2020KO IRAILAREN 30EAN UDALBATZA PLENOAK EGINDAKO OHIKO
BILKURAKO AKTA
18. BILKURA
Azkoi a Hiri Prestu eta Leialeko udaletxean, bi mila eta hogeiko irailaren 30ean,
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.
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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: Amaia Gorrotxategi Zubizarreta, Udal Idazkaria.
Alkate jaunak bilkurari hasiera eman dio, honako gai-zerrendaren arabera:
1.- AURREKO BILKURETAKO AKTAREN ONESPENA, HALA BADAGOKIO.
Jose Joakin Etxaniz jaunak esan du audio-aktarekin ados daudela esan du.
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2020ko uztailaren 29ko 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 , Iraitz
Otaño Mujika, Ainara Goenaga Andueza, Mikel Zengo ta Alberdi,
Ane Miren Peña Larrañaga, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
Joaris Olariaga, Angel Mª Etxeberria Ibarguren, Janire Igoa
Merino eta Jose Joakin Etxaniz Peña.
Beraz, Udalbatza Osoak 2020ko uztailaren 29an egindako bilkuraren akta onartzea aho
batez erabaki du.
2.- LURZORU EZ URBANIZAGARRIA ETA ARAUDI OROKORRARI DAGOKION AZKOITIKO
ARAU SUBSIDIARIOEN 4. ALDAKETA PUNTUALAREN BEHIN BEHINEKO ONESPENA.
Honako irizpena aurkeztu da:
“AZKOITIKO AASS-n 4. ALDAKETA PUNTUALA: LURRALDE BATZORDEAREN IRIZPENA
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AURREKARIAK:
2018ko otsailaren 28an Azkoi ako Udalbatzak hasierako onarpena eman zion
udalerriko AASS-en 4. aldaketa puntualari. Maiatzaren 30ean behin behineko
onarpena jaso zuen dokumentuak.
2018ko abenduaren 17ko Eusko Jaurlaritzako txostenak 4. aldaketa puntualean lurzoru
ez urbanizagarriari dagokion atalean hainbat aldaketa egiteko agindu zuen, eta hala, bi
za tan banatu zen espedientea, alde bate k hiri lurzoruari zegozkion atalak, eta
beste k lurzoru ez urbanizagarriari zegokiona.
2019ko apirilaren 24ean behin behineko onarpena eman zitzaion lurzoru ez
urbanizagarriari dagokion atalari.
2019ko urriaren 10ean Eusko Jaurlaritzak egoki den Ingurumen Azterketa Estrategikoa
egin zezan eskaera egin zuen Udalak, eta 2020ko apirilaren 1ean jaso da dokumentua.
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Horrekin, eta erabilera matrizean eraikuntza, eraiste eta obra hondakinen (EEOKP)
kudeaketarako plantak ezartzea ahalbidetzen denez, Udalerriko hainbat eragile sozial,
auzo elkarte eta bizilagunek kezka azaldu dute, eta udale k, dokumentuaren erabilera
matrizean aldaketatxo batzuk egiteko komenentzia badela erabaki da, herrian
sortutako eztabaida dela eta.
2020ko abuztuaren 5ean BEB arkitekturak aldaketa horiek txertatzen dituen
dokumentua aurkeztu du, orain informatzen dena.
2020ko irailaren 17an Udal Arkitektoak ALDEKO txostena eman du:
III. IZAPIDETZEA
III.1.- ARAUDI OROKORRA
Espedientea osatzen duten dokumentu eta txostenek sarritan azaldu
dute araudi orokorrak jaso dituen aldaketak. Dena dela jarraian laburbiltzen
dira:
- Lurzoru ez urbanizagarriari dagokion araudi orokorraren aldaketa.
Besteak beste hurrengoak proposatzen ziren: Eraikuntza eta
eraikinetan erabili beharreko materialeak, eraikinen arteko distantziak,
portxe eta eranskinen erregulazioa, erabilera erdiprofesionaltasuna,
lizentzien tramitazioa, baserrietako etxebizitza kopurua, azalerak,
negutegiak, etab.
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Aipaturiko araudia 101 eta 110. ar kuluetan xehatzen zen, eta
dokumentuak 101e k 110. quinquies ar kulu berriak proposatzen ditu.
- Lurzoru ez Urbanizagarriaren zoniﬁkazio berria. Kontuan izanik Euskal
Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan
Sektoriala 2014. urriaren 17an argitaratu zela, aldaketa honen
helburua Azkoi ko araudia aipaturiko planaren irizpidetara xedatzea
da. Araudi orokorrari dagokionean 9., 10. eta 11. ar kuluak egokitzen
dira; baita lurzoru ez urbanizagarriko matrizea ere. Atal bereiz batean
jasoko da honen inguruko azalpena.
- Testu bateratua. Aipaturiko araudi orokorraren aldaketa testu
bateratu batean jaso da, eta 60.a. ar kuluak aldaketa jaso du, 120.
indargabetuz; Dokumentuaren memoriak aipatzen du, 1.3. atalean
lehenengo Arau Aldaketak eragindako ar kuluen aldaketak ere
dokumentu horretan jaso direla.
III.2.- LURZORU EZ URBANIZAGARRIA
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Aurreko atalean jasotako aldaketez gain, Azkoi ko Hirigintza Arauetako
oinplanoak ere egokitu dira, lurzoru ez urbanizagarriaren zonakatzeari
dagokiona.
Bate k Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basozaintzako
Lurralde Plan Sektorialak ezarritako zonakatzea jaso da, Azkoi ra egokituta, eta
beste k Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordeak
ezarritako gainjarritako baldintzak txertatu dira.
Horrek guz ak, oinplanoa ulergarria izan dadin, bi oinplanoetan
banatzera derrigortu du dokumentuaren idazlea.
III.3.- LURZORU EZ URBANIZAGARRIKO MATRIZEA
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Orain artekoan onartu diren dokumentu guz etan (hasierako onespena,
lehenengo behin-behineko
onespenekoa,
bigarren behin-behineko
onespenekoa -2018ko maiatzean-), eta COTPVra bidalitakoan jaso da lurzoru
ez urbanizagarriko erabileren inguruko matrize hori. Aipaturiko matrize hori,
PTSe k datorren matrizea da, eta zenbakien arabera jasotzen da zein erabilera
ahalbideratzen diren, eta zein galarazten diren. PTSak jasotzen duen matrizea
honakoa da:

Eta kodiﬁkazio horren erregulazioa hurrengoa da:
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Orain artekoan Azkoi ko arauen aldaketa dokumentuetan beste aztergai bat
txertatu da matrizean, balorizazio plantak egikaritu ahal izatearenak hain zuzen
ere. Kontuan izan beharrekoa da "alto valor estratégico"ko lurretan 3a maila
dela erregularizazioa, eta "pastos montanos" delakoan 3.
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Hasierako onespeneko dokumentua jorratu zenean, hurrengo matrizea jaso
zuen dokumentuak:
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2019ko apirilean aurkezturiko
hurrengo matrizea jasotzen zuen:

bigarren

behin-behineko

dokumentuak
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Halere, gogoratu behar da COTPVk behin behineko dokumentua aztertu
zuenean, hurrengoa adierazi zigula "Suprimir la matriz de usos y remi rla a la
del PTS Agroforestal".
PTSaren 10. ar kuluan zera jasotzen da:

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

7

ESKU9b70e609-b710-4260-914f-cb2cb9c40a4a

Hona hemen dokumentuaren azken bertsioak (azken batzordean EHBilduk eta
ABaik eginiko ekarpenak kaso ondoren) proposaturiko matrizea:
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2019. urtean DOTen aldaketa onartu da (Directrices de Ordenación Territorial),
eta jerarirkoki PTSaren gaine k dago. Bere 3.4.3) ar kuluan zera dio:

III.3.- IAE. Ingurumen-adierazpen estrategikoa
2020ko apirilaren 1ean jaso zuen Azkoi ko Udal honek aipaturiko
formulazioaren jakinarazpena. 2020ko apirilaren 22ko EHAAn argitaratu zen berau.
III.4.- Oﬁziozko berrikuspena.
Nahiz eta dokumentu honen izapidetzean eraginik ez izan, 2020ko apirilaren
17an jaso zuen Udal honek Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren aldeko ebazpena.
IV. ONDORIOA
Lehenengoa.- 2/2006 Hirigintza eta Lurzoruaren Legediak 90. ar kuluan
xedaturikoaren araberako izapidetzearen arabera, teknikari honek, 2020ko abuztuaren
5ean aurkezturiko dokumentua behin-behineko onespenerako egokia dela ebaztea
proposatzen du, bertan jasotako aldaketak funtsezkotzat jo ezin daitezkelako.
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Bere eragina izan dezan,
Azkoi an, 2020ko irailaren 17an
Udal Arkitektoa
Arturo Garate Zubizarreta

2020ko irailaren 17an Hirigintzako AOT-ak ALDEKO txostena egin du, Udal idazkariak
ikusonetsia.
ZUZENBIDE OINARRIAK:
Aztergai den dokumentuak hainbat aldaketa txertatu ditu, Azkoi an garatu den herri
partaidetza prozesu baten ostean, erabilera matrizeari dagokionez, 2018eko
maiatzaren 30ean behin behineko onarpena jaso zuen dokumentuarekin alderatuz
gero.
Izan ere, erabilera matrizeari dagokionez, 2019ko apirilaren 21ean behin behinekoz
onartutako agiriak zuzenean nekazaritza eta basozaintzako Lurralde Plan Sektorialera
egiten zuen igorpena. Abuztuaren 5ean erregistratutako dokumentuak berriz,
udalerrian garatutako partaidetza eta eztabaida poli koaren osteko adostasuna aintzat
hartuz, EEOKP eta hondakindegi eta zabortegien erabilerari dagokionez, erabilera
debekatutzat dauzka.
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Dokumentuak jasotzen dituen aldaketak erabilera matrizeari eragiten diote, eta
zehazki, A motako zerbitzu instalazio teknikoen eta hondakindegi eta zabortegien
erabilerari. 3 kategoria eman zaie, erabilera debekatuak.
Dokumentuak egin dituen aldaketak ez dira funtsezkoak. Izan ere, jurisprudentziak
hainbatetan azaldu duenez, antolaketaren funtsezko aldaketak izango dira antolaketa
ereduari osoan eragiten diotenak.
Hala, 2016ko irailaren 26ko Auzitegi Gorenaren epaiak, bere bederatzigarren oinarri
juridikoan hala deﬁnitu ditu funtsezko aldaketak:
“La jurisprudencia de este Tribunal Supremo, respecto al concepto de modiﬁcaciones
sustanciales,aﬁrma que se en ende por tales, la alteración global del Plan, en sus aspectos
esenciales, afectándose a sus elementos estructurales y, como consecuencia de ello, al
propio modelo de planeamiento elegido. Igualmente ha señalado el Tribunal Supremo que
tales modiﬁcaciones implican que los cambios supongan alteración del modelo de
planeamiento elegido, al extremo de hacerlo dis nto no solamente diferente en aspectos
puntuales y accesorios, habiendo de signiﬁcar una alteración de la estructura fundamental
del planeamiento elaborado,un nuevo esquema del mismo, que altere de manera
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importante y esencial sus líneas y criterios básicos y su propia estructura, no cuando las
modiﬁcaciones afecten a aspectos concretos del Plan, y no quede afectado el modelo
territorial. La modiﬁcación sustancial implica una modiﬁcación territorial concebido por el
Plan y dicha modiﬁcación ha de valorarse desde una perspec va global.”

Horrela, dokumentuak bildutako aldaketak, erabilera matrizean hainbat mugapen
ezartzen dituztenak, ezin dira funtsezko aldaketatzat jo, eta beraz, egoki da behin
behineko onarpen bidez aurrera jarraitzea izapidetzeak, hasierako onarpenaren fasera
itzultzeko beharrik gabe.
2019. urtean onartutako (128/2019 Dekretu bidez onartua) Lurralde Antolaketa
Gidalerroaren (LAG) 3.4.3 art.-ak xedatzen duenez, hirigintza antolaketak erabilera
erregimena moldatu ahal izango du udalerriko inguruabarren arabera. Lurralde
Antolaketako 4/1990 Legearen 4. eta 9. art.-aren arabera, LAG-ak hierarkian LPS eta
udalerriko antolaketaren gaine k daude.
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Horrez gain, eta Lurzoru eta Hirigintzako 2/2006 Legearen 91.2 art.-a eta 175/2008
Dekretuaren 3.1.f.1 art.-a aintzat hartuz, erabilera matrizean egin den aldaketaz
informa dezan, egoki da Euskadiko Lurralde Antolaketa Batzordeari (EAB) igortzea
espedientea, egoki dena informa dezan. Aldatu den elementu bakarra erabilera
matrizea izaki, aintzat hartu behar da aldaketa honen izapidetzean 21018ko
abenduaren 17an EAB-k adierazi zuena, erabilera matrizeak LPS-era igorpena egiteko
beharraz.
Edozein kasutan, erabilera matrizean egin den aldaketa honek, herritarren artean izan
duen oihartzunaz gain, eta sortu den eztabaida publikoaz gain, jadanik abian diren
hainbat jarduerari ere eragin diezaioke. Harga k eta Prozedura Administra bo
Erkidearen 83.1 art.-a aintzat hartuta, egoki da jendaurreko erakusketa publikoko fase
bat zabaltzea behin behineko onarpenaren ostean, hilabeteko epean, herritarrek eta
edozein interesdunek alegazio eta egoki deritzen agiriak aurkezteko aukera izan
dezaten. Horretarako, GAOn albistea argitaratuko da, bai eta Udaleko ediktu tabloian
albistea zintzilikatu ere.
Gauzak horrela, eta Toki Erakundeen Funtzionamendu, Antolaketa eta Erregimen
Juridikoa ezartzen duen 2568/1986 Errege Dekretuaren 123 art.-a aintzat hartuta,
honakoa da Lurralde Informazio Batzorde honen
IRIZPENA:
LEHENENGOA.- Behin-behineko onarpena ematea 2020ko abuztuaren 5ean
aurkeztutako Azkoi ko AASS-en 4. aldaketa puntualean lurzoru ez urbanizagarria eta
araudi orokorraren dokumentuari.
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BIGARRENA.- Espedientea Euskadiko Hirigintza Antolaketako Batzordeari IGORTZEA,
dagokion txostena egin dezan.
HIRUGARRENA.- Espedientea jendaurreko erakusketa fasean EZARTZEA, hilabeteko
epean. Horretarako Gipuzkoako Aldizkari Oﬁzialean argitaratuko da albistea, bai eta
Udaleko ediktu tabloian zintzilikatu ere.
Azkoi an, 2020ko irailaren 25ean.
ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Imanol Arrizabalaga, Ana Azkoi a, Janire Igoa,
Angel Mª Etxeberria, Itziar Joaris eta Jose Joaquin Etxaniz.
2020ko irailaren 24ko Lurraldea batzordeak aho batez onartu du goian jasotako
irizpena.”
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Gaiari buruzko azalpenak Ana Azkoi a andreak eman ditu, 2018ko otsailaren
28an hasi zen gai bat dela esan du, askotan pasa izan dela pleno k.
Lehenengo aldiz onartu zirenean, bost za bezala zirela esan du: lehenengoa
za an lurzoru urbanoa zegoela (hiru za zituena), gero lurzoru ez urbanizagarria eta
azkenik Izarrejandalo.
Lehenengo za a behin be koz onartua dago.
Bigarrengo za ak, lurzoru ez urbanizagarriari dagokionak hain zuzen, kezka
sortu zuen, eta Alkateak esan zuen aho batekotasunik ez bazegoen ez zela aurrera
joango.
Azkarate/Ipintzan egitea planteatzen zena ez egitea erabaki zuten, txertatu
direlarik Azkoi a Baik eta EH Bilduk proposaturiko aldaketak.
Gaur planteatzen dena lurzoru ez urbanizagarria eta araudi orokorra berriz ere
behin-behinekoz onartzea dela esan du amaitzeko.
Jose Joakin Etxaniz jaunak besteen ekarpenak jaso direnez, baietz bozkatuko
duela iragarri du. Hurrengoan ere beraien iritzia jasotzea eskatzen dute.
Ondoren, beraien ekarpenen berri eman die etorri den publikoari.
Iraitz Otaño jaunak EH Bildu talde k gehitu du, herriko iskanbilarekin
gogoratzen direla. Gustatuko litzaiekeela esan du horrelako erabakiez aurrez
informatzea, izan ere oposizioko bederatzi zinegotzik ez zutela gaiaren berri, nahiz eta
dokumentazioaren artean egon, ehunka orrien artean lauzpabost hitz ez direla ezer.
Plataformak eta herriak ezetz esan ziotela eta horrek bultzatu zuela Udal
Gobernua atzera egitera iruditzen zaie.
Poza eman ziela Elkargunen egin zen eztabaida saioa egiteak.
Arau Subsidiarioen aldaketa orokor baten beharra dagoela esan du eta
errebisio oso horretan ere, herria entzun behar dela.
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Amaitzeko, eskerrak eman dizkio plataformari eta herriari. EH Bildu be egon
da Azkarateko proiektuaren aurka eta hori jaso den heinean plenoan ere baietz
bozkatuko dutela iragarri du.
Ana Azkoi a andreak esan du nahiko azkar esan zela adostasunik ez bazegoen,
ez zela aurrera segituko.
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 , Iraitz
Otaño Mujika, Ainara Goenaga Andueza, Mikel Zengo ta Alberdi,
Ane Miren Peña Larrañaga, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
Joaris Olariaga, Angel Mª Etxeberria Ibarguren, Janire Igoa
Merino eta Jose Joakin Etxaniz Peña.
Beraz, Udalbatza Osoak Lurzoru ez urbanizagarria eta araudi orokorrari
dagokion Azkoi ko Arau Subsidiarioen 4. aldaketa puntuala behin-behinekoz onartzea
aho batez erabaki du.
3.- AZKOITIKO KALE NAGUSIA 80 ERAIKINAREN BIRGAITZE LANAK EGITEKO
AZKOITIKO UDALAREN ETA VISESAREN ARTEKO HITZARMENA BALIOGABETZEA.
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Honako irizpena aurkeztu da:
“DICTAMEN
ACEPTACIÓN DEL DESISTIMIENTO PRESENTADO POR VISESA A LA EJECUCIÓN DE
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN EL EDIFICIO SITO EN KALE NAGUSIA 80 DE
AZKOITIA, RESOLUCIÓN DEL CONVENIO DE CESIÓN Y REVERSIÓN DE LOS BIENES
CEDIDOS
ANTECEDENTES
El 11 de mayo de 2018 el Ayuntamiento de Azkoi a ﬁrma un convenio de colaboración
con VISESA para posibilitar la rehabilitación del ediﬁcio sito en el número 80 de Kale
Nagusia de Azkoi a (Gipuzkoa), para la ejecución en el mismo de una promoción de
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vivienda de protección pública, de aproximadamente 14 viviendas de protección
pública de régimen general.
El 21 de julio de 2020 se recibe en este Ayuntamiento Burofax, procedente de VISESA
en el que se remite una copia del acuerdo adoptado el 20 de julio de 2020 por el
Consejo de Administración, por el que se desiste de la ejecución de la promoción de 16
viviendas de VPO y la rehabilitación del ediﬁcio sito en el número 80 de Kale Nagusia
de Azkoi a. La no ﬁcación de dicho acuerdo fue asimismo realizada por
comparecencia de la Notario Dña. Iciar Fernández Zornoza. Junto con dicha
no ﬁcación se convoca al Ayuntamiento para el otorgamiento de la correspondiente
escritura pública con la ﬁnalidad de rever r la tularidad del inmueble a favor del
citado Ayuntamiento, en la notaría de Dª Iciar Fernández Zornoza el jueves 30 de julio
de 2020.
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El acuerdo adoptado por Visesa el 20 de julio de 2020 señala lo siguiente en su parte
resolu va:


Desistir de la ejecución de la promoción de 16 VPO y la rehabilitación
del edificio sito en el número 80 de Kale Nagusia de Azkoitia debido a la
complejidad técnica de la misma, cuya ejecución supondría para
VISESA una pérdida económica en esta actuación superior a 100.000 €,
todo ello de conformidad con lo establecido en el apartado l) de la
cláusula segunda del Convenio de colaboración suscrito con fecha 11 de
mayo de 2018.
En consecuencia, se da por resuelto el convenio de colaboración
suscrito con fecha 11 de mayo de 2018.



Solicitar al Ayuntamiento de Azkoitia el reintegro de la cantidad de 7.000
€ más IVA, correspondientes al estudio estratigráfico y la suma de
45.000 €, más IVA, por los trabajos contratados de elaboración del
proyecto edificatorio.



Trasladar al Ayuntamiento de Azkoitia la restitución a su favor de la
titularidad de los inmuebles que fueron objeto de cesión gratuita a través
de la Escritura Pública con fecha 29 de marzo de 2019.
Dado el estado en el que se encuentra el edificio, la restitución de la
titularidad a favor del Ayuntamiento de Azkoitia deberá realizarse en el
menor plazo posible, trasladando al mismo cualquier riesgo o
responsabilidad que se derive en el caso de producirse una demora
culpable e injustificada en el otorgamiento de la correspondiente
Escritura Pública, mediante la oportuna Acta notarial de puesta a
disposición.
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Proceder a la devolución de las subvenciones percibidas para llevar a
cabo esta actuación provenientes del Departamento de Cultura del
Gobierno Vasco y Departamento de Vivienda.



Notificar el presente Acuerdo fehacientemente al Ayuntamiento de
Azkoitia, al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa
y al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.



Facultar al Director General de VISESA, tan ampliamente como resulte
necesario para que pueda ejecutar los acuerdos precedentes
suscribiendo los documentos públicos o privados que resulten
pertinentes.

