OHIKO OSOKO BILKURA

06/12

UDALAK 2012ko MAIATZAREN 29AN EGINDAKO OHIKO OSOKO BILKURAREN AKTA

BATZORDEKIDEAK:
ALKATEA:
Luis Intxauspe Arozamena jn.
ALKATEORDEAK:
Gloria Mendinueta Yeregi and.
Idurre Conde Santa Cruz and.
Asier San Emeterio Otegui jn.
ZINEGOTZIAK:
Miren Kistiñe Lujanbio Galdeano and.
Aitor Miner Aginaga jn.
Iker Goenaga Gubia jn.
Beñat Amenabar Perurena jn.
Nahiara Sanchiz Arregui and.
Estefanía Morcillo Cerdan and.
Jose Pérez Dominguez jn.
Andoni Amonarraiz Gómez jn.
Iñaki Barrio Sagastume jn.

2012ko maiatzaren 29an ohiko osoko bilera egin
da Hernaniko Udaletxean, arratsaldeko 19:00etan,
aurrez deialdia egina zegoelarik. Bilera Luis
Intxauspe
Arozamena
alkate
jaunaren
lehendakaritzapean egin da, eta bertan izan gara
alboan aipatutako batzordekideak eta neu, Arantxa
Urain Mendiburu idazkaria.

KONTU HARTZAILEA:
Antxon Garcia Nadal jn.
IDAZKARIA:
Arantxa Urain Mendiburu and.

1.- AKTA ONARTZEA: 2012-03-27 ETA 2012-04-24. - 2012ko martxoaren 27an eta 2012ko apirilaren
24an egindako bileren aktak aho batez onartu dira, baina martxokoan honako aldaketa hau eginda:
7. puntuaren azken idatz zatian “ez da onartu” dioen lekuan “onartu da” esan behar du. Puntuaren
izenburua: “Euskal Eskola Publikoa, laikoa eta euskaldun baten aldeko mozioa”.
2.- 2012KO APIRILAREN 20TIK 2012KO MAIATZAREN 24RA BITARTE HARTUTAKO EBAZPENEN BERRI
EMATEA. – 2012Ko apirilaren 20tik 2012ko maiatzaren 24ra bitartean pertsona bakarreko honako
organo hauek hartu dituzten ebazpenen berri eman da.
* Alkate jn.
* Zerbitzu Publikoetako delegatu jn.
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* Kiroletako delegatu jn.
* Hezkuntza eta Enpleguko delegatu and.
* Politika Sozialeko delegatu jn.
Morcillo andreak (Euskal Sozialistak) guztira 7.000 euroko diru kopurua suposatzen duten hainbat
dirulaguntza emateari buruz batzordean esandakoa esan du berriz ere (Euskal Memoria Fundazioa,
Independistakk saria, Gaindik gaindegi). Bere iritziz, gaur egungo egoera kontuan hartuta, diru hori
herri osoarentzat interesgarriagoak diren bestelako ekimenetara bidera zitekeen, argi eta garbi
partidistak diren horietara bideratu beharrean.
Alkate-lehendakariak ere batzordean esandakoa errepikatu du, alegia, egindako lana eta programak
oinarri hartuta eman direla dirulaguntzak. Bere ustez ekintza horiek oso garrantzitsuak dira.
3.- ALKATETZAK TOKIKO GOBERNU BATZARREN ORDU ALDAKETARI BURUZ EMANDAKO EBAZPENAREN
BERRI EMATEA. - Udalbatza Alkatetzak 2012ko apirilaren 23an emandako ebazpenaren jakinaren
gainean dago. Ebazpen horren bidez Tokiko Gobernu Batzarraren bilerak egiteko ordua aldatu zen:
aurrerantzean ostiralero goizeko 9:15 orduetan izango dira.
4.- ALKATETZAK EMANDAKO EBAZPENAREN BERRI EMATEA. EBAZPEN HORREN BIDEZ HERNANIKO
UDALAREN 2011KO AURREKONTU PROPIOAREN KITAPENA ONARTZEN DA. - Udalbatza alkateak
emandako honako ebazpen honen jakinaren gainean dago:
“DEKRETUA: Hernanin, bi mila eta hamabiko martxoaren hogeita zortzian.
Fondoen kontu-hartzaileak osatu duen Hernaniko Udalaren 2011ko aurrekontuari dagokion likidazioa
eta horren agiriak aztertu ondoren, eta horiekin ados egonik, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Udal
Entitateen Aurrekontu-Araudiaen abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 49.3 artikuluan emandako
ahalmenak erabiliz, honako hau
EBATZI DUT
Lehena.- 2011ko Hernaniko Udalaren aurrekontuaren likidazioa onartzea. Hona hemen horren
laburpena:
1.- Diruzaintzako izakin likidoak, 11-12-31n
Fondos líquidos de Tesorería a 31-12-11

2.026.923,93

2.- Kobratu gabeko saldoak, 11-12-31n
Saldos pendientes de cobro a 31-12-11

3.003.605,62

Aurrekontuko zordunak
Deudores presupuestarios
Aurrekontuz kanpoko zordunak
Deudores extrapresupuestarios
- Aplikatu gabeko kobrantzak
- Cobros pendientes aplicación
3.- Ordaindu gabeko saldoak, 11-12-31n
Saldos pendientes de pago a 31-12-11

2.895.055,10
155.302,84
(46.752,32)
4.229.503,63
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Gastuen aurrekontuko hartzekodunak
Acreedores presupuesto gastos
Sarreren aurrekontuko hartzekodunak
Acreedores presupuesto ingresos
Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak
Acreedores extrapresupuestarios
- Aplikatu gabeko ordainketak
- Pagos pendientes de aplicación

2.241.304,83
11.502,36
1.988.482,79
(11.786,35)

4.- Diruzaintzako gerakin gordina (1+2-3)
Remanente de Tesorería bruto (1+2-3)
5.- Saldo kobragaitzak
Saldos de dudoso cobro

801.025,92
(481.570,12)

6.- Diruzaintzako gerakin likidoa (4-5)
Remanente de Tesorería líquido (4-5)

319.455,80

7.- Finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintzako gerakina
Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada

309.385,37

8.- Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (6-7)
Remanente de Tesorería para gastos generales (6-7)
9.- Aurtengo aurrekontuko eragiketen emaitza
Resultado operaciones presupuestarias del Presupuesto vigente
10.- Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuetako eragiketen
emaitza
Resultado operaciones de presupuestos liquidados en ejercios
anteriores
11.- Doiketak, diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatutako
obligazioengatik
Ajuste obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería

10.070,43
(829.011,51)

(561.902,66)

731.223,14

12.- Doiketak, finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapenengatik
Ajuste desviaciones en gastos con financiación afectada

797.739,87

13.- Aurrekontu emaitza (9+10+11+12)
Resultado presupuestario (9+10+11+12)

138.048,84

14.- Txerta daitezkeen kreditu gerakinak
Remanentes de créditos susceptibles de incorporación

1.397.717,87

15.- Txertatu ezin diren kreditu gerakinak
Remanentes de créditos no incorporables

2.335.716,05

16.- Kreditu gerakinak, guztira (14+15)
Total Remanentes de crédito (14+15)

3.733.433,92
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Bigarrena.- Gipuzkoako Foru Aldundiari likidazio espedientearen kopia bidaltzea, Gipuzkoako Lurralde
Historikoako Udal Entitateen Aurrekontu-Araudiaren abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 49.5
artikuluan jasotakoa betez.
Hirugarrena.- Udal Osoko Bilkurari Dekretu honen berri ematea hurrengo bileran.”
Morcillo andreak (Euskal Sozialistak) esan du sor daitekeen egoerak kezkatu egiten dituela eta foru
funtsari dagokion zatia itzultzeko kadentzia bat eskatze aldera aurkeztutako mozioan proposatu
zutena berresten dutela.
Miner jaunak (Bildu) azaldu du itzuli beharreko kopurua ezin dela epeka itzuli eta Foru Aldundiak
emandako arauan adierazitakoaren arabera egin behar dela itzulketa.
5.- HERNANIKO OSASUN ETA GIZARTE ONGINTZARAKO UDAL PATRONATUA ERAKUNDE AUTONOMOAREN
2011KO EKITALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA ONARTZEN DUEN ALKATETZAKO DEKRETUAREN
BERRI EMATEA. - Udalbatza alkateak emandako honako ebazpen honen jakinaren gainean dago:
“DEKRETUA.- Hernanin, bi mila eta hamabiko apirilaren hogeita hiruan
Fondoen Kontuhartzaile Ordeak osatu eta Erakunde Autonomoko Zuzendaritza batzordeak 2012ko
apirilaren 18an onartu duen “Hernaniko Osasun eta Gizarte Ongintzarako Udal Patronatua” Erakunde
Autonomoko 2011ko aurrekontuaren likidazioa eta horren dokumentuak aztertu ondoren, eta beraiekin ados egonik, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Udal Entitateen Aurrekontu-Araudiaen abenduaren
19ko 21/2003 Foru Arauak 49.3 artikuluan emandako ahalmenak erabiliz, honako hau
EBATZI DUT
Lehena.- 2011ko “Hernaniko Osasun eta Gizarte Ongintzarako Udal Patronatua” Erakunde
Autonomoko aurrekontuaren likidazioa onartzea. Hona hemen horren laburpena:
1.-

Diruzaintzako izakin likidoak, 2011-12-31n
Fondos líquidos de Tesorería a 31-12-2011

447.407,04

2.-

Kobratu gabeko saldoak, 2011-12-31n
Saldos pendientes de cobro a 31-12-2011

381.029,43

Aurrekontuko zordunak
Deudores presupuestarios
Aurrekontuz kanpoko zordunak
Deudores extrapresupuestarios
- Aplikatu gabeko kobrantzak
- Cobros pendientes aplicación
3.-

381.029,43

Ordaindu gabeko saldoak, 2011-12-31n
Saldos pendientes de pago a 31-12-2011
Gastuen aurrekontuko hartzekodunak
Acreedores presupuesto gastos
Sarreren aurrekontuko hartzekodunak
Acreedores presupuesto ingresos

814.217,89
515.775,24
1.135,75
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Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak
Acreedores extrapresupuestarios
- Aplikatu gabeko ordainketak
- Pagos pendientes de aplicación
4.-

Diruzaintzako gerakin gordina (1+2-3)
Remanente de Tesorería bruto (1+2-3)

5.-

Saldo kobragaitzak
Saldos de dudoso cobro

6.-

Diruzaintzako gerakin likidoa (4-5)
Remanente de Tesorería líquido (4-5)

7.-

Finantzaketa lotua duten gastuetarako diruzaintzakogerakina
Remanente de Tesorería para gastos con financiación
afectada

8.-

Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (6-7)
Remanente de Tesoreria para gastos generales (6-7)

9.-

Aurtengo aurrekontu eragiketen emaitza
Resultado operaciones presupuestarias del Presupuesto
vigente

10.-

Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuetako
eragiketen emaitza
Resultado operaciones de presupuestos liquidados en
ejercicios anteriores

11.-

12.-

Doiketak, diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatutako
obligazioengatik
Ajuste obligaciones financiadas con Remanente de
Tesorería
Doiketak, finantzaketa lotua duten gastuen
desbiderapenengatik
Ajuste desviaciones en gastos con financiación afectada

13.-

Aurrekontu emaitza (9+10+11+12)
Resultado presupuestario (9+10+11+12)

14.-

Txerta daitezkeen kreditu gerakinak
Remanentes de créditos susceptibles de incorporación

15.-

Txertatu ezin diren kreditu gerakinak
Remanentes de créditos no incorporables

16.-

Kreditu gerakinak, guztira (14+15)
Total Remanentes de crédito (14+ 15)

297.306,90

14.218,58
3.588,65
10.629,93

1.991,11

8.638,82
(58.235,15)

(0,01)

31.454,35

(1.991,11)
(28.771,92)
24.155,84
2.038,68
26.194,52
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Bigarrena.- Gipuzkoako Foru Aldundiari likidazio espedientearen kopia bildaltzea, Gipuzkoako
Lurralde Historikoako Udal Entitateen Aurrekontu-Araudiaren abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak
49.5 artikuluan jasotakoa betez.
Hirugarrena.- Udal Osoko Bilkurari Dekretu honen berri ematea hurrengo bileran.”
6.- KREDITUEN ALDAKETARAKO 1/2012 ESPEDIENTEAREN BERRI EMATEA (HERNANIKO UDALEKO
AURREKONTUAREN KREDITU GERAKINAK SARTUZ). - Alkateak 2012ko apirilaren 23an emandako
ebazpenaren berri eman da. Horren bidez kredituen aldaketarako 1/2012 espedientearen berri
ematen da, Hernaniko Udalaren 2012ko aurrekontuari kreditu gerakinak sartzearen ondoriozkoa
(1.397.717,87 euro).
7.- 2012KO OTSAILAREN 28KO 2. PUNTUAREN ZUZENKETA (2012KO URTARRILAREN 28TIK 2012KO OTSAILAREN 23RA BITARTE HARTUTAKO EBAZPENEN BERRI EMATEA). - – 2012ko otsailaren 28ko aktaren
2. puntuan akatsa dagoela ikusi da (“2012ko urtarrilaren 28tik 2012ko otsailaren 23ra bitarte hartutako ebazpenen berri ematea”). Beraz, honen bidez zuzendu egingo da, honela:
Aipatutako puntuan agertzen diren pertsona bakarreko organoen zerrendaren ordez, beste zerrenda
hau jarri behar da:
*
*
*
*
*

Alkate jn.
Zerbitzu Publikoetako delegatu jn.
Kiroletako delegatu jn.
Hezkuntza eta Enpleguko delegatu and.
Politika Sozialeko delegatu jn.

8.- 2011KO URRIAREN 26KO 10. PUNTUAREN ZUZENKETA (ORDENANTZA FISKALAK 2012). - 2011ko
urriaren 26ko aktako 10. puntuaren idatz zatiren batean akatsa dagoela ikusi da (“2012ko
ordenantza fiskalak”). Akats hori 2011ko abenduaren 29ko Ogasun eta Ondare BatzordeaKontuetarako Batzorde Berezian ikusi zen baina orain arte ez da osoko bilkuraren aktan zuzendu.
Hortaz, honen bidez akatsa zuzendu eta erabakia, oso-osorik, honela idatzita geratuko da:
10.- ORDENANTZA FISKALAK 2012.–
Lehena.- Ordenantza fiskalen eranskin hauek aldatzea, 2012ko urtarrilaren 1etik aurrerako
ondorioekin.
1. ZERGAK:
1.1.- ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA
1.- Zergaren kuotak zehazteko karga mota hau finkatuko da:
%3ko igoera
Hirilur Ondasun Higiezinen gaineko Zergari aplikagarri zaizkion karga tasak:
-

Lurzoru erresidentzialean kokatutako hiri ondasunak:

ehuneko 0,1895
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-

Lurzoru industrial edo tertziarioan kokatutako hiri ondasunak:

ehuneko 0,4771

Landalur Ondasun Higiezinen gaineko Zergari aplikagarri zaion karga tasa ehuneko 0,9887
koa da.
1.2.- EKONOMI JARDUEREN GAINEKO ZERGA
Gutxieneko kuotak igotzeko %2,2 koefiziente mantentzen da
1.3.- TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA
%3ko igoera, turismoen azken hiru tarifak ezik, (hauen igoera %5, %7,5 eta %10a da, hurrenez
hurren)
Potentzia eta ibilgailu mota
Turismoak:
9 zaldi fiskaletik beherakoak
9 eta 11,99 zaldi fiskal bitartekoak
12 eta 13,99 zaldi fiskal bitartekoak
14 eta 15,99 zaldi fiskal bitartekoak
16 eta 19,99 zaldi fiskal bitartekoak
20 zaldi fiskaletik gorakoak
Autobusak:
21 plaza baino gutxiago
21 eta 50 plaza bitartean
50 plaza baino gehiago
Kamioak:
1.000 kg-tik beherako karga erabilgarria
dutenak
1.000 eta 2.999 kg bitarteko karga erabilgarria
dutenak
2.999 kg-tik gorako eta 9.999 kg bitarteko
karga erabilgarria dutenak
9.999 kg-tik gorako karga erabilgarria dutenak
Traktoreak:
16 zaldi fiskal baino gutxiago
16 eta 25 zaldi fiskal bitartean
25 zaldi fiskal baino gehiago
Trakzio mekanikoko ibilgailuak eramandako
atoiak eta erdi-atoiak:
750 kg-tik gorako eta 1.000 kg-tik beherako
karga erabilgarria dutenak
1.000 eta 2.999 kg bitarteko karga erabilgarria
dutenak
2.999 kg-tik gorako karga erabilgarria dutenak

igoera koef.

2012 kuota

1,48
2,17
2,37
2,43
2,50
2,58

27,25
80,00
145,20
208,15
276,35
348,60

2,30
2,32
2,37

191,30
274,95
351,30

2,30

97,10

2,30

191,30

2,32
2,37

274,40
350,65

2,27
2,29
2,29

40,05
63,50
190,50

2,27

40,05

2,29
2,29

63,50
190,50
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Otros vehículos:
Ziklomotoreak
125 cm³ bitarteko motozikletak
125 cm³ baino gehiagoko eta 250 cm³
bitarteko motozikletak
250 cm³ baino gehiagoko eta 500 cm³
bitarteko motozikletak
500 cm³ baino gehiagoko eta 1.000 cm³
bitarteko motozikletak
1.000 cm³-tik gorako motozikletak

2,28
2,28

10,27
10,27

2,37

18,30

2,42

37,40

2,42
2,42

74,80
149,60

1.4.- ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA
Karga mota
1.- 21.000 eurotik beherako kostua duten obrak .......................................................

%0

2.- Erregimen Orokorreko Babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko obrak …...........

%2

3.- Erregimen Tasatutako Babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko obrak ……........

%3,5

4.- 21.000 euro eta 150.000 euro bitarteko kostua duten obrak ………………………

%4

5.- 150.000 euro eurotik gorako kostua duten obrak ………………………………………

%5

6.- Nekazaritzako jarduerekin zerikusia duten instalazio edo eraikinetako obrak:
- 21.000 euro eta 150.000 euro bitarteko kostua …………………………………
- 150.000 eurotik gorako kostua ………………………………………………………

%1,32
%1,65

7.- Nekazaritza jarduerarekin zerikusia duten etxebizitzetarako xedea duten
eraikinetako obrak, betiere etxebizitza hori ustiapenaren titularraren ohiko
etxebizitza gisa erabiltzen bada (dedikazio osoa duenean):
- 21.000 euro eta 150.000 euro bitarteko kostua
- 150.000 eurotik gorako kostua
8.- Nekazaritza jarduerarekin zerikusia duten etxebizitzetarako xedea duten
eraikinetako obrak, betiere etxebizitza hori ustiapenaren titularraren ohiko etxebizitza
gisa erabiltzen bada (dedikazio partziala duenean):
- 21.000 euro eta 150.000 euro bitarteko kostua
- 150.000 eurotik gorako kostua

%1,32
1,65%

%3
%3,75

9.- Dolarea izanik, sagardo naturala egiten duten eta "txotx" garai ofizialetik kanpo
botilako sagardoa saltzea beste ustiapenik egiten ez duten sagardotegiek,
handitzerik eragin gabe, lehendik dauden instalazio eta eraikinetan egindako obrak
eta berrikuntzak
- 21.000 euro eta 150.000 euro bitarteko kostua
- 150.000 eurotik gorako kostua

%1,32
%1,65
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1.5 HIRILURREN BALIOAREN GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA.
Ez dago aldaketarik
2.- UDAL JABETZA PUBLIKOA OKUPATZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK:
Ordenantza Fiskalaren ondoko eranskin hauen kuotak aldatuko dira:
2.1. IBILGAILUAK ESPALOIETAN ZEHAR FINKEN BARRUKO ALDERA SARTZEA ETA HORIEK BIDE PUBLIKOAN
DUTEN APARKAMENDU ERRESERBA.
%3ko igoera
2.1.1 Tarifak:
Kontzeptua

Euro

Ibilgailuak espaloietan barrena sartzea (igarobide partikularrak, industria, garaje
publiko eta kolektiboetarako igarobidea):
-toki bakoitzeko …………………………………………………………………………………

8,40

Bide publikoan espazioak erreserbatzea:
- Metro linealeko edo zati bakoitzeko ……………………………………………………..

32,90

Ibilgailua utzi nahiz aparkatzea debekatzea:
- Metro linealeko edo zati bakoitzeko ………………………………………………….

16,45

2.2.- HORNIKUNTZA ZERBITZUAK USTIATZEKO ENPRESEK ORDAINDU BEHARREKO TASAK, UDAL JABETZA
PUBLIKOKO LURRA, HEGADA ETA LURRAZPIA OKUPATZEAGATIK.
Karga-tasa mantendu egiten da.
2.3. BIDE PUBLIKOEN APROBETXAMENDU BEREZIAK
%3ko igoera
Kanpoko mahaiak (mahai bat eta lau aulkirentzat):
Urteko iraupena, m2 edo zatiko
Udako iraupena (maiatzaren 1etik urriaren 31a arte), m2 edo zatiko
Terraza, instalazio finkoekin (estalkidun itxitura, toldo, markesina edo antzekoak):
m2 edo zatiko
Makina automatiko eta antzeko instalazioekin okupatzeko, aldi baterako edo behin betiko,
unitatea (gehi 14,50 m2 urteko)

Bide publikoa okupatzea, hesi, salgai, aldamio eta abarrekin
Salgaiak, hondakinak, lurra, harea, materialak: m2 edo zatika eta eguneko
Hesiak, aldamioak edo bestelako instalazio egokiak: m2 edo zatika eta eguneko

34,45
22,90

182,45

12,70

2,20
0,47
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Zakarrak, aldamioak, edo bestelako instalazio egokiak. M2 edo zatika eta eguneko
Zutabe, eustaga edo eusteko beste hainbat elementu. Bakoitzeko eta
hamabostaldiko edo zatika
Kalean, salmenta postu finkoa:
Izozkiak (maiatzaren 1etik urriaren 31 arteko aldia)
Gaztainak (urriaren 1etik martxoaren 31 arteko aldia)
Txurro eta buñuelo postua (hileko edo zatika)
Gainontzeko baimendutako artikuluak (m2ko edo zatika) eguneko

3,60
7,51

367,30
102,35
183,55
9,15

Jai nagusietan eta auzoetako jaietan barraka eta jolasguneekin okupatzea:
Hitzarmena Gipuzkoako Ferialarien Elkartearekin.
Zirko ikuskizunak edo antzekoak:
1.000 ikusleentzat, eguneko
1.000 ikusleentzat baina gehiago, eguneko
746,75€ko fiantza bat ezarriko da, udal teknikoen oniritzia jaso ondoren itzuliko
litzatekena.

229,45
302,90

Bide publikoa jaiegunetan okupatzea (San Joan, Inauteriak, San Inazio, etab.), Gipuzkoako
Ferialarien Elkartearekin izenpetutako Hitzarmenaz kanpo geratzen diren postuak
Bisuteria, larrukingintza, eskulangintza, arropa, etab. metroko:
Eguneko
Jai-eguneko
Hanburgesak, ogitartekoak, etab. Saltzea, metroko eta eguneko

18,20
55,05
38,40

Bide publikoa okupatzea kioskoekin, prentsa saltzeko postuekin, ONCEko kabinekin eta
bestelakoak
Prentsa kioskoak, m2 bakoitzeko urtean
Prentsa saltzkeo postuak, hilean

28,40
4,50

ONCEko kabinak:
Hirigune zaharrean eta zabalkundean (1 eta 2 hirigintza eremuak) urtean
Gainerako kaleetan, urtean

283,25
169,95

Kutxazain automatikoak nahiz beste zerbaiten produkturen bat fatxadatik eskaitzen duten
autozerbitzuak, instalazio bakoitzeko eta urteko

157,60

Jaurduerak ekonomikoak burutzen diren lokalean aurrekaldean utzitako elementuak, edo
lurzoroa aprobetxatzea salgaiak eta zerbitzuak irabazteko asmoz erakusteko edo banatzea.
Eguneko okupazioa, m2 edo zatiko

0,28

2.4.- ASTEKO FERIA ETA UDALETXEKO ARKUPEETAKO SALTOKIEZ BIDE PUBLIKOA OKUPATZEA
%3ko igoera

Kontzeptua
Baserriko barazkiak, eguneko (metro linealeko) 2,9m X 2mko saltokia eguneko

Euroak
0,74
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Loreak, haziak eta eratorriak
Urdaiazpikoa, hestekiak oro har, gazta eta gurinak
Olibak, pepinilo eta antzekoak
Baserriz kanpolo barazkiak, hal nola baratxuri, patata, era guztietako fruta, meloi eta antzekoak
Fruitur lehorren, hala nola, mahaspasa, piku, ur, amanda eta antzekoak, eta arrautzen
salmenta
Pastak, gailetak, konfitegia oro har
Txori, arrain, eta eskortako animalia txikien salmenta, kaiolak, arraintokiak eta animalia
horientzako elikaiak
Zerri, behi eta zaldiak
Liburu, aldizkari, egunkari eta antzekoen salmenta
Kasete, disko eta antzekoen salmenta
Larrukiak, bisuteria, koadroak, jostailuak eta opariak
Nekazaritzako lanabesak eta
Nekazal lanetarako erremintak eta tresnak
Alfonbrak, tapizak, koltxoiak, ehunak, arropak oro har
Oinetako denda
Sukaldeko tresnak, burdindegia, kristalak, paper pintatuak, aterkiak eta antzekoak
Botilaratutako edari eta likoreak
Sagardo eta txakolinak
Eskulanak eta artisautza
Kosmetika eta drogeria

4,60
18,45
11,65
11,65
11,65
11,65
9,40
4,60
9,40
16,35
16,35
4,60
18,45
13,80
13,80
13,80
39,40
21,85
9,40
16,35

2.5.- UDALETXEKO ARKUPEETAN LOREAK SALTZEKO SALTOKIAK “SANTU GUZTIEN EGUNA”.
%3ko igoera
Kontzeptua
Loreak saltzea eguneko

Euro
65,00

3.1.- AUTO-TAXI ETA GAINERAKO AKURA-IBILGAILUEN LIZENTZIA ETA BAIMEN ADMINISTRATIBOAK
EMATEA
%3ko igoera

Kontzeptua
Auto-taxietarako lehen lizentzia
Auto-turismoen lehen lizentziak
Abonu eta zerbitzu berezi eta abonuetarako lehen lizentziak
Eman diren eta indarrean dirauten lizentzien transmisioak plaza kopurua bereizi gabe, gehi
%10 transmisioa egiten den diru kopuruaren gain
Emandako lizentzia duten ibilgailuen ordezkapena
Ibilgailuen urteroko berrikustapenak
Gidari baimenak luzatzea

483,30
483,30
483,30
966,55
38,80
19,45
19,45

3.2.- HIRIGINTZAKO LIZENTZIAK EMATEA
%3ko igoera
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Kontzeptua
Obra egiteko lizentziak
600 € eta 6.000 € bitarteko aurrekontua duten obretarako lizentziak
6.001 € eta 21.000 € bitarteko aurrekontua duten obretarako lizentziak
21.000 €-tik gorako aurrekontua duten obretarako lizentzia
Lehen erabilerako lizentziak:
Etxebizitza bakoitzeko
Merkataritza lokalak: eraikitako m2 bakoitzeko
Hirugarren sektoreko erabilerako lokalak: eraikitako m2 bakoitzeko
Garaje plaza bakoitzeko
500 m2 edo gutxiagoko azalera duten industria bakoitzeko
500 m2-tik gorako azalera duten industria bakoitzeko
Lerrokadurak, fatxadako metro lineal bakoitzeko

Euroak
68,60
251,50
691,55
68,60
1,18
0,72
14,30
345,75
691,55
7,85

Aurreko lizentziak luzatzea edo eskualdatzea, kuota likidoaren kopuruaren ehunekoaren arabera %30
lurzatiketa/banatzea
206,90
Merkataritzarako lokala etxebizitza izatera aldatzeagatik edo alderantziz eskuratu beharreko
lizentzia
206,90
Lur mugimenduak egiteko lizentzia
453,20
3.3.- HIRIGINTZA GAIETAN LIZENTZIAK, BAIMENAK ETA ESPEDIENTEAK LUZATU ETA EMATEA
%3ko igoera
Kontzeptu
Hirigintza kuotak kobratzea
Konpentsazio Batzordearen aldeko desjabetze espedientea
Udalari urbanizazioa lagatzea
Aurri espedientea
Planeamenduko elementuen aldaketa: Ogasun eta Ondare batzordeak kasu bakoitza aztertuko
du, administrazio kostuaren balorazioaren txostena egin ondoren

Euroak
2.017,35
1.835,55
5.967,40
1.302,75

3.4.- ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO ETA INSTALAZIOAK EZARRI EDO ALDATZEKO LIZENTZIAK
%3ko igoera
Kontzeptua
Euro
Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren
arabera jarduera lizentzia eskuratzetik salbuetsita dauden jardueren irekiera lizentziak:
1. Merkataritza eta zerbitzuetako lokalak
469,60
2. Nekazaritzako jarduerak
447,55
3. Abeltzaintzako jarduerak
447,55
Jarduera lizentziak eta irekiera lizentziak:
1. Ostalaritza
806,85
2. Finantza erakundeen lokalak
1.055,85
3. Merkataritza eta zerbitzuetako lokalak
806,85
4. Industri jardueretarako lokalak
1.055,85
768,0
5. Nekazaritzako jarduerak
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6. Abeltzaintzako jarduerak
7. Garaje jardueretarako lokalak (garaje plaza bakoitzeko)
Titular berari dagoeneko emandako eta lizentzia berririk eman behar izatea ez dakarten
jarduera legeztatzeak edo handitzeak Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesteko
otsailaren 27ko 3/1998 Lege orokorraren arabera jarduera lizentzia eskuratzetik salbuetsita
dauden jardueren irekiera lizentziak

768,00
28,40

447,55

Jarduera lizentziak eta irekiera lizentziak:
Instalazioak legeztatzea, jartzea edo aldatzea (ur biltegiak, haize egokitua, etab.)
Lokalen eskualdaketak edo titular aldaketak, jarduera berari eusten bazaio eta jarduera
eta irekiera lizentziak indarrean dagoen legediaren arabera baldin badauzkate

806,85

806,85
Lizentzian aldaketaren gai den jarduerari dagokion kopurua

%50

3.5.- SU ITZALKETA ETA HERRI BABESERAKO ZERBITZUAK:
%3ko igoera
Kontzeptua
Zerbitzu arduraduna, orduko
Zerbitzuko kideak, orduko
Motobonba, orduko
Mahukak, metroko
Edapen handiko aparra isurtzea, erabilitako 20 kiloko bidoi bakoitzeko
Ibilgailua, orduko
Motozerra, orduko
Tresneria elektrogenoa, orduko
Eskailerak, erremintak, sokak eta abar, orduko

Euro
39,95
34,95
76,80
9,90
217,90
11,50
4,00
7,70
3,80

3.6.- UDAL HILERRIAN ZERBITZUAK ETA EMAKIDAK GAUZATZEA.
2011ko tarifak mantendu egiten dira
3.7.- SANEAMENDUKO ZERBITZUA
Tarifak igotzeko proposamena pendiente geratuko da, Añarbeko Mankomunitatearen azken datuak
ezagutu arte
Saneamenduko zerbitzuarengatik ordaindu beharreko diru kopurua ur kontsumoagatik ordaindu
beharreko zenbatekoaren %75ekoa izango da (zergak sartu gabe)
3.8.- HONDAKINEN BILKETA
%3ko igoera
ETXEBIZITZAK

Zerbitzua

Hiriguneko etxebizitzak
Hiriguneko etxebizitzak,

Asteko
zerbitzua
7
4

Tarifa
koefiziente
a
1
0,6

2012€/seihilekoa TARIFA
43,80
26,30
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autokonpstatuz
Landa eremuko etxebizitzak
Landa
eremukoetxebizitzak,autokonpostatuz

7

0,7

4

0,42

30,65
18,40

MERKATAL ESTABLEZIMENDUAK

Asteko zerbitzua
Zerbitzua

Ontzi Pap/kar
Organikoa arinak
t

Errefusa

2012Tarifa €/seihilekoa
Errefusa
Arrunta €
€/kg

Sortzaile txikia
(10 l. ontzia +gurpilik gabeko
ontziak)
Sortzaile txikia
(10 l. ontzia + gurpilik
gabeko ontziak) materia
birziklagarria nahastua
badago
Sortzaile handiak (10 l. ontzia
+ ontziak gurpilekin)

3

2

1

1

52,55

0,13

3

2

1

1

52,55

0,37

3

2

2

1

144,45

0,13

Sortzaile handiak (10 l.
Ontzia + ontziak gurpilekin)
materia birziklagarria
nahastua badago
Sortzaile handiak

3

2

2

1

144,45

0,37

3

2

2

1

189,10

0,13

Sortzaile handiak materia
birziklagarria nahastua
badago

3

2

2

1

189,10

0,37

Sortzaile handiak

4

2

2

1

315,20

0,13

Sortzaile handiak materia
birziklagarria nahastua
badago

4

2

2

1

315,20

0,37

Tamaina handiko hondakinak atez ate biltzea zerbitzu bakoitzeko

12,61

3.9.- UR HORNIDURA
9.1.- UR HORNITZEA, Tarifak, lauhilabeteko zenbatze.


Zerbitzu-kuota finkoa.

Kuota hau ur hornikuntza zerbitzua abonatuaren eskura jartzeari dagokio, eta kontagailuaren
kalibrearen arabera ezartzen da. Kuota uraren pasabide sekzioarekiko proportzionala da eta,
horrenbestez, erabiltzaileak erabilgarri duen ur emariarekiko.
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Kalibrea milimetroetan
13
15
20
25
30
40
50
65


Euro
18,18
20,84
21,42
27,40
36,95
47,70
56,05
99,00

M3ko kontsumo, erabiltzailearen eta zatien arabera bereiztu beharko da.

1.- Etxeetako hornidura, hiri-lurrean eta landa-lurrean (baserriak)
65 m3 arte
65 m3 baino gehiago

0,53
1,01

2.- Merkatal eta garajeetako hornidurak
35 m3 arte
35 m3 baino gehiago

0,70
1,16

3.- Ostalaritza, industria, eta zerbitzuetako hornidurak
65 m3 arte
65 m3tik gora 600 m3ra bitartean
600 m3 baino gehiago

0,98
1,81
2,18

4.- Eraikuntza, obra eta zundaketako jardueretako hornidurak
50 m3 arte
50 m3 baino gehiago

1,55
1,99

5.- Sute aurkako hornidurak
Zatirik gabe: 0,46 € x m3 (estolderian salbuetsita)
6.- Jabedun finkak ureztatzeko eta igerilekuetako hornidurak.
500 m3 arte
500 m3 baino gehiago

1,70
2,14

7.- Udaletxeko eta bere Erakundeetako, Autonomiadunetako zein Patronatuetako hornidurak
Etxeetako kuota
65 m3 arte
65 m3 baino gehiago

0,53
0,98

8.- Ondoko taldeetako hornidurak: Ikastetxe, ospitale, anbulatorio (Osakidetzaren menpean dauden
osasun zerbitzuak), hirugarren adineko egoitza, Udalak aitortutako Auzo Elkarte, eta Udalaren
Intereserako elkarteen erregistroan inskribatutako Elkarte, DYA eta Gurutze Gorria,
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Etxeetako kuota
65 m3 arte
65 m3 baino gehiago

0,53
0,98

9.2.- UDAL SAREAREKIKO HARTUNEAK
1.- Obra hartuneak
Obra hartunerako zein behin betikorako zenbateko berdinak eskatuko dira, eta, erabilitako
kalibrearen arabera izango dira zenbatekoak horiek.
2.- Behin betiko hartuneak
Kalibre mota
15 mm-rainokoak
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
60 mm suterako
80 mm
80 mm suterako
100 mm
100 mm suterako

Euro
263,13
315,75
379,45
487,85
596,25
704,65
813,05
433,60
975,65
487,85
1.084,10
596,25

3.- Behin betiko hartuneak ordeztu edo handiagotzeagatik eskaturiko hartunearen preziotik benetan
ezarritako hartunean preziora dagoen tarte
9.3.- SARERA LOTZEKO ESKUBIDEAK
Tasa hau ordaindu beharra sorraraziko da jabeek, lehen erabilera eman ondoren, bere ondasun
higiezinerako ur hornidura eskatzen duenean, Udalaren Ur Zerbitzuko Araudian ezarritakoaren
arabera.
Horrela, kontratua izenpetu aurretik, eskatzaileak tasaren autolikidazioa aurkeztu beharko du.
Kalibre mota
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
50 mm suterako
60 mm
60 mm suterako
80 mm

Euro
84,20
126,30
189,70
271,00
379,45
639,60
352,30
813,05
444,50
948,55
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80 mm suterako
100 mm
100 mm suterako

477,00
1.138,30
569,15

9.4.- KONTAGAILUAK AZTERTZEA
Tasa hau ordaindu beharra sorraraziko du kontagailua egiaztatzeko eskaera eskatzen denean,
erreklamazioak kudeatzeko garaian,. Kudeaketa hori honela egingo da:
a) abonatutakoak erreklamazioa idatziz egin beharko du, eta erreklamazioari irtenbide egokia
emateko bidezko jotzen dituen gauza guztiak adierazi beharko ditu. Hilabeteko epea dauka,
gehienez ere, borondatezko ordainketa egiteko epea bukatzen denetik aurrera.
b) Erreklamazioa aurkezten bada ere bilketa prozedura ez da entengo, salbu eta zerbitzua
ematen duen enpresak lekuan bertan ur kontagailuren baten egiaztatze txostena egin behar
izatea gertatuz gero. Hori gertatuz gero erreklamaziogileak zerbitzuaren kostua ordaindu
beharko du, hauxe da:

Diametro
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm

Euro
42,10
47,36
52,63
59,60
65,05

3.10.- HAURRESKOLAKO JANGELA
Ez dago aldaketarik
3.11.- ”HERNANI” MUSIKA ESKