BEZari.
Asteburu eta  jaiegunetan  23,61€/orduko,  22,90€/orduko printzipalari  dagozkio  eta
0,91€/orduko %4-ko BEZari.
Kilometrajea 0,24€/km izatea, 0,2306/km printzipalari dagozkio eta 0,0096 BEZari. 

Zerbitzu  hori,  ondorengo  aurrekontu-par dan  kontura  finantzatuko  da:
1.4000.227.231.10.01

Kontratuaren  iraupena  2  urtekoa izatea,  kontratu  administra boa  sinatzen
den egune k zenbatzen hasita. Kontratuaren iraupena beste 2 urtez luzatu ahal izango
da urtez-urte.

HIRUGARRENA.- Jendaurreko  publizitateko  gastuen  ordainagiria  aurkeztea,
hain zuzen ere, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaraturiko iragarkiei dagozkienak.
Esleipendunak  hitzarmena  sinatzerako  garaian,  iragarkien  ordainketa  egin  duela
egiaztatuko du Azkoi ko udaleko Kontu-hartzailetza Sailean.

LAUGARRENA.- Kontratuaren formalizazio kontratazio profilean argitaratzea.”
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III.- Hori horrela, 2018ko abuztuaren 2an, Azkoi ko udaleko Alkate-Udalburuak
eta   ARRETA  ZERBITZUAK,  S.L.  enpresako  ordezkariak,  “Azkoi ko  udalerrian  etxez
etxeko  laguntza  zerbitzua”  esleitzea  xede  duen  kontratua  izenpetu  zuten,  data
horreta k sortuz administrazio-eraginak.

IV.-  Kontratuaren indarraldia, bi aldeek izenpeturiko kontratuaren 3. Klausulan
xedatzen  denaren  arabera,  bi  urtekoa  izaki,  2020ko  abuztuaren  1ean  amaitu  zen.
Halaber,  klausula  berean  luzapenaren  inguruan  xedaturikoarekin  bat  eta  bi  aldeen
adostasunarekin, Udalbatza Plenoak 2020ko uztailaren 29an honako akordioak hartu
zituen kontratuaren lehen luzapenaren inguruan:

“LEHENA.–  AZKOITIKO UDALERRIAN ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA xede
duen  kontratuaren  iraupena  urtebetez  luzatzea,  Gizarte  Zerbitzuetako  Arduradun
teknikoak eta Udal-kontu-hartzaileak euren txostenetan adierazitako baldintzak kontuan
hartuz.

BIGARRENA.– Kontratuaren luzapenaren prezioak ondorengoak izatea:

Astelehene k  os ralera (jaiegunak  izan  ezik):  20,90€/orduko,  20,10€/orduko
printzipalari dagozkio eta 0,80€/orduko %4-ko BEZari.
Asteburuak, jaiegunak eta asteguneko ohiko ordutegi k kanpokoak: 23,61€/orduko,
22,70€/orduko printzipalari dagozkio eta 0,91€/orduko %4-ko BEZari.
Kilometrajea: 0,24€/km (BEZa barne)

Ondorengo  aurrekontuko  par daren  kargura  finantzatuko  da:
1.4000.227.231.10.01.

HIRUGARRENA.-  Kontratuaren  luzapenaren  iraupena  –  urtebetekoa  -  2020ko
abuztuaren 2 k 2021eko abuztuaren 1arte izatea.

LAUGARRENA.- ARRETA ZERBITZUAK, S.L.  enpresari  luzapenaren berri  ematea
eta  errekeritzea  gehienez  15  eguneko  epean  kontratuaren  luzapena  formalizatzera
bertaratu dadin.

BOSGARRENA.- Luzapenaren  formalizazio  iragarkia  Azkoi ko  Udaleko
kontratugilearen profilean argitaratzea.

SEIGARRENA.-  Erabaki  honen  berri  Kontu-hartzailetzako  Departamentuari
ematea.

ZAZPIGARRENA.- Luzapen  honen  oinarrizko  datuak,  Sektore  Publikoko
Kontratuen Legearen Testu Bateratua onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Errege
Dekretu Legegilearen 30. eta 333.3 ar kuluan xedatzen duena betez, Sektore Publikoko
Kontratuen Erregistroari jakinaraztea.”
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V.-.  Kontratuaren  lehen  luzapenaren  indarraldia  2021eko  abuztuaren  1ean
amaituko dela aintzat hartuta, Gizarte Ongizate Saileko Arduradun teknikoak, arloko
zinegotziaren  oniritziarekin,  kontratua  beste  urtebetez  luzatzeko  aldeko  txostena
eman du, espedientean jasota dagoena.

Bestalde, ARRETA ZERBITZUAK, S.L. enpresako ordezkariak, 2021eko ekainaren
30eko datan – Erregistroko 2349-2021 sarrera zenbakiarekin -,  Azkoi ko udalarekin
2018ko  abuztuaren  2an  izenpeturiko,  “Azkoi ko  udalerriko  etxez  etxeko  laguntza
zerbitzua” xede duen kontratua urtebetez luzatzeko adostasuna agertu du.

VI.- Luzapenaren inguruko ebazpena hartu ahal izateko, Udal Kontu-hartzaileak
emandako  txostenean,  2021eko  ekitaldian  aipatu  zerbitzua  finantzatzeko
beharrezkoak diren diru-izendapenak badaudela adierazi du eta 2022ko ekitaldikoak
finantzatzeko kredituaren erreserba egingo dela.

KONTUAN HARTURIK

Kontratazio  arloko  A.O.T.-k,  Udal  Idazkariak  ontzat  emanik,  ondoko  lege
txostena eman duela:

“ARAUDI APLIKAGARRIA.-  Egun kontratazio arloan indarrean dagoen Sektore
Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen I. Xedapen Iragankorrak, aipatu
Legea  indarrean  sartu  aurre k  hasiriko  kontratazio  espedienteen  eta  esleituriko
kontratuei aplikagarri zaien legediaren inguruan ondokoa xedatzen du:

“Disposición  transitoria  primera.  Expedientes  iniciados  y  contratos
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de
esta Ley se regirán por la norma va anterior. A estos efectos se entenderá que los
expedientes  de  contratación  han  sido  iniciados  si  se  hubiera  publicado  la
correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el
caso de procedimientos  negociados  sin  publicidad,  para determinar  el  momento de
iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.

2. Los contratos administra vos adjudicados con anterioridad a la entrada en
vigor  de  la  presente  Ley  se  regirán,  en  cuanto  a  sus  efectos,  cumplimiento  y
ex nción,  incluida  su  modificación,  duración  y  régimen  de  prórrogas,  por  la
norma va anterior.

3. La presente Ley será de aplicación a los acuerdos de rescate y a los encargos
que se realicen con posterioridad a su entrada en vigor.  Deberá entenderse que un
encargo se ha realizado cuando haya sido objeto de la correspondiente formalización
documental.

...”
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Aipatu zerbitzua esleitzeko erabiliriko jardunbidea irekia izan zela eta deialdia
9/2017 Legea indarrean sartu aurre k argitaratu zela aintzat hartuta, kontratu honen
bigarren  luzapenari  aplikagarria  zaion  legedia,  Sektore  Publikoko  Kontratuen
Legearen  Testu  Bateratua  onartzen duen  azaroaren  14ko  3/2011  Errege  Dekretu
Legegilea da.

ARAUBIDE JURIDIKOA.-  Luzapenari  dagokionean,  bai Administrazio Baldintza
Zehatzen Agiriaren 3. klausulak baita bi aldeek sinaturiko kontratuaren 3. klausulak
ere,  kontratuaren  iraupena  bi  urtekoa  izango  dela  jasotzen  du.  Bestalde,  klausula
berean, kontratu horren epea urtez urte bi urtez, gehienez lau urterako, luzatu ahal
izango dela xedatzen du, berariaz eta bi aldeen adostasunarekin, Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen Testu Bateratua onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Errege
Dekretu Legegilearen 303. ar kuluak xedaturikoari jarraiki.

Halaber,  Sektore  Publikoko  Kontratuen  Legearen  Testu  Bateratua  onartzen
duen azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretu Legegilearen 23. ar kuluaren 2. atalak
honako hau xedatzen du: 

“2. El  contrato  podrá  prever  una  o  varias  prórrogas  siempre  que  sus
caracterís cas permanezcan inalterables durante el periodo de duración de éstas y que
la  concurrencia  para  su  adjudicación  haya  sido  realizada  teniendo  en  cuenta  la
duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga. 

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario,  salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario,  sin que pueda
producirse por el consen miento tácito de las partes.”

Luzatzea  proposatu  den  kontratua  beraz,  Sektore  Publikoko  Kontratuen
Legearen  Testu  Bateratua  onartzen duen  azaroaren  14ko  3/2011  Errege  Dekretu
Legegilearen  23.2  ar kuluak  eta  bereziki  zerbitzu  kontratuen  iraupena  arautzen
duen 303. ar kuluak xedaturikoa betez egingo da.

Bestalde,  kontuan  izan  behar  da,  kontratuaren  luzapenak,  prezioaren
berrazterketa  ekar  badezake  ere,  Administrazio  Baldintza  Zehatzen  Agiriaren  7.
klausulak eta bi aldeek izenpeturiko kontratuaren laugarren klausulak xedaturikoaren
arabera,  hasiera  batean,  kontratu  honi  ez  dagokio  prezioaren  berrazterketarik,
Sektore  Publikoko  Kontratuen  Legearen  Testu  Bateratua  onartzen  duen  azaroaren
14ko  3/2011  Errege  Dekretu  Legegilaren  89.  ar kuluan  (Espainiako  Ekonomiaren
Desindexazioaren  inguruko  martxoaren  30eko  2/2015  Legeak  aldatuak)
xedaturikoarekin bat.

Dena  den,  klausula  berean,  ondokoa  xedatzen  da:  “eskulanaren  kostuari
loturiko  lan  arloko  erabaki  aldebakarra  hartuz  gero,  eta  horrek  murrizten  baditu
kontratuari  atxikitako  langileen  oinarrizko  lan-baldintzak,  kontratuaren  prezioa
ezartzeko  oinarri  izan  zirenak,  kudeaketa  neurriak  hartu  beharko  dira  indarrean
dauden  kontratuen  prezio  berrikuspena  kalkulatzeko,  be ere  Herri  Administrazioen
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Kontratuen Erregelamenduak 97. ar kuluan aurreikusitako izapideari jarraituz.” Ez da
horrelakorik  jakinarazi,  beraz,  ulertzen  da  kontratu  honi  ez  dagokiola  prezioaren
berrazterketarik.

Guz a  kontuan  hartuta,  bidezkoa  da  kontratuaren  bigarren  luzapena
formalizatzea, ares an esan bezala, kontratuan ezarritako eta Udal-kontu-hartzaileak
adierazitako  baldintza  ekonomikoetan  eta  prezioen  berrikuspenaren  inguruan
adierazitakoa kontuan hartuta. 

ORGANO ESKUDUNA.- Kontratu honen bigarren luzapena onartzeko eskumena,
Sektore  Publikoko  Kontratuen  Legearen  Testu  Bateratua  onartzen  duen  azaroaren
14ko  3/2011  Errege  Dekretu  Legegilearen  II.  Xedapen  Gehigarriaren  2.  atalak
xedaturikoaren  arabera,  Udalbatza  Plenoarena da,  hori  baita  aipatu  kontratuko
kontratazio organoa.”

IRIZPENA

LEHENA.–  AZKOITIKO UDALERRIKO ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA xede
duen kontratuaren iraupena urtebetez  luzatzea,  Gizarte  Ongizate  Saileko Arduradun
teknikoak eta Udal-kontu-hartzaileak euren txostenetan adierazitako baldintzak kontuan
hartuz.

BIGARRENA.– Kontratuaren luzapenaren prezioak ondorengoak izatea:

Astelehene k  os ralera (jaiegunak  izan  ezik):  20,90€/orduko,  20,10€/orduko
printzipalari dagozkio eta 0,80€/orduko %4-ko BEZari.
Asteburuak, jaiegunak eta asteguneko ohiko ordutegi k kanpokoak: 23,61€/orduko,
22,70€/orduko printzipalari dagozkio eta 0,91€/orduko %4-ko BEZari.
Kilometrajea: 0,24€/km (BEZa barne)

Ondorengo  aurrekontuko  par daren  kargura  finantzatuko da:
1.4000.227.231.10.01.2021

HIRUGARRENA.-  Kontratuaren luzapenaren iraupena – urtebetekoa –  2021eko
abuztuaren 2 k 2022ko abuztuaren 1arte izatea.

LAUGARRENA.- ARRETA ZERBITZUAK, S.L.  enpresari luzapenaren berri  ematea
eta  jakinaraztea  15  eguneko  epearen  barruan  kontratuaren  luzapena  elektronikoki
formalizatzeko agiria igorriko diola udalak.

BOSGARRENA.- Luzapenaren  formalizazio  iragarkia  Azkoi ko  udaleko
kontratugilearen profilean argitaratzea.

SEIGARRENA.-  Erabaki  honen  berri  Kontu-hartzailetzako  Departamentuari
ematea.
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ZAZPIGARRENA.- Luzapen  honen  oinarrizko  datuak,  Sektore  Publikoko
Kontratuen Legearen Testu Bateratua onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Errege
Dekretu  Legegilearen  30.  eta  333.3  ar kuluan  xedatzen  duena  betez,  Sektore
Publikoko Kontratuen Erregistroari jakinaraztea.

Antolakuntza  Batzordeak,  2021eko  uztailaren  23an  egindako  bileran,  gaia
aztertu eta irizpena eman zuen, eta hau izan zen emaitza:

ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia,  Sonia Vázquez,
Janire Igoa, Jose Joakin Etxaniz, Itziar Joaristi, Laida Beristain.”

Ana Azkoi a andreak, 2018ko otsailaren 28ko plenoan etxez etxeko laguntza
zerbitzua kontratatzeari hasiera ematea onartu zela esan du,  eta 2018ko uztailaren
25an  esleitu  zitzaiola  Arreta  Zerbitzuak,  S.L.ri.  Kontratua  bi  urterako  zen,  beste  2
urteko luzapenarekin, urtez urte. Gaurkoan 2. Luzapena ekarri dela Plenora eta horrek
esan  nahi  duela  hurrengo  urtean  berriro  lizitaziora  atera  beharko  dela  esan  du,
seguruenez  pleno k pasa beharko delarik zenbatekoaga k.

Jose Joakin Etxaniz jaunak kexarik ez dela jaso dio, eta alde bozkatuko dute.

Bozketaren emaitza honakoa da:

Aldeko  botoak:  Javier  Zubizarreta  Zubizarreta,  Ana  Azkoi a
Urteaga,  Marijose  Arregi  Etxeberria,  Imanol  Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina,  Angel Luis  Mar n Rodriguez,
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bau sta Mendizabal Juaris , Ainara
Goenaga  Andueza,  Mikel  Zengo ta  Alberdi,  Ane  Miren  Peña
Larrañaga, Iraitz Otaño Mujika, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
Joaris  Olariaga,  Angel  Mª  Etxeberria  Ibarguren,  Janire  Igoa
Merino eta Jose Joakin Etxaniz Peña.

Beraz,  Udalbatza  Osoak  Azkoi ko  udalerrian  etxez  etxeko  laguntza  zerbitzu
kontraturen bigarren luzapena onartzea aho batez erabaki du.

7.-  KREDITU  GEHIGARRIEN  BIDEZ  KREDITUAK  ALDATZEKO  AZKOITIKO
UDALEKO 4 ZENBAKIDUN ESPEDIENTEAREN HASIERAKO ONESPENA.

Honako irizpena aurkeztu da:

“ANTOLAKUNTZA BATZORDEAREN DIKTAMENA

1.- AURREKARIAK
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2021urteko Udal honen Aurrekontuaren barnean gastuen aurrekontu partiden
arteko kreditu gehigarri bidez kredituak aldatzeko izapidetzen den espedientea aztertu
dugu.

Alkate  Lehendakariak  egindako  proposamena eta  txostenak,  ziurtagiriak  eta
agiri horren gainerako jarduerak aztertu ondoren, kontuan hartuz adierazitako aldaketa
aurrekontuaren garapena arintzeko mesedegarria izango dela eta expediente horren
izapideketa aplikagarriak zaizkion legei egokitzen zaiela.

Honez  gain,  kontu-hartzaileak  honako  txosten  hau  egin  du  Aurrekontu
egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren helburuak eta gastu araua betetzeari
buruzkoa

TXOSTENA

AZKOITIKO UDALA

KREDITU ALDAKETA ESPEDIENTEA

KREDITU GEHIGARRIA 4/2021

AURREKONTU EGONKORTASUNAREN ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN
HELBURUAK ETA GASTU ARAUA BETETZEARI BURUZKOA

ARAUDI APLIKAGARRIA:

2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza
Iraunkortasunari buruzkoa.
1/2013  Foru  Araua,  otsailaren  8koa,  Gipuzkoako  toki  entitateen  aurrekontu
egonkortasunaren  eta  finantza  iraunkortasunaren  alorretan  finantza  tutoretzaren
eskumena garatzen duena.
13/2014 Foru Araua,  azaroaren 17koa, Toki Administrazioaren arrazionalizazio eta
iraunkortasun  neurriak  Gipuzkoako  Lurralde  Historikoan  aplikatzeko  foru
berezitasunari buruzkoa
Azaroaren  10eko  9/2020  Foru  Dekretu-Araua,  toki  en tateei  aplikatzekoak  diren
ezohiko eta presazko finantza neurriei buruzkoa.

AZTERTUTAKO TRAMITEA: KREDITU ALDAKETAREN ONARPENA

1.- FORU  ARAUAREN  1.2.a)  ARTIKULUKO  ENTITATEAK  (administrazio  izaera
dutenak)

1.1- ENTITATE ZERRENDA:

AZKOITIKO UDALA
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SAN JOSE EGOITZA
ZUBIAURRE ELKARGUNE INSTITUTOA

1.2- HELBURUAK BETETZEARI BURUZKO EGIAZTAPENA

Aurrekontuen egonkortasuna

Aurrekontu onarpenaren espedienteak –5.192.187,15 euroko defizita du, SEC
Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera. Ondorio horretarako, ez
denez  aurreikusten  ondorengo  doiketarik  beharko  duen  eragiketa  adierazgarririk,
kalkulu  hori  1etik  7ra  bitarteko  kapituluetako  sarreren  eta  1etik  7ra  bitarteko
kapituluetako  gastuen  arteko  diferentziarekin  parekatu  da,  goian  zerrendatutako
entitateen kontuak bateratuta.

Ondorio  horretarako,  pasa  den  urtean  egiten  zen  moduan,  doiketa
adierazgarria  egin  beharra  dago,  aurretik  onarturiko  kreditu  aldaketak  2020ko
Udaleko eta bere erakunde autonomoen diruzaintzako gerakinarekin finantziatu baita
aurretiazko txertaketak egiteko eta beste kreditu gehigarri batzuk finantzatzeko. 

Ondoren taula batean zehazten dira gerakinaren finantziazioa.

KREDITU ALDAKETAK Udalaren  eta  bere
erakunde  autonomoen
2020ko  aurrikusiriko
gerakina

Kreditu txertaketa 1/2020 1.343.493,35
Kreditu txertaketa 2/2020 612.889,06
Kreditu gehigarria 1/2020 udala 509.519,18
Kreditu gehigarria Elkargune 1/2020 25.000,00
Kreditu gehigarria 2/2020 udala 148.500,00
Kreditu gehigarria Elkargune 2/2020 114.000,00
Kreditu gehigarria 3/2020 udala 1.602.000,00
Kreditu gehigarria 4/2020 udala 270.000,00
GUZTIRA 4.625.401,59

Honegatik  doiketa  4.625.401,59€koa  da  eta  ondorioz  espedienteak   -
566.785,56  euroko  defizita du.  Kalkulu  hori  1etik  7ra  bitarteko  kapituluetako
sarreren  eta  1etik  7ra  bitarteko  kapituluetako  gastuen  arteko  diferentziarekin
parekatu da, goian zerrendatutako entitateen kontuak bateratuta

9/2020  Foru  dekretu  arauak  2020  eta  2021erako  arau  fiskalak  eten  ditu.
Ondorioz aurrekontuaren egonkortasunaren helbururik ez da bete behar 2021ean. 

Hala  ere  foru  dekretu  arau  honen  1.4  atalak  dio  hurrengo  artikuluan
araututako defizit helburuak gaindituz gero, toki entitateak behartuta egongo direla
plan ekonomiko finantzario bat egitea eta onartzera, plan hori kudeaketa tresna eta
epe luzerako planifikazio tresna izan dadin, baina haren betetze mailagatik neurri
gehigarriak hartzeko obligaziorik izan gabe.
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Aurrekontu egonkortasuneko helburuak 2021erako zehazterakoan Gipuzkoako
Foru Aldundiak udalei lagako die berari esleitutako defizit helburuaren %40. Ondorioz
Azkoitiko Udalarentzat defizit globaleko helburua hauxe da: 

Azkoitiko  Udalaren  kasuan  1.242.217  €  da  defizit  muga,  2.2  artikuluaren
arabera.

Hori  dela  eta,  Aurrekontuaren  aldaketaren  espedienteak,4/2021  kreditu
gehigarriak, behin gerakinaren doiketa eginda,  9/2020 foru dekretu arauak ezartzen
duen defizit helburuaren azpitik dagoenez, Azkoitiko Udala ez da behartuta egongo
plan ekonomiko finantzario bat egitea. Hala ere, plan ekonomiko finantzarioa egiteko
betebeharra dagoen ala ez jakiteko, defizit helburua likidazioaren unean aztertuko
da.

Finantzen iraunkortasuna

2021eko abenduaren 31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia, guztira,
5.106.188,38€, 2020an   likidatutako  sarrera  arrunten  (13.968.337,66€)  %  36,55
izango dela aurreikusten da. Kalkulua egiteko, 2021eko abenduaren 31ko zor biziaren
zenbatekotik  abiatu  gara,  indarrean  ziren  eragiketa  guztiengatik,  abaletatik
eratorritako arriskua barne; emaitzari gehitu zaizkio hitzartu diren eta erabili gabe
dauden  eragiketak  eta  2021erako  aurreikusitakoak,  eta  kendu  zaizkio  2021erako
aurreikusitako  amortizazioak.  Zor  biziaren  zenbatekoan  ez  dira  sartzen
UFFFarengatik itzuli gabe gelditzen diren saldoak baina atal honetan ez da doiketarik
egin.

9/2020  Foru  dekretu  arauak  2020  eta  2021erako  arau  fiskalak  eten  ditu.
Ondorioz zor publikoaren helbururik ez da bete behar 2021ean. 

Hala ere esan behar da 2020ko helburua %70a izan zela eta Azkoitiko Udalaren
kasuan, 2021ean,  zor publikoaren portzentajea dezente azpitik dagoela, % 36,55 a
hain zuzen. 

Gastuaren araua

2021 2020 LIKIDAZIOA

Gastu ez finantzarioak (1-7 kapituluak): 19.246.047,15 12.851.207,94

Zorraren interesak: 43.272,87 37.206,67

SEC doikuntzak:

Admin.publikoen ekarpen finalistekin finantzatutako gastua: 695.100,00 730.245,11

Gastu konputagarria: 18.507.674,28 12.083.756,16

Gastu konputagarriaren hazkundea 53,16%

Gastu  arauaren  azterketa  egiterakoan,  simulazio  bat  besterik  ez  da  egin,
2020ko  erreferentziak  kontuan  hartuz.  2021erako  ez  dago  ez  hazkundearen

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.eus
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 75

E
S
K
U
6
b
1
9
b
b
9
4
-
2
2
5
3
-
4
c
6
9
-
a
c
a
a
-
3
e
4
1
5
2
c
0
5
f
8
7



erreferentzi tasarik, ezta gastu konputagarria kalkulatu beharrik. Gastu araua etenda
dago baita ere 9/2020 foru Dekretu arauaren arabera.

1.3.- ONDORIOAK

9/2020 foru dekretu arauaren ondorioz etenda gelditu dira txostenean aztertu
ditudan hiru arau fiskalak.

Esan behar da egonkortasun helburuari dagokionez, Kreditu aldaketa honek,
behin  gerakinaren  doiketa  eginda,   defizit  egoera  helarazten  duela  -
566.785,56takoa , baina defizit kopuru hau Gipuzkoako Foru Aldundiak Azkoitiko
Udalari lagatzen dion defizit mugaren azpitik dagoela,  1.242.217 € baita Azkoitiari
dagokiona, 2.2 artikuluaren arabera.

Une batean Udalak defizit helburua gaindituz gero, behartuta egongo da plan
ekonomiko finantzario bat egin eta onartzera, plan hori kudeaketa tresna eta epe
luzerako  planifikazio  tresna  izan  dadin,  baina  haren  betetze  mailagatik  neurri
gehigarriak hartzeko obligaziorik izan gabe.

Honez  gain  9/2020  Foru  dekretu  arauaren  1.3  artikuluaren  arabera
diruzaintzako gerakina erabili daiteke kreditu aldaketak finantzatzeko, arau fiskalak
eteteak berekin bait dakar, eten egingo dela sarrera handiagoak eta diruzaintzako
gerakina zorra murriztera bideratzeko eskakizuna.

Azkoitian, 2021eko uztailak 20ean
Kontuhartzaileak

Beraz,  antolakuntza  batzordeak   ondorengo  irizpena  proposatzen  dio
Udalbatzari.

IRIZPENA

LEHENENGO: Proposamenean  zerrendatzen  diren  Azkoitiko  Udalaren  gastuen
aurrekontu partiden arteko kreditu gehigarria bidez egin beharreko kreditu aldaketarako
expedientea onestea, 270.000,00€ zenbatekoa.

BIGARRENA:  Espediente  onartzeko  eskumena  bilkura  osoari  dagokio  eta
aplikagarriak  zaizkio  aurrekontua  onartzeko  ezarritako  informazio,  erreklamazio,
publizitate eta errekurtsoei buruzko tramiteak. Gainera espedientearen kopia bat bidali
beharko zaio Gipuzkoako Foru Aldundiari, azaldutako Foru Arauaren 15.3 artikuluak
adierazten duen tramitazio-fasean.

Antolakuntza  Batzordeak,  2021eko  uztailaren  23an  egindako  bileran,
gaia aztertu eta irizpena eman zuen, eta hau izan zen emaitza:
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ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia,  Sonia Vázquez,
Janire Igoa, Jose Joakin Etxaniz, Itziar Joaristi, Laida Beristain.”

Ana Azkoi a  andreak adierazi  du 270.000€koa dela  kreditu  gehigarria,  dena
gerakina erabiliz egingo dute,eta bi inbertsioetarako:

 50.000€ – Baserri bideen inbentarioa egiteko.
 220.000€ - Arau subsidiarioen egokitzapena egiteko.

Azaldu du, lege batek diola, Arau Subsidiarioak Plan Orokorrera egokitu behar
direla,  beraz,  prozedura irekiz  joan beharko dutela,  eta lehenen par da jarri  behar
dela.

Jose Joakin Etxaniz jaunak esan du EH Bilduk aurrekontuetan eskatu zutela Arau
Subsidiario berriak egitea.

Arau Subsidiarioen egokitzapenaren prozedurak,  irailean hasi eta bi  urterako
lana  izango  duela  esan  diete,  eta  ordurako EEH/RCD instalazioen plantaren arazoa
konponduta  izatea  nahiko  luke.  Gai  horrek  hartu  duen  zentzugabekeria  ikusita,
zalantzak dituztela baina ia hala den.

Baserri  bideen tasa/zerga ezartzea aurten gauzatzea espero zuten.  Lizitazioa
lehenbailehen martxan jartzea espero du.

Ana  Azkoi a  andreak,  Arau  Subsidiarioen  4.  aldaketa  puntualak  bere  bidea
jarraituko duela esan du, EEH/RCD instalazioak honekin zerikusirik ez duela. Bestalde,
arau  berriak  egin  edo  Plan  Orokorrera  egokitu  prozedura  berdina  dela.  Lehenen
pleguak egin behar direla lizitazioa hasteko, behintzat par da jarri egingo dela. Komeni
dela lizitazioa hastea, horrek 6 bat hilabete emango dizkigula eta.

Bestalde dio, baserri  bideen tasa ezartzeko inbentarioa egitea derrigorrezkoa
dela.

Bozketaren emaitza honakoa da:

Aldeko  botoak:  Javier  Zubizarreta  Zubizarreta,  Ana  Azkoi a
Urteaga,  Marijose  Arregi  Etxeberria,  Imanol  Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina,  Angel Luis  Mar n Rodriguez,
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bau sta Mendizabal Juaris , Ainara
Goenaga  Andueza,  Mikel  Zengo ta  Alberdi,  Ane  Miren  Peña
Larrañaga, Iraitz Otaño Mujika, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
Joaris  Olariaga,  Angel  Mª  Etxeberria  Ibarguren,  Janire  Igoa
Merino eta Jose Joakin Etxaniz Peña.
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Beraz,  Udalbatza  Osoak kreditu gehigarrien  bidez  kredituak  aldatzeko
Azkoi ko udaleko 4 zenbakidun espedientea hasieraz onartzea aho batez erabaki du.

8.-  UDALAK UROLA MANKOMUNITATERAKO IZENDATUTAKO  ORDEZKARIEN
ALDAKETA.

Honako irizpena aurkeztu da:

“ALKATETZAREN PROPOSAMENA

GAIA: UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEAREN BATZAR NAGUSIAN AZKOITIKO
UDALEKO ORDEZKARIEN IZENDAPENA

AURREKARIAK

Azkoi ko  Udalbatza  Plenoak,  2019ko  ekainaren  26an  egindako  bilkuran,
besteak  beste,  korporazio  honen  ordezkariak  izendatu  zituen  Urola  Erdiko
Mankomunitatearen Batzar Nagusian parte har zezaten.

Udalbatzak aukeratutako kideak honako hauek ziren:

“EAJ/PNV: Ana Azkoi a Urteaga eta Javier Zubizarreta Zubizarreta. Ordezkoak:
Imanol Arrizabalaga Larrañaga eta Angel Luis Mar n Rodriguez.

EH BILDU: Laida Beristain Zubizarreta. Ordezkoa: Iraitz Otaño Mugica.”

2021eko  uztailaren  12an,  Iraitz  Otaño  jaunak  2469  erregistro  zenbakidun
eskaera  aurkeztu  du,  Urola  Erdiko  Mankomunitatean  EH  Bildu  udal  taldeak  duen
ordezkaritzaren aldaketa eskatuz.

Aurkeztutako  eskaera  kontutan  hartuta,  ondoko  hau  proposatzen  zaio
Udalbatza Plenoari:

PROPOSAMENA

LEHENA.- Azkoi ko udalbatza plenoak Urola Erdiko Mankomunitateko EH Bildu
udal  taldeko  ordezkariak  izendatzea,  Urola  Erdiko  Mankomunitatearen  Batzar
Nagusiaren kideak izan daitezen:

Titularra: Iraitz Otaño Mujika J.
Ordezkoa: Itziar Joaris  Olariaga A.
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BIGARRENA.- Erabaki hau Urola Erdiko Mankomunitateari jakinaraztea.”

Alkate Jk. azaldu du Urola Erdiko Mankomunitatean, EH Bildu k, Laida Beristain
izen dela orain arte tularra, eta Iraitz Otaño izatea tular proposatzen dela, ordezko
Itziar Joaris  geratuz.

Jose Joakin Etxaniz jaunak esan du ez dutela oztoporik jarriko.

Bozketaren emaitza honakoa da:

Aldeko  botoak:  Javier  Zubizarreta  Zubizarreta,  Ana  Azkoi a
Urteaga,  Marijose  Arregi  Etxeberria,  Imanol  Arrizabalaga
Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina,  Angel Luis  Mar n Rodriguez,
Mertxe Zubillaga Albizu, Juan Bau sta Mendizabal Juaris , Ainara
Goenaga  Andueza,  Mikel  Zengo ta  Alberdi,  Ane  Miren  Peña
Larrañaga, Iraitz Otaño Mujika, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
Joaris  Olariaga,  Angel  Mª  Etxeberria  Ibarguren,  Janire  Igoa
Merino eta Jose Joakin Etxaniz Peña.

Beraz,  Udalbatza  Osoak  Udalak  Urola  Erdiko  Mankomunitaterako
izendatutako ordezkarien aldaketa onartzea aho batez erabaki du.

9.-  2020.  URTEKO  PLAN  FINANTZARIOAREN  EMAITZEN  URTEKO
TXOSTENAREN BERRI EMATEA.

Hau da aurkeztu den txostena:

2020 URTEKO PLAN FINANTZARIOAREN EMAITZEN URTEKO TXOSTENA

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

32/2018 Foru Dekretua,  abenduaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Tokiko
Sektore Publikoko en tateen barne kontrolaren araubide juridikoa erregulatzen duena.
15, 28 eta 37. Ar kuluak.

EMAITZAK

Alkate Lehendakariaren  bitartez  2020 ekitaldian egindako finantza kontroleko
eta  kontu-hartze  eginkizuneko  jarduketek  sortutako  emaitzarik  esanguratsuenak
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dakartzan urteko txostena osoko bilkurari bidaltzea derrigorrezkoa izanik

Adierazitako informazioaren zerrenda egin da, 2020 ekitaldiari dagokiona, udal
kontu-hartzailetzan dagoen datuen arabera.

FINANTZA KONTROL IRAUNKORRA

Finantza  kontroleko  planean  hautatutako  jarduketen  ondorioz  egindako
finantza  kontrol  iraunkorraren  txostenetan  azpimarratu  beharreko  intereseko
alderdiak 2020 ekitaldian Azkoi ko Udala, Zubiaurre Elkargune Ins tutoa eta San Jose
Fundazioari dagokienez:

A.1. KONTROL IRAUNKORRA KONTRAZIO ALORREAN
A.1.1.-  Lizitazio  prozeduren  eta  aurrekontuaren  arteko  korrelazioa  kontratu  ez

txikietan:
2021 urteko kontratazio plangintza egin da. Honen jarraipena, astero Alkatetzan egiten

den bileran, G3 Taldea koordinarzio bileran hain zuzen, eta departamentu desberdinen artean
sarri egiten diren bileretan egiten zaio.

A.1.2.- Kontratu txikien kontrol finantzarioa eta eraginkortasun kontrola
Bai zerbitzuetan, bai hornikuntzan ere, kontuhartzailetza sailak zerrendatu egin zituen

kontratu errepikakorrak. 
Kontratu  txikien bitartez  gaur egun gauzatzen diren kontratu errepikakorrak  izendatu

zituen eta ze aukera egon litzatekeen egoera honen aurrean zehaztu zituen, berauen lizitazio
prozedura martxan jarri beharko litzatekeen ala bestelako aukerak zehaztuz.

Hauek dira:

ZERBITZUA HIRUGARRENA 2018 GASTUA 2019 GASTUA 2020 GASTUA Aukera

Udal eraikinen kalefakzio mantenua TARTE, KOOP.S 17.694,82 23.702,09 15.597,58

KONTRATAZIO ZENTRALERA ATXIKITZEA           
Kontratazio zentralean zerbitzu hau esleitzen da. 
Azkena 2018an izan zen. Irekitzen dutenean bertara 
atxikitu gaitezke.

Arratoiak ezabatzeko zerbitzua Tecnica Sanitaria Ambiental 4.860,46 4.695,58 2.110,96 KONTRATAZIO ZENTRALERA ATXIKITU
Clima zaciones Orio SL 29.363,46 33.835,04 15.289,74

Megafonia kultur ekitaldietan Larrañaga Telekom, S.L. 7.593,89 10.919,65 12.494,82 Prozedura irekia ... 
Ume eta haur parkeen mantenua Urbabil  2000, S.L. 6.751,94 7.333,60 6.116,49 Prozedura ireki 
OTAko mantenua Gertek 22,207,27 € 10.055,40 12.300,48 Prozedura ireki 
Landareen hornikuntza Ekopaisaia, S.L. 8,150,85 € 2.763,93 4.614,78 Prozedura ireki
Landareen mantenua Ekopaisaia, S.L. 13.360,19 16.257,55 13.892,05
Txakur eta katu zerbitzua Gorriye 6.430,40 6.025,20 6.922,30 Zerbitzu hau beste inork ematen al du? / prozedura irek
Airearen kalitatea kontrolatzea Asoc Biodonos 2.222,00 30.428,40 15.661,58 Zerbitzu hau beste inork ematen al du? / prozedura irek
Baztartxoko zine proiektorearen mantenua Cinetronica, S.L. 4.390,49 7.292,43 16.364,18 Zerbitzu hau beste inork ematen al du? / prozedura irek
Brigadako makinariaren konponketak Baserri 12.150,18 9.496,30 7.561,46 Prozedura ireki…
Prentsa dokumentazio zerbitzua IZAGA zerbitzu Taldea 3.128,16 3.178,20 3.216,32 Prozedura ireki…
Sarrera kontrolerako piboteen mantenua Urbabil  2000, S.L. 4.741,32 3.932,50 2.537,37 Prozedura ireki 

KONTRATU ERREPIKAKORRAK ZERBITZUAK
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HORNIKUNTZA HIRUGARRENA 2018 GASTUA 2019 GASTUA 2020 GASTUA Aukera

Argiteria publikoaren aldagaiak ABM Rexel S.L.U. 14.639,87 10.570,04 16.960,85 FORU KONTRATAZIO ZENTRALA
Ekipo informa koen hornikuntza Elkarmedia 4.225,57 8.413,73 24.514,02 FORU KONTRATAZIO ZENTRALA
Barandak hornikuntza eta instalakuntza Montajes Olaziola, S.L. 13.985,30 19.399,69 17.891,67 Prozedura irekia…. 
Baztartxoko pelikulen alokairua Areto, S.L. 25.954,27 14.978,40 24.646,95 Prozedura ireki…
Iragarkiak eta Aldizkaria Adaki Diseinua eta Publizitatea, S.L. 77.338,27 92.519,86 20.480,20 Prozedura irekia…. 

Udaltzainen eta Brigadako langileen P3 Suministro Protección 16.779,92 14.736,77 6.882,88 Prozedura ireki…
Brigadako materiala Sein Batu, S.L. 6.002,51 14.493,38 5.190,95 Prozedura ireki…
Material hornikuntza Setalde, S.L. 8.052,34 8.420,79 7.390,39 Prozedura ireki…
Asfaltoaren hornikuntza Asfaltos Urretxu 7.670,93 6.821,51 6.200,55 Prozedura ireki…
Bulego materiala Lyrecovice 10.477,68 7.215,92 9.316,74 Prozedura ireki…
Kopiak, kartelak FK kopistegia 16.482,49 20.440,35 18.136,20 Prozedura ireki…
Brigadako makinariaren konponketak Baserri 12.150,18 9.496,30 7.561,46 Prozedura ireki…
Liburuen hornikuntza Hizki Papertegia 5.569,99 4.262,55 7.224,07 Prozedura ireki…
Pinturaren hornikuntza Urbistondo Margoak 9.121,93 5.223,37 2.005,49 Prozedura irekia…. 
Material hornikuntza Koros  Materialak SL 4.936,59 2.259,26 5.083,50 Prozedura i rekia…. 

KONTRATU ERREPIKAKORRAK HORNIKUNTZA

A.1.3.- Inbertsioen egiaztapen materiala:
2021eko Aurrekontua exekutatzeko Udal arauaren 12.5 artikuluan honela xedatu da gai

hau:

12.5.- Inbertsio materialaren egiaztatzea

12.5.1.- Kontuhartzaileak  edo  eskuordetzaz,  berak  izendaturiko  kontuhartzailetza  saileko  teknikariak,
kontu-hartzailetzako  organoaren  ordezkari  gisa,  inbertsio-kontratuen  harrera  egingo  du  laginketa  prozedura
erabiliz, 32/2018 Foru Dekretuko 20. ar kuluak xedatzen duena jarraituz.

Lagin hau indarreko  aurrekontuaren %1a izango da gutxienez (152.450 €),  eta  2021ean 6 kapituluaren
%14,93 suposatzen du.

Hau  gauzatzeko,  2021.  ekitaldian,  hurrengo  par detan  gastua  likidatu  edo  obligazioa  onartu  aurre k
inbertsioaren egiaztatze materiala egingo da:

ARGITERI PUBLIKOAN LED MOTAKO BONBILLAK EZARTZEA: 6000.623.165.00.04   Zenbatekoa: 100.000,00€
GAZTEEN PARKEA-Skate-Kalistenia-Parkou: 2000.692.342.00.01 Zenbatekoa: 125.000,00€

A.2. KONTROL IRAUNKORRA DIRU-LAGUNTZEN ALORREAN
A.2.1. Udalaren eta bere organismo autonomoek ematen dituzten diru-laguntzen

Oinarri Orokorrak
Diru-laguntzen Oinarri Orokorrak 2020ko ekainaren 24an onartu ziren Osoko bilkuran

eta  2020ko  ekitaldian  zehar  egiaztatu  da  diru-laguntzen  hitzarmenak  eta  deialdi  publikoak
berauen arabera izapidetu eta kudeatu direla.

Kontu erraztuaren bidez egiaztatu dira diru-laguntzen justifikazioak 60.000€ baino diru-
laguntza txikiagotan. 

Udalak, bere web orrian, herritarren eskuragarri jarri ditu norberak betetzeko ereduak.
Horrela diru-laguntzak eskatzea eta kontuen justifikazioak aurkeztea erraztu da. Honek guztiak,
diru-laguntzen kudeaketa eta kontrola erraztu du.

Egiaztapen  hau urteko Barne kontroleko txostenean jaso da,  bilkura  osora 2021eko
ekainaren 30ean aurkeztu dena, laginketa bitartez hainbat diru-laguntza fiskalizatu baitira.

A.2.2.-  Pertsona  edo  erakunde  onuradunek  2020an  emandako  diru-laguntzak
zuzen jaso dituztela egiaztatuko da.

Egiaztapen  hau urteko Barne kontroleko txostenean jaso da,  bilkura  osora 2021eko
ekainaren 30ean aurkeztu dena, laginketa bitartez hainbat diru-laguntza fiskalizatu baitira.

A.3.- LANGILE GASTUEN ETENGABEKO KONTROLA.

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.eus
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 81

E
S
K
U
6
b
1
9
b
b
9
4
-
2
2
5
3
-
4
c
6
9
-
a
c
a
a
-
3
e
4
1
5
2
c
0
5
f
8
7



2020ko uztaileko bilkura osoak lanpostuen balorazio berriaren onarpena eta
dagokion  lanpostuen  zerrendaren  aldaketaren  irizpena  onartu  zuen.  Ebazpenean
honako erabakiak hartu ziren, besteak beste:

PKF ATTEST enpresak egindako  balorazio  taulak onartzea  (1.  Eranskina),  eta
horien  aplikazioan  sortutako  Lanpostuen  Zerrenda  onartzea  (2.  Eranskina),  bertan
zehaztutako ordainsariei dagozkien efektuak, orokorrean, 2020ko uztaileko nomina k
aurrera (hau barne) aplikatuko direlarik.

ATTEST  enpresak  erabilitako  Balorazio  Eskuliburua  onartzea,  hori  erabiliko
delarik  lanpostu  berrien  balorazioa  egiteko  edota  egungo  lanpostuetan  egon
daitezkeen  funtzioen  aldaketa  nabariei  dagokien  balorazio  azterketak  egiteko.  (3.
Eranskina)

Erabaki  honek  2020ko  lehenengo  seihilabeteko  nominetan  ezarririko
erreparoak , produk bitate osagarria zela medio, bertan behera uztea suposatu zuen.

Honez  gain  urteko  Barne  kontroleko  txostenean  azken  seihilabeteko  nominak
lanpostuen  balorazioari  egokitzen  dela  egiaztatu  da,  abenduko  nominaren  fiskalizazioaren
bitartez.

B)  UDAL  AURREKONTU  OROKORREKO  DIRU  SARREREN  EGOERARI
DAGOKIONEZ:

B.1.- DIRU SARRERAK EGIAZTATZEA
Kontu hartzailetzako eragiketa guztietan betetzen da .
Sarreren  baliogabetzeak  Udal  Zergabiltzailearen  aurre  txostena  eskatzen  du.  2021

ekaina  geroztik  “ESKUA”  kudeatzailearen  bitartez  kudeatzen  dira,  eta  bertako  tramitea  da
egiaztatze txostena.

B.2.- ZERGEN KOBRANTZA KUDEAKETAREN FINANTZA KONTROLA
2021 urtean Udaleko zergabilketa teknikariak egin du 2020ko zergabilketa kontua eta

bertan zehazten dira zergen, tasen eta isunen dirubilketa, bai ekitaldi arruntarena, baita itxitako
ekitaldiena ere

Barne kontroleko txostenean jaso da, bilkura osora 2021eko ekainaren 30ean aurkeztu
dena, zeintzuk izan diren zergen kobrantzen datuak.

Honez gain 2021eko uztailean bilkura osoari proposatu zaio 2021 Ordenantza orokorra,
udal zuzenbide publikoko zerga eta bestelako diru-sarrerak kudeatu eta bilketa arautzen duena.

Ordenantza honen bitartez, bai ordainketen geroratzearen gaia, baita ere ordainagirien
baliogabetzeak kobraezinen gaia argitzen du, kudeaketako irizpideak zehaztuz.

B.3.- KOBRATU GABE DAUDEN ESKUBIDEEN FINANTZA KONTROLA.
Aldian  behin,  kobratzeko  dauden  onartutako  eskubideen  kontrola  egingo  dela  dio

plangintzak. 
Hau egin da 2021 ekitaldian baina ez da dokumentatu. 

B.4.  COVID-19K  ERAGINDAKO  KRISIAREN  ONDORIOZ  DIRU-SARREREN
MURRIZKETAREN AURREAN HARTUTAKO NEURRIEN AURREKONTU KONTROLA

Osoko bilkurak 2020ko uztailaren 15ean hartutako erabakiaren bidez, gastuari buruzko
neurriak hartu ziren, 2020ko diru-sarreren murrizketari aurre egiteko. Murrizketa hau batez ere,
Udalak  finantzatzeko foru-funtsearengatik  izan zen.Hartutako  neurrien aplikazio  praktikoaren
finantza kontrol iraunkorra egin zen.

9/2020  foru  Dekretu  arauak,  azaroaren  10ekoak  ,  Gipuzkoako  toki  entitateei
aplikatzekoak  diren  ezohiko eta  presazko  finantza neurriak  onartu  zituen  eta  ondorioz  arau
fiskalak 2020an eta 2021ean eten egin zituen. Ondorioz, bilkura osoak uztailean hartu zituen
neurri  asko bertan behera lagatzea suposatu zuen dekretu arau honek.  Honez gain,  kreditu
eragiketak  baimentzeko  araubidea  ezarri  zuen  3.  Artikuluan,  eta  honen  arabera,  Azkoitiko
Udalak, Abenduko bilkura osoan mailegu berria onartu zuen, 1.800.000,00 €takoa.
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AUDITORETZA

ERAKUNDEA: AZKOITIA LANTZEN SA

Auditoretza lanak egiteko,AGEM CONSULTORES Y AUDITORES, SL (ROAC S2107)
auditoretza zerbitzuaren bitartez egin da 2020ko kontuen auditoretza. Kontu ikuskari
bazkidea, Asier Izarbe Vergarak (ROAC 18516) sinatu ditu urteko kontuen auditoritza
txostena.

Auditoretza hauek egin dira 2020 ekitaldian]:

KONTUENAK BETETZEARENAK OPERATIBOA

AZKOITIA LANTZEN SA BAI EZ EZ

2021eko  Finantza  kontroleko  planean  zehaztuko  da  betetze  auditoretza  eta
auditoretza opera boa egiteko bideratuko diren neurriak.

2021eko uztailaren 19an
Kontu-hartzailetzaren sinadura”

Ana Azkoi a andreak azaldu du gaia.
2018. urtean irtendako araudi baten arabera, Udala Plan Finantzario bat egitera

behartuta dago, eta gero emaitzaren berri ematera ere.
Plan  finantzario  honen emaitzen  ondoren,  Alkateak  hiru  hilabetetan  ekintza

plana aurkeztuko du, islatzen diren arazoei aurre egiteko.
Plan  honetan kontrol  finantzarioa  bi  za tan banatzen dela  esan du:  kontrol

iraunkorra,  udalari,  Elkarguneri  eta  San  Jose  Egoitzari  dagokiona  eta  auditoretza
publikoa, Azkoi a Lantzen, S.A.ri dagokiona.

Kontrol  iraunkorrari  dagokionez,  honakoak  zehaztu  zirela  planean  esan  du:
Kontratazioan,  kontratu  txikien  kudeaketari  ezarri  zitzaien  kontrola,  2021.  urterako
kontratazio plangintza egin zen, jarraipena asteroko bileretan, kontratu errepikakorrak
detektatu.

Beste betebehar bat ezarri zuela Foru Dekretuak esan du Ana Azkoi a andreak:
edozein lanetan obra ziurtagiria onartu eta ordaindu aurre k,  kontu-hartzaileak lan
hori  zuzen egin  denaren  egiaztapen  materiala  egin  beharra  dauka,  prak kan arazo
ugari ekarri ditzazkela ikusita, aurrekontua exekutatzeko arauan konpondu dela dio.
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Langile gastuari dagokionez, 2020ko uztaileko plenoak, lanpostuen balorazioa
eta  lanpostuen  zerrendaren  aldaketa  onartu  zirela  dio.  Azkenik,  urteko  barneko
txostenean  azken  sei  hilabeteko  nominak,  lanpostuen  baloraziori  egokitzen  dela
abenduko nominen fiskalizazioaren bitartez.

Auditoretzari  buruz,  Azkoi a  Lantzen,  S.A.ri  dagokio,  honako azpiatalak ditu:
kontuena egin dela, aldiz auditoretza ez denez egin, ekintza planaren bitartez egiteko
agindua  Alkateak emango du.

10.-  2021.  EKITALDIARI  DAGOKION  KONTROL  FINANTZARIOKO  URTEKO
PLANAREN BERRI EMATEA.

Hau da aurkeztu den 2021.  ekitaldiari  dagokion kontrol  finantzarioko urteko
plana:

2021 EKITALDIARI DAGOKION KONTROL
FINANTZARIOKO URTEKO PLANA

I.- SARRERA

Administrazio  Publikoaren  ondasunen  eta
diruzaintzaren  integritatea  babesteko,  zein
kudeaketa ekonomiko egoki bat bermatzeko,
badira  aipatu  jardueraren  gaineko  kontrola
ezartzen duten arauak. Azkoitiko Udala, udal
kontu-hartzailetzak  egindako  barne-
kontrolaren bidez, saiatzen da konfiantzazko
arrazoizko  maila  bat  ematen,  bai  lege  eta
arau aplikagarriak betetzeari dagokionez, bai
informazio  finantzarioaren  fidagarritasunari
dagokionez,  eta baita  udal-sail  desberdinen
kudeaketako  eragiketen  efikaziari  eta
efizientziari dagokionez ere.

Barne-kontrolaren xedea zera da, bermatzea
Azkoitiko  Udalaren  eta  bere  sektore
publikoaren  jarduera  ekonomiko-finantzarioa
egokitzen  dela  legezkotasun-,  ekonomia-,
efizientzia-  eta  efikazia-printzipioetara,  eta
era berean, jarduera horrek laguntzen duela
herritarren  aurrean  Entitatearen  kontuei
loturiko  gardentasuna  indartzera,  kontu
hauek  Entitatearen  kudeaketari  buruzko
informazio  fidagarria, osoa,  profesionala eta
independentea ematen dutelarik.

Plan  honetan  2021eko  ekitaldiari  dagokion
kontrol finantzarioko eginkizuna arautzen da,
zeina  kontrol  iraunkorraren,  auditoretza

PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021

I.- INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de salvaguardar la integridad
de  los  bienes  y  caudales  de  la
Administración Pública, así como garantizar
una  adecuada  gestión  económica,  existen
normas  en  las  que  se  establecen  los
controles  sobre  dicha  actividad.  El
Ayuntamiento  de  Azkoitia,  a  través  del
control  interno realizado por la Intervención
Municipal,  trata  de  proporcionar  un  grado
razonable  de  confianza  en  el  cumplimiento
de las leyes y normas aplicables, la fiabilidad
de la información financiera,  y la eficacia  y
eficiencia  de  las  operaciones  en la  gestión
de las diferentes áreas municipales. 

La  finalidad  última  del  control  interno  es
garantizar  que  la  actividad  económica-
financiera del Ayuntamiento de Azkoitia y su
sector público se adecua  a los principios de
legalidad,  economía,  eficiencia  y  eficacia,  y
contribuye a reforzar la transparencia ante la
ciudadanía  en relación  a las cuentas  de la
Entidad,  de  forma  que  éstas  proporcionen
una información fiable, completa, profesional
e  independiente  sobre  la  gestión
desarrollada por la misma. 

En este Plan se regula la función de control
financiero,  mediante  el  control  permanente,
la auditoría pública y el  control  de eficacia,
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publikoaren  eta  eraginkortasun  kontrolaren
bidez egiten den. 

Kontrol  finantzarioko  eginkizunaren  xedea
zera da, tokiko sektore publikoko zerbitzuen
funtzionamendua  egiaztatzea,  alderdi
ekonomiko-finantzarioari  dagokionez.  Izan
ere,  helburua  da  ziurtatzea  haiei  buruzko
araudia  eta  jarraibideak  betetzen  dituztela
eta,  oro  har,  haien  gestioa  bat  datorrela
kudeaketa  finantzario  onaren  printzipioekin,
betiere  begiratuz  baliabide  publikoen
kudeaketa  eraginkortasunak,  efizientziak,
ekonomiak,  kalitateak  eta  gardentasunak
nahiz  aurrekontu  egonkortasun  eta  finantza
iraunkortasuneko printzipioek gidatzen dutela
baliabide publikoen erabilpenari dagokionez.

Kontrol iraunkorra: bere helburua zera da,
etengabe egiaztatzea Azkoitiko Udalaren
eta  bere  erakunde  autonomoak  diren
Zubiaurre  Elkargune  Institutoa  eta  San
Jose Fundazioa eta baltzu publikoa  den
Azkoitia  Lantzen  SA  ren  jarduera
ekonomiko  eta  finantzarioaren
funtzionamendua  bat  datorrela
ordenamendu  juridikoarekin  eta
kudeaketa  finantzario  onaren  printzipio
orokorrekin,  azken  finean  xedea  baita
kudeaketaren  ekonomia,  finantza,
ondare,  aurrekontu,  kontabilitate,
antolaketa  eta  prozedura  alderdiak
hobetzea.

Auditoretza  publikoa:  honen  bitartez
Azkoitia  Lantzen  SAren  jarduera
ekonomiko-finantzarioa  egiaztatzen  da,
geroago  eta  modu  sistematikoan,  eta
horretarako,  sektore  publikoaren
auditoretza  arauetan  eta  Estatuko
Administrazioko  Esku  Hartzailetza
Nagusiak  (IGAE)  diktatutako  aginduetan
jasotako  berrikuspen  prozedura
selektiboak  erabiliko  dira.  Auditoretza
publikoak  bere  barne  hartzen  ditu
kontuen  auditoretza,  betetze  auditoretza
eta auditoretza operatiboa modalitateak:

Kontu  auditoritzaren  xedea  izango  da
urteko kontuek, bere alderdi esanguratsu
guztietan,  Udal  ondarearen,  finantza
egoeraren,  emaitzen  eta  aurrekontuaren
exekuzioaren  irudi  fidela  adierazten
dutela egiaztatzea. Aplikagarriak zaizkion
aurrekontuen  arau  eta  printzipioak

correspondiente al ejercicio 2021. 

La  función  de  control  financiero  tiene  por
objeto  verificar  el  funcionamiento  de  los
servicios  del  Sector  Público  Local,  para
comprobar el cumplimiento de las normativas
y directrices que los rigen y, en general, que
su  gestión  se  adecúa  a  los  principios  de
buena gestión financiera, comprobando que
la  gestión  de  los  recursos  públicos  se
encuentra  orientada  por  la  eficacia,  la
eficiencia, la economía y la calidad, así como
por  los  principios  de  estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera en
el uso de los recursos públicos.

El  control  permanente:  tiene  por  objeto
comprobar,  de  forma  continua,  que  el
funcionamiento  de  la  actividad
económico-financiera  del  Ayuntamiento
de  Azkoitia,   de  sus  organismos
autónomos  Zubiaurre-Elkargune
Institutoa y Fundación San José, y de su
Sociedad  Pública  Azkoitia  Lantzen  SA,
se ajusta al ordenamiento jurídico y a los
principios  generales  de  buena  gestión
financiera, con el fin último de mejorar la
gestión  en  su  aspecto  económico,
financiero,  patrimonial,  presupuestario,
contable, organizativo y procedimental.

La  auditoría  pública:  consiste  en  la
verificación, realizada con posterioridad y
efectuada  de  forma  sistemática,  de  la
actividad  económica–financiera  de
Azkoitia  Lantzen  SA,  mediante  la
aplicación  de  los  procedimientos  de
revisión  selectivos  contenidos  en  las
normas de auditoría e instrucciones que
dicte  la  Intervención  General  de  la
Administración  del  Estado  (IGAE).  La
auditoría  pública  engloba  las
modalidades de la auditoría de cuentas,
la auditoría de cumplimiento y la auditoría
operativa.

La  auditoría  de  cuentas tendrá  por
objeto  la  verificación  relativa  a  si  las
cuentas  anuales  representan  en  todos
los aspectos significativos la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera,
de los resultados de la entidad y, en su
caso,  de la ejecución del presupuesto de
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errespetatzen dituela ere egiaztatzen da
eta baita horiek interpretatzeko eta behar
bezala  ulertzeko  behar  den  informazioa
jasotzen dela.

Betetze-auditoretza  eta  auditoretza
operatiboa Azkoitia Lantzen S.A.ri egingo
zaizkio,  ekonomiaren  finantzen,
ondarearen,  aurrekontuaren,
kontabilitatearen,  antolamenduaren  eta
prozeduraren kudeaketa hobetzeko.

Betetze-auditoretzaren  helburua  izango
da  kudeaketa  ekonomiko-finantzarioko
egintzak,  eragiketak  eta  prozedurak
aplikagarriak  zaizkien  arauen  arabera
garatu direla egiaztatzea.

Auditoretza  operatiboaren  xedea  izango
da  erakunde,  programa,  jarduera  edo
funtzio  publiko  baten  eragiketa  eta
prozeduren  azterketa  sistematiko  eta
objektiboa  egitea,  arrazionaltasun
ekonomiko-finantzarioaren  balorazio
independentea  emateko  eta  kudeaketa
onaren  printzipioetara  egokitzeko,  egon
daitezkeen  gabeziak  hautemateko  eta
horiek  zuzentzeko  gomendioak
proposatzeko.

Kontrol  iraunkorrak  eta  auditoretza
publikoak,  bi  modalitateek,
eraginkortasun  kontrola  barne  hartuko
dute.  Alegia,  ziurtatu  egingo  dira
programatutako  helburuen  betetze-maila
eta zerbitzuen kostua eta etekina, betiere
tokiko  baliabide  publikoak  erabiltzean
indarrean dauden efizientziari, aurrekontu
egonkortasunari  eta  finantza
iraunkortasunari  buruzko  printzipioei
jarraiki.

acuerdo  con  las  normas  y  principios
contables  y  presupuestarios  que  le  son
de  aplicación,  y  si  contienen  la
información  necesaria  para  su
interpretación y comprensión adecuada. 

La  auditoría  de  cumplimiento y  la
auditoría  operativa se  ejercerán  sobre
Azkoitia  Lantzen,  S.A.,  con el  fin  último
de  mejorar  la  gestión  en  su  aspecto
económico,  financiero,  patrimonial,
presupuestario,  contable,  organizativo y
procedimental. 

La auditoría de cumplimiento tendrá
como objeto la verificación de que los actos,
operaciones  y  procedimientos  de  gestión
económico-financiera se han desarrollado de
conformidad con las normas que les son de
aplicación. 

La  auditoría  operativa  tendrá  como
objeto  el  examen sistemático  y  objetivo  de
las  operaciones  y  procedimientos  de  una
organización,  programa,  actividad  o función
pública,  con  el  objeto  de  proporcionar  una
valoración independiente de su racionalidad
económico-financiera, y su adecuación a los
principios  de  la  buena  gestión,  a  fin  de
detectar sus posibles deficiencias y proponer
las recomendaciones oportunas en orden a
la corrección de aquéllas. 

Las modalidades de control permanente y la
auditoría pública, ambas, incluirán el control
de  eficacia,  que  consistirá  en  verificar  el
grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos
programados, del coste y rendimiento de los
servicios  de  conformidad con  los  principios
de  eficiencia,  estabilidad  presupuestaria  y
sostenibilidad  financiera  en  el  uso  de  los
recursos públicos locales.

EGINKIZUN
KONTU-

HARTZAILEA /
FUNCIÓN

INTERVENTORA

KONTROL FINANTZARIOA / CONTROL FINANCIERO

KONTROL
IRAUNKORRA /

CONTROL
PERMANENTE

AUDITORETZA PUBLIKOA /
AUDITORIA PUBLICA

Kontuen
auditoretza /
Auditoría de

cuentas

Betetze
auditoretza /
Auditoría de
cumplimiento

Auditoretza
operatiboa /

Auditoría
operativa
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ERAGINKORTASUNA KONTROLA / CONTROL DE EFICACIA

II.- KONTROL ORGANOA

7/1985  Legeak,  apirilaren  2koa,  Tokiko
Araubidearen  Oinarriak  arautzen  dituena,
bere 136. artikuluan ezarritakoaren arabera,
Udal  Kontu-hartzailetzari dagokio  kudeaketa
ekonomiko-finantzarioaren  eta  aurrekontu-
kudeaketaren barne kontrol eta fiskalizazioa.

Halaber,  apirilaren  28ko  424/2017  Errege
Dekretuak, Tokiko Sektore Publikoko entita-
teen  barne-kontrolaren  araubide  juridikoa
erregulatzen  duenak,  eta  2018ko  uztailaren
1ean  indarrean  sartu  zenak,  4.2.  artikuluan
adierazten duenez,  tokiko entitateko organo
kontu-hartzaileak barne kontrola egiterakoan,
erabateko  autonomiaz  arituko  da  berak
kontrolatzen eta fiskalizatzen dituen organo,
entitate eta zuzendaritza karguei dagokionez.
Horretarako,  erabateko  sarbidea  izango  du
kontabilitatera eta bere funtzioak egikaritzeko
beharrezko den beste edozein dokumentura.

Era berean, abenduaren 27ko 32/2018 Foru
Dekretuak,  Gipuzkoako Lurralde Historikoko
Tokiko  Sektore  Publikoko  entitateen  barne
kontrolaren  araubide  juridikoa  erregulatzen
duenak,  II.  Kapituluan  arautzen  ditu  kontrol
organoaren betebeharrak eta ahalmenak.

II.- ÓRGANO DE CONTROL

En virtud de lo dispuesto en el artículo 136
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen  Local,  corresponde  a  la
Intervención Municipal  la función pública de
control y de fiscalización interna de la gestión
económico-financiera y presupuestaria.

Asimismo, en el Real Decreto 424/2017, de
28 de abril, que regula el régimen jurídico del
control  interno  en  la  entidades  del  Sector
Público Local, que entró en vigor el 1 de julio
de  2018,  en  su  artículo  4.2  indica  que  el
órgano  interventor  de  la  entidad  local
ejercerá  el  control  interno  con  plena
autonomía  respecto  de  las  autoridades  y
demás entidades cuya gestión sea objeto del
control  y  fiscalización,  teniendo  completo
acceso  a  la  contabilidad  y  a  cuantos
documentos  sean  necesarios  para  el
ejercicio de sus funciones. 

A su vez el Decreto Foral 32/2018, de 27 de
diciembre, que se regula el régimen jurídico
del  control  interno  de  las  entidades  del
Sector Público Local de Gipuzkoa, regula en
su Capítulo  II  los  deberes  y  facultades  del
órgano de control.

III.- ARAUBIDE JURIDIKOA

Tokiko  entitateen  kudeaketa
ekonomiko-finantzarioaren  eta  aurrekontu-
kudeaketaren  barne  kontrola  honako
arauetan erregulatzen da: apirilaren 2ko 7/85
Legearen  130,  133  eta  136  artikuluetan;
Tokiko Ogasunei  buruzko testu bateginaren
martxoaren  5eko  2/2004  LEDaren  213tik
222ra  bitarteko  artikuluetan;  abenduaren
19ko  21/2003  Foru  Arauean,  Gipuzkoako
Lurralde  Historikoko  Tokiko  Entitateen
Aurrekontuei  buruzkoa;  eta  azaroaren  17ko
38/2003  Diru-laguntzen  Lege  Orokorraren
44tik 51ra bitarteko artikuluetan.

Halaber,  barne  kontrolari  buruzko
Estatuko Administrazioko araudia aplikagarri
izango  da,  modu  zuzen  edo  osagarrian
aplikagarri den arlo orotan. Zehazki, Estatuko
Adminis-trazioko Esku Hartzailetza Nagusiak

III.- REGULACIÓN JURÍDICA

El  control  interno  de  la  gestión
económico-financiera y presupuestaria de las
entidades locales se encuentra regulado en
los artículos 130, 133 y 136 de la Ley 7/85,
de  2  de  abril;  los  artículos  213  a  222  del
Texto  refundido  de  las  Haciendas  Locales
RDL 2/2004,  de 5  de  marzo;  en  la  Norma
Foral  21/2003,  de  19  de  diciembre,
presupuestaria de las Entidades Locales del
Territorio  Histórico  de  Gipuzkoa;  y  en  los
artículos 44 al 51 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

Asimismo  será  de  aplicación  la
normativa  de  control  interno  de  la
Administración  del  Estado  en  todo  aquello
que  directa  o  supletoriamente  sea  de
aplicación.  En  concreto,  las  Normas  de
Auditoría  del  Sector  Público  (NASP)
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(IGAE)  1998ko  irailaren  1eko  Ebazpenaren
bidez  argitaratutako  Sektore  Publikoko
Auditoretza  Arauak  (NASP),  baita  Arau
Teknikoak  ere,  eta  bereziki  IGAEren
2015eko uztailaren 30eko Ebazpena, kontrol
finantzario  iraun-korra  eta  auditoretza
publikoa  egikaritzeko  jarraibideak  ematen
dituena (2015eko abuztuaren 15eko eta 190
zkiko. EAO).

Gainera  Gipuzkoan  aplikagarri  da
32/2018 Foru Dekretua,  abenduaren 27koa,
Gipuz-koako  Lurralde  Historikoko  Tokiko
Sektore  Publikoko  entitateen  barne
kontrolaren  arau-bide  juridikoa  erregulatzen
duena.

publicadas  por  Resolución  de  1  de
septiembre  de  1998,  de  la  Intervención
General  de la  Administración  el  Estado,  en
adelante  IGAE,  así  como  sus  Normas
Técnicas, y en particular la Resolución de 30
de julio de 2015, de la IGAE, por la que se
dictan  instrucciones  para  el  ejercicio  del
control financiero permanente y de auditoría
pública  (BOE  nº190,  de  10  de  agosto  de
2015). 

En Gipuzkoa resulta de aplicación el
Decreto Foral 32/2018, de 27 de diciembre,
por el que se regula el régimen jurídico del
control  interno  de  las  entidades  del  Sector
Público Local de Gipuzkoa.

IV.- APLIKAZIO-EREMU SUBJEKTIBOA

Azkoitiko  Udalari  aplikagarri  zaion
Sektore  Publikoa  Udalak,  bere  erakunde
autonomoak  diren  Zubiaurre  Elkargune
Institutoa eta San Jose Egoitza fundazioa eta
100%ean  Udalarena  den  Azkoitia  Lantzen
SA baltzu publikoak osatzen dute.

2021  urteko  ekitaldiko  kontrol
finantzarioa  burutzeko,  Udal  Kontu-
hartzailetzak  honako  Plan  hau  landu  du,
jarraian garatzen dena: 

IV.- ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN

El  Sector  Público  del  Ayuntamiento
de Azkoitia al que le es de aplicación,  está
formado única y exclusivamente por el propio
Ayuntamiento,  los  organismos  autónomos
Zubiaurre  Elkargune  Institutoa  y  Fundación
San  Jose  Egoitza  y  la  Sociedad  Pública
100% municipal, Azkoitia Lantzen SA

Para  llevar  a  cabo  el  control
financiero del ejercicio 2021, la Intervención
Municipal  ha elaborado el presente Plan de
actuación que se desarrolla a continuación:

EGINKIZUN
KONTU-

HARTZAILE
A /

FUNCIÓN
INTERVENT

ORA

KONTROL FINANTZARIOA / CONTROL FINANCIERO

KONTROL
IRAUNKORRA

/ CONTROL
PERMANENT

E

AUDITORETZA PUBLIKOA /
AUDITORIA PUBLICA

Kontuen
auditoret

za /
Auditoría

de
cuentas

Betetze
auditoretz

a /
Auditoría

de
cumplimien

to

Auditoretza
operatiboa 
/ Auditoría
operativa

Azkoitiko Udala X X

Zubiaurre Elkargune 
Institutoa

X X

San Jose fundazioa X X

Azkoitia Lantzen SA X X X

V.- HELBURUAK V.- OBJETIVOS
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Planaren aplikazioarekin lortzea espero diren
helburuak honakoak dira:

 Udal  sektore  publikoaren
kudeaketaren gain aurrez planifikatutako
kontrol  bat  eramatea  epe  labur  eta
ertainera,  Tokiko  Entitateen  barne
kontrolerako  araudiak  jasotzen  dituen
tresna eta prozedurak erabiliz (batzuetan
aurretiaz  eta  beste  batzuetan  kontrol
finantzarioaren  edo  auditoretza
publikoaren  bitartez),  organo
kudeatzaileak  baliabide  publikoak  modu
eraginkor batean hobetu ahal izateko.

 Kudeaketa  ekonomiko-
finantzarioaren diagnostikoa egitea,  bere
ahulezia,  desbideraketa  edo  hutsuneak
ezagutuz.

 Ahulezia, desbideraketa edo hutsune
horiek zuzentzeko ekintzak proposatzea;
baita  horiek  eman  ez  arren,  kudeaketa
ekonomiko-finantzarioa  optimizatu  ahal
izateko ekintzak ere.

 Planaren  aplikazioak  izandako
eraginak  ebaluatzea,  izaera  bereko
etorkizuneko  planetan  hobekuntzak
barneratze aldera.

Udalaren  kudeaketa  ekonomiko-
finantzarioaren gardentasuna hobetzea.

Los objetivos que se pretenden alcanzar de
la aplicación del Plan son los siguientes:

 Ejercer  un control  planificado a  corto y
medio plazo sobre la gestión del sector
público municipal con las herramientas y
procedimientos  señalados  en  la
normativa  de  control  interno  de  las
Entidades Locales (unas veces de forma
previa  y  otras  mediante  control
financiero o auditoría pública) que sirvan
al gestor para mejorar de una forma más
eficiente los recursos públicos.

 Realizar  un  diagnóstico  de  la  gestión
económico-financiera,  identificando  sus
debilidades, desviaciones o deficiencias.

 Proponer  acciones  de  mejora  que
corrijan dichas debilidades, desviaciones
o  deficiencias;  e,  incluso,  aun  no
dándose  éstas,  permitan  optimizar  la
gestión económico-financiera.

 Evaluar los efectos de la aplicación del
Plan  a  fin  de  introducir  mejoras  en
futuros planes de la misma naturaleza.

Mejorar  la  transparencia  de  la  gestión
económico-financiera del Ayuntamiento.

VI.-  ARRISKUEN  EBALUAZIO  ETA
AZTERKETA GASTUETAN

Azkoitiko  Udalean  ezarri  nahi  den
barne  kontroleko  eredu  berriak  ez  du  alde
batera  utzi  nahi  izan  424/2017  Errege-
Dekretuak  eta  32/2018  Foru  Dekretuak
barneratu  duten berrikuntza nagusienetariko
bat:  hain  zuzen  ere,  kontrol  finantzarioen
plangintza egokia egin ahal izateko eta bere
eraginkortasuna  bermatzeko  beharrezkoa
den arriskuen ebaluazio eta azterketa.

Aipatu  arauetako  edukitik
ondorioztatzen  den  moduan,  arriskutzat
hartuko da  kontrolpeko  kudeaketan  honako
hauek  ekar  ditzaketen  gertaerak  edo
zirkunstantziak  izateko  posibilitatea:  araudi
aplikagarria  ez  betetzea,  informazio
finantzarioaren fidagarritasunik eza, aktiboen
babes  desegokia  edo  kudeake-taren

VI.-  EVALUACIÓN  Y  ANÁLISIS  DE
RIESGOS EN GASTOS

El  nuevo  modelo  de  control  interno
que  se  pretende  implantar  en  el
Ayuntamiento  de  Azkoitia,  no  ha  querido
obviar  una  de  las  principales  novedades
introducidas en el Real Decreto 424/2017 y
en  el  Decreto  Foral  32/2018,  como  es  la
necesaria  evaluación  y  análisis  del  riesgo
con  el  fin  de  poder  llevar  una  adecuada
planificación  de  los  controles  financieros  y
garantizar su eficacia.

Tal  y  como  se  desprende  del
contenido de las citadas normas, el concepto
de  riesgo  debe  entenderse  como  la
posibilidad de  que  se produzcan  hechos  o
circunstancias  en  la  gestión  sometida  a
control  susceptibles  de  generar
incumplimientos  de  la  normativa  aplicable,
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eraginkortasunik eta efizientziarik eza.

Hala  bada,  arriskuen  ebaluazio  eta
azterketa  etengabea  eta  iraunkorra  egiteko
beharra,  kontrol  finantzarioaren  plangintza
egoki  bat egiteko tresna izateaz gain,  arau-
hauste posibleei aurrea hartzeko ere balioko
du,  edo  baita  kudeaketa  onaren
printzipioetan  egon  daitezkeen  hutsuneei
aurrea hartzeko ere.

Hau kontuan izanik, barne kontroleko
eredu  berri  honetan  funtsezko  alderditzat
hartzen da arriskuen identifikazioa, eta hala,
erdietsi  nahi  diren  helburuak  eta  eskuragai
dauden  baliabideak  kontuan  harturik,
lehentasunak  finkatzeko  eta  ekintzak
hautatzeko tresna gisa erabili ahal izango da.

Hala,  arriskuaren  ebaluazioa  eta
azterketa  kontrolpeko  gaiak  zehaztuko  du,
izan  gastua  ala  sarrera,  eta  horretarako
honekin  batera  eranskin  gisa  gehitu  da
“2021ko  ekitaldiaren  ebaluaziorako
arriskuen  azterketa”  dokumen-tua,  horren
arabera ezarri direlarik jarraian zerrendatzen
diren ekintzak.

falta  de  fiabilidad  de  la  información
financiera, inadecuada protección de activos
o falta de eficacia y eficiencia en la gestión. 

Por  lo  tanto,  la  necesidad  de llevar
una  evaluación  y  análisis  del  riesgo
constante  y  permanente  permitirá,  no  sólo
como  instrumento  para  una  correcta
planificación  de  los  controles  financieros,
sino  que,  además,  servirá  para  poder
anticiparnos a posibles incumplimientos o, en
su  caso,  deficiencias  en  los  principios  de
buena gestión.

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  la
identificación  del  riesgo se considera  como
parte esencial en el nuevo modelo de control
interno  y  servirá  como  instrumento  para  la
asignación de prioridades y selección de las
actuaciones  conforme  a  los  objetivos
pretendidos y a los medios disponibles.

A  estos  efectos,  la  evaluación  y
análisis del riesgo vendrán determinados por
el  objeto  del  control,  gastos  o  ingresos,  el
cual se acompaña como documento adjunto
“Análisis  de riesgos para evaluación  del
ejercicio  2021”, y  en  función  de  aquél  se
han establecido las siguientes actuaciones.

VII.-  PLANEKO  EKINTZAK:  UDALAREN
KONTROL  FINANTZARIOA,  KONTROL
IRAUNKORREKO MODALITATEAN

UDALAREN  KONTROL  IRAUNKORREKO
MODALITATEAN.

A)  UDAL  AURREKONTU
OROKORREKO  GASTU  EGOERARI
DAGOKIONEZ:

A.1.  KONTROL  IRAUNKORRA
KONTRAZIO ALORREAN

A.1.1.-  Lizitazio  prozeduren  eta
aurrekon-tuaren  arteko  korrelazioa  kontratu
ez txikietan

Organo  kudeatzaile  eta
Idazkaritzarekin  batera,  egiaztatzea
aurrekontua  bat  datorrela  lizitazio
prozedurekin  eta  bere  egutegiarekin,
kontratuen  bidegabeko  luzapena  ekidite
aldera.  Kontratazio  egutegia  eta  haren
jarraipena egin.

VII.-  ACTUACIONES  DEL  PLAN:
CONTROL FINANCIERO.

EN  LA  MODALIDAD  DE  CONTROL
PERMANENTE DEL AYUNTAMIENTO.

A)  EN  RELACIÓN  CON  EL
ESTADO  DE  GASTOS  DEL
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL:

A.1.  CONTROL PERMANENTE EN
MATERIA DE CONTRATACIÓN

A.1.1.-  Correlación  entre  los
procedimientos  de  licitación  y  el
presupuesto en contratos no menores

Comprobación, junto con los órganos
gestores y Secretaría, de que el presupuesto
se ajusta a los procedimientos de licitación y
su  calendario,  de  cara  a  evitar  prórrogas
irregulares  de  contratos.  Elaboración  y
seguimiento  de  un  plan  de  contratación
anual.
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A.1.2.-  Kontratu  txikien  kontrol
finantzarioa eta eraginkortasun kontrola

Kontratu  horiek  aldez  aurretik
fiskalizatzea salbuetsita daude. Hori dela eta,
aurrekontua  gauzatzeko  arauan
aurreikusitako  izapideak  betetzen  direla
egiaztatuko  da  laginketa  baten  bidez,  eta,
gainera,  objektuaren  mota:  zerbitzua,
hornidura,  obrak  edo  beste  batzuk,  behar
bezala hautatu direla, hornitzailearen mugak
ez saihesteko.

A.1.3.-  Inbertsioen  egiaztapen
materiala:

Gipuzkoako  Tokiko  Sektore
Publikoko  erakundeen  barne  kontrolaren
araubide juridikoa arautzen duen abenduaren
27ko  32/2018  Foru  Dekretuaren  20.
artikuluaren  arabera,  gastua  likidatu  edo
obligazioa  onartu  aurretik,  kontu-
hartzailetzako  organoak  kontratu  guztiak  –
kontratu txikiak izan ezik – egiaztatuko ditu,
hots,  kontratuak  benetan gauzatu direla  eta
edukiarekin  bat  datozela  egiaztatuko  du
kontu  hartzaileak  edo  hark  eskuordetutako
pertsonak.

Urteko  aurrekontua  betearazteko
2021eko udal arauan zehaztu da  egiaztapen
hau egingo dela honako bi partidetan:

 ARGITERI  PUBLIKOAN  LED
MOTAKO  BONBILLAK  EZARTZEA:
6000.623.165.00.04  Zenbatekoa:
100.000,00€

 eta  GAZTEEN  PARKEA-Skate-
Kalistenia-Parkou:  2000.692.342.00.01

Zenbatekoa: 125.000,00€

A.2.  KONTROL  IRAUNKORRA
DIRU-LAGUNTZEN ALORREAN

A.2.1.  Udalaren  eta  bere
organismo  autonomoek  ematen  dituzten
diru-laguntzen Oinarri Orokorrak

Diru-laguntzen  Oinarri  Orokorrak
2020ko  ekainaren  24an  onartu  dira  Osoko
bilkuran.  

A.1.2.-  Control  financiero  y  de
eficacia de contratos menores 

La  fiscalización  previa  de  estos
contratos  está  exenta  por  lo  que  se
confirmará por muestreo el cumplimiento de
los  trámites  previstos  en  la  Norma  de
Ejecución del Presupuesto. Esto se realizará
por  muestreo  y  se  documentará  en  el
informe anual  de control  interno  que deriva
de  la  implantación  de  la  fiscalización
limitada.

A.1.3.-  Comprobación  material  de
las inversiones:

El  artículo  20  del  Decreto  Foral
32/2018, de 27 de diciembre, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno
en las entidades del Sector Público Local de
Gipuzkoa  dispone  que  antes  de  liquidar  el
gasto  o  reconocer  la  obligación,  el  órgano
interventor asistirá a la recepción material de
todos  los  contratos,  excepto  los  contratos
menores,  y verificará  la  efectiva  realización
de las mismas y su adecuación al contenido
del  correspondiente  contrato..  Se  podrá
utilizar  procedimientos  de  muestreo.  Se
realizará  por  el  órgano  interventor  o  por  la
persona en quien delegue.
 

 Se  ha  regulado  en  la  norma
municipal  de  ejecución  presupuestaria  del
ejercicio  2.021  que  esta  comprobación  se
realizará en las siguientes dos partidas:

ARGITERI  PUBLIKOAN  LED
MOTAKO  BONBILLAK  EZARTZEA:
6000.623.165.00.04  Zenbatekoa:
100.000,00€

 eta  GAZTEEN  PARKEA-Skate-
Kalistenia-Parkou:  2000.692.342.00.01

Zenbatekoa: 125.000,00€

 A.2. CONTROL PERMANENTE EN
MATERIA DE SUBVENCIONES Y AYUDAS

A.2.1.  Bases  generales  de  las
subvenciones  del  Ayuntamiento  y  sus
organismos autónomos:

Se  han  aprobado  las  bases  por
acuerdo plenario de 24 de junio de 2020. 
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Kontu erraztuaren bidez egiaztatuko
dira  diru-laguntzen  justifikazioak  60.000€
baino diru-laguntza txikiagotan. Bere burutze
praktikoa 2020 ekitaldian  egingo  da.  Beraz,
bere aplikazioan suertatu daitezkeen arazoak
ekiditeko ekintzak, 2021eko ekintza planean
aurreikusi daitezke.

Honez  gain  38/2003  Legeak  18.
Artikuluan Datu  Base Nazionalaren sistema
arautzen du era honetara: la Base de Datos
Nacional  de  Subvenciones  operará  como
sistema  nacional  de  publicidad  de
subvenciones.   Señala que a tales efectos,
las  administraciones  concedentes  deberán
remitir  a  la  Base  de  Datos  Nacional  de
Subvenciones  información  sobre  las
convocatorias  y  las  resoluciones  de
concesión  recaídas  en   los  términos  del
artículo 20.

E  contenido  de  la  base  de  datos
incluirá,  al  menos,  referencia  a  las  bases
reguladoras de la subvención, convocatoria,
programa y crédito presupuestario al que se
imputan, objeto o finalidad de la subvención,
identificación de los beneficiarios, importe de
las subvenciones otorgadas y efectivamente
percibidas,  resoluciones  de  reintegros  y
sanciones impuestas.

Obligazio  hauek  guztiak  2021
ekitaldian  kontuhartzailetza  sailetik  aztertu
eta  kudeatzen  ari  gara.  2021eko  azken
hiruhilabetekoan  ikastaroak  emango  dira
diru-laguntzak  kudeatzen  dituzten  Udaleko
teknikariei, hauek kudeatu ditzaten betebehar
hauek 2022  ekitaldian,  aholkularitza juridiko
eta  teknikoa  kontu  hartzailetza  sailak
eskainiz.

A.2.2.-  Pertsona  edo  erakunde
onuradunek  2021ean  emandako  diru-
laguntzak zuzen jaso dituztela egiaztatuko
da.

Fiskalizazio  mugatuaren  ondorioz,
hau laginketa  bidez  burutuko  da eta  urteko
Barne kontroleko txostenean jasoko da .

A.3.-  LANGILE  GASTUEN
ETENGABEKO KONTROLA.

Aurrekontuaren 1. kapituluko gastuen
etengabeko  kontrola  ondoren  zerrendatzen
diren  jardunbideetako  batzuetan  zentratuko

La verificación de la justificación (en
las subvenciones menores a 60.000€) en las
bases es a través de la cuenta justificativa.
Su materialización práctica se realizará en el
ejercicio 2020 y los problemas que pudieran
derivar de la misma se podrán incluir en un
plan de acción en el 2021.

El  artículo  18  de  la  ley  38/2003
General de Subvenciones  determina que la
Base  de  Datos  Nacional  de  Subvenciones
operará como sistema nacional de publicidad
de  subvenciones.   Señala  que  a  tales
efectos,  las  administraciones  concedentes
deberán remitir a la Base de Datos Nacional
de  Subvenciones  información  sobre  las
convocatorias  y  las  resoluciones  de
concesión  recaídas  en   los  términos  del
artículo 20.

Dispone  el  artículo  citado  que  el
contenido  de  la  base  de  datos  incluirá,  al
menos,  referencia  a  las  bases  reguladoras
de la subvención, convocatoria, programa y
crédito  presupuestario  al  que  se  imputan,
objeto  o  finalidad  de  la  subvención,
identificación de los beneficiarios, importe de
las subvenciones otorgadas y efectivamente
percibidas,  resoluciones  de  reintegros  y
sanciones impuestas.

Todas estas obligaciones impuestas
por el artículo 18 y siguientes de la  ley de
subvenciones,  se  están  analizando  y
gestionando desde Intervención en el 2021. .
El  último  trimestre  de  2021  se  impartirán
cursos  a  los  técnicos  municipales  que
gestionan las subvenciones, para que en el
ejercicio  2022  gestionen  ellos  mismos,
dando  asesoramiento  jurídico  y  técnico
desde el departamento de intervención.

A.2.2.- Verificación de la adecuada
y correcta obtención de las subvenciones
otorgadas en 2021 por parte de la persona
o entidad beneficiaria

Se  realizará  por  muestreo  y  se
materializará en el informe anual de control
interno que deriva de la implantación  de la
fiscalización limitada

A.3.- CONTROL PERMANENTE DE
LOS GASTOS DE PERSONAL

El control permanente de los gastos
del capítulo 1 del Presupuesto se centrará en
algunas  de  las  actuaciones  que  a
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da eta Kontu-hartzailetza saileko baliabideen
arabera egingo da:

1.  Lanpostuen  zerrendan
funtzionarioek, lan kontratudunek edo behin-
behineko  langileek  betetzen  dituzten
lanpostu  guztiak jasota daudela egiaztatuko
da.

2022  urteko  Barne  kontroleko
txostenean jasoko da egiaztapen hau.

2.  Lanpostuen  zerrendako  lanpostu
guztietan zein gorputz edo eskalakoak diren
jasotzen dela egiaztatuko da. Modu berean,
funtzionarioa  edo  lan-kontratuduna  denaren
arabera,  berariazko  osagarria  edo
lanpostuaren osagarria zehaztuta ageri direla
egiaztatuko da.

.
2022  urteko  Barne  kontroleko

txostenean jasoko da egiaztapen hau.

B)  UDAL  AURREKONTU
OROKORREKO  DIRU  SARREREN
EGOERARI DAGOKIONEZ:

B.1.-  DIRU  SARRERAK
EGIAZTATZEA

1.-  Zergen  diru-sarreren  lege-
erreserba printzipioa beteko da.

Kontu  hartzailetzako  eragiketa
guztietan betetzen da .

2.-  Sarreren  baliogabetzeak
araudiaren  ara-bera  egin  direla  eta  behar
bezala eta egoki justifikatu direla egiaztatzea.

Sarreren  baliogabetzeak  Udal
Zergabiltzailearen  aurre  txostena  eskatzen
du.  2021  ekaina  geroztik  “ESKUA”
kudeatzailearen bitartez kudeatzen dira,  eta
bertako tramitea da egiaztatze txostena.

continuación  se  relacionan,  y  se  llevará  a
cabo atendiendo a los recursos del área de
Intervención:

1.  Comprobación  de  que  en  la
Relación  de  Puestos  de  Trabajo  (RPT)
figuran  todos  los  puestos  ocupados  por
personal  funcionario,  laboral  o  eventual.  Al
aprobarse anualmente por acuerdo plenario,
deberá documentarse en el expediente por el
área  de  personal  el  cumplimiento  de  esta
circunstancia.

Se  materializará  esta  comprobación
en el ejercicio 2022 en el informe anual  de
control interno que deriva de la implantación
de la fiscalización limitada

2.  Verificación  de  que  en  todos  los
puestos  de la  RPT se  indique  el  cuerpo  o
escala a la que pertenecen, y se especifique
el  complemento  específico  o  complemento
de  puesto  del  trabajo,  según  se  trate  de
personal funcionario o laboral.

Se  materializará  esta  comprobación
en el ejercicio 2022 en el informe anual  de
control interno que deriva de la implantación
de la fiscalización limitada

B)  EN  RELACIÓN  CON  EL
ESTADO  DE  INGRESOS  DEL
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL:

B.1.-  COMPROBACIÓN  DE
INGRESOS

1.-  Cumplimiento  del  principio  de
reserva de ley de los ingresos tributarios. 

Se  realiza  este  cumplimiento  en
todas las operaciones que se realizan en el
departamento de intervención. 

 
2.-  Comprobación  de  que  las

anulaciones  de  ingresos  se  han  realizado
conforme  a  la  normativa  y  que  se  han
justificado adecuadamente.

Las anulaciones de ingresos exigen
el  informe  previo  de  la  Recaudadora
Municipal.  Se tramitan,  a  partir  de junio  de
2.021  a  través  del  gestor  de  expedientes
“ESKUA”,  constando en el  mismo el  citado
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B.2.-  ZERGEN  KOBRANTZA
KUDEAKETAREN FINANTZA KONTROLA

Urtero  Udaleko  zergabilketa
teknikariak egiten du zergabilketa kontua eta
bertan  zehazten  dira  zergen,  tasen  eta
isunen  dirubilketa,  bai  ekitaldi  arruntarena,
baita itxitako ekitaldiena ere.

Urteko  kobrantza  kudeaketaren
datuak  urteko  barne  kontroleko  txostenean
dokumentuko  dira  (fiskalizazio  mugatuaren
ondorioz)  bertan,  urteko  bilketa  kontua
laburbilduta jasoko da.

B.3.-  KOBRATU  GABE  DAUDEN
ESKUBIDEEN FINANTZA KONTROLA.

Kobratzeko  dauden  eskubideen
finantza-kontrola  egingo  da,  kobratzera
zuzenduriko  jardunbideak  gauza  daitezen
edo,  dagokionean,  kobratu  ezinezkoak
direnak argitu daitezen. Beraz, aldian behin,
kobratzeko  dauden  onartutako  eskubideen
kontrola  egingo  da  eta,  horretarako,  udal
diruzaintzari eskatuko zaio informazioa.

Hau egin da 2021 ekitaldian baina ez
da dokumentatu. 2022an dokumentatuko da.

AUDITORETZA  PUBLIKOAREN
MODALITATEAN

C.1. KONTUEN AUDITORETZA

Azkoitia  Lantzen  SA  ri  dagokio
auditoretza hau. 

Urtero  kontuak  otsailerako  onartzen
ditu  Entitateak  eta  maiatzean  Udaleko
kontuen  batzorde  berezian  aurkezten  dira.
Uztailaren 31 aurretik Bilkura osoak onartzen
ditu.  Onarpena  aurretik  ETE  en  urteko
auditore  independiente  batek  egindako
urteko kontuen auditoretza txostena onartzen
da.  

Zerbitzu  hau  jardundibide  irekia
bitartez  esleitzen  da.  2020ean  AGEM
CONSULTORES Y AUDITORES SLk eman
du zerbitzu hau.

informe justificativo.

B.2.-  CONTROL  FINANCIERO  DE
LA GESTIÓN DE COBRO DE IMPUESTOS.

Se  realiza  por  la  Técnico  de
recaudación municipal anualmente la cuenta
de recaudación en la que figura la gestión de
cobro de impuestos,  tasas  y  sanciones  del
ejercicio corriente y cerrado.

Los  datos  de  la  gestión  de  cobro
anual se documentará en el informe anual de
control interno que deriva de la implantación
de  la  fiscalización  limitada,  resumiendo  la
cuenta  de  recaudación  anual  citada  en  el
anterior apartado.

B.3.-  CONTROL  FINANCIERO  DE
LOS  DERECHOS  PENDIENTES  DE
COBRO.

Se realizará un control financiero de
los derechos pendientes de cobro, al objeto
de  que  se  ejecuten  las  actuaciones
tendentes al cobro, o en su caso se depuren
los  de  imposible  recaudación,  por  lo  que
periódicamente se efectuará el control de los
derechos reconocidos pendientes de cobro.

Esto se ha realizado en el  ejercicio
2021  pero  no  se  ha  documentado.  Se
documentará en el ejercicio 2022

EN  LA  MODALIDAD  DE
AUDITORIA PUBLICA

C.1 AUDITORIA DE CUENTAS

Le  corresponde  a  Azkoitia  Lantzen
SA.

Todos los años en febrero la entidad
aprueba  sus  cuentas  y se presentan  en la
comisión especial de cuentas en mayo.Antes
del 31 de julio se aprueban en el pleno. Se
aprueba el  informe de auditoría de cuentas
anuales  de  pymes,  emitido  por  un  auditor
independiente  en  el  ejercicio  2020.  Este
servicio  se  adjudica  tras  el  procedimiento
abierto de licitación pública. En el año 2020
se ha prestado por AGEM CONSULTORES
Y AUDITORES SL. 
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C.2 BETETZE AUDITORETZA:

Azkoitia  Lantzen  SA  ri  dagokio
auditoretza hau. 

Ez da egin 2020ean.

2021ean kontratu txiki baten bitartez
esleituko  da  eta  hurrengo  urteetan  lizitazio
publikoa atera beharko da.

C.3  AUDITORETZA OPERATIBOA

Azkoitia  Lantzen  SA  ri  dagokio
auditoretza hau. 

Ez da egin 2020ean.

2021ean kontratu txiki baten bitartez
esleituko  da  eta  hurrengo  urteetan  lizitazio
publikoa atera beharko da.

C.2  AUDITORIA  DE
CUMPLIMIENTO

Le  corresponde  a  Azkoitia  lantzen
SA.

No se ha realizado en el 2020

En  el  2021  se  adjudicará  mediante
un contrato menor y los siguientes ejercicios
se deberá iniciar el procedimiento abierto de
licitación pública.

C.3. AUDITORIA OPERATIVA

Le  corresponde  a  Azkoitia  lantzen
SA.

No se ha realizado en el 2020

En  el  2021  se  adjudicará  mediante
un contrato menor y los siguientes ejercicios
se deberá iniciar el procedimiento abierto de
licitación pública.

VIII.-  PLANAREN  JARDUNBIDEAK
2020KO EKITALDIAN.

Etengabeko  kontrol  lanak  egiteko
egin  beharreko  egiaztapenak  modu
sistematikoan  egingo  dira.  Kontrol  lan  hori
aukeratutako  jardunbideen  edo  eragiketen
analisia egiteko prozedurak aplikatuta egingo
da. Ziurtasun nahikoa, egokia eta baliagarria
lortzea  ahalbidetuko  duten  prozedurak
izango  dira.  Hauek  izango  dira,  besteen
artean, gauzatuko diren jardunbideak:

1.-  Kontabilitate-erregistroak,  kontuak,
finantza-egoerak  edo  jarraipen-egoerak
aztertuko dira.

2.-  Banan-banako  eragiketak  eta  eragiketa
zehatzak aztertuko dira.

3.- Egintza multzo baten alderdi partzial eta
zehatzak egiaztatuko dira.

4.-  Kudeaketa-sistemak  eta  kudeaketa-
prozedurak aztertuko dira.

VIII.- ACTUACIONES DEL PLAN EN EL 
EJERCICIO 2021.

Las verificaciones necesarias para el
desarrollo  de  los  trabajos  de  control
permanente  se  realizarán  de  forma
sistemática,  y  mediante  la  aplicación  de
procedimientos de análisis de operaciones o
actuaciones  seleccionadas  al  efecto  que
permitan  obtener  una  evidencia  suficiente,
pertinente  y  válida.  Las  actuaciones  a
realizar consistirán, entre otras, en:

1.- El examen de registros contables,
cuentas,  estados  financieros  o  estados  de
seguimiento.

2.-  El  examen  de  operaciones
individualizadas y concretas.

3.-  La  comprobación  de  aspectos
parciales  y  concretos  de  un  conjunto  de
actos.

4.-  Análisis  de  los  sistemas  y
procedimientos de gestión. 

IX.- GAUZATZEAREN ALDI BATERAKO IX.- PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LA 
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PLANIFIKAZIOA

Lehen zehaztutako jardunbideak  ondorengo
planifikazioaren arabera egingo dira:

EJECUCIÓN

La  realización  de  las  actuaciones  anterior-
mente detalladas se realizará conforme a la
siguiente planificación:

JARDUNBIDEA /
ACTUACIÓN

1.
HIRUHILEKOA

TRIMESTRE 1

2.
HIRUHILEKOA

TRIMESTRE 2

3.
HIRUHILEKOA

TRIMEST
RE 3

4.
HIRUHILEKOA

TRIMESTR
E 4

GASTUAK  /
GASTOS

A.1.1  / A.1.3/ A.2.1
A.1.2

/A.1.3/A.2.1.1/
A.2.2

A.1.3./A.2.1. A.1.3/ A.2.1/A.3 

DIRU-SARRERAK /
INGRESOS

B.1/  B.3 B.1/B.2/ B.3 B.1/ B.3 B.1/ B.3

AUDITORETZAK/
AUDITORIAS 

C.1 C.2/C.3

X.-  KONTROL  FINANTZARIOAREN,
ERAGINKORTASUN KONTROLAREN ETA
AUDITORETZA  PUBLIKOAREN
EMAITZAK

Finantza-kontrolerako  gauzatutako
jardunbideen  emaitzak  idatziz  jasoko  dira.
Egingo  diren  txosten horietan  modu argian,
objektiboan  eta  haztatuan  azalduko  dira
egiaztatutako gertaerak,  lortutako ondorioak
eta,  hala  badagokio,  kontrolatutako
jardunbideei  buruzko  gomendioak  edo
aholkuak.

Modu berean, berehalako jardunbide
zuzentzailea  aplikatuz  zuzendu  beharreko
gabeziak adieraziko dira.

Finantza-kontrolaren  gaineko  behin-
behineko  txostenak  dagozkion  organo
kudeatzaileei bidaliko zaizkie. Organo horiek,
gehienez  ere,  hamabost  eguneko  epea
izango dute alegazioak aurkezteko. Ondoren
alegazioak aztertu eta behin betiko txostenak
egingo dira.

Kontu-hartzailetzak  udal  arloetako
arduradunei  bidaliko  dizkie  finantza-
kontrolaren gaineko behin  betiko  txostenak,
haiek  direlako  arlo  kudeatzaileetako
arduradunak.

Halaber,  espediente  osoaren  berri
emango  zaio  Udalaren  Osoko  Bilkurari,
jakinaren  gainean  egon  dadin.  Txostena
aztertuko  den  Osoko  Bilkuraren  gai-
zerrendan  aparteko  aztergaia  izango  da

X.-  RESULTADOS  DEL  PLAN  DE
CONTROL FINANCIERO, DE EFICACIA Y
AUDITORÍA PÚBLICA

El  resultado  de  las  actuaciones  de
control financiero, tanto permanente como de
auditoría,  se  documentarán  en  informes
escritos, en los que se expondrán de forma
clara,  objetiva  y  ponderada  los  hechos
comprobados, las conclusiones obtenidas y,
en su caso, las recomendaciones sobre las
actuaciones objeto de control. 

Asimismo  se  indicarán  las
deficiencias  que  deban  ser  subsanadas
mediante  una  actuación  correctora
inmediata.

Los informes provisionales de control
financiero  serán  remitidos  a  los  órganos
gestores afectados (si los hubiere) para que
en el plazo máximo de quince días, puedan
presentar  cuantas  alegaciones  consideren
oportunas, al objeto de proceder a su estudio
y elaboración de los informes definitivos. 

Los  informes  definitivos  de  control
financiero serán remitidos por la Intervención
Municipal a las personas responsables de la
gestión de la actividad económico-financiera
controlada,  y a la presidencia de la entidad
local.

Se  dará  traslado  de  todo  el
expediente al Pleno del  Ayuntamiento, para
su  conocimiento.  El  análisis  del  informe
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txostena aztertzea.

Halaber,  Tokiko  sektore  publikoko
entitateen  barne-kontrolerako  araubide
juridikoa  arautzen  duen  apirilaren  28ko
424/2017  Errege-dekretuaren  5.2  artikuluan
aurreikusten  diren  organoetara  bidaliko  da
txostena,  behin  betiko  txosten  horietan
bertan  azaltzen  diren  erantzukizunak  sor
ditzaketen  gertaerak  egon  daitezkeela
antzematen denean.

constituirá  un  punto  independiente  en  el
orden  del  día  de la  correspondiente  sesión
plenaria. 

También será remitido a los órganos
que  prevé el  artículo  5.2  del  Real  Decreto
424/2017,  de  28  de  abril,  por  el  que  se
regula el régimen jurídico del control interno
en  las  entidades  del  Sector  Público  Local,
cuando  en  dichos  informes  definitivos  se
aprecie la existencia de hechos que puedan
dar lugar a las responsabilidades que en él
se describen. 

Kontuhartzailea / La Interventora”

2021. urteko planak 2020. urteko egitura berbera duela esan du Ana Azkoi a
andreak.

Plana  egin  aurre k  arriskuen  ebaluazioa  egin  da,  egutegia  zehaztu,  eta
planifikazioa egin da, emaitza 2022. urtean ekarriko da bilkura osora.

11. BEHIN BETIKO ONESPENEN BERRI EMATEA.

Alkate jaunak honako behin be ko onespenen berri eman du:

“2021eko maiatzaren 26an Udalbatzak onartutakoak eta alegaziorik egon ez
denez behin be koz onartuak:

Kreditu  gehigarrien  bidez  kredituak  aldatzeko  Azkoi ko  Udaleko  2  zenbakidun
espedientea.

Kreditu  gehigarrien  bidez  kredituak  aldatzeko  Zubiaurre-Elkargune  Ins tutuko  2
zenbakidun espedientea.

2021eko  Ordenantza  Fiskalen  aldaketa,  ostalarientzat  mahai,  mahaitxo,  aulki,
zoladura, loreontzi, itzalkin edo antzeko instalazioenga k dagokien tasetan Covid 19
gaitzaren krisiaren ondorioz aparteko hobarien inguruan.”

12.- 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
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Oraingo  ekitaldia/
Ej. corriente

GASTUAK

17.859.401,59 10.309.135,05 9.579.903,93 6.516.575,43 6.490.961,38

Behin bet. aurr.
Pres. Def.

Onar. esk. Garb
Dchos. Recs..

Bildut-garbia
Recaudado

Kobr. Dagoena
Pte. cobro

Itzulketak
Devoluciones

Oraingo  ekitaldia/
Ej. Corriente

SARRERAK
17.859.401,59 7.834.965,46 7.574.905,05 260.060,41 91.414,96

13.- GALDE-ERREGUAK.

Ez da galde-erregurik aurkeztu.

Aztertzeko gai gehiago ez dagoenez, Alkate jaunak bilkurari amaiera eman dio,
arratsaldeko zazpiak eta erdi 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.
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