El Alcalde del Ayuntamiento de Azkoi a con fecha 23 de julio de 2020 adopta la
siguiente resolución, en base al informe de la Secretaria del Ayuntamiento de la misma
fecha:
PRIMERO: Informar a VISESA que el Alcalde no puede aceptar el requerimiento
realizado mediante el acuerdo de 20 de julio del Consejo de Administración, no ﬁcado
vía notarial y vía burofax a este Ayuntamiento, por entender que previamente se debe
de adoptar el acuerdo correspondiente por el pleno municipal.
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SEGUNDO: Requerir a VISESA la jus ﬁcación documental de los gastos cuyo abono
solicita al Ayuntamiento, según la documentación señalada en informe de la Secretaria
Municipal.
TERCERO: Requerir a VISESA informe detallado de la situación del bien inmueble que
pretenden rever r, junto con la jus ﬁcación de la corrección de las medidas de
seguridad adoptadas para la seguridad tanto del propio bien como de los viandantes.
CUARTO: Requerir a VISESA que tramite el procedimiento correspondiente para la
eliminación de la caliﬁcación provisional de viviendas de protección pública concedida
al inmueble, solicitada por VISESA el 28 de diciembre de 2018 y otorgada el 9 de julio
de 2019, antes de que se proceda a la res tución de la tularidad del bien a favor del
Ayuntamiento.
QUINTO: No ﬁcar el presente acuerdo a VISESA, al Departamento de Cultura de la
Diputación Foral de Gipuzkoa y al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y
solicitar a la Notario Dña. Iciar Fernández Zornoza para que lo incorpore al acta de
no ﬁcación y requerimiento.
El 30 de julio de 2020 la Notario Dña. Iciar Fernández Zornoza entrega en el
Ayuntamiento una cédula a través de la cual se no ﬁcan al Ayuntamiento de Azkoi a
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las manifestaciones realizadas por el Director General de VISESA, D. Carlos Quindós
Fernández, en los que se señala, entre otros, que:
Primero: Por medio de ese Acta se da cumplimiento a los requerimientos realizados
por el Ayuntamiento de Azkoi a, en virtud del Decreto de Alcaldía de 23 de julio de
2020, para proceder a la res tución de la tularidad del inmueble sito en Kale Nagusia
nº 80 de Azkoi a y que a tal ﬁn se aporta la documentación jus ﬁca va requerida.
Segundo: Que atendiendo a las diﬁcultades organiza vas señaladas en el Decreto de
Alcaldía citado para la celebración del Pleno municipal se comunica al Ayuntamiento
de Azkoi a la suspensión de la convocatoria realizada para el otorgamiento de la
Escritura Pública de reversión de la tularidad del inmueble sito en Kale Nagusia nº 80.
No obstante, respecto a lo señalado en el Decreto de Alcaldía en relación con la
necesidad de que se adopte el acuerdo correspondiente por el pleno municipal se
realizan ciertas consideraciones y precisiones en relación a su alcance y efectos.
Tercero: Solicitan al Ayuntamiento de Azkoi a que no ﬁque a VISESA a la mayor
brevedad posible, la fecha en la que estará en condiciones de formalizar la citada
escritura de reversión del inmueble.
Cuarto: Proceden a la entrega en el mismo acto, mediante la puesta a disposición a
favor del Ayuntamiento de Azkoi a, del inmueble sito en Kale Nagusia nº 80 de
Azkoi a en las condiciones señaladas en el Informe elaborado por la Dirección
Faculta va que se adjunta.
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En contestación a dichas manifestaciones, el Alcalde, mediante decreto de 8 de
sep embre resolvió lo siguiente:
PRIMERO: Informar a VISESA que no se en ende jurídicamente aceptable la
manifestación que señala que debe entenderse entregado el inmueble cuando se
ponga en poder y posesión del adquierente, quedando así ex nguida la obligación de
la sociedad pública VISESA de su conservación mantenimiento y custodia respecto al
riesgo de pérdida, deterioro y seguridad para terceros porque al Ayuntamiento le
corresponderán dichas labores cuando el Pleno de esta corporación acepte el
desis miento, la resolución de la cesión y la reversión del bien al patrimonio municipal
y esta decisión se anote el el Registro de la Propiedad.
SEGUNDO: Requerir a VISESA la aportación de la siguiente documentación:
-Documentos jus ﬁca vos del efec vo pago de las facturas presentadas cuyo abono se
requiere al Ayuntamiento.
-Resolución del Gobierno Vasco en relación al desis miento de la caliﬁcación
provisional para la construcción de viviendas de VPO en el inmueble sito en el nº 80 de
Kale Nagusia de Azkoi a.
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TERCERO: Informar a VISESA de que en el caso de que se aporte la documentación
requerida antes del 20 de sep embre, este Alcalde pretende plantear el tema en la
comisión de urbanismo del mes de sep embre, para que en su caso, el tema se debata
en el pleno previsto para el día 30 del mismo mes.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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En base a lo señalado en el informe jurídico de la Secretaria municipal de fecha 18 de
sep embre de 2020, complementario de los informes de 23 de julio y 4 de sep embre,
se deben destacar los siguientes fundamentos jurídicos:
Uno. El convenio ﬁrmado con fecha 11 de mayo de 2018 señala lo siguiente en su
clausula segunda:
En el supuesto que, debido a la complejidad técnica de la promoción se incrementara el
coste de ejecución de la misma, y como resultado VISESA tuviera una pérdida
económica (en esta actuación) superior a CIEN MIL EUROS (100.000€), ésta úl ma
podrá desis r de la ejecución de la promoción.
En caso de optar VISESA por dicho desis miento, éste deberá ser comunicado por parte
de la misma al Ayuntamiento de Azkoi a en una fecha anterior al inicio de la obra. En
este caso, el Ayuntamiento de Azkoi a abonará a VISESA todos los gastos en los que
hubiere incurrido hasta ese momento, por los siguientes trabajos y con los siguientes
importes máximos:
Estudio estratigráfico: SIETE MIL EUROS (7.000€) más el IVA
correspondiente.
Redacción de Proyectos y Dirección : SESENTA MIL EUROS (60.000 €) más
el IVA correspondiente.
Se considera que la documentación aportada junto al acuerdo de 20 de julio de 2020
es adecuada para la jus ﬁcación de la posible pérdida superior a 100.000 euros de
VISESA. Por lo que se en ende que VISESA ene la opción de plantear el desis miento
del convenio.
Dicho desis miento, acarrea la reversión de los bienes cedidos al Ayuntamiento, es
decir, la devolución de los mismos al patrimonio municipal.
El Derecho Administra vo regula la presente operación primordialmente en dos
normas, el Reglamento de Bienes de las En dades Locales aprobado por Real Decreto
1372/1986 y la Ley General de Patrimonio de las Administraciones Públicas aprobado
por la Ley 33/2003.
El Reglamento de Bienes de las En dades Locales, tras regular en su art. 110 la cesión
gratuita de los bienes, señala lo siguiente:
Art. 111.
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1. Si los bienes cedidos no fuesen des nados al uso dentro del plazo señalado en el
acuerdo de cesión o dejasen de serlo posteriormente se considerará resuelta la cesión y
rever rán aquéllos a la Corporación local, la cual tendrá derecho a percibir de la
En dad beneﬁciaria, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos
experimentados por los bienes cedidos.
2. Si en el acuerdo de cesión no se es pula otra cosa, se entenderá que los ﬁnes
para los cuales se hubieran otorgado deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco
años, debiendo mantenerse su des no durante los treinta años siguientes.
3. Los bienes cedidos rever rán, en su caso, al Patrimonio de la En dad cedente
con todas sus pertenencias y accesiones.
La Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, por su parte señala lo
siguiente:
Ar culo 150. Resolución.
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1. Si los bienes cedidos no fuesen des nados al ﬁn o uso previsto dentro del plazo
señalado en el acuerdo de cesión o dejaran de serlo posteriormente, se incumplieran
las cargas o condiciones impuestas, o llegase el término ﬁjado, se considerará resuelta
la cesión, y rever rán los bienes a la Administración cedente. En este supuesto será de
cuenta del cesionario el detrimento o deterioro sufrido por los bienes cedidos, sin que
sean indemnizables los gastos en que haya incurrido para cumplir las cargas o condiciones impuestas.
2. La resolución de la cesión se acordará por el Ministro de Hacienda, respecto de
los bienes y derechos de la Administración General del Estado, y por los presidentes o
directores de los organismos públicos, cuando se trate de bienes o derechos del patrimonio de éstos. En la resolución que acuerde la cesión se determinará lo que proceda
acerca de la reversión de los bienes y derechos y la indemnización por los deterioros
que hayan sufrido.
Ar culo 151. Publicidad de la cesión.
1. La cesión y la reversión, en su caso, se harán constar en el Inventario General de
Bienes y Derechos del Patrimonio del Estado.
2. Si la cesión tuviese por objeto bienes inmuebles o derechos reales sobre ellos, se
procederá a la prác ca del correspondiente asiento a favor del cesionario en el Registro de la Propiedad, y no sur rá efecto la cesión en tanto no se cumplimente este requiIDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.eus
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sito, para lo cual el cesionario deberá comunicar a la Dirección General del Patrimonio
del Estado la prác ca del asiento.
En la inscripción se hará constar el ﬁn a que deben dedicarse los bienes y cualesquiera otras condiciones y cargas que lleve aparejada la cesión, así como la advertencia de que el incumplimiento de las mismas dará lugar a su resolución.
3. La Orden por la que se acuerde la resolución de la cesión y la reversión del bien o
derecho será tulo suﬁciente para la inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad o en los registros que procedan, así como para la reclamación, en su caso, del
importe de los detrimentos o deterioros actualizado al momento en que se ejecute el
acuerdo de reversión.
4. Semestralmente se publicará en el "Bole n Oﬁcial del Estado" una relación de las
cesiones efectuadas durante dicho período.
En relación al desis miento, la Ley 39/2015 lo regula de la siguiente manera:
Ar culo 93. Desis miento por la Administración.
En los procedimientos iniciados de oﬁcio, la Administración podrá desis r, mo vadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes.
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Ar culo 94. Desis miento y renuncia por los interesados.
1. Todo interesado podrá desis r de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido
por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desis miento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.
3. Tanto el desis miento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que
permita su constancia, siempre que incorpore las ﬁrmas que correspondan de acuerdo
con lo previsto en la norma va aplicable.
4. La Administración aceptará de plano el desis miento o la renuncia, y declarará
concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su con nuación en el plazo de diez días desde que fueron no ﬁcados del desis miento o renuncia.
5. Si la cues ón suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su deﬁnición y esclarecimiento, la AdminisIDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.eus
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tración podrá limitar los efectos del desis miento o la renuncia al interesado y seguirá
el procedimiento.
De todo ello se concluye que,
1.- Si los bienes cedidos no se des nan al objeto pactado, deben rever r a la
Administración cedente. En este caso la reversión está basada en la cláusula segunda
del convenio que regula el desis miento de VISESA y la consiguiente resolución del
convenio (según lo señalado en el art. 51.2.e) de la Ley 40/2015 como causa prevista
expresamente)
2.- Del art. 150 de la Ley 33/2003 se desprende que la resolución de la cesión y la
reversión se deben adoptar mediante una decisión expresa del órgano competente
3.- Según el art. 94 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administra vo Común de las
Administraciones Públicas, el desis miento debe ser resuelto por la Administración.
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Por ello, se en ende que el Ayuntamiento debe acordar siguiendo la tramitación
correspondiente la aceptación del desis miento, la resolución de la cesión mediante la
ex nción del convenio correspondiente y la reversión del bien a su patrimonio,
Dos. En relación a la situación jurídica del bien, se ha resuelto el expediente
correspondiente a la caliﬁcación provisional de viviendas de VPO del inmueble
(expediente EB3-0012/19-LC-000). La copia de dicha resolución del Gobierno Vasco ha
sido presentada por VISESA el 11 de sep embre de 2020. Los bienes deben rever r al
Ayuntamiento en idén ca situación jurídica a la inicial, incluyéndose en dicho
concepto, lógicamente, la exención de venir obligados en el futuro a ejecutar viviendas
de protección oﬁcial. Se puede entender que dicha condición se encuentra cumplida a
par r de la fecha de la resolución del Gobierno Vasco (8/9/2020).
Tres. En relación al importe de las facturas presentadas, como se indica en el informe
del 23 de julio existe un sobrecoste de 15.000 euros, cuya jus ﬁcación se recoge en los
informes técnico y jurídico aportados el 30 de julio. El Arquitecto Municipal ha
elaborado un informe con fecha de 8 de sep embre de 2020 para valorar la
adecuación del sobrecoste en relación al incremento de trabajo que ha supuesto el
estado del bien, puesto de maniﬁesto tras la ﬁrma del contrato de redacción de
proyecto y dirección de obra. Según este informe el importe solicitado por LANDA
OTXANDIANO ARQUITECTOS SCP y acordado por VISESA en la resolución del contrato
de servicios para la realización de los estudios previos, de redacción de proyecto básico
y ejecución, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud, en su parte de
redacción de proyecto, es inferior al correspondiente a la aplicación de las tarifas
colegiales.
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Asimismo se ha aportado la jus ﬁcación correspondiente al pago efec vo de las
facturas cuyo abono se solicita.
Cuatro. En relación al órgano competente para acordar el desis miento, la
consecuente ex nción del convenio ﬁrmado el 11 de mayo de 2018 y la reversión de
los bienes cedidos es el Pleno municipal, ya que, la cesión se some ó a su decisión, en
base a lo señalado en el art. 22.2 p) de la Ley 7/1985 en relación al art. 47.2.ñ de la
misma Ley y el art. 110.1 del Reglamento de Bienes de las En dades Locales.
En base a lo previamente señalado la Comisión de Organización propone al pleno la
adopción del siguiente
DICTAMEN
PRIMERO: Aceptar el desis miento de VISESA y acordar la resolución del convenio
ﬁrmado entre este Ayuntamiento y VISESA el 11 de mayo de 2018 para posibilitar la
rehabilitación del ediﬁcio sito en el número 80 de Kale Nagusia de Azkoi a (Gipuzkoa),
para la ejecución en el mismo de una promoción de vivienda de protección pública, de
aproximadamente 14 viviendas de protección pública de régimen general.
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SEGUNDO: Aceptar la reversión del bien inmueble sito en Kale Nagusia 80 de Azkoi a
al patrimonio municipal, res tuyéndose la tularidad de los inmuebles que fueron
objeto de cesión gratuita a través de la Escritura Pública con fecha 29 de marzo de
2019.
TERCERO: Abonar a VISESA la can dad de 7.000 € más IVA, correspondientes al
estudio estra gráﬁco y la suma de 45.000 €, más IVA, por los trabajos contratados de
elaboración del proyecto ediﬁcatorio.
CUARTO: Facultar al Alcalde para la ﬁrma de la escritura pública correspondiente.
QUINTO: No ﬁcar el presente acuerdo a VISESA, al Departamento de Cultura del
Gobierno Vasco y al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
VOTOS A FAVOR: Imanol Arrizabalaga, Javier Zubizarreta, Ana Azkoi a, Janire
Igoa, Angel Mª Etxeberria, Itziar Joaris
VOTOS EN CONTRA: Jose Joaquin Etxaniz.”
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Ana Azkoi a andreak Udal Gobernu honen lehen egitekoa izan zela eraikin horri
des nu bat bilatzea adierazi du. Udalak bere gain hartu zuen, eta horri irtenbide bat
eman beharra ikusita, eta VISESAk VPO etxeak egitea bideragarri ikusten zuenez, 2018.
urtean hitzarmen bidez eraikina VISESAri eman zitzaion.
Hitzarmenak puntu batzuk zituela esan du, hala nola, gehienez 100.000€ko
galerak izatea.
Denbora aurrera joan ahala, birgaitze proiektuaren zenbakiak gora zijoazela dio
eta VISESAk atzera egin duela, Udalak berriz ere bere gain hartuko du eraikina. Gaur
hemen proposatzen dena hitzarmenaren baliogabetzea onartzea dela dio, gastuak
ordaintzea eta eraikinarekin Udala geratzea.
Jose Joakin Etxaniz jaunak ez zaiela bidezkoa iruditzen esan du, Jaurlaritza k
bideragarritasunik ezin eman eta Udalak bere gain hartu beharra.
Ezezko bozka iragarri du.
Alkate Jk. denak daudela minduta gai honekin esan du, inor ez dagoela gustura
hori aurrera ez delako irten. Hitzarmenak betetzeko dira eta epaiketetan Udalak
galduko lukeela dio, horrek kostu ekonomikoa izango luke. Lanean ari dira irtenbide
bat bilatzeko.
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Jose Joakin Etxaniz jaunak denek ezetz bozkatuko balute agian formularen bat
topatzerik egongo litzatekeela dio.
Idazkariak bere iritzi juridikoa txostenean argi eta garbi jasota dagoela adierazi
du. Hitzarmen bat dagoela sinatuta, eta bertan dagoen klausula baten jartzen duela
VISESAren eskubidea dela hainbat betekizun betetzen badira, atzera egitea.
Beraz, proposamen juridikoa, hainbat alde analizatu eta gero, hori onartzea
dela esan du.
Iraitz Otaño jaunak baietz bozkatu behar dutela adierazi du, duten ardura
poli koaga k, nahiz eta desados egon.
Aukera berriak zabaldu ditzakeen momentu bat izan daitekeela esan du.
Beraien proposamena honakoa da: hirugarren adineko zentroa egitea, etxe tutelatuak
izango lituzkeena, eguneko zentroa eta beheko pisuan jubilatuen taberna.
Herritarren parte-hartzea garrantzitsua izango litzakeela deritzo, eta beraiek
prest daudela Udal Gobernuarekin batera, joan behar den lekura joateko.
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Alkate Jk. esan du 600.000€ zeudela laguntza bezala proiektua aurrera atera
ahal izateko, eta hala ere miloi inguru falta dela eraikina birgaitzeko.
Ideiak oso onak direla uste du, eta ez dituztela alde batera botatzen.
Oso zaila dela birgaitzea esan du, eta zenbakiak ez dutela koadratzen.
Erantzunak dituztenean kontrastatuko dituztela adierazi du. Ez dela nahikoa zer nahi
duten egin, baizik eta arazoa dela dirua nondik atera.
Amaitzeko, lan asko egin dela adierazi du, ate asko jo direla, egindako gastuak
ez direla alferrik izango, aprobetxatuko direla.
Lanean dabiltzala esan du.
Iraitz Otaño jaunak alterna bak zeintzuk diren jakitea nahiko luketela esan du.
Alkate Jk. proposamenek ez dutela erantzunik esan du, oraindik ezerezean
geratu daitezkeela.
Hala ere, lehen bezalako indarrarekin jarraitzen dutela lanean berretsi du.
Jose Joakin Etxaniz jaunak, Iraitz Otaño jaunari zuzenduz esan du beraiek ez
dutela nahi dirurik gastatu, baizik beste aukera batzuk egon daitezkeela, izan ere
plenoan hartutako erabakiak deuseztatu direla arau subsidiarioen kontuan.
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Ana Azkoi a andreak esan du ezberdina dela. Beste erabaki batzuk ere
baliogabetzen direla horretarako oinarriak daudelako. Idazkariaren txostena
onartzearen aldekoa dela dio.
Iraitz Otaño jaunak, Jose Joakin Etxaniz jaunari zuzenduz ez direla bi gauza
konparagarri esan 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 , Iraitz
Otaño Mujika, Ainara Goenaga Andueza, Mikel Zengo ta Alberdi,
Ane Miren Peña Larrañaga, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
Joaris Olariaga, Angel Mª Etxeberria Ibarguren eta Janire Igoa
Merino.
Aurkako botoak: Jose Joakin Etxaniz Peña.
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Beraz, Udalbatza Osoak Azkoi ko Kale Nagusia 80 eraikinaren birgaitze lanak
egiteko Azkoi ko Udalaren eta Visesaren arteko hitzarmena baliogabetzea gehiengoz
erabaki du.

4.- 2021 EKITALDIRAKO
HASIERAKO ONESPENA.

UDALEKO

ORDENANTZA

FISKALEN

ALDAKETAREN

Honako irizpena aurkeztu da:
“ANTOLAKUNTZA BATZORDEAREN IRIZPENA
2021 URTALDIRAKO ORDENANTZA FISKALEN ALDAKETA
1.- AURREKARIAK



Azkoitiko Udaleko Alkate Lehendakariak 2020ko Uztailaren 24ko dekretua bitartez
2021.urteko ekitaldirako ordenantza fiskalen gainean kontsulta publikoa argitaratzea
onartu zuen Udalaren web orrian, 15 eguneko epean, ukitutako herritarrei entzunaldia

emateko eta beste pertsona eta en tate batzuek egin ditzaketen ekarpen gehigarriak
jasotzeko.
Honako testua argitaratu zen:
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AURRETIAZKO KONTSULTA PUBLIKOA ORDENANTZA FISKALEN GAINEAN 2021. EKITALDIRAKO
I.- AURREKARIAK
39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Prozedura Erkideari buruzkoak, bere VI. Tituluan arautzen
ditu administrazio publikoen legegintza ekimena eta erregelamenduak egiteko ahala, eta berrikuntza batzuk sartu dizkio
aurreko erregulazioari, helburu nagusi izanik herritarren parte-hartzea handitzea arauak prestatzeko prozeduran.
39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Prozedura
Erkideari buruzkoak, bere 133. artikuluan honela xedatzen du:
“1. Legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, kontsulta publiko bat bideratuko da
administrazio eskudunaren webgunearen bitartez, eta jasoko da zer iritzi duten etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuek eta
antolakunderik ordezkagarrienek puntu hauei buruz:
a) Ekimenaren bitartez konpondu nahi diren arazoak.
b) Arau hori onestea beharrezko eta egoki den.
c) Arauaren helburuak.
d) Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak.”
Gainera, 11/1989 Foru Arauak, uztaila 5ekoak, Gipuzkoako Tokiko Ogasunen erregulatzaileak, bere 7. artikuluan,
xedatzen du Gipuzkoako Lurralde Historikoko Udalerriei dagozkiela, Foru Arau honek ezartzen duen esparruan, bere
zergen kudeaketa, ikuskaritza eta bilketa, zeinak egingo diren, foru arau udal zergen erregulatzaileetan eta horien
garapenerako emandako bestelako xedapenetan ezartzen diren espezialitateei kalterik egin gabe, Foru Zerga Arau
Orokorrean eta horren garapenerako emandako xedapenetan aurreikusitakoaren arabera.
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Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalek, beren ordenantza fiskalen bitartez, hartu ahal izango dute bakoitzaren
antolaketa-erregimen eta funtzionamendu propioaren aurreko atalean aipatzen den arautegia, eta moldaketa horrek
ezingo du hautsi aipatutako arautegi horren eduki materiala.
ORDENANTZA FISKALEN EDUKIA:
Ordenantza Fiskalek gutxienez eduki hauek izango dituzte:
a) Zehaztea zerga-egitatea, subjektu pasiboa, arduradunak, salbuespenak, murriztapenak eta hobariak, zerga-oinarria
eta likidazio-oinarria, karga-tasa edo zerga-kuota, zergaldia eta zergaren sortzapena.
b) Deklarazio eta diru-sarreren araubideak.
c) Onartze-data eta aplikatzen hasteko data.
Ordenantza Fiskal hauek onartzeko akordioak dagozkien zergak ezartzearekin batera hartuko dira.
Aipatutako Ordenantzak aldatzeko akordioek horien eraginpean dauden arauen erredakzio berria eta onartze-data eta
aplikatzen hasteko data jaso beharko dituzte.
Bestalde, 39/2015 Legeko lehen xedapen gehigarriak ondorengo ezartzen du:
1. Gaia dela eta bereziak diren legeetan erregulatutako administrazio-prozedurek, lege honetan aurreikusitako izapideetako bat
eskatzen ez badute edo izapide gehigarriak edo bestelakoak erregulatzen badituzte, lege berezi horietan xedatutakoari jarraituko
diote.
2. Honako jarduketa eta prozedura hauek araudi espezifikoari jarraituko diote eta, modu osagarrian, lege honetan
xedatutakoari.
Ildo horretatik, 7/1985 Legeak, apirilaren 2koak, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenak, bere 111. artikuluak
xedatzen du Tokiko tributuak ezartzeko, kentzeko eta antolatzeko erabakiak, baita horiei dagozkien ordenantza fiskalak
aldatzeko ere, tokiko tributuak ezarri eta antolatzeko arau berezietan xedatutakoaren arabera onartu, argitaratu eta
indarrean jarriko direla.
Hala ere, administrazio publikoen jardunean gailendu behar den gardentasuna dela eta, Azkoitiko Udalak erabaki du
aurretiazko kontsulta Publikoa burutzea ordenantza fiskalak eta prezio publikoak prestatzeko eta aldatzeko prozeduran,
2021ko ekitaldirako.
II.-KONPONDU NAHI DIREN ARAZOAK
2021ko Ordenantza fiskalen prestaketarekin eta aldaketarekin, hainbat arazo konpondu nahi dira.
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1 Ordenantza Fiskalak 2021 ekitaldira egokitu behar dira. Horregatik, Zerbitzuen kostuari aurre egitearren,
Udalaren diru-sarrerei eusteko helburuarekin, %1,2eko gehikuntza ezartzen da, izaera orokorrarekin, 2020ko
KPI-ari dagokiona, udal-zerga eta tasetarako.
2.-Zergei dagokienez honako aldaketa hauek proposatzen dira:
2.1 Bizitegi-izaera duten ondasun higiezinei buruzko zerga:
Azkoitiko irizpide orokorra da alderaketa egitea Azkoitiaren tankerako beste hogei udalerrirekin eta, hala, batezbesteko
karga fiskala ezartzea.
3.-Tasei dagokienez honako aldaketa hauek proposatzen dira:
3.1 Ur-hornidura, saneamendu eta azpiegiturengatiko tasei dagokienez ur partzuergoaren tasak izango dira
indarrean 2021eko ekitaldian, 2018ko azaroko Bilkura osoak Gipuzkoako Ur kontsortzioak onarturiko Uraren ziklo
osoari dagokion zerbitzua arautzen duen ordenantza onartu baitzuen.
3.2 Hondakinak biltzeko, tratatzeko eta aprobetxatzeko zerbitzuaren tasa:
Tasa ordaintzeko salbuespena kentzen zaie nekazaritzako gizarte segurantzan alta emanda dauden
baserriei, indarrean dagoen zerga-araudira egokitze aldera.
Merkataritza edo eta zerbitzu establezimenduen tasan tarte berriak sortzea nahi da, azaleraren araberakoak.
Fabrikek dituzten tarte neurriak zehazteko erabilitako irizpide berdinak hartuz, zerbitzu establezimenduen tasa
bereiztuko da.
3.3 Saltzaile ibiltariei zerbitzuak jartzeagatik azoketan, azoka txikietan eta abarretan ezarririko tasaren
azterketa egingo da beste udalerri batzuekin alderatuz .
3.4. Udalaren herri jabetzapeko edo herri erabilerarako zortasunako landabideen gozamen eta erabilera
arrunt edo berezia egiteagatik tasa berri bat ezarriko denaren azterketa egingo da 2021eko ordenantza fiskaletarako.
III.- ONARTZEKO BEHARRA ETA EGOKITASUNA
Adierazi behar da, ordenantza fiskalen aldaketak behin betiko onartuta egon behar dutela eta GAOn argitaratuta,
arautzen dituzten tributuen sortzapen-data baino lehen.
Horregatik, ekitaldi bakoitzeko urtarrilaren 1ean lege-aginduz sortzen diren aldizkako muga-eguneko zergari buruz ari
garenean, edo Udalak sortzapen-data hori finkatu diren tasei buruz ari garenean, beharrezkoa da urtarrilaren 1aren
aurretik GAOn argitaratuta egotea aldatu diren arauak edo aginduak. Ondorioz, aldaketaren izapidetza une honetan
hasi behar da, indarrean egon dadin hurrengo ekitaldian.
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IV.- ORDENANTZA FISKALEN HELBURUAK 2021. EKITALDIRAKO
2021eko Ordenantza Fiskalen eta Prezio Publikoen aldaketaren helburu nagusia da ekitaldira egokitzea zerbitzuen
kostuei aurre egin ahal izateko. Horrela, tarifa batzuk zerbitzuaren kostu errealera egokitu nahi dira, berauek
aplikatzerakoan sortu diren inguruabarren ondorioz. Azkoitiko Udalak printzipio hauetan egokitzen ditu Ordenantza
Fiskalak:
a) Beharra eta eraginkortasuna. 2021eko ekitaldirako ordenantza fiskalen ekimena interes orokorrak justifikatzen du;
aurreko atalean adierazten dira horrekin lortu nahi diren helburuak, eta bera da tresnarik egokiena horiek lortzen direla
bermatzeko.
b) Proportzionaltasuna. Ekimenak ezinbesteko erregulazioa dauka zerbitzu publikoen kudeaketa egiteko beharrei
erantzuteko.
c) Segurtasun juridikoa. Ekimena gainerako ordenamendu juridikoarekin modu koherentean gauzatzen da; esparru
arauemaile egonkor, aurrez aise ikusteko modukoa, osoa, argia eta segurtasunekoa sortzen du, eta horrek ekimenaren
ezagutza eta ulermena errazten ditu.
d) Gardentasuna. Azkoitiko udalak behar diren baliabideak jartzen ditu indarrean dagoen araudira iristeko modua
erraza, unibertsala eta eguneratua izan dadin; eta kontsulta publikoari esker hartzaile izan daitezkeen pertsonek parte
aktiboa har dezakete 2021eko ekitaldirako ordenantza fiskalen lanketan.
e) Eraginkortasuna. Ekimen arauemaile orok saihestu egin behar ditu behar ez diren karga administratiboak, eta
arrazionalizatu egin behar ditu, aplikatzean, baliabide publikoen kudeaketa.



Antolakuntza batzordean, 20120ko irailaren 17an ospatu zen horretan, besteak
beste, 2021erako ordenantza fiskalen irizpideak eman ziren



Antolakuntza batzordean, 2020ko irailaren 24an ospatu zen horretan, besteak
beste, 2021erako ordenantza fiskalen irizpenak onartu ziren

(…)

OINARRI JURIDIKOAK ETA EKONOMIKOAK

ESKU9b70e609-b710-4260-914f-cb2cb9c40a4a

1.- ORDENANTZA FISKALA
Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak, 7. artikuluan
ezartzen du Gipuzkoako Lurralde Historikoko Udalerriei dagokiela, Foru Arau honek
ezarritakoaren esparruan, bere zergak kudeatzea, likidatzea, ikuskatzea eta biltzea, eta ekintza
horiek egiterakoan ez dira kaltetuko udal zergak arautzen dituzten foru arauetan eta horiek
garatzeko ezarritako gainerako xedapenetan ezartzen diren espezialitateak, Zergen Foru Arau
Orokorrean eta hau garatzeko ezarritako gainerako xedapenetan aurreikusitakoaren arabera.
Beren ordenantza fiskalen bidez, Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerriek, aurreko atalean
aipatzen den araudia bakoitzaren barne antolamenduaren eta funtzionamenduaren arabera
egokitu ahal izango dute, eta egokitzapen hori ezingo da araudi horretan jasotako eduki
materialaren aurkakoa izan.
2.- ORDENANTZA FISKALEN EDUKIA:
Ordenantza fiskalek, gutxienez, ondokoa jasoko dute:
A/ Egintza ezargarri, subjektu pasibo, erantzule, salbuespen, murriztapen eta hobari, oinarri
zergagarri eta likidagarri, karga mota edo tributu kuota, epealdi ezargarri eta sortzapenaren
zehaztapena.
B/ Aitorpen eta sarrera erregimenak.
C/ Bere ezarpenaren onespen eta hasiera datak.
Ordenantza Fiskal hauen onespenerako akordioak, dagozkien tributuak ezartzeko akordioekin
batera hartu beharko dira.
Aipatu ordenantzak aldatzeko akordioek, ukituriko arauen idazketa berria, beren onespen datak
eta beren ezarpen hasiera jaso beharko dituzte.
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3.-kontsulta publikoa:
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39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearena , 133. Artikuluan aurretiazko kontsulta egin behar dela dio edozein
ordenantza edo araudi onartu aurretik.

4.- 2021EKO TASEN AZTERKETA EKONOMIKOA
Honi buruz Udal Kontu hartzaileak honako txostena egin du:
2021EKO TASEN AZTERKETA EKONOMIKOA
Zerbitzu publikoak eskaintzeagatik eta jarduera administratiboak burutzeagatik
aplikatzen diren tasak
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Zerbitzuak eskaintzeagatik eta jarduera administratiboak egiteagatik
aplikatzen diren tasei dagokienez, azterketa ekonomiko hau 2017ko ekitaldiari
dagozkion datuekin egin da, likidatutako azken ekitaldia baita, eta Gipuzkoako Toki
Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauko 24.2. artikuluak
xedatutakoa bete dela kreditatzeko ondorioetarako egin da. Artikulu horretan
ondokoa ezartzen da: zerbitzu bat eskaintzeagatik edo jarduera bat burutzeagatik
aplikatzen diren tasen zenbatekoa ezingo da, guztira, zerbitzu edo jarduera horren
benetako kostua edo aurreikus daitekeen kostua baino handiagoa, edo bestela,
jasotako zerbitzuaren balioa baino handiagoa izango.
2021erako irizpen orokorra tasa eta zerga guztiei pasa den urteko KPIa
ezarriko zaie, % 1,2a, Bizitegi Izaerako IBIa ezik. Zerga hau ez da ikutuko hainbat
Udalen konparaketa taulan goitik gabiltza eta.
Zaborraren tasan nekazaritzako gizarte segurantzan altan emanda dauden
baserrien salbuespena ezabatu egin da, zerga araudira egokitzeko gure ordenantza
fiskalak.
Honez gain, Merkataritza edo eta Zerbitzu establezimenduen sailkapena luzatu
egiten da. Gaur egun 500 m2 arteko guneak bereizten dira, baina badira Udalerrian
azalera hori baino haundiagokoak. Tailerren sailkapen berbera ezartzen zaie
merkataritza guneei, sailkapen berria herriko errealitatearekin bat etor dadin.
Uraren,
estolderiaren,
azpiegitura
finantzatzeko
kanonaren
konsortzioak Gipuzkoako Udalerrientzat onartuko dituenak izango dira.

tasak

Zerbitzu bakoitza eskaintzeak dakarren kostua, ondoko puntuetan oinarrituz
zehazten da:
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309/2016 Foru Aginduan, ekaineko 10ekoan, Gipuzkoako toki entitateek
emandako zerbitzuen kostu efektiboa kalkulatzeko irizpideak eta epeak ezartzen
dituenak.


Kostu zuzenak: Aipatu foru aginduaren 4. Artikuluan xedatutakoaren
arabera



Zeharkako gastuak eta gastu horiek zerbitzuei egoztea: Aipatu foru
aginduaren 4. Artikuluan xedatutakoaren arabera



Egituraren kostu zentroen banaketa: Aipatu foru aginduaren 5.2. Artikuluan
xedatutakoaren arabera. Aurreko ataletan adierazitako banaketa egin
ondoren, entitatearen gastu orokorrak, 9. Gastu arloan jasoak,
proportzionalki egotziko zaizkio Zerbitzu bakoitzari, bere gastu bolumenaren
arabera.



Amortizazioak: Dagokion ekitaldian eta aurrekoetan egindako inbertsioa
amortizatzeagati sortutako gastuak, ibilgetuen balio-bizitzaren arabera
kalkulatuak, kontabilitate alorreko araudiari jarraituz toki entitateak
aplikatzen dituen irizpideak kontuan hartuta.
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Azpiegiturek eta balio bizitza mugagabea duten toki entitatearen ondareko
ondasunek ez dute edukiko amortizazio gasturik lotuta.
Horrez gainera, ibilgetu inmaterial edo ukiezina amortizatzeagatik sortutako
gastuak sartuko dira, baldin eta zerbitzuarekin zuzenean erlazionatuta
badaude.
Amortizazio horiek zerbitzua eskaintzearen kostuan egozten dira.
Adierazitako irizpideen arabera, ondoko eranskinak egin dira:

ZABORRAK:
ZABORRAK JASOTZEKO ZERBITZUA ESKAINTZEAGATIK APLIKATZEN DEN TASA

KONTZEPTUA

2020eRAKO
AURREIK
AURREK

IGOERA %

Langileen gastuak
Ondasun eta zerbitzuen
erosketa

42.863,00

27.519,00

28.069,38

2,00

6.189,00

1.863,00

1900,26

2,00

amortizazioa
entitatearen gastu
orokorrak
Zeharkako kudeaketamankomunitatea

0,00

0,00

0,00

19.502,14

19.892,18

2,00

1.355.679,00 1.487.250,00

1.541.898,91

3,67

6.347,00

6.198,48

-2,34

GASTUAK GUZTIRA

1.431.642,00 1.542.481,14

1.597.959,21

3,59

BILDUTAKO DIRUA

1.140.748,53 1.150.781,80

1.155.765,16

0,43

74,60

72,32

-3,15%

interesak
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2018ko kostuak

2019ko
kostuak

ESTALDURA MAILA

19.073,00

7.838,00

76,32

%ean dago. 2020an ez degu hau edukiko
Mankomunitatearen ekarpena 2021erako une honetan ezin da jakin zenbatekoa izango den. Aurreikusi
daiteke aurtengoa gutxienez izango dela.
Aurrenkonturako finkatzen dutenean Mankomunitatekoek berriz ere estalduraren azterketa proposatzen da
kontuhartzailetzatik
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Zaborraren tasan 7.13.002 atalak “Merkataritza edo eta Zerbitzu establezimenduak”
xedatzen ditu. Orain arte 500 m2 arteko sailkapena zehazten da. 2021erako
proposatzen da sailkapen hau luzatzea 7.13.007 azpitalean fabrikentzat sailkatzen den
moduan.
Honela proposatzen da 7.13.002 atala:
2
2a
2b
2c
2d
2e
2f

Merkataritza edo eta zerbitzu establezimendua
Merkataritza edo eta zerbitzu establezimendua- 100m2-ra arte
Merkataritza edo eta zerbitzu establezimendua 101-250 m2
Merkataritza edo eta zerbitzu establezimendua 251-500m2
Merkataritza edo eta zerbitzu establezimendua 501-1000m2
Merkataritza edo eta zerbitzu establezimendua 1001-3000m2
Merkataritza edo eta zerbitzu establezimendua 3001tik gora

2021 TASA
320,00
459,11
918,25
1.209,78
1.613,00
1.915,44

Honez gain Nekazaritzako gizarte segurantzan altan emanda egoteagatik baserriak
zuten salbuespena ezabatu egiten da , salbuespen hauek ez baitute oinarri legala eta
beraz, ezin dira ezarri.

KANPOSANTUA
2020raurreikusten
dira kostuak

2018KO KOSTUAK

2019KO KOSTUAK
(Behin behinekoa)

Langile gastuak

42.526,00

60.847,00

62.063,94

Hilerria kontserbatzea

10.671,00

14.793,00

15.088,86

17.803,00

16.967,00

16.967,00

20.686,00

20.686,00

20.686,00

91.686,00

113.293,00

114.805,80

54.081,24

61.928,10

62.671,23

58,98

54,66

54,58

KONTZEPTUA

Energia elektrikoa
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Errauskailurako gas hornidura
Hilerriaren asegurua
Amortizazioak
Zentro medialen banaketa
Egitura zentroen banaketa
Interesak
KOSTUAK GUZTIRA
LORTU DEN EDO AURREIKUSTEN
DEN BILKETA
ESTALDURA MAILA
Udal jabego publikoaren erabilera
bereziagatik aplikatzen diren tasak

mugatua

edo

aprobetxamendu
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Udal jabego publikoaren erabilera mugatua edo aprobetxamendu
bereziagatik aplikatzen diren tasei dagokienez, azterketa 2010ko ekitaldiari
dagozkion prezioekin egin da, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen
uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauko 24.1. artikuluak xedatutakoaren arabera.
Artikulu honek ondokoa ezartzen du: udal jabego publikoaren erabilera mugatua
edo aprobetxamendu bereziagatik aplikatzen diren tasen zenbatekoa honela
finkatuko da: a) Orokorrean, erreferentzia gisa hartuz erabilera edo
aprobetxamendu horretatik eratorritako erabilgarritasunak merkatuan izango
lukeen balioa, ukitutako ondasunak jabari publikokoak izango ez balira.
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Toki entitateari dagokion kontraprestazioa da, partikular batek jabari
publikoko lursailak era mugatuan erabiltzea. Okupazioaren merkatuko balioa edo
eratorritako erabilgarritasuna lortzeko, antzeko ezaugarriak eta egoera bera duen
lursail bat eskuratzeko beharrezkoa den kapitalaren ordainketak ekarriko lukeen
kostu finantzarioa kalkulatu behar da, eta hori lursail horrek merkatuan duen
alokairu prezioarekin bat etorriko da. Horrela lortutako balioa aukera koefiziente
batzuk aplikatuz zuzentzen da, obra materialekin egindako okupazioa zehatzen
dutenak, jabari publikoaren erabiltzailearen mesederako direlako soilik, eta
gainerako herritarren kalterako, eta gainerako herritarrei balio erantsiren bat
eskaintzen dieten erabilera mugatuen alde egiten dute.
Bestalde, okupazio horien kudeaketak duen kostua aztertuz, udal langileen
arduraldiaren ikuspegitik eta egitura eta elementu orokorren erabileraren
ikuspegitik, ondorioztatzen da, tasaren zenbatekoaren % 15 kontzeptu hori
estaltzera bideratuko litzatekeela, eta gainerako % 85, bat etorriko litzatekeela
jabari publikoaren erabilera mugatuarengatiko konpentsazioarekin. Hori hala da
salbuespen batekin: “Obra materialekin, hesiekin eta abarrekin bide publikoa
okupatzeagatik aplikatzen den tasa”. Honek udaltzainei egunero arduraldi handia
dakarkie, eta ondorioz, kasu honetan, beharrezkoa da tasaren % 30 zerbitzu horren
kudeaketa gastua ordaintzeko erabiltzea. Bestalde, “Merkatuaren tasaren” kasuan,
zerbitzu eta garbiketa langileei arduraldi handia dakarkie eta % 20 bideratzen da
horretarako. Halaber, zirkulazio erreia mozteagatik aplikatzen den tasa ere
salbuesten da arau orokorretik. Tasa hori kalkulatzeko Udaltzaingoaren eguneko
eta m2-ko kostua gehitzen da: 4 ordu/eguneko; 2010eko ordu kostua: 18,37.
Adierazitako irizpideen arabera, ondoko eranskina egin da:
JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA MUGATUARENGATIK APLIKATZEN DEN TASA:

MAILAK

TARIFA
2010
ORDEN.

DENBORA

UNITATEA

PREZIOA M2

M2

EGUNA

Pasabidea duen ibilg. sarrera
A) IBILGAILU 1

53,54urtea

6

0,02

B) 2 IBILGAILU

80,66urtea

6

0,04

C) 3 IBILGAILU

100,44urtea

6

0,05

D) 4 ETA 10 IBILGAILU ARTEAN

190,19 urtea

6

0,09

E) 11 ETA 30 IBILGAILU ARTEAN

272,17 urtea

6

0,12

F) 30 IBILGAILUTIK GORA

355,90 urtea

6

0,16

Pasabiderik gabeko ibilg. sarrera
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A) IBILGAILU 1

40,78 urtea

6

0,02

B) 2 IBILGAILU

57,57 urtea

6

0,03

C) 3 IBILGAILU

73,52 urtea

6

0,03

D) 4 ETA 10 IBILGAILU ARTEAN

123,19 urtea

6

0,06

E) 11 ETA 30 IBILGAILU ARTEAN

165,07 urtea

6

0,08

F) 30 IBILGAILUTIK GORA

223,66 urtea

6

0,10

Zamalanak egiteko espazio
erreserba

38,70 urtea

6

0,02

Lurzorua, zorupea edo
hegalkinak andel eta tangekin
okupatzea

49,55 urtea

1

0,14

Mahaiak, mahaitxoak

76,48 urtea

4

0,05

Arroilak edo lubakiak irekitzea
Ez da zeharbideetan gertatzen

3,23 eguna

2

1,62

Zeharbideetan gertatzen bada

6,46 eguna

2

3,23

Salmenta ibiltariaren merkatua

0,94 eguna

1

0,94

Bide publikoa hesi, aldamioekin
okupatzea

0,57 eguna

1

0,57

Bide publikoa obra hondakinen
edukiontziekin okupatzea

3,51 eguna

4

0,88

91,47 eguna

20,8

4,39

0,28 eguna

1

0,28

0,03 eguna

1

0,03
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Zirkulazio erreia moztea
Bide publikoa negozioa osatzen
duen za moduan erabiltzea
Bide publikoa igogailuekin
okupatzea

URTEKO ALOKAIRUA. JABARI PUBLIKOKO ONDASUNAK ERABILTZEAREN BALIOA.
KALEEN MAILA
Merkataritza lokal baten alokairua, m2-ko prezioa
Merkataritza lokal baten alokairua hilabeteko, prezioa m2-ko
Merkataritza lokal baten alokairua eguneko, prezioa m2-ko

1.

2.

3.

126,24

73,56

54,6

Bakarra
126,24

10,52

6,13

4,55

10,52

0,35

0,02

0,16

0,35

JABARI PUBLIKOAREN APROBETXAMENDU EDO ERABILERA MUGATUAREN MERKATUKO BALIOA
APROB. PREZIOA M2

ZUZEND. APROB. PREZIOA M2

Kaleen maila
Kontzeptua

MAILAK

1.

2.

3.

bakarra

Kaleen maila
Auk. koef.

1.

2.

3.

bakarra
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Pasabidea duen ibilg.
sarrera
A) IBILGAILU 1

0,35

0,50

0,175

B) 2 IBILGAILU

0,35

0,50

0,175

C) 3 IBILGAILU
D) 4 ETA 10 IBILGAILU
ARTEAN
E) 11 ETA 30 IBILGAILU
ARTEAN

0,35

0,50

0,175

0,35

0,50

0,175

0,35

0,50

0,175

F) 30 IBILGAILUTIK GORA

0,35

0,50

0,175

A) IBILGAILU 1

0,35

0,50

0,175

B) 2 IBILGAILU

0,35

0,50

0,175

C) 3 IBILGAILU
D) 4 ETA 10 IBILGAILU
ARTEAN
E) 11 ETA 30 IBILGAILU
ARTEAN

0,35

0,50

0,175

0,35

0,50

0,175

0,35

0,50

0,175

F) 30 IBILGAILUTIK GORA

0,35

0,50

0,175

Zamalanak egiteko espazio
erreserba

0,35

0,50

0,175

Lurzorua, zorupea edo
hegalkinak andel eta
tangekin okupatzea

0,35

1,20

0,42

Mahaiak, mahaitxoak

0,35

0,70

0,245

0,35

1,20

0,42

0,35

1,20

0,42

0,35

1,20

0,42

0,35

1,40

0,49

Bide publikoa obra
hondakinen edukiontziekin
okupatzea

0,35

1,60

0,56

Zirkulazio erreia moztea

0,35

1,60

0,56

Bide publikoa negozioa osatzen duen za moduan
erabiltzea

0,35

1,20

0,42

Bide publikoa igogailuekin
okupatzea

0,35

Pasabiderik gabeko ibilg.
sarrera
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Arroilak edo lubakiak
irekitzea
Ez da zeharbideetan
gertatzen
Zeharbideetan gertatzen
bada
Salmenta ibiltariaren
merkatua
Bide publikoa hesi,
aldamioekin okupatzea
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JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA MUGATUAREN TASEN KOSTUA

KONTZEPTUA

MAILAK

KALEEN
MAILA

ORDEN.
TARIFA

APROB.
BALIOA

JARD. BALIOA

BALIOA GUZTIRA

Pasabidea duen ibilg.
sarrera
A) IBILGAILU 1

0,02

0,175

0,026

0,201

B) 2 IBILGAILU

0,04

0,175

0,026

0,201

C) 3 IBILGAILU
D) 4 ETA 10 IBILGAILU
ARTEAN
E) 11 ETA 30
IBILGAILU ARTEAN
F) 30 IBILGAILUTIK
GORA

0,05

0,175

0,026

0,201

0,09

0,175

0,026

0,201

0,12

0,175

0,026

0,201

0,16

0,175

0,026

0,201

A) IBILGAILU 1

0,02

0,175

0,026

0,201

B) 2 IBILGAILU

0,03

0,175

0,026

0,201

C) 3 IBILGAILU
D) 4 ETA 10 IBILGAILU
ARTEAN
E) 11 ETA 30
IBILGAILU ARTEAN
F) 30 IBILGAILUTIK
GORA

0,03

0,175

0,026

0,201

0,06

0,175

0,026

0,201

0,08

0,175

0,026

0,201

0,10

0,175

0,026

0,201

Zamalanak egiteko
espazio erreserba

0,02

0,175

0,026

0,201

Lurzorua, zorupea edo
hegalkinak andel eta
tangekin okupatzea

0,14

0,42

0,063

0,483

Mahaiak, mahaitxoak

0,05

0,245

0,049

0,294

0,54

0,42

0,126

0,546

0,63

0,42

0,210

0,630

0,94

0,42

0,168
GARBIKETA M2
ETA EGUNEKO

0,588
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Pasabiderik gabeko
ibilg. sarrera

Arroilak edo lubakiak
irekitzea

Salmenta ibiltariaren
merkatua

Bide publikoa hesi,
aldamioekin okupatzea

Ez da zeharbideetan
gertatzen
Zeharbideetan
gertatzen bada

1,620
2,208

0,57

0,49

0,147
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Bide publikoa obra
hondakinen
edukiontziekin
okupatzea

0,88

0,56

0,308

0,868

Zirkulazio erreia moztea

4,39

0,56

0,308
UDALTZAING.
KOSTUA

0,868
3,530
4,398

Bide publikoa negozioa osatzen duen za
moduan erabiltzea

0,28

0,42

Bide publikoa
igogailuekin okupatzea

0,03

0,35

0,126

0,546

0,350

1.1 Mahai, mahaitxo, aulki, zoladura, loreontzi, itzalki
edo
antzeko
instalazioengatik
Udal
jabari
publikoaren tasaren erredakzioa aldatzen da.
Taberna bakoitzaren mahai kopurua aurreko urteko
erreferentziarekin kalkulatuko da eta Udako kuota
desagertzen da inork eskatzen ez baitu. Hona hau
testua:
1.1.- MAHAI, MAHAITXO, AULKI, ZOLADURA, LOREONTZI, ITZALKIN EDO ANTZEKO INSTALAZIOENGATIK.
Mahai bakoitzeko kuota urtean ..................................86,05 euro.
Taberna bakoitzaren Mahai kopurua aurreko urteko erreferentziarekin kalkulatuko dira.
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Udalak ikuskapenak gauzatuko ditu urtean zehar. Ikuskapeneko txostenean aurreko urteko likidazioan azaltzen diren
mahai kopuruaren gaine k jarri dituztela ziurtatuko balitz, ikuskapeneko txosteneko kopurua izango da urtean likidatuko
dena.
Tasa ekitaldi bakoitzeko urtarrilaren 1ean sortuko da, baimen berriak ematen direnean izan ezik, horiei dagozkien
tasak baimenak ematen diren egunean bertan sortuko bai ra.
Taberna kanpoan kupelak edo antzekoak ezartzeaga k kupeleko……….. 21,50 euro.

Azkoi a, 2020ko irailaren 21ean
Kontuhartzaileak

Beraz, Antolakuntza batzordeak, 2019ko Irailaren 24ean eginiko bileran honako
irizpena proposatzen dio Udal Osoko Bilkurari:
IRIZPENA

LEHENENGOA.- 2021erako Ordenantza fiskalak aldatzea, 2021eko urtarrilaren
1etik aurrerako eragina edukiz, aldatutako testuak honela geratzen direlarik:
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1.- TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGAREN KUOTA
ZEHAZTEKO FUNTSEZKO ELEMENTUAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA
FISKALAREN ALDAKETA
1.1: Aldaketak sartzen dira Zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren
eranskinean, eta honela geratzen da idatzita:
ERANSKINA
Bilkura-data: 2020ko irailaren 30ean
Potentzia eta ibilgailu-mota

2021 Kuota eurotan.

9hp fiskaletik behrakoak
9hp fiskaletik 11,99 hp-erakoak
12hp fiskaletik 13,99 hp -erakoak
14hp fiskaletik 15,99 hp-erakoak
16hp fiskaletik 19,99 hp-erakoak
20hp fiskaletik aurrera

42,46
87,31
145,51
203,71
264,74
340,80

B) AUTOBUSAK
21 plazatik beherakoak
21 plaatik 50 plaza bitartekoak
50 plazatik gorakoak

201,68
287,24
359,05
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C) KAMIOIAK
1000kg tik beherako zama erabilgarria dutenak
1000kg eta 2999kg bitarteko zama erabilgarria dutenak
2999kg baino gehiago eta 9999 kg bitarteko zama etabilgarria
dutenak
9999kg tik gorako zama etabilgarria dutenak

102,37
201,68
287,24
359,05

D) TRAKTOREAK
16 zaldi fiskaletik beherakoak
16tik 25 zaldi fiskalera bitartekoak
25 zaldi fiskaletik gorakoak

42,78
67,23
201,68

E) TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEK ATAIOAN
ERAMANDAKO ATAIOAK ETA ERDI ATAIOAK
1000kg baino gutxiago eta 750 kg gorako zama erabilgarrikoak
1000kg eta 2999kg bitarteko zama erabilgarrikoak
2999 kg tik gorakoak

42,78
67,23
201,68

F) BESTE IBILGAILU BATZUK
Ziklomotoreak
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125 zentimetru kubiko bitarteko motozikletak
125etik 250 zentimetro kubikora bitarteko motozikletak
250etik 500 zentimetro kubikora bitarteko motozikletak
500etik 1000 zentimetro kubikora bitarteko motozikletak
1000 zentimetro kubikotik gorako motozikletak

2.-

10,70
18,33
36,68
73,34
139,82

ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGAREN KUOTA ZEHAZTEKO
FUNTSEZKO ELEMENTUAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA FISKALA
2.1: Aldaketak sartzen dira Zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren
eranskinean, eta honela geratzen da idatzita:

Zerga-tasa hauek aplikatuko dizkie Ondasun Higiezinen gaineko Zergak hiriondasunei:
Ehuneko 0,2332 bizitegi-izaerako hiri-ondasunei.
Ehuneko 0,5786 industria-izaerako hiri-ondasunei.
Ehuneko 1,0840ko zerga-tasa aplikatuko die Ondasun Higiezinen gaineko Zergak
landa-ondasunei.

3.-HIRI-LURREN BAIO-GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN
ORDENANTZA FISKALA
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3.1:
Aldaketak sartzen dira Zerga arautzen duen ordenantza fiskalaren
ERANSKINAREN II atalean, eta honela geratzen da idatzita:
ERANSKINA
Bilkura-data: 2020ko irailak 30
I. EHUNEKOEN TAULA.
EPEA

URTEKO EHUNEKOA

a) 1 urtetik 5era....................................... %3,1
b) 10 arte ................................................%2,8
c) 15 arte ................................................%2,7
d) 20 urte arte .........................................%2,7
II.TARIFA
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ZERGA-TASA
%7,1870

4.- UDAL-JABARI PUBLIKOA OKUPATZEAGATIKO TASA ARAUTZEN DUEN
ORDENANTZA FISKALA.
4.1: Aldaketak sartzen dira tasa arautzen duen Ordenantza fiskalaren
ERANSKINA, eta honela geratzen da idatzita:
1.- IBILGAILUAK ERAIKINETARA ETA ORUBEETARA SARTU AHAL IZATEKO
ESPALOI GAINEAN DAUDEN SARBIDEENGATIK EDO PASABIDEENGATIK.
1. TARIFA, ibi iraunkor edota erreserbaturik dagoen
espazio baimenduarekin:
a) Ibilgailu 1
b) 2 ibilgailu
b) 3 ibilgailu
b) 4 eta 10 ibilgailu bitartean
e) 11 eta 30 ibilgailu bitartean
f) 30 ibilgailu baino gehiago

ESKU9b70e609-b710-4260-914f-cb2cb9c40a4a

2. TARIFA, ibi iraunkorrik gabe:
a) Ibilgailu 1
b) 2 ibilgailu
b) 3 ibilgailu
b) 4 eta 10 ibilgailu bitartean
b) 11 eta 30 ibilgailu bitartean
f) 30 ibilgailu baino gehiago
Goian adierazitakoaz gain, kopuru hau ere ordainduko
dute: sarreraren zabalerak, espaloiarekin batzen den
tokian, dituen metro linealen kopurua edo zatikia
honako kopuruarekin biderkatzean lortzen dena:

2021ko tarifa
34,55
65,06
87,32
188,29
280,52
374,73

20,20
39,08
57,03
112,92
160,04
225,95

8,56

2.- IBILGAILUAK ERAIKINETARA ETA ORUBEETARA SARTU AHAL IZATEKO
BIDE
PUBLIKOAREN
GAINEAN
DAUDEN
SARBIDEENGATIK
EDO
PASABIDEENGATIK.
2.1- Tarifa kalkulatzeko, sarrerak zabaleran hartzen dituen metro linealak edo metro lineal
zatiak kopuru hauekin biderkatu beharko dira
Ibi iraunkorrarekin edota baimenduriko espazio erreserbatuarekin........... 14,51euro.
Ibi iraunkorrik gabe
........... 8,56 euro
2.2.- Erabilera publikoko bideetan merkantziaren zamalanetarako espazioa gordetzeko
eskatu duten partikularrek.
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14,51 euro metro linealeko edo metro lineal zatiko urtean.
3.- IBI IRAUNKORRA EDOTA BAIMENDURIKO ESPAZIO ERRESERBATUAREN
PLAKA EMATEAGATIK
ORDAINDU BEHARREKO TASA
Ibi iraunkorra edota baimenduriko espacio erreserbatuaren plaka emateagatik

30,96 €

4.- ERABILERA PUBLIKOKO SAILEN ZORUPEA, LURZORUA ETA HEGADA
OKUPATZEAGATIK.
Erregaiak edo bestelako likidoak gordetzeko tangengatik edo deposituengatik 55,75 euro
urtean m²-ko edo m² zatiko.
5.- MAHAI, MAHAITXO, AULKI, ZOLADURA, LOREONTZI, ITZALKIN EDO
ANTZEKO INSTALAZIOENGATIK.
Mahai bakoitzeko kuota urtean ..................................86,05 euro.
Taberna bakoitzaren Mahai kopurua aurreko urteko erreferentziarekin kalkulatuko dira.
Udalak ikuskapenak gauzatuko ditu urtean zehar. Ikuskapeneko txostenean aurreko
urteko likidazioan azaltzen diren mahai kopuruaren gainetik jarri dituztela ziurtatuko balitz,
ikuskapeneko txosteneko kopurua izango da urtean likidatuko dena.
Tasa ekitaldi bakoitzeko urtarrilaren 1ean sortuko da, baimen berriak ematen direnean
izan ezik, horiei dagozkien tasak baimenak ematen diren egunean bertan sortuko baitira.
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Taberna kanpoan kupelak edo antzekoak ezartzeagatik kupeleko……….. 21,50 euro.
6.- FERIETAN ETA OSPAKIZUNETAN SALTZAILE IBILTARIEK POSTUEKIN
LURZORUA OKUPATZEAGATIK.
Tarifa: Postuak eta Salmenta kaseta ibiltariak m²-ko eta eguneko izango da……6,12 €.
Ordenantza honetan araututako kuotak urtekoak eta menderaezinak izango dira.
Ferietako Elkarteak tasa honen salbuespena eduki dezake beti ere dagokion hitzarmena
onartuko balitz eta bertan salbuespena justifikatuko balitz merkatuko prezioen azpiko
prezioak ezarri direla erabiltzaileentzat.
7.- LAGINKETAK EDO ZANGAK IREKITZEAGATIK
1. Erabilera publiko lokaleko lursailetan –baita errepide eta gainerako bide publiko
lokaletan ere– edonolako zangak, zundaketak edo zuloak ireki aurretik, kaineriak,
hodieriak edo bestelako instalazioak ezartzeko eta konpontzeko, edota bide publikoko
galtzadan edo espaloietan inolako konponketak egiten hasi aurretik, Udal Administrazioak
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fidantza bat ezartzea exijituko du, jabari publikoa bere jatorrizko egoerara ekartzeko edota
egindako obrek sortutako kalteei aurre egin ahal izateko.
2. Fidantza hori jartzerakoan, honakoak hartuko dira kontuan:
1) Fidantza bakoitzak, soil-soilik obra bakar bati dagozkion betebeharrak bermatuko
ditu.
2) Obra baterako lizentzia entitate bat baino gehiagok eskatzen badute, solidarioki edo
mankomunatuta, fidantza hori bat eta bakarra izango da entitate guztientzako.
3) Fidantza dirutan edo banku-abalaren bitartez jar daiteke.
3. Fidantzaren zenbatekoa, segidako taulan adierazitako epigrafeen zenbakietan
ezarritako kontzeptu eta zenbatekoen arabera kalkulatuko da.
ZANGAK, ZUNDAKETAK EDO ZULOAK IREKITZEKO GORDAILUEN TAULA
ZANGAK, ZUNDAKETAK EDO ZULOAK IREKITZEKO
€/m2
GORDAILUAK
Metro karratua bere onera ekartzearen edo eraikitzearen kostua
GUZTIRA, BEZ
GUZTIRA BEZ % 21
2
barne
(zanga, zundaketa edo zuloaren zabalera bider luze bakoitza) €/m
ASFALTO AGLOMERATUZKO ZOLADURA
172,00
36,12
208,12
HORMIGOIZKO HARRI BALDOSAZ EGINDAKO ZOLADURA
179,00
37,59
216,59
GRANICEM HORMIGOIZKO BALDOSAZ EGINDAKO
197,00
41,37
238,37
ZOLADURA
GRANITO BALDOSAZ EGINDAKO ZOLADURA
257,00
53,97
310,97
HORMIGOIZKO GALTZADA-HARRIZ EGINDAKO ZOLADURA
197,00
41,37
238,37
LORATEGI ITXURAKO EREMUA
125,00
26,25
151,25
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4.Obrak bukatu arte fidantza ez da itzuliko; hau da, fidantza ezartzearen helburua bete
arte, ez da itzuliko.
5. Behin obra bukatuta, eta eskatzaileak obraren lizentzian eskatutako dokumentazio
guztia aurkeztu ondoren, udal zerbitzu teknikoek obra ikuskatuko dute. Eta obra hartu
ondoren, hala egokituz gero, kasuan kasuko akta izenpetuko dute. Obra hartu den
egunetik bi hilabete igarotakoan, jarritako fidantza itzuli egingo da. Horretarako, ordea,
eskatzaileak egindako obraren aurrekontu osoaren % 5eko abala ipini beharko du,
berme-epea bete arte. Azkeneko bermealdi hori 10 hilabetekoa izango da.
6. Bermealdi horretan ez bada antzeman fidantza jarri duenari lepora dakiokeen akatsik,
edota obra tazituki hartu zen egunetik hasita urtebete igarotzean, hasieran jarritako
fidantza edo aipatutako abal hori itzuli egingo da.
7. Baldin eta eskatzaileak jabari publikoa ez badu bere jatorrizko egoerara itzuli, edota
sortutako kaIteak ez baditu konpondu, Udalak kasuan kasuko egikaritze-agindua emango
du; eta beharrezkoa bada, ordezko izaeraz egikarituko du, interesatuaren kontura.
Azkeneko kasu horretan, fidantzaren zenbatekoa obra hori egikaritzeko erabiliko da.
LANGIKETAK EDO ZANGAK IREKITZEAGATIK
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metro baterainoko zabalera duten langiketak edo zangak irekitzeagatik
metro lineal edo metro lineal zati bakoitzeko eta egun bakoitzeko

0,62

Ustiapena zeharbide batean egiten bada

0,72

Ustiapenak Udalak emandako epea gainditzen badu, kuota horiek %400 igoko dira
8.- HORNIKETA-ZERBITZUETAKO ENPRESEK UDAL-BIDE PUBLIKOETAKO
LURZORUA, ZORUPEA ETA ZORUGAINA HAIEK SOILIK ERABILTZEAGATIK EDO
ERA BEREZIREN BATEAN USTIATZEAGATIK.
Enpresa horiek udalerrian lortzen duten urteko fakturazioaren sarrera gordinen
%1,5 ordaindu beharko dute.
9.- UDAL-FRONTOIA ERABILTZEAGATIK
Kantxa alokatzeagatik, orduko ……………… 10,85
Dutxako eta pertsonako
……………….. 2,65
Probalekuak alokatzegatik, ekitaldiko
.--karrejo aldaketa badago……………………. 680,68 € eguneko
.--Karrejo aldaketarik ez badago ………………. 102,53 € eguneko
Frontoia jaialdiak ospatzeko eta halakoetarako alokatzeagatik, eguneko eta eskaerako
422,04 euro.
Irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta entitateek eta erakunde publikoek ez dute ordaindu
beharrik izango.
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GUREA FRONTOIAN
ZERBITZUA EMATEAGATIK EDO OKUPATZEAGATIK
IKUSKIZUNAK ZUZENEAN
Sarrerako prezioa ikuskizunak ikusteko…………0-50 euro bitartean
10.- INSAUSTI JAUREGIA
ERABILTZEAGATIK

EZKONTZAK

EDO

HILETAK

OSPATZEKO

Kuota…………………………………………………….. 85,15 euro.
11.- KULTUR ETXEKO ARETO NAGUSIA ALOKATZEAGATIK
Eguneko eta eskaerako ………………………. 81,74 euro.
12.- KULTUR ETXEKO GAINERAKO ARETOAK ALOKATZEAGATIK
Eguneko eta eskaerako ………………………. 40,87 euro.
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Irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta entitateek eta erakunde publikoek ez dute ordaindu
beharrik izango.
13.- INSAUSTI JAUREGIKO GAINERAKO ARETOAK ERABILTZEAGATIK
Eguneko eta eskaerako ………………………. 71,95 euro.
Ikus-entzunezko ekipoa alokatzeagatik …..… 35,98 euro
Irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta entitateek eta erakunde publikoek ez dute ordaindu
beharrik izango.
14.- BAZTARTXO ZINEMA-ARETOA ALOKATZEAGATIK
Eguneko eta eskaerako ………………………. 408,70 euro.
Irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta entitateek eta erakunde publikoek ez dute ordaindu
beharrik izango kultur etxea, Insausti Jauregia eta Baztartxo zinemaren erabileragaitik.
15.- SALTZAILE IBILTARIEK ZERBITZUAK JARTZEAGATIK AZOKETAN, AZOKA
TXIKIETAN ETA ABARRETAN.
Metro karratuko edo okupazio-zatiko, 1,06 euro egunean.
Asteko merkatuari dagokion kuota hiru hilez behingoa izango da eta aurrez
ordaindu beharko da.
Hiruhilekoren batean emakidaduna ez bada asteko azokara azaltzen lau astez
jarraian, galdu egingo du emakida.

16.-AZOKAKO POSTUAK
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Hilabetean ordaindu beharrekoa
2 erreferentzidun lokala
5 erreferentzidun lokala

2021 urtea
441,27
39,22

6 eta 7 erreferentzidun lokala

871,00

8 eta 9 erreferentzidun lokala

534,67

10 a eta b erreferentzidun lokala

155,16

11 eta 12 erreferentzidun lokala

23,54

13 erreferentzidun lokala

77,78

15,16 eta 17 erreferentzidun lokala

438,05

17.BIDE
PUBLIKOA
OKUPATZEAGATIK
OBRA-HONDAKINETARAKO
KONTAINERREKIN, ALDAMIOEKIN EDO ALDI BATERAKO ZIRKULAZIOA
OZTOPA DEZAKETEN BESTELAKO INSTALAZIO EDO ELEMENTUEKIN
m²-ko eta okupazio-eguneko………………0,66
Kontainer bakoitzeko egunean ……………3,95
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18.- JABARI PUBLIKOA IGOGAILUAK, ELEMENTO FINKOAK EDO ANTZEKOAK
IPINITA OKUPATZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA
m2-ko eta eguneko ………………………..0,03 €
19.- BIDE PUBLIKOA NEGOZIOAREN OSAGARRI BEZALA ERABILITA, LOKAL
EDO ESTABLEZIMENDU BARRUTIK BERTAN ZUZENEAN EDOZEIN SALGAI
SALTZEKO LURZORUAREN APROBETXAMENDUA EGITEAGATIK ORDAINDU
BEHARREKO TASA
m2-ko edo zatikiko eta eguneko ………………..

0,32€

Udaleko jabari publikoaren erabilpen pribatiboa edo ustiapen berezian datza zerga
egitea. Zerga egitea ematen da bide publikoa onbidearen atal edo osagai moduan
erabiltzen denean gaiak saltzeko beti ere behin behineko izaeran duten elementu
edota instalazio desmuntagarriak erabiltzen direnean.
20 .- KALEAK IXTEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA
A) Errei bat ixtea, egun erdiz (goizez edo arratsaldez)
B) Bi errei ixtea, egun erdiz (goizez edo arratsaldez)

51,46
102,91
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Ez da tasa ordaindu behar izango errei bat itxi behar bada azpiegituretan edo erabilera
orokorreko ondasunetan eragina duen obra bat gauzatzeko.
Tasa ordaintzetik salbuetsita daude erakunde publikoak eta irabazteko asmorik gabeko
elkarteak eta erakundeak.

21.- JABARI PUBLIKOTIK ERABILI BEHAR DIREN LOKALETAN KUTXAZAIN
AUTOMATIKOAK ETA SALGAIAK EMATEN DITUZTEN MAKINAK IPINITA
LURZORU PUBLIKOA HARTZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA
2 m2-ko azalera kontuan hartuko da jabari publikotik
erabili behar diren lokaletan ipinitako kutxazain
automatiko bakoitzeko eta salgaiak ematen dituen
makina bakoitzeko.
Urteko kuota

229,52

22.-UDAL
JABARI
PUBLIKOA OKUPATZEAGATIKO
EKOLOGIKOEN ERABILPENAREN LAGAPENA

TASA:

BARATZA

Baratza ekologikoen erabileraren lagapena egitea denean zerga egitea ematen da udal
jabari publikoa erabiltzen delako era pribatiboan edota aprobetxamendu bereziaz.
Kuota baratza hileko

5,24 €
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Urteko tasa ekitaldi bakoitzeko urtarrilaren 1ean sortuko da, lagapen berriak ematen
direnean izan ezik, horiei dagozkien tasak lagapena ematen den egunean bertan sortuko
baita.
Urteko tasa likidazio bakarrean urtarrilean kitatuko da.

23.-

UDAL JABARI PUBLIKOA OKUPATZEAGATIKO
IKUSKIZUNAK EDO ANTZEKOAK DIRENEAN.

TASA

ZIRKUAK,

Udaleko jabari publikoaren erabilpen pribatiboa edo ustiapen berezian datza zerga
egitatea. Zirkuak, ikuskizunak edo antzekoak direnean Udal jabari publikoa okupatzen
dutenak edota ustiapen berezia lortzen dutenean
Udaleko jabari publikoaren erabilpen pribatiboa edo ustiapen bereziarengatiko tasa,
zerga egitatearen izaeraren arabera, erabilpen pribatiboa edo ustiapen berezia hasten
denean sortuko da, zenbateko osoa edo partzialaren gordailua eskatu daitekeelarik,
edo jarduera edo espedientea hasiko duen eskera aurkezten denean, berau, dagokion
ordainketa egin arte ,gauzatuko edo bideratuko ez delarik.
Metro karratuko edota okupazio zatiko egunean : 0,16 €

Irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta entitateek eta erakunde publikoek ez dute ordaindu
beharrik izango
7.- ZERBITZU PUBLIKOAK EMAN ETA JARDUERAK EGITEAGATIKO TASA
ARAUTZEKO ORDENANTZA FISKALA ALDATZEA
7.1: Aldaketak sartzen dira tasa arautzen duen Ordenantza fiskalaren ERANSKINA, eta
honela geratzen da idatzita:
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1.- HIRIGINTZAKO BAIMENAK EMATEA EDO ETA KUDEATZEA:
a) Izapidetzeko proiektuaren beharrik ez duten obrak

44,53

b) Dagokion elkargoak ikus-onetsitako proiektua duten
obrak, 18.000 euroko edo gehiagoko aurrekontua badute

429,18

c) 18.000 eurotik gorako obrako aurrekontuko proiektua
duten obrak

714,06

2.- OBRA-JAKINARAZPENARI DAGOKION TASA
Tasaren kuota …………………………. 44,53€
Izapidetzeko proiekturik behar ez duten obra-lizentziak emateari dagokion tasa du. Tasa honen
ordainazpen-eskubideetarako, obra-jakinarazpena kontzeptuaren barruan sartzen dira barneespazioak, egiturazko elementuak edo kanpoko fatxadak aldatzen ez dituzten eraberritze-obrak
eta sukaldea eta komunak berritzeko lanak.
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Obra-jakinarazpena kontzepturik kanpo daude Monumento Multzoko (hirigune historikoa)
eraikinetan egindako obrak, lizentzia behar baitute.
Udalak obra-jakinarazpena deritzoa agiria emango du, eta horren bidez egiaztatuko da obrak egin
behar direla jakinarazi zaiola udalari (betebehar bat da) eta dagokion zerga ordaindu dela.
Horrenbestez, agiri hori, ondorio guztietarako, obra lizentzia izango da.
3.- FINKEN BANAKETA EDO/ETA ELKARTZEA IZAPIDETZEKO ORDAINDU BEHARREKO
TASA
Kuota …………………………….

122,41 €

4.- TAXI-BAIMENAK ESKURATZEKO TASA
a) Udalak baimena ematea
b) Baimena eskualdatzea

1.364,44
1.910,20
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5.- DOKUMENTUAK KOPIATZEKO ZERBITZUARI DAGOKION TASA
Eskatutako plano bakoitzeko
A4 formatuan, zuri-beltzean egindako kopia bakoitzeko (10
kopia baino gehiago egiten direnean kobratuko dira)
DIN A4 formatuan eta koloretan egiten den kopia
bakoitzeko
A3 formatuan eta zuri-beltzean egindako kopia bakoitzeko
A3 formatuan eta koloretan egiten den kopia bakoitzeko
Informazioa CD eta disketeetan ematea
Hiri Antolaketako Arauei buruzko informazioa CD eta
disketeetan ematea
6.IDATZIZ
EGINDAKO
HIRIGINTZAEDO
IZAPIDETZEKO TASA
Kuota
Itxita eta artxibatuta dauden espedienteei buruzko kontsulta
bakoitzeko

3,82
0,11
0,92
0,31
2,30
4,93
73,79

ADMINISTRAZIO-KONTSULTAK
61,31
3,94

7.- UDAL BIDE PUBLIKOETATIK ANIMALIAK JASOTZEAGATIKO TASA
Animalia bide publikotik erretiratzea………………… .26,58 €
Txakurrak txakurtegian egoteagatik, eguneko…………5,47 €
8.- UDALTZAINGOAK ATESTATUAK EGITEAGATIK TASA
Hirugarren batek eskatuz udaltzaingoak atestatuak egiteagatik………. 53,16 €
9- ARMA LIZENTZIA ESKAERA IZAPIDATZEKO TASA
Kuota………………..29,39 €
10.- ANIMALIA ARRISKUTSUAK EDUKITZEKO BAIMENA IGORTZEAGAITIK TASA
Kuota………………. 57,41 €
11-ALDERDI-ESKARIZ EDO UDALAREN IZENEAN AURRI-EGOERA ADIERAZTEKO
HASITAKO ESPEDIENTEAK IZAPIDETZEKO TASA
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Kuota ………………………………………

654,90 €

12.- GARABI-ZERBITZUA
Ibilgailuak besteak beste gaizki aparkatuta daudelako bide
publikotik kentzea
Zepoa kentzea edo eta garabia lotzea
Udaltzainek kendutako ibilgailuak udal-lokaletan gordetzea,
eguneko edo egun-zatiko

78,04
27,54
9,18

13.- HONDAKIN SOLIDOAK ETA GELDOAK BILTZEKO, TRATATZEKO ETA

APROBETXATZEKO ZERBITZUAK.
ZERBITZUAK
DESCRIPCIÓN DE LA TARIFA
A)

1
2
2a
2b
2c
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3
4
4a
4b
4c
5
6
7
7A
7b

7c

7d

7e

7F

URTEKO ZERGA
2021

NAITAHEZ HARTZEKOAK DIREN HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK
EDO HORIEN PAREKOAK DIRENAK BILTZEKO, TRATATZEKO
ETA EPROBETXATZEKO EDO DEUSEZTATZEKO ZERBITZUA
Bizileku partikularrak
Merkataritza edo eta zerbitzu establezimendua
Merkataritza edo eta zerbitzu establezimendua- 100m2-ra arte
Merkataritza edo eta zerbitzu establezimendua 101-250 m2
Merkataritza edo eta zerbitzu establezimendua 251-500m2
Merkataritza edo eta zerbitzu establezimendua 501-1000m2
Merkataritza edo eta zerbitzu establezimendua 1001-3000m2
Merkataritza edo eta zerbitzu establezimendua 3001tik gora
Fruta-dendak
Hotelak,ostatuak eta landetxeak
8 gelara arte
9-16 gela
16 gelatik gora
Egoitzak, aterpetxeak, udalekuak etab.
Bankuak , finantza erakundeak, korreos eta antzekoak
Etxetresna elektrikoen tailerrak, fabrikak, biltegiak eta dendak
Tailerrak, fabrikak eta biltegiak 100m2-ra arte
Tailerrak, fabrikak eta biltegiak 101-500m2
atez ateko zerbitzua, neurrizkoa
atez ateko zerbitzua, sortzaile haundia
Tailerrak, fabrikak eta biltegiak 501-1000m2
atez ateko zerbitzua, neurrizkoa
atez ateko zerbitzua, sortzaile haundia
Tailerrak, fabrikak eta biltegiak 1001-3000m2
atez ateko zerbitzua, neurrizkoa
atez ateko zerbitzua, sortzaile haundia
Tailerrak, fabrikak eta biltegiak 3001-10000m2
atez ateko zerbitzua, neurrizkoa
atez ateko zerbitzua, sortzaile haundia
Tailerrak, fabrikak eta biltegiak 10000m2 tik gora
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171,46
320,00
459,11
918,25
1.209,78
1.613,00
1.915,44
459,11
435,23
652,86
870,50
870,50
1.101,89
367,30
826,41

1.101,89

1.469,19

1.744,68

2.020,15
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8
8A
8B
8C
8D
9
9A
9B
10
11

13

ESKU9b70e609-b710-4260-914f-cb2cb9c40a4a

13A
13B
13C
13D
13E
13F
14
15
16
16A
16B
17

EKOIZLE HANDIAK. Erabiltzaileak errefusa biltzeko kontainer bat edo gehiago
erabiltzeko aukera baldin badu, kuota hau ezarriko zaio: 1000 l. edo edukiera
baliokidea duen kontainer bakoitzeko
Garajea-aparkalekua
5 ibilgailura arte har ditzakeen garajea-aparkalekua
10 ibilgailura arte har ditzakeen garajea-aparkalekua
30 ibilgailura arte har ditzakeen garajea-aparkalekua
30 ibilgailutik gora har ditzakeen garajea-aparkalekua
anbulategiak
250m2-ra arteko anbulategiak
250m2 tik gorako anbulategiak
Profesionalen bulegoak

656,01
110,35
133,80
227,57
321,39
550,96
1.597,74
429,21

Erabiltzen ez diren merkataritza, industria edo zerbitzu jardueretako etxabeak eta
bestelako eraikinak, biltegi-moduan erabiltzen ez direnak, edota bere erabilpena
biltegi moduan bada, beti ere beste jarduera nagusi bati lotua badago.
Ostalaritza, jatetxe, taberna, pub eta antzeko establezimenduak, dantzalekuak
eta joko-aretoak
25m2-ra arte
26-50 m2
51-100 m2
101-250 m2
251-500 m2
500m2-tik gora
Ileapaindegiak, estetika-zentroak, jostunak eta arte-galeriak
ikasketa-akademiak
Kulturako eta dibertimendurako sozietateak
100m2-ra arte
100m2 tik gora
Baserriak

137,77

367,30
404,04
459,11
550,96
734,59
826,41
321,39
310,38
459,11
550,96
85,73

Ehuneko 30eko hobaria ezartzen da auzo konposta egiten dutenentzat.
Titular batek eraikin berean jarduera bat baino gehiago baldin baditu, ordaindu
behar duenak kuota handieneko jarduerari dagokion prezioa ordainduko du. Era
berean, titular batek eraikin berean jarduera bat baino gehiago baldin baditu eta, aldi
berean, etxebizitzarako erabiltzen badu, ordaindu behar duenak kuota handieneko
jarduerari edo erabilerari dagokion prezioa ordainduko du.
Sortzapena. Ezarritako prezioak ordaintzeko beharra hiruhileko bakoitzaren lehen
egunean sortuko da, eta hiru hilez behin egingo da likidazioa.
14.- LOGOPEDIA ZERBITZUAREN TASA
Hileko kuota (astean bi saio)......................................14,96
15.- ETXEZ ETXEKO ZERBITZUAREN ONURADUNEN PARTAIDETZA EKONOMIKOA

Zerbitzuaren orduko prezioa

20,61 €
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Ekarpen ekonomikoa orduka egingo da. Orduko gehiengo prezioa 14€koa izango
da.
Onuradunaren ekarpen ekonomiko ahalmen ekonomikoaren arabera finkatuko da:
hurrenez hurren, ondarea eta errenta, baina kontuan edukita erabilera libreko
kopurua.
Nolanahi ere, erabiltzaileak Etxez Etxeko Laguntza zerbitzuaren orduko gehiengo
prezioaren (14€) prezioaren %1,5 gutxienez ordaindu beharko du.

1) Erabiltzaileak zerbitzuaren kostuari egin beharreko ekarpena honako ekarpen
koadro honen arabera zehaztuko da:
EAEAP sarrerak
EAEAPren ≤%120
>%120-125
>%125-130
>%130-150
>%150-175
>%175-200
>%200-225
>%225-250
>%250-275
>%275-300
EAEAPren >%300

Ekarpena
%1,5
%4
%8
%15
%24
%35
%48
%61
%74
%87
%100
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2) Pertsona onuradunak edo onuradunek duten ondasunen arabera:
Familia unitateko kideen arabera, gehienezko honako ondare muga hauek ezartzen
dira.
Muga horiek gainditzen ez badira, aurreko taula aplikatuko zaie; muga horiek gaindituz
gero, berriz, prezio publikoaren %100 ordainduko dute.
Kide kopurua
1
2
3 edo gehiago

Gehienezko ondarea
50.000.-€
70.000.-€
85.000.-€

3) Libreki erabiltzeko zenbatekoa izango da pertsona batentzako EAEAPren %130.
Baldin eta familia edo bizikidetza unitateko kideen kopurua bat baino handiagoa bada,
EAEAPren %45 gehituko zaio zenbateko horri bigarren kideagatik eta EAEAPren %25
gainerako kideetako bakoitzagatik.
Kide kopurua
1

EAEAP sarrerak
% 130
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2
3 edo gehiago

% 45
% 25

Ondoren, aurreikusitako etxeko laguntza zerbitzuko ordu kopuruaren arabera
erabiltzaileak hilean egingo duen diru ekarpena kalkulatuko da eta bermatutako librei
erabiltzeko zenbatekoa aplikatuko da.

Aurreko ariketa egin ondoren ez bada libreki erabiltzeko diru kopurua bermatzen,
ordaindu beharreko kopurua egokituko da libre erabiltzeko zehaztutako kopurua
bermatu arte.

Onuradunaren ahalmen ekonomikoa zehazteko erabiliko diren elementuak

Ahalmen ekonomikoa honako balioztatze elementu hauen bidez kalkulatuko da:
ondarea, errenta eta onuradun kopurua, beti ere bermatuz erabilera librerako kopurua.
1) Ondarea
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1- Onuradunaren ahalmen ekonomikoa zehazteko, ondaretzat hartuko da: onuradunen
higiezinen eta higigarrien kapital osoa, eskaera egin aurreko 2 urteak kontuan hartuta
baloratua, saldu den higiezinen kapitala izan ezik, errendimendu ekonomikoa
higigarrien kapitalean jada sartua dagoenean.



Kapital higigarritzat jotzen dira: kontu korronteetako eta epe jakinerako
kontuetako gordailuak; inbertsio funtsak eta pentsio funtsak; balore higigarriak;
arte objektuak, antigoaleko gauzak eta bestelako objektu baliotsuak.
Kapital higiezintzat jotzen dira landa nahiz hiri izaerako ondasunak, ohiko
etxebizitza kontatu gabe (garajea eta trastelekua barne). Era berean, higiezinen
ondarea ez da kontatuko titularitatea % 50 baino gutxiago denean.

2.- Ondare salbuetsitzat joko dira onuradunen ahalmen ekonomikoa zehazterako
garaian ondorengoak:
Ohiko etxebizitza, balio aparta duenean izan ezik. Balio aparta duela ulertuko da
etxebizitzaren balio katastrala handiagoa denean Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza
sailburuaren 2006ko maiatzaren 15eko Aginduak, prestazio ekonomikoak emateko
gehieneko balio katastralak ezartzen dituenak, edo agindu hori ordezten duen
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araudiak, finkatutako balioak baino, zerbitzuen koordainketarako beste gehieneko
baliorik ezartzen ez den bitartean; kasu horietan, ondare gisa konputatuko da balio
katastrala gainditzen duen zatia, ezarritako mugak kontuan izanda.
Alde horretatik, ohiko etxebizitzaren kontzeptuan sartuko dira, etxebizitzaz gain,
garajea eta trastelekua, horrelakorik dagoenean, baldin eta etxebizitza dagoen eraikin
berean edo inguruko batean baldin badaude. Ohiko etxebizitza landatarra denean,
ohiko etxebizitzaren kontzeptuan sartuko da erantsitako partzela landatarra ere,
desagregatuta ez badago.
Ohiko etxebizitzatzat hartuko da ere bai erabiltzailea garai bateko bere ohiko bizilekua
ez den beste etxe batean bizi bada, eta, beraz, ondare baloraziotik kanpo geratuko da,
beti ere ondoko 3 baldintza hauek betetzen badira:




Utzi duen etxebizitza bere ohiko etxebizitza izatea 3 urtean gutxienez.
Etxebizitza batetik bestera aldatzeko arrazoia eskatzailearen mendekotasuna
edo autonomiarik eza izatea.
Etxebizitza berrian bere mendekotasunarentzako laguntzak izatea, hau da,
beste norbaitekin bizi izatera joatea, edo etxe aldaketa barrera arkitektonikoak
gainditzeko egitea.

Onuradunen ohiko etxebizitza ez diren etxebizitzak errentan emateagatik lortzen diren
kapital higiezinaren etekin garbien %40 ere salbuetsita geratuko da, beti ere etxebizitza
hori Azkoitian badago. Hori horrela, etxebizitza hori ondaretik salbuetsita egongo da
eta, soilik, errentaren %60 kontuan hartuko da errenta legez.
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2) Errenta
1- Onuradunaren ahalmen ekonomikoa kalkulatzeko, errenta edo sarrera
konputagarriak izango dira elkarbizitzako unitateak lanaren eta kapitalen ondorioz
urtero lortzen dituen etekinak eta eskubideak eta beste bide batzuetatik lor ditzakeen
guztiak; zehazki:








Funts publiko nahiz pribatuen kargura jasotzen diren pentsioak eta prestazio
ekonomikoak. Jasotzen diren sarrera garbiak konputatuko dira. Hor sartuko dira
elkarbizitza unitateko edozein kide subjektu kausatzaile duten pentsio, subsidio,
prestazio ekonomiko nahiz bestelako eskubide ekonomiko guztiak.
Norberaren nahiz inoren konturako lanetik lortutako etekinak. Jasotzen diren
sarrera garbiak konputatuko dira.
Kapital higigarri nahiz higiezinaren etekin garbiak.
Sariak eta aparteko sarrerak. Aparteko sarreratzat hartuko dira jaraunspenak
eta legatuak, dohaintzak, ondarea saltzean sortutako baliabideak eta aurreko
apartatuetan aipatu ez diren bestelako sarrera guztiak, erregularki jasotzen ez
badira eta salbuespen gisa lortu badira. Sarrera horiek, ondare gisa baloratu ez
badira, sortzapenaren ondorengo 5 urteetan konputatuko dira.
Borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateetako edo antzeko prebisio
planetako edo aseguru kolektiboko kontratuetako edo bestelako aseguru
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kontratuetako eduki ekonomikoko eskubideengatik urtean lortutako sarrerak,
eskubide horiek ez baldin badira ondare gisa baloratu.
Oro har, errenta zenbatzeko ekitaldia zerbitzua eskatu eta aurreko urteko ekitaldia
izango da. Hala ere, kasu hauetan zerbitzua eskatu den ekitaldia izango da errenta
kalkulatzeko ekitaldi: a) letrako sarrerak eta b) letrako besteren konturako lan etekinak.
Aurreko a) letraren ondorioetarako, sarrera garbia izango da sarrera gordinak ken
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren gastu kengarriak eta atxikipenak.
2- Alde batetik, sarrera edo errenta salbuetsitzat joko dira erabiltzailearen edo
erabiltzaileen errenta hauek:



Gizarte Larrialdiko Laguntzak eta Etxebizitzarako prestazio Osagarria (2008ko
abenduaren 23ko 18/2008 Legeak, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak
Bermatzekoak, arautuak), etxebizitza osagarria Kotizazio Gabeko Pentsioaren
titularrentzat, eta Etxebizitzari buruzko Legetik etor daitezkeen laguntzak.



2006ko azaroaren 14ko 39/2006 Legean, Mendekotasun Egoeran bizi diren
Pertsonei Laguntzeko eta Arreta ematekoan, jasotako prestazio ekonomikoak.
Norberaren kargurako 18 urtetik beherako seme-alabengatik ematen diren
prestazio ekonomikoak.
Hezkuntza edo prestakuntzarako bekak.
Jantokiko eta garraioko bekak.
Laguntzako produktuak eta ingurune fisikora egokitzekoak eskuratzeko
emandako diru laguntza publikoak.
Ohiko etxebizitza eskuratzeko edo errehabilitatzeko emandako laguntzak.
Desgaitasuna dutenentzako mugikortasunerako eta garraio gastuetarako
subsidioa.
Arrisku egoeran dauden pertsonak gizartean integratzeko ematen diren helburu
jakineko laguntzak.
Babesgabezian dauden adingabeak harreran hartzeko laguntzak.
Genero indarkeriaren biktima diren pertsonentzako prestazio ekonomikoak.
Zentro okupazional batera joateagatik lortutako ordainsariak.
Ohiko etxebizitzaren gaineko alderantzizko hipotekengatik lortutako kuotak
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Bestalde, guztizko diru-sarreretatik kenduko dira, honako hauek:



Konpentsazio pentsioen ordainketa bereizketagatik edo/eta gurasoen eta
seme-alaben arteko neurriengatik, halakorik badago, epai judizialaren arabera.
Zerbitzuak aldi berean erabiltzeagatik egiten diren ekarpenak: erabiltzailea aldi
berean laguntza moduko edo izaera okupazionaleko beste gizarte zerbitzu
baten (eguneko zentroa, tailer okupazionalak edo beste zerbitzu batzuk…)
onuraduna denean, dagokion zerbitzuan ordaindu beharreko ekarpen osoa
kenduko da diru sarreretatik.
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Onuradunen ohiko etxebizitza ez diren etxebizitzak errentan emateagatik
lortzen diren kapital higiezinaren etekin garbien %40 ere salbuetsita geratuko
da, beti ere etxebizitza hori Azkoitian badago.
Ohiko etxebizitzaren alokairua ordaintzeko edo amortizazio kreditua
ordaintzeko bideratutako kopurua.
Lehengo ohiko etxebizitza batetik eskuratzen den alokairua, etxebizitza hori
arkitektura oztopoak izateagatik edo gorabehera bereziengatik (indarkeriaren
biktima diren emakumeak …) utzi behar izan denean, eta beste etxebizitza bat
izateko alokairu edo kreditu gastuei aurre egin behar zaienean (beste
etxebizitzaren gastuaren zenbatekoa gainditzen ez duen zatian).

3) Onuradun kopurua zehaztea
Onuradunen kopurua zehaztuko da bizikidetza unitateko kideen arabera; hots, ohiko
etxebizitzan bizi diren pertsona guztiak kontuan hartuko dira, beti ere 3. maila arteko
ahaidetasuna edo afinitatea dutenak.
Dena dela, zerbitzu motaren arabera, honela kontabilizatzen dira onuradunaren edo
onuradunen ondarea eta errenta:
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Etxeko Laguntzako eginkizunak (Azkoitiko Udalerriko etxez etxeko zerbitzua
arautzen duen araudia: G.A.O. 2018/01/25an argitaratua: 6.1.1. artikulua):
Bizikidetza unitateko kide guztien diru kapital higiezina eta higigarria eta per
capita sarrera garbiak.
Etxeko Laguntzako eginkizunak (Azkoitiko Udalerriko etxez etxeko zerbitzua
arautzen duen araudia: G.A.O. 2018/01/25an argitaratua: 6.1.1. artikulua) eta
Laguntza pertsonaleko eginkizunak (6.1.2. artikulua): Bizikidetza unitateko kide
guztien diru kapital higiezina eta higigarria eta per capita sarrera garbiak.
Laguntza pertsonaleko eginkizunak (Azkoitiko Udalerriko etxez etxeko zerbitzua
arautzen duen araudia: G.A.O. 2018/01/25an argitaratua: 6.1.2. artikulua)
edo/eta Laguntza sozio-komunitarioko eginkizunak (Azkoitiko Udalerriko etxez
etxeko zerbitzua arautzen duen araudia: G.A.O. 2018/01/25an argitaratua:
6.1.3. artikulua): Onuradunaren kapital higiezina eta higigarria eta per capita
sarrerak. Ezkontzetan edo izatezko bikoteetan, bi pertsonen ondarea batu eta
zati bi egiten da, eta zati bat bakarrik hartzen da kontuan.
Arnasaldiko modalitateko eginkizunak (Azkoitiko Udalerriko etxez etxeko
zerbitzua arautzen duen araudia: G.A.O. 2018/01/25an argitaratua: 6.1.4.
artikulua): aurreko ataletan zehaztutako eginkizun moten araberakoa izango da.

16. TUTORETZAKO ETXEBIZITZAK
Autónomoak

45,90

Zerbitzu guztiak barne

Menpekotasun ertaina
Dependencia moderada (Grado 1)

55,90 Zerbitzu guztiak barne

Menpekotasun haundia

69,90 Zerbitzu guztiak barne
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Dependencia severa (Grado 2-3)
* zerbitzu guztiak sartzen dira prezioaren barne: garbiketa, medikua, elikadura
etab. Soilik onartzen dira eskaerak zerbitzu guztiekin

Oharrak : Ordainketak
Erabiltzaile bakoitzari bermatzen zaio lanbidearteko gutxieneko soldataren ehuneko
23a bere erabile-ra libreko kopururako, bere irabazien %85 ordaindu ondoren tarifa
bezala.
Erabiltzailearen ekarpen gehiengoa eguneko 69,90 izango da (menpekotasun
maila 3-2)
Erabiltzailearen ekarpen gehiengoa eguneko 55,90 izango da(menpekotasun
maila 1)
Erabiltzailearen ekarpen gehiengoa eguneko 45,90izango da (menpekotasun
maila 0)
Erabiltzailaren banakako ondarearen balio haundiago bada urtebeteko Lanbide arteko
Gutxiene-ko Soldataren (LGS) %50 baino, hasieran esleituko zaion ekarpena
gehieneko ekarpenaren berdi-na izango da.
Tutoretzako etxebizitzak tasak egokituko dira Gipuzkoako Foru Aldundiko dekretura
(15/2015 Foru Dekretua, ekainaren 2koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoan
mendekotasuna dutenentzako arreta zentroen erabiltzaileen ekarpen ekonomikoaren
araubidea arautzekoa).

17.-EZGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO UDAL LAGUNTZA TEKNIKOA
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Hiileko kuota, alokairu gisa:
Mugikortasunerako laguntzak: garabiak

16,42

Garbitasunerako eta bainurako osagarriak: bainurako aulki birakaria

5,47

Atsedenerako laguntzak: ohe artikulatua

16,42

Dutxarako aulkia

5,47

Tasa hau ordainduko dute laguntza teknikoa jasotzen dutenak, betiere, gutxieneko diru-sarreren
bermeko laguntzaren onuradunentzat ezarritako diru-sarrerak baino altuagoak badituzte.
Ondorio hauetarako, familia unitatzetat joko dira mendekotasun-egoeran dagoen pertsona eta horren
ezkontidea edo azatezko bikotekidea soilik.

18.- GIZARTE LARRIALDIETAKO ETXEBIZITZA ERABILTZEAGATIK
Kuota hilean……………………………………….573,79
Etxebizitza hau familia batek baino gehiago erabiliko balu, tasa denen artean ordainduko da,
araudiak ezartzen dituen irizpideak kontuan hartuz.

19.- LUDOTEKA ERABILTZEKO URTEKO KUOTA:
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Urteko kuota………………………………..68,86
Ludotekako bazkidetza 2010-12-31 geroztik jaiotakoak.
20.- UDAL-HILERRIAN EMATEN DIREN ZERBITZU ETA EMAKIDEI DAGOKIEN TASA
ARAUTZEKO ORDENANTZA FISKALA
a) Ehorzketa bakoitzagatik
b) Errausketa bakoitzagatik, errauts-kutxatila barne
c) Errausketa eta hilotzen hondakinetarako kutxatila
d)Horma-hilobira, panteoira eta hezurtegira gorpuzkiak edo
errautsak gordeketa edo lekualdaketa
e) Panteoien garbiketa, lurpetik ateratako gorpu bakoitzeko
(kaxarik gabe)
f) Nitxoaren garbiketa (kaxarik gabe)
g) Hezurtokiaren emakida

437,69
444,42
388,81
143,17
186,33
157,21
638,02

Ehorzketa edo errausketagatiko tasan % 30eko hobaria ezarriko da, baldin eta frogatzen bada
heriotzaren datan hildako subjektu pasiboaren familia-unitatekoa den norbaitek 2002 eta 2012
bitartean hilerriko tasa ordaindu duela.
Hobari hori ez da aplikatuko frogatuta geratzen bada, subjektu pasiboa hil den datan bere
erroldatze-agirian zehaztutako etxebizitzako beste pertsonaren bat ehortzi edo erraustu bada
azken 18 urtetan, baldin eta pertsona hori hildakoaren familia-unitatekoa bada.
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Hobari horren aplikazioari dagokionez, ez dira kontuan hartuko adinekoen egoitzen helbideekin
egindako errodatzeak.

7.22.- Aldaketak sartzen dira AURRETIKO BAIMENA, KOMUNIKAZIO EDO
ERANTZUKIZUNEKO ADIERAZPEN BITARTEZ, BAITA JARDUERA HASI
ONDOKO KONTROLEN, ALDIZKAKO KONTROLEN ETA ALDIZKAKO
BERRIKUSPENEN BITARTEZ ERE, HERRITARREN ETA ENPRESEN
JARDUERAN
ESKU-HARTZE
ADMINISTRATIBOKO
ZERBITZUAK
EMATEAGATIKO TASA ARAUTZEKO ORDENANTZAren 6. Artikuluan 1. Eta 2.
Epigrafea eta honela geratzen dira idatzita:
6. artikulua – Zerga-kuota
Tasaren zenbatekoa kalkulatzeko, tarifa hauek aplikatuko dira:
Tarifak:
Epigrafe hauen araberakoak izango dira:
1. epigrafea. Aurretiko komunikazioa behar duten jarduera sailkatuak
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Tasa jarduera sailkatuak kontrolatzeko behean adierazitako arauetan aurreikusita
dauden administrazio jarduerak egiteagatik ordaindu beharko da:
a) Merkataritza eta zerbitzu jakin batzuen liberalizazioaren inguruko premiazko
neurriei buruzko abenduaren 26ko 12/2012 Legearen eranskinean jasotakoak,
Legearen 2. artikuluan jasotako baldintzak betetzen dituztenean.
b) Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren
II. eranskineko B) atalean xedatutakoak.
c) Jendaurreko ikuskizunak eta jolas jarduerak arautzeko azaroaren 10eko 4/1995
Legearen 9.bis artikuluan xedatutakoak.
d) Otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuan jasotakoak.
e) Aurretiazko komunikazioa emateko betebeharra duten gainerako jarduera
sailkatuak, arauetan aurreikusita daudenak.
Tasa honen eraginetarako, baimena behar duten jarduerak izango dira makinen
instalazio osagarri guztiak edo jarduera sailkatuan jardutea, eta baita horiek
lekualdatzea, handitzea eta zaharberritzea ere.
Instalazio osagarriak izango dira galdara-gelak, airea girotzeko instalazioak, hotzganberen instalazioak, erregai likidoak metatzeko biltegiak, transformazio-zentroak,
erradiodiagnostiko medikoko instalazioak, eta abar, beste jarduera nagusi bati lotuta
daudenean. Horrelakoetan, tarifa ezarriko da, bakar-bakarrik, instalazioa ipintzeko
baimena edo egiaztapena jarduera nagusitik bereizita izapidetzen bada.
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Establezimenduak handitzeak handitutako m2 kopuruaren arabera ordainduko dira.
Hau da, handitutako m2 kopuruaren arabera, tarifa bat edo beste bat ezarriko da.
Jarduera sailkatuak kontrolatzeko administrazio jarduerak egiteagatik ordaindu
beharreko tasa (ardurapeko adierazpena edo aurretiazko komunikazioa)
Kale Nagusian, Julio Urkixo Etorbidean, Guardia kalean eta Ibaiondo kalean garatzen
diren jarduerak:
50 m2 bitarte.........................334,74
51 eta 150 m2 bitarte........... 670,71
151 eta 500 m2 bitarte…....1.340,61
500 m2 baino gehiago…....2.681,72

Udalerriko gainerako kaleetan garatzen diren jarduerak:
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50 m2 bitarte.........................167,37
51 eta 150 m2 bitarte........... 335,35
151 eta 500 m2 bitarte..........670,30
500 m2 baino gehiago…....1.340,86
Hirigune historikoan kokatutako lokal guztiak epigrafe honetan xedatutako tasaren
ordainketatik salbuetsita egongo dira.
2. epigrafea. Jarduera-baimena eta ondoren aurretiko komunikazioa behar
dituzten jarduera sailkatuak
1.- Tasa honen eraginetarako, baimena behar duten jarduerak izango dira Euskal
Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren II.A)
eranskinean jasota daudenak, eta baita horien lekualdatzea, handitzea eta
zaharberritzea ere.
2.- Era berean, ikuskizunak edo jolas jarduerak egiteko erabiliko diren lokal edo
eraikinen establezimenduetarako baimena beharko dute Jendaurreko ikuskizunak eta
jolas jarduerak arautzeko azaroaren 10eko 4/1995 Legearen 9. artikuluan jasotako
jarduera edo instalazioek, eta halaber, ikuskizun edo jarduera mota aldatzeak.
Jarduera sailkatuetarako edo establezimenduetarako baimenak emateagatik eta
geroko kontrola egiteagatik ordaindu beharreko tasa
2.A: Jarduera-baimena
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Kale Nagusian, Julio Urkixo Etorbidean, Guardia kalean eta Ibaiondo kalean garatzen
diren jarduerak:
50 m2 bitarte......................502,11 €
51 eta 150 m2 bitarte.........1.006,06 €
151 eta 500 m2 bitarte…..2.010,92 €
500 m2 baino gehiago…..4.022,58€
Udalerriko gainerako kaleetan garatzen diren jarduerak:
50 m2 bitarte......................251,06 €
51 eta 150 m2 bitarte.........503,03 €
151 eta 500 m2 bitarte.......1.005,46 €
500 m2 baino gehiago....2.011,29 €
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2.B: Udalaren ondorengo kontrol-jarduketa, aurretiko komunikazioaren ondoren
egin beharrekoa
Kale Nagusian, Julio Urkixo Etorbidean, Guardia kalean eta Ibaiondo kalean garatzen
diren jarduerak:
50 m2 bitarte......................334,74 €
51 eta 150 m2 bitarte........ 670,71 €
151 eta 500 m2 bitarte....1.340,61 €
500 m2 baino gehiago….2.681,72 €

Udalerriko gainerako kaleetan garatzen diren jarduerak:
50 m2 bitarte.....................167,37 €
51 eta 150 m2 bitarte....... 335,35 €
151 eta 500 m2 bitarte......670,30 €
500 m2 baino gehiago...1.340,86 €
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7.23.- Berdintasun sailak antolatutako ikastaroak emakumeak ahalduntzeko ikastaroak
Langabezian daudenak orduko

1,00

langileak orduko

1,50

BIGARRENA: Espedientea jendaurrean jartzea, uztailaren 5eko 11/1989 Foru
Arauak, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituenak, 16.1. artikuluan xedatutakoa
betez, bitarteko ofizial honetan, Udaleko iragarki-taulan eta Gipuzkoan zabalkunde
handieneko egunkarian iragarkiak argitaratuta, aipatutako artikuluan, 2. idatz-zatian,
adierazitakoaren arabera, eta arau hauei jarraituz:
a)Agiriak erakusgai dauden lekua: Udaletxeko Kontuhartzailetzan.
b) Agiriak aztertu eta, hala badagokio, erreklamazioak egiteko epea: 30 lanegun,
iragarki hau azken aldiz argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita.
Honako hauek egin ditzakete erreklamazioak: Uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren
17.artikuluan adierazitakoak.
Erreklamazioak aurkezteko lekua: Udaletxeko Sarrera Erregistro Orokorra. Herri
Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen
16.4 artikuluan zehaztutako lekuetan ere aurkez daitezke erreklamazioak.
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Erreklamazioen hartzailea: Udalbatza osoa.
HIRUGARRENA: Informazio hau jendaurrean jartzeko epea amaitu eta erreklamaziorik
edo oharrik egin ez bada, behin betiko bilakatuko dira hartutako erabakiak, erabaki
gehiagoren beharrik gabe.
Antolakuntza Batzordeak, 2020ko irailaren 24ean egindako bileran, gaia aztertu eta
irizpena eman zuen, eta hau izan zen emaitza:

ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Sonia Vázquez,
KONTRAKO BOTOAK: Jose Joakin Etxaniz
ABSTENTZIOA: Ainara Goenaga, Iraitz Otaño, Janire Igoa,
Azkoitia, 2020ko irailaren 24ean
Antolakuntza batzordeko Idazkariak”
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Ana Azkoi a andreak normalean erabaki hau irailean ekartzen dela dio. Azken
urteetako irizpideak jarraituz IBIa eta etxez etxeko zerbitzuen inguruko tributuak
berdin mantentzea proposatzen da, eta beste guz ak azken KPIarekin eguneratzea.
Ikusita, Gipuzkoako Foru Aldundiko funtsearen jaitsiera eta abar, KPI igotzea
aurreikusten da, orokortasunean.
Jose Joakin Etxaniz jaunak esan du emendakinik ez dutela aurkeztu, baina
beraien iritzia emango duela.
Bigarren puntuan zehazten dela dio, 2.1 atalean hain zuzen, Azkoi ko irizpide
orokorra dela alderaketa egitea antzerako beste udalerriekin, eta bataz bestekoan
jartzea; badirela 3 urte hori errespetatzen ez dela esan du.
Beraz, hainbat neurri proposatzen ditu zerga eta tasak udalerrien bataz
bestekoan uzteko.
Hainbat neurri zehatz aipatzen ditu; hala nola baserri bideen inguruan, zabor
tasa igotzea, eta abar.
Ezezko bozka iragarri du.
Ana Azkoi a andreak dio, erdian mantentzearena irizpide bat dela eta saiatu
direla mantentzen. Desbirtuatuta geratu zen bakarra IBIa izan zela adierazi du, eta
balio katastralaren inguruko igoera egin zenean geratu zela goian, ordu k ez dutela
igo. Industriarenean erdian geratzen direla esan du.
Ondoren, Udalak zergak kobratzen dituela esan du, Fondo Forala ere,
herritarrei zerbitzuak eskaintzeko, eta tasak ezin dutela kostua gainditu.
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Aurtengoa berezia da, IBIa dela izozten dena, besteek %1,2ko igoera dutela.
2021. urteari, 2019. urteko KPI aplikatzen zaio, nahiz eta urru geratu, horrela egiten
dela azken urtetan esan du.
Azkenik, Urbanoa deﬁzitarioa dela 100%ean ia, eta zergak eta Foru Fondoa
horretarako daudela azaldu du, hau da, zerbitzuak kostu k behera izateko.
Janire Igoa andreak COVID19ak ondorio larriak izan dituela Azkoi an esan du,
baita ere arlo ekonomikoan. Udalak, arlo horretan, egokitu egin duela bere jarduna.
Pandemiaren bigarren bolada honek Azkoi ari asko eragingo diola adierazi du. Egoera
ekonomikoa ez dela hobetu. Ez du bidezkoa ikusten herritarrei presio ﬁskala handitzea.
Herri askotan tasak/zergak izoztea erabaki dela esan du. Beste alterna ba batzuk
lehenetsi behar direla aipatu du.
Udaleko parte diren heinean, abstentziora joko dutela iragarri du.
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Ana Azkoi a andreak, Janire Igoa andreari zuzenduz, berriz ere beste herri
batzuekiko konparaketak atera dituela esan du. Inprobisazioarekin ez direla aritu dio,
behintzat ez merkataritzako diru-laguntzekin, gauza berriak asmatzen ibili direla,
ordura arte egin gabe zaudelako.
Beste herriekin konparazioan, beste herri batzuk zerga eta tasak ere igo egin
dituztela dio.
Tasa asko zerbaiten eragina dutelako direla adierazi du, hau da, obrak egin, edo
etxe bat saltzen duenak pixka bat gehiago ordaindu dezakeela deritzo.
Ez dela hain erraza nahi den hobariak jartzea esan du amaitzeko.
Janire Igoa andreak esandako hitz askorekin bat egiten dutela adierazi du Iraitz
Otaño jaunak, zergak izozteko garaia dela uste dute, Urkulluk esan duen bezala.
Hasieran ezezko jarrerarekin zeuden, baina IBIa izoztuko denez, abstentziora jotzea
erabaki dutela dio.
Astakeri bat iruditzen zaie zaborra asko igotzea, kostea kubritzea lortzeko.
Abstentzioa iragarri du.
Alkate Jk. esan du orain 2019ko KPIa erabiltzen dutela, sei edo zazpi urte
badirela horrela egiten dutela.
Iraitz Otaño jaunak azken urteotan KPIa antzeko mantendu dela dio, baina
aurtengoa nega boa izango denez, aipagarria dela uste du.
Jose Joakin Etxaniz jaunak etxe hutsen kasuan ere, ez dela diru faltarik egongo
deritzo, eta horrega k proposatzen du gehiago kobratzea.
Zerga gutxi kobratzeak, gutxien dutenei egiten diela kalte gehien uste du.
IBIa %7 k goi k jarraituko duela dio, eta beste alderdiak ados daudela
dirudiela.
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Janire Igoa andreak inprobisatu hitza ez zela egokia esan du, agian sortu hitza
erabili behar zuela.
Iraitz Otaño jaunak akordio hori noiz hartu zen galdetu du, eta ea apurtu
daitekeen edo ez. IBIa bataz bestekoan egotearen kalkulua zaila dela deritzo.
Ana Azkoi a andreak erdian egoteak ezin duela egon jaitsiera eta igoeren
menpe dio. IBIa beraien esku dagoen zerga dela dio, balio katastrala GFAri dagokiola.
Jose Joakin Etxaniz jaunak igo kolpera egin zela adierazi du. Bere ustez, balio
katastrala antzekoa izango dela esan du zerrendan dauden beste herrietan.
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 eta Juan Bau sta Mendizabal Juaris .
Aurkako botoak: Jose Joakin Etxaniz Peña.
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Abstentzioak: Iraitz Otaño Mujika, Ainara Goenaga Andueza,
Mikel Zengo ta Alberdi, Ane Miren Peña Larrañaga, Laida
Beristain Zubizarreta, Itziar Joaris Olariaga, Angel Mª Etxeberria
Ibarguren eta Janire Igoa Merino.
Beraz, Udalbatza Osoak 2021. ekitaldirako Udaleko Ordenantza Fiskalen
aldaketa hasieraz onartzea gehiengoz erabaki du.

5.- 2021 EKITALDIRAKO ZUBIAURRE-ELKARGUNE INSTITUTUKO TARIFEN HASIERAKO
ONESPENA.
Honako irizpena aurkeztu da:
“OGASUNA, BARNE ANTOLAKUNTZA, PERTSONALA, KONTRATAZIOA,
SUSTAPEN EKONOMIKOA ETA MERKATARITZA BATZORDEAREN
IRIZPENA
2021.ERAKO ZUBIAURRE ELKARGUNE INSTITUTUKO TASAK
1.- AURREKARIAK
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Azkoitiko Udaleko Alkate Lehendakariak 2020ko Uztailaren 24ko dekretua bitartez
2021.urteko ekitaldirako ordenantza fiskalen gainean kontsulta publikoa argitaratzea
onartu zuen Udalaren web orrian, 15 eguneko epean, ukitutako herritarrei entzunaldia

emateko eta beste pertsona eta en tate batzuek egin ditzaketen ekarpen gehigarriak
jasotzeko.
Honako testua argitaratu zen:
AURRETIAZKO KONTSULTA PUBLIKOA ORDENANTZA FISKALEN GAINEAN 2021. EKITALDIRAKO
I.- AURREKARIAK
39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Prozedura Erkideari buruzkoak, bere VI. Tituluan arautzen
ditu administrazio publikoen legegintza ekimena eta erregelamenduak egiteko ahala, eta berrikuntza batzuk sartu dizkio
aurreko erregulazioari, helburu nagusi izanik herritarren parte-hartzea handitzea arauak prestatzeko prozeduran.
39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Prozedura
Erkideari buruzkoak, bere 133. artikuluan honela xedatzen du:
“1. Legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, kontsulta publiko bat bideratuko da
administrazio eskudunaren webgunearen bitartez, eta jasoko da zer iritzi duten etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuek eta
antolakunderik ordezkagarrienek puntu hauei buruz:
a) Ekimenaren bitartez konpondu nahi diren arazoak.
b) Arau hori onestea beharrezko eta egoki den.
c) Arauaren helburuak.
d) Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak.”
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Gainera, 11/1989 Foru Arauak, uztaila 5ekoak, Gipuzkoako Tokiko Ogasunen erregulatzaileak, bere 7. artikuluan,
xedatzen du Gipuzkoako Lurralde Historikoko Udalerriei dagozkiela, Foru Arau honek ezartzen duen esparruan, bere
zergen kudeaketa, ikuskaritza eta bilketa, zeinak egingo diren, foru arau udal zergen erregulatzaileetan eta horien
garapenerako emandako bestelako xedapenetan ezartzen diren espezialitateei kalterik egin gabe, Foru Zerga Arau
Orokorrean eta horren garapenerako emandako xedapenetan aurreikusitakoaren arabera.
Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalek, beren ordenantza fiskalen bitartez, hartu ahal izango dute bakoitzaren
antolaketa-erregimen eta funtzionamendu propioaren aurreko atalean aipatzen den arautegia, eta moldaketa horrek
ezingo du hautsi aipatutako arautegi horren eduki materiala.
ORDENANTZA FISKALEN EDUKIA:
Ordenantza Fiskalek gutxienez eduki hauek izango dituzte:
a) Zehaztea zerga-egitatea, subjektu pasiboa, arduradunak, salbuespenak, murriztapenak eta hobariak, zerga-oinarria
eta likidazio-oinarria, karga-tasa edo zerga-kuota, zergaldia eta zergaren sortzapena.
b) Deklarazio eta diru-sarreren araubideak.
c) Onartze-data eta aplikatzen hasteko data.
Ordenantza Fiskal hauek onartzeko akordioak dagozkien zergak ezartzearekin batera hartuko dira.
Aipatutako Ordenantzak aldatzeko akordioek horien eraginpean dauden arauen erredakzio berria eta onartze-data eta
aplikatzen hasteko data jaso beharko dituzte.
Bestalde, 39/2015 Legeko lehen xedapen gehigarriak ondorengo ezartzen du:
1. Gaia dela eta bereziak diren legeetan erregulatutako administrazio-prozedurek, lege honetan aurreikusitako izapideetako bat
eskatzen ez badute edo izapide gehigarriak edo bestelakoak erregulatzen badituzte, lege berezi horietan xedatutakoari jarraituko
diote.
2. Honako jarduketa eta prozedura hauek araudi espezifikoari jarraituko diote eta, modu osagarrian, lege honetan
xedatutakoari.
Ildo horretatik, 7/1985 Legeak, apirilaren 2koak, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenak, bere 111. artikuluak
xedatzen du Tokiko tributuak ezartzeko, kentzeko eta antolatzeko erabakiak, baita horiei dagozkien ordenantza fiskalak
aldatzeko ere, tokiko tributuak ezarri eta antolatzeko arau berezietan xedatutakoaren arabera onartu, argitaratu eta
indarrean jarriko direla.
Hala ere, administrazio publikoen jardunean gailendu behar den gardentasuna dela eta, Azkoitiko Udalak erabaki du
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aurretiazko kontsulta Publikoa burutzea ordenantza fiskalak eta prezio publikoak prestatzeko eta aldatzeko prozeduran,
2021ko ekitaldirako.
II.-KONPONDU NAHI DIREN ARAZOAK
2021ko Ordenantza fiskalen prestaketarekin eta aldaketarekin, hainbat arazo konpondu nahi dira.
1 Ordenantza Fiskalak 2021 ekitaldira egokitu behar dira. Horregatik, Zerbitzuen kostuari aurre egitearren,
Udalaren diru-sarrerei eusteko helburuarekin, %1,2eko gehikuntza ezartzen da, izaera orokorrarekin, 2020ko
KPI-ari dagokiona, udal-zerga eta tasetarako.
2.-Zergei dagokienez honako aldaketa hauek proposatzen dira:
2.1 Bizitegi-izaera duten ondasun higiezinei buruzko zerga:
Azkoitiko irizpide orokorra da alderaketa egitea Azkoitiaren tankerako beste hogei udalerrirekin eta, hala, batezbesteko
karga fiskala ezartzea.
3.-Tasei dagokienez honako aldaketa hauek proposatzen dira:
3.1 Ur-hornidura, saneamendu eta azpiegiturengatiko tasei dagokienez ur partzuergoaren tasak izango dira
indarrean 2021eko ekitaldian, 2018ko azaroko Bilkura osoak Gipuzkoako Ur kontsortzioak onarturiko Uraren ziklo
osoari dagokion zerbitzua arautzen duen ordenantza onartu baitzuen.
3.2 Hondakinak biltzeko, tratatzeko eta aprobetxatzeko zerbitzuaren tasa:
Tasa ordaintzeko salbuespena kentzen zaie nekazaritzako gizarte segurantzan alta emanda dauden
baserriei, indarrean dagoen zerga-araudira egokitze aldera.
Merkataritza edo eta zerbitzu establezimenduen tasan tarte berriak sortzea nahi da, azaleraren araberakoak.
Fabrikek dituzten tarte neurriak zehazteko erabilitako irizpide berdinak hartuz, zerbitzu establezimenduen tasa
bereiztuko da.
3.3 Saltzaile ibiltariei zerbitzuak jartzeagatik azoketan, azoka txikietan eta abarretan ezarririko tasaren
azterketa egingo da beste udalerri batzuekin alderatuz .
3.4. Udalaren herri jabetzapeko edo herri erabilerarako zortasunako landabideen gozamen eta erabilera
arrunt edo berezia egiteagatik tasa berri bat ezarriko denaren azterketa egingo da 2021eko ordenantza fiskaletarako.
III.- ONARTZEKO BEHARRA ETA EGOKITASUNA
Adierazi behar da, ordenantza fiskalen aldaketak behin betiko onartuta egon behar dutela eta GAOn argitaratuta,
arautzen dituzten tributuen sortzapen-data baino lehen.
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Horregatik, ekitaldi bakoitzeko urtarrilaren 1ean lege-aginduz sortzen diren aldizkako muga-eguneko zergari buruz ari
garenean, edo Udalak sortzapen-data hori finkatu diren tasei buruz ari garenean, beharrezkoa da urtarrilaren 1aren
aurretik GAOn argitaratuta egotea aldatu diren arauak edo aginduak. Ondorioz, aldaketaren izapidetza une honetan
hasi behar da, indarrean egon dadin hurrengo ekitaldian.
IV.- ORDENANTZA FISKALEN HELBURUAK 2021. EKITALDIRAKO
2021eko Ordenantza Fiskalen eta Prezio Publikoen aldaketaren helburu nagusia da ekitaldira egokitzea zerbitzuen
kostuei aurre egin ahal izateko. Horrela, tarifa batzuk zerbitzuaren kostu errealera egokitu nahi dira, berauek
aplikatzerakoan sortu diren inguruabarren ondorioz. Azkoitiko Udalak printzipio hauetan egokitzen ditu Ordenantza
Fiskalak:
a) Beharra eta eraginkortasuna. 2021eko ekitaldirako ordenantza fiskalen ekimena interes orokorrak justifikatzen du;
aurreko atalean adierazten dira horrekin lortu nahi diren helburuak, eta bera da tresnarik egokiena horiek lortzen direla
bermatzeko.
b) Proportzionaltasuna. Ekimenak ezinbesteko erregulazioa dauka zerbitzu publikoen kudeaketa egiteko beharrei
erantzuteko.
c) Segurtasun juridikoa. Ekimena gainerako ordenamendu juridikoarekin modu koherentean gauzatzen da; esparru
arauemaile egonkor, aurrez aise ikusteko modukoa, osoa, argia eta segurtasunekoa sortzen du, eta horrek ekimenaren
ezagutza eta ulermena errazten ditu.
d) Gardentasuna. Azkoitiko udalak behar diren baliabideak jartzen ditu indarrean dagoen araudira iristeko modua
erraza, unibertsala eta eguneratua izan dadin; eta kontsulta publikoari esker hartzaile izan daitezkeen pertsonek parte
aktiboa har dezakete 2021eko ekitaldirako ordenantza fiskalen lanketan.
e) Eraginkortasuna. Ekimen arauemaile orok saihestu egin behar ditu behar ez diren karga administratiboak, eta
arrazionalizatu egin behar ditu, aplikatzean, baliabide publikoen kudeaketa.

2.- Zubiaurre Elkargune Institutoko ARTEZKARITZA BATZORDEAK, 2020ko irailaren
24an ,2021erako Elkarguneko tasak proposatu zituen. Igoera orokorrean %1,2koa proposatu
da, fijoak ezezik. Hauek berdin mantentzen dira. Honez gain tasa berri bat sortu da, egun
erdikoa, instalakuntzak isten direnerako. Egun osoaren erdia da tasa hau.
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Proposamen honen bozketa egin da eta artezkaritza batzordeko emaitzak hauek izan dira:

ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Angel Martín, Sonia
Vázquez
KONTRAKO BOTOAK: Jose Joakin Etxaniz , Mikel Zengotita, Iraitz Otaño ,
Laida Beristain
ABSTENTZIOA: Janire Igoa
Lehenengo bozketaren emaitzaren ondorioz, bigarren bozketa bat egin zen eta
hau izan zen emaitza:
ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Angel Martín, Sonia
Vázquez
KONTRAKO BOTOAK: Jose Joakin Etxaniz , Mikel Zengotita, Iraitz Otaño ,
Laida Beristain
ABSTENTZIOA: Janire Igoa
Artezkaritza Batzordeko Lehendakariaren Kalitatezko botoaren arabera irizpena
onartua gelditu zen.
3. Antolakuntza batzordean, 2020eko irailaren 24ean ospatu zen horretan, besteak beste,
2021erako ordenantza fiskalen irizpenak onartu ziren
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OINARRI JURIDIKOAK ETA EKONOMIKOAK
1.- ORDENANTZA FISKALA
Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak, 7. artikuluan
ezartzen du Gipuzkoako Lurralde Historikoko Udalerriei dagokiela, Foru Arau honek
ezarritakoaren esparruan, bere zergak kudeatzea, likidatzea, ikuskatzea eta biltzea, eta ekintza
horiek egiterakoan ez dira kaltetuko udal zergak arautzen dituzten foru arauetan eta horiek
garatzeko ezarritako gainerako xedapenetan ezartzen diren espezialitateak, Zergen Foru Arau
Orokorrean eta hau garatzeko ezarritako gainerako xedapenetan aurreikusitakoaren arabera.
Beren ordenantza fiskalen bidez, Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerriek, aurreko atalean
aipatzen den araudia bakoitzaren barne antolamenduaren eta funtzionamenduaren arabera
egokitu ahal izango dute, eta egokitzapen hori ezingo da araudi horretan jasotako eduki
materialaren aurkakoa izan.
2.- ORDENANTZA FISKALEN EDUKIA:
Ordenantza fiskalek, gutxienez, ondokoa jasoko dute:
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A/ Egintza ezargarri, subjektu pasibo, erantzule, salbuespen, murriztapen eta hobari, oinarri
zergagarri eta likidagarri, karga mota edo tributu kuota, epealdi ezargarri eta sortzapenaren
zehaztapena.
B/ Aitorpen eta sarrera erregimenak.
C/ Bere ezarpenaren onespen eta hasiera datak.
Ordenantza Fiskal hauen onespenerako akordioak, dagozkien tributuak ezartzeko akordioekin
batera hartu beharko dira.
3.-kontsulta publikoa:
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39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearena , 133. Artikuluan aurretiazko kontsulta egin behar dela dio edozein
ordenantza edo araudi onartu aurretik.

IRIZPENA
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LEHENENGOA. Proposatzen diren 2021 urterako ZUBIAURRE ELKARGUNE
INSTITUTUKO TARIFAK behin behineko izaeraz onartzea. Indarrean 2021eko urtarrilaren
1ean sartuko lirateke. Honako hau litzateke proposamena.
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BIGARRENA: Espedientea jendaurrean jartzea, uztailaren 5eko 11/1989 Foru
Arauak, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituenak, 16.1. artikuluan xedatutakoa
betez, bitarteko ofizial honetan, Udaleko iragarki-taulan eta Gipuzkoan zabalkunde
handieneko egunkarian iragarkiak argitaratuta, aipatutako artikuluan, 2. idatz-zatian,
adierazitakoaren arabera, eta arau hauei jarraituz:
a)Agiriak erakusgai dauden lekua: Udaletxeko Kontu-hartzailetzan.
b) Agiriak aztertu eta, hala badagokio, erreklamazioak egiteko epea: 30 lanegun,
iragarki hau azken aldiz argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita.
Honako hauek egin ditzakete erreklamazioak: Uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren
17.artikuluan adierazitakoak.
Erreklamazioak aurkezteko lekua: Udaletxeko Sarrera Erregistro Orokorra. Herri
Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen
16.4 artikuluan zehaztutako lekuetan ere aurkez daitezke erreklamazioak.
Erreklamazioen hartzailea: Udalbatza osoa.
HIRUGARRENA: Informazio hau jendaurrean jartzeko epea amaitu eta erreklamaziorik
edo oharrik egin ez bada, behin betiko bilakatuko dira hartutako erabakiak, erabaki
gehiagoren beharrik gabe.
Antolakuntza Batzordeak, 2020ko irailaren 24ean 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,
KONTRAKO BOTOAK: Jose Joakin Etxaniz , Ainara Goenaga, Iraitz Otaño
ABSTENTZIOA: Janire Igoa.
Lehenengo bozketaren emaitzaren ondorioz, bigarren bozketa bat egin zen eta
hau izan zen emaitza:
ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Sonia Vázquez,
KONTRAKO BOTOAK: Jose Joakin Etxaniz , Ainara Goenaga, Iraitz Otaño
ABSTENTZIOA: Janire Igoa
Batzordeko Lehendakariaren Kalitatezko botoaren arabera irizpena onartua gelditu
zen.
Azkoitia, 2020ko irailaren 24ean
Antolakuntza Batzordeko Idazkariak”
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Ana Azkoi a andreak Elkargunean orokorrean tarifa denak KPI igotzen direla
adierazi du, baina eskuzko sarrerak berdin mantentzen direla. COVID19aren ondorioz
zulo gehigarria egingo dela Elkargunean esan du, hiru hilabetetan bazkide kuotak ez
zirelako kobratu. Kubritzera joanda, asko igo beharko litzatekeela deritzo. KPIa igotzea
proposatzen da.
Jose Joakin Etxaniz jaunak herritar denak ez dituztela berdin tratatzen iruditzen
zaiela esan du, ikastaro ezberdinetako prezioak ezberdinak direlako horretarako
arrazoirik eman gabe.
Janire Igoa andreak aurreko puntuan esandakoaren arabera abstenitu egingo
direla esan du.
Iraitz Otaño jaunak, izoztearen alde daudenez, kontra bozkatuko dutela iragarri
du.
Ana Azkoi a andreak, nahiz eta ikastaro batzuk merkeagoak izan, superabit
gehiena ematen dutenak direla adierazi du, ez dutelako materialik behar. Gehitu du
kalitatea ez dela berdina, 20, 30 eta 40 ikasleri ematen zaienean.
Cycling-en materiala dagoela esan du, eta material hau ez dela batere merkea.
Jose Joakin Etxaniz jaunak ezberdintasun horiek ez dituela normalak ikusten
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dio.
Ana Azkoi a andreak horretan ibiltzen direnak, kiroldegien kudeaketan
dabiltzanak, prezio horiek proposatzen dituztela esan du.
Jose Joakin Etxaniz jaunak herri batzuetan denak prezio berdinean daudela esan
du.
Laida Beristain andreak dio spinning-era astean 4 aldiz joan zaitezkeela, eta
zumba/aerobic 2 aldiz.
Jose Joakin Etxaniz jaunak ez dagoela ados esan du.
Iraitz Otaño jaunak letretako ikasketak merkeagoak direla esan du eta horrega k ez
direla pobreentzako.
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Ana Azkoi a andreak ak bitateak kostuaren arabera kobratzea egokitzat jotzen
duela adierazi du.
Bazkideena dela garrantzitsua dio, bazkideen kuotak direla eraikin osoaren
mantenura kontribuitzen dutenak. Halere Elkarguneko kirol instalazioak deﬁzitarioak
direla gaineratu du.
Bozketaren emaitza honakoa da:
Aldeko botoak: Javier Zubizarreta Zubizarreta (kalitatezko botoaz
baliatuta), Ana Azkoi a Urteaga, Marijose Arregi Etxeberria,
Imanol Arrizabalaga Larrañaga, Sonia Vazquez Tejerina, Angel Luis
Mar n Rodriguez, Mertxe Zubillaga Albizu eta Juan Bau sta
Mendizabal Juaris .
Aurkako botoak: Iraitz Otaño Mujika, Ainara Goenaga Andueza,
Mikel Zengo ta Alberdi, Ane Miren Peña Larrañaga, Laida
Beristain Zubizarreta, Itziar Joaris Olariaga, Angel Mª Etxeberria
Ibarguren eta Jose Joakin Etxaniz Peña.
Abstentzioak: Janire Igoa Merino.
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Beraz, Udalbatza Osoak 2021. ekitaldirako Zubiaurre-Elkargune Ins tutuko
tarifak hasieraz onartzea gehiengoz erabaki du.

6.- KREDITU GEHIGARRIEN BIDEZ KREDITUAK ALDATZEKO AZKOITIKO UDALEKO 5
ZENBAKIDUN ESPEDIENTEAREN HASIERAKO ONESPENA.
Honako irizpena aurkeztu da:
“ANTOLAKUNTZA BATZORDEAREN DIKTAMENA
1.- AURREKARIAK
2020urteko Udal honen Aurrekontuaren barnean gastuen aurrekontu partiden arteko
kreditu gehigarri bidez kredituak aldatzeko izapidetzen den espedientea aztertu dugu.
Hirigintza batzordeko Arduradun politikoak egindako proposamena eta txostenak,
ziurtagiriak eta agiri horren gainerako jarduerak aztertu ondoren, kontuan hartuz
IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.eus
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA

79

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 5/2020
AURREKONTU EGONKORTASUNAREN ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN
HELBURUAK ETA GASTU ARAUA BETETZEARI BURUZKOA
ARAUDI APLIKAGARRIA:
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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
2020rako aurrekontuak prestatzeko, onartzeko eta gauzatzeko Gipuzkoako Toki
Entitateek jarraitu beharreko jarraibidea (2019ko azaroaren 14an argitaratuak GAO)
AZTERTUTAKO TRAMITEA: KREDITU ALDAKETAREN ONARPENA
1.-

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

1.1-

ENTITATE ZERRENDA:

AZKOITIKO UDALA
SAN JOSE EGOITZA
ZUBIAURRE ELKARGUNE INSTITUTOA
1.2- HELBURUAK BETETZEARI BURUZKO EGIAZTAPENA
Aurrekontu aldaketaren espedienteak -2.232.257,62 euroko defizita du, SEC Nazio eta
Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera. Ondorio horretarako doiketa
adierazgarria egin beharra dago, aurretik onarturiko kreditu aldaketak 2019ko
Udaleko
diruzaintzako gerakinarekin finantziatu baita aurretiazko txertaketak
egiteko eta beste kreditu gehigarri batzuk finantzatzeko.
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Doiketa honen zioa Diputatuen Kontseiluaren Akordioak, 2019Ko azaroaren
14koa,Gipuzkoako toki entitateek jarraitu beharreko jarraibidea 2020rako
aurrekontuak prestatu, onartu eta gauzatzeko 1 erregelako azken atalean
zehazturikoan dago. Bertan dio egonkortasun helburuaren ez betetzea diruzaintzako
gerakina erabiltzearen ondorioz gertatu bada, planaren ordez Komunikazioa egin
beharko zaio Udalbatzari.
Ondoren taula batean zehazten dira gerakinaren finantziazioa.
KREDITU ALDAKETAK
Kreditu txertaketa 1/2020
Kreditu txertaketa 2/2020
Kreditu gehigarria 1/2020 udala
Kreditu txertaketa Elkargune 1/2020
Kreditu gehigarria 2/2020 udala
Kreditu gehigarria 3/2020 udala
Kreditu gehigarria 4/2020 Udala
Kreditu gehigarria 5/2020 Udala
GUZTIRA

Udalaren 2019ko aurrikusiriko
gerakina
503.514,95
1.420.933,68
10.000,00
208.613,26
20.000,00
230.000,00
319.050,00
232.000,00
2.944.111,89

. Honegatik doiketa 2.944.111,89 €koa da eta ondorioz espedienteak 711.854,27ko
superabita du. Kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko kapituluetako sarreren eta 1etik 7ra
bitarteko kapituluetako gastuen arteko diferentziarekin parekatu da, goian
zerrendatutako entitateen kontuak bateratuta.
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Finantzen iraunkortasuna
2020ko abenduaren 31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia, guztira,
3.309.844,37€, 2019an likidatutako sarrera arrunten (15.802.667,16€) % 20,94 izango
da. Kalkulua egiteko, 2019ko 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
2020rako aurreikusitakoak, eta kendu zaizkio 2020rako aurreikusitako amortizazioak.
Zor biziaren zenbatekoan ez dira sartzen UFFFarengatik itzuli gabe gelditzen diren
saldoak baina atal honetan ez da doiketarik egin.
2020rako ezarritako helburua magnitude hori %70 baino txikiagoa izatea da.
Hori dela eta, 2020ko Aurrekontuaren aldaketaren espedienteak bete egiten du
finantza iraunkortasunaren 2020rako helburua.
Gastuaren araua
Une honetan ez da gastu arauaren azterketa egingo. Hau, 2020ko jarraibideen
arabera, 2020ko aurrekontuaren likidazioa egitean egiaztatuko da.

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

81

1.3.- ONDORIOAK
2020ko Udaleko Aurrekontuaren aldaketaren espedienteak, kreditu gehigarriak
5/2020bete egiten du aurrekontu egonkortasunaren (gerakinaren doiketaren
ondorioz),finantza iraunkortasunaren arloetan 2020rako ezarritako helburuak .
Ondorioz 2020ko Aurrekontuaren aldaketaren espedienteak, kreditu gehigarria
5/2020 espedienteak, 2019ko azaroaren 14koa,Gipuzkoako toki entitateek jarraitu
beharreko jarraibidea 2020rako aurrekontuak prestatu, onartu eta gauzatzeko 1
erregelako azken atalean zehazturikoa betez, hau da, egonkortasun helburuaren ez
betetzea diruzaintzako gerakina erabiltzearen ondorioz gertatu bada, planaren ordez
1/2013 Foru Arauaren 5. Artikuluaren hirugarren paragrafoan aurreikusitako
Komunikazioa egin beharko zaiola Udalbatzari dio.
1 Erregelaren azken paragrafoak dio plan ekonomiko finantzario bat egiteko
betebeharra zehazteko, apartatu honetan jarritako helburua bete izana 2020ko
aurrekontuaren likidazioaren bidez egiaztatuko da.
Hau horrela izanik kontu hartzaile honek ez du une honetan entitatearen finantza
iraunkortasunaren azterketa eta ebaluaketa egingo.
Azterketa hau 2020ko aurrekontuaren likidazioa egitean egingo da, beti ere erregela
honetan ezarritako helburua beteko ez balitz.
Azkoitian, 2020ko irailak 24ean
Kontuhartzaileak

ESKU9b70e609-b710-4260-914f-cb2cb9c40a4a

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, 232.000,00 € zenbatekoa.
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SARREREN KONTZEP
EDOTA GASTUEN PARTIDA

BALIABIDEEN KONTZEPTUA

EGUNEKO
KREDITUAK

SARRERA
BEHIN BETIKO
HAUNDIAGO/GAST
KREDITUAK
BAJAK

CONCEPTO DE INGRESOS O
PARTIDA DE GASTOS

CONCEPTO DEL RECURSO

CREDITOS
ACTUALES

MAYORES
CREDITO
INGRESOS Y O
DEFINITIVO
BAJAS EN GASTOS

2 1000.870,000,00,01

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretako/Remanente de Tesorería para gastos generales

2.379.539,14

232.000,00

2.611.539,14

SARRERA HAUNDIAGOAK GUZTIRA/TOTAL MAYORES INGRESOS

2.379.539,14

232.000,00

2.611.539,14

GUZTIRA/TOTAL

2.379.539,14

232.000,00

2.611.539,14

GASTUAK ETA KREDITU ALDAKETA EGITEKO PROPOSAMENA
AURREKONTUKO
PARTIDA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
5000,500,929,00,01

PROPUESTA DE REALIZAZIÓN DE GASTOS Y LA CORRESPONDI MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
EGUNEKO
IZENA
KREDITUAK
CREDITOS
DENOMINACIÓN
ACTUALES
Kreditu globala/Crédito Global

GUZTIRA KAP 5
2000,601,153,20,08
2000,601,153,20,01

Zalduntxoak 2-3 espaloia/Acera Zalduntxoak 2-3
Ibai Ondo-Altzibar eraberritzea/Renovación Ibai Ondo-Altzibar

GUZTIRA KAP 6

ESKU9b70e609-b710-4260-914f-cb2cb9c40a4a

GUZTIRA/TOTAL

GEHIKUNTZAK

GUZTIRA

AUMENTOS

TOTAL

10.190,00

20.000,00

30.190,00

10.190,00

20.000,00

30.190,00

81.000,00
0,00

77.000,00
135.000,00

158.000,00
135.000,00

81.000,00

212.000,00

293.000,00

91.190,00

232.000,00

323.190,00

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, 2020ko irailaren 24an egindako bileran, gaia aztertu
eta irizpena eman zuen, eta hau izan zen emaitza:
ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Sonia Vázquez, Janire
Igoa, Ainara Goenaga, Iraitz Otaño
ABSTENTZIOA: Jose Joakin Etxaniz.”
Ana Azkoi a andreak Diruzaintzako Gerakinarekin, honakoak direla jarri nahi
diren par dak esan du:


Kreditu globala.
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Zalduntxoen kaleko espaloia.
Ibaiondo kaleko segidako asfaltatzea (espaloia, barandak etab.).

Jose Joakin Etxaniz jaunak esan du, herrian zein obra egin behar diren
erabakitzen ez dutenez, kontra bozkatuko dutela.
Iraitz Otaño jaunak egin beharreko obrak direla deritzo, eta alde bozkatuko
dutela.
Jose Joakin Etxaniz jaunak herrian dirua nora eraman adostean parte hartu
behar dutela deritzo. Legealdi planaren zain dagoela esan du eta ekarpenak egiten
dituela.
Ana Azkoi a andreak ekarpenak egiteko eskatzen dio Jose Joakin Etxaniz
jaunari.
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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 , Iraitz
Otaño Mujika, Ainara Goenaga Andueza, Mikel Zengo ta Alberdi,
Ane Miren Peña Larrañaga, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
Joaris Olariaga, Angel Mª Etxeberria Ibarguren eta Janire Igoa
Merino.
Aurkako botoak: Jose Joakin Etxaniz Peña.
Beraz, Udalbatza Osoak kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko Azkoi ko
Udaleko 5 zenbakidun espedientea hasieraz onartzea gehiengoz erabaki du.

7.- KREDITU GEHIGARRIEN BIDEZ KREDITUAK ALDATZEKO ZUBIAURRE-ELKARGUNE
INSITUTUKO 1 ZENBAKIDUN ESPEDIENTEAREN HASIERAKO ONESPENA.
“ANTOLAKUNTZA BATZORDEAREN DIKTAMENA
1.- AURREKARIAK
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2020 urteko ZUBIAURRE ELKARGUNE INSTITUTOAREN Aurrekontuaren barnean
gastuen aurrekontu partiden arteko kreditu gehigarri bidez kredituak aldatzeko
izapidetzen den espedientea aztertu dugu.
Institutoko 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
ZUBIAURRE ELKARGUNE INSTITUTOA
KREDITU ALDAKETA ESPEDIENTEA
KREDITU GEHIGARRIA 1/2020
AURREKONTU EGONKORTASUNAREN ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN
HELBURUAK ETA GASTU ARAUA BETETZEARI BURUZKOA
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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
2020rako aurrekontuak prestatzeko, onartzeko eta gauzatzeko Gipuzkoako Toki
Entitateek jarraitu beharreko jarraibidea (2019ko azaroaren 14an argitaratuak GAO)
AZTERTUTAKO TRAMITEA: KREDITU ALDAKETAREN ONARPENA
1.-

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

1.1-

ENTITATE ZERRENDA:

AZKOITIKO UDALA
SAN JOSE EGOITZA
ZUBIAURRE ELKARGUNE INSTITUTOA
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1.2- HELBURUAK BETETZEARI BURUZKO EGIAZTAPENA
Aurrekontu aldaketaren espedienteak -2.414.020,79 euroko defizita du, SEC Nazio eta
Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera. Ondorio horretarako doiketa
adierazgarria egin beharra dago, aurretik onarturiko kreditu aldaketak 2019ko
Udaleko
diruzaintzako gerakinarekin finantziatu baita aurretiazko txertaketak
egiteko eta beste kreditu gehigarri batzuk finantzatzeko.
Doiketa honen zioa Diputatuen Kontseiluaren Akordioak, 2019Ko azaroaren
14koa,Gipuzkoako toki entitateek jarraitu beharreko jarraibidea 2020rako
aurrekontuak prestatu, onartu eta gauzatzeko 1 erregelako azken atalean
zehazturikoan dago. Bertan dio egonkortasun helburuaren ez betetzea diruzaintzako
gerakina erabiltzearen ondorioz gertatu bada, planaren ordez Komunikazioa egin
beharko zaio Udalbatzari.
Ondoren taula batean zehazten dira gerakinaren finantziazioa.
KREDITU ALDAKETAK

ESKU9b70e609-b710-4260-914f-cb2cb9c40a4a

Kreditu txertaketa 1/2020
Kreditu txertaketa 2/2020
Kreditu gehigarria 1/2020 udala
Kreditu txertaketa Elkargune 1/2020
Kreditu gehigarria 2/2020 udala
Kreditu gehigarria 3/2020 udala
Kreditu gehigarria 4/2020 Udala
Kreditu gehigarria 5/2020 Udala
Kreditu gehigarria 1/2020 Elkargune
GUZTIRA

Udalaren 2019ko aurreikusiriko
gerakina
503.514,95
1.420.933,68
10.000,00
208.613,26
20.000,00
230.000,00
319.050,00
232.000,00
181.763,17
3.125.875,06

. Honegatik doiketa 2.944.111,89 €koa da eta ondorioz espedienteak 711.854,27ko
superabita du. Kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko kapituluetako sarreren eta 1etik 7ra
bitarteko kapituluetako gastuen arteko diferentziarekin parekatu da, goian
zerrendatutako entitateen kontuak bateratuta.
Finantzen iraunkortasuna
2020ko abenduaren 31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia, guztira,
3.309.844,37€, 2019an likidatutako sarrera arrunten (15.802.667,16€) % 20,94 izango
da. Kalkulua egiteko, 2019ko 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
2020rako aurreikusitakoak, eta kendu zaizkio 2020rako aurreikusitako amortizazioak.
Zor biziaren zenbatekoan ez dira sartzen UFFFarengatik itzuli gabe gelditzen diren
saldoak baina atal honetan ez da doiketarik egin.
2020rako ezarritako helburua magnitude hori %70 baino txikiagoa izatea da.
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Hori dela eta, 2020ko Aurrekontuaren aldaketaren espedienteak bete egiten du
finantza iraunkortasunaren 2020rako helburua.
Gastuaren araua
Une honetan ez da gastu arauaren azterketa egingo. Hau, 2020ko jarraibideen
arabera, 2020ko aurrekontuaren likidazioa egitean egiaztatuko da.
1.3.- ONDORIOAK
2020ko ZUBIAURRE ELKARGUNE INSTITUTOAREN Aurrekontuaren aldaketaren
espedienteak, kreditu gehigarriak 1/2020 bete egiten du aurrekontu
egonkortasunaren (gerakinaren doiketaren ondorioz),finantza iraunkortasunaren
arloetan 2020rako ezarritako helburuak .
Ondorioz 2020ko ZUBIAURRE ELKARGUNE INSTITUTOAREN Aurrekontuaren aldaketaren
espedienteak, kreditu gehigarria 1/2020 espedienteak,
2019ko azaroaren
14koa,Gipuzkoako toki entitateek jarraitu beharreko jarraibidea 2020rako
aurrekontuak prestatu, onartu eta gauzatzeko 1 erregelako azken atalean
zehazturikoa betez, hau da, egonkortasun helburuaren ez betetzea diruzaintzako
gerakina erabiltzearen ondorioz gertatu bada, planaren ordez 1/2013 Foru Arauaren
5. Artikuluaren hirugarren paragrafoan aurreikusitako Komunikazioa egin beharko
zaiola Udalbatzari dio.
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1 Erregelaren azken paragrafoak dio plan ekonomiko finantzario bat egiteko
betebeharra zehazteko, apartatu honetan jarritako helburua bete izana 2020ko
aurrekontuaren likidazioaren bidez egiaztatuko da.
Hau horrela izanik kontu hartzaile honek ez du une honetan entitatearen finantza
iraunkortasunaren azterketa eta ebaluaketa egingo.
Azterketa hau 2020ko aurrekontuaren likidazioa egitean egingo da, beti ere erregela
honetan ezarritako helburua beteko ez balitz.
Azkoitian, 2020ko irailak 24ean
Kontuhartzaileak

Beraz, antolakuntza batzordeak ondorengo irizpena proposatzen dio Udalbatzari.
IRIZPENA
LEHENENGO: Proposamenean zerrendatzen diren ZUBIAURRE ELKARGUNE
INSTITUTOAREN gastuen aurrekontu partiden arteko kreditu gehigarria bidez egin
beharreko kreditu aldaketarako expedientea onestea, 181.763,17 € zenbatekoa.
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SARREREN KONTZEP
EDOTA GASTUEN PARTIDA

BALIABIDEEN KONTZEPTUA

EGUNEKO
KREDITUAK

SARRERA
BEHIN BETIKO
HAUNDIAGO/GAST
KREDITUAK
BAJAK

CONCEPTO DE INGRESOS O
PARTIDA DE GASTOS

CONCEPTO DEL RECURSO

CREDITOS
ACTUALES

MAYORES
CREDITO
INGRESOS Y O
DEFINITIVO
BAJAS EN GASTOS

2 1000.870,000,00,01

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretako/Remanente de Tesorería para gastos generales

208.613,26

181.763,17

390.376,43

SARRERA HAUNDIAGOAK GUZTIRA/TOTAL MAYORES INGRESOS

208.613,26

181.763,17

390.376,43

GUZTIRA

208.613,26

181.763,17

390.376,43

GASTUAK ETA KREDITU ALDAKETA EGITEKO PROPOSAMENA
PROPUESTA DE REALIZAZIÓN DE GASTOS Y LA CORRESPONDI MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
EGUNEKO
IZENA
KREDITUAK
CREDITOS
DENOMINACIÓN
ACTUALES

AURREKONTUKO
PARTIDA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA

1 0000,471,342,00,01

Masquatrori dirulaguntza

GUZTIRA KAP 4

ESKU9b70e609-b710-4260-914f-cb2cb9c40a4a

GUZTIRA

GEHIKUNTZAK

GUZTIRA

AUMENTOS

TOTAL

300.000,00

181.763,17

481.763,17

300.000,00

181.763,17

481.763,17

300.000,00

181.763,17

481.763,17

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, 2020ko uztailaren 24an egindako bileran, gaia
aztertu eta irizpena eman zuen, eta hau izan zen emaitza:
ALDEKO BOTOAK: Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Sonia Vázquez, Janire
Igoa, Ainara Goenaga, Iraitz Otaño, Jose Joakin Etxaniz.”

Ana Azkoi a andreak kreditu gehigarri honen bidez erabakitzen dela esan du
dagokion par dan txertatzea Masquatrori bideratu beharreko kopurua, gerakinean
erreserbatuta dagoena.
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Jose Joakin Etxaniz jaunak, zuloa tapatzeko dela ikusita eta aurrez adostua izan
denez, alde bozkatuko duela esan 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 , Iraitz
Otaño Mujika, Ainara Goenaga Andueza, Mikel Zengo ta Alberdi,
Ane Miren Peña Larrañaga, Laida Beristain Zubizarreta, Itziar
Joaris Olariaga, Angel Mª Etxeberria Ibarguren, Janire Igoa
Merino eta Jose Joakin Etxaniz Peña.
Beraz, Udalbatza Osoak kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko
Zubiaurre-Elkargune Ins tutuko 1 zenbakidun espedientea hasieraz onartzea aho batez
erabaki du.

8.- BEHIN BETIKO ONESPENEN BERRI EMATEA.
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Alkate jaunak honako behin be ko onespenen berri eman du:
“2020ko maiatzaren 27an Udalbatzak onartutakoak eta alegaziorik egon ez denez
behin be koz onartuak:


Etxez Etxeko Laguntza zerbitzuko erabiltzaileen ekarpen ekonomikoa zehazteko
kalkulu sistema aldatzea, eta ondoriozko ordenantza ﬁskalaren aldaketa.



Azkoi ko merkataritza lokal hutsak ekintzaile berrien bitartez berreskuratzeko
programaren oinarri arautzaileen aldaketa.

2020ko ekainaren 24an Udalbatzak onartutakoak eta alegaziorik egon ez denez behin
be koz onartuak:


2020ko udaleko aurrekontua gauzatzeko udal arauaren aldaketa.



Covid-19 gaitzaren krisiaga k bereziki kaltetutako kolek boentzat 2020ko
tasetan aparteko hobariak.



Azkoi ko Udalaren dirulaguntzen oinarri orokor eta espeziﬁko arautzaileak.
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2020ko uztailaren 15ean Udalbatzak onartutakoak eta alegaziorik egon ez denez behin
be koz onartuak:


Azkoi ko Udalaren diru-laguntzen Plan Estrategikoa 2020-2022ren aldaketa.

2020ko uztailaren 29an Udalbatzak onartutakoak eta alegaziorik egon ez denez behin
be koz onartuak:
2020 ekitaldirako langileen plan lla.”
9.- AURREKONTUARI BURUZKO INFORMAZIOA.
Ondoren, aurrekontuari buruzko informazioa era honetan eman da:

Oraingo ekitaldia/Ej.
corriente
GASTUAK

Oraingo ekitaldia/Ej.
Corriente
SARRERAK

Behin bet. aurr.
Pres. def.

Baimendua
Autorizado

Erabilia
Dispuesto

Onart. oblig.
Contraído

Ordainketa
Pagado

15.110.000,00

11.035.700,61

9.516.071,07

7.916.365,58

7.894.970,90

Behin bet. aurr.
Pres. Def.

Onar. esk. Garb
Dchos. Recs..

Bildut-garbia
Recaudado

Kobr. Dagoena
Pte. cobro

Itzulketak
Devoluciones

15.110.000,00

8.194.253,65

5.945.950,55

2.248.303,10

22.966,29

10.- GALDE ERREGUAK.
Ez da galde-erregurik aurkeztu.
Aztertzeko gai gehiago ez dagoenez, Alkate jaunak bilkurari amaiera eman dio,
arratsaldeko zortziak eta hogeita bost 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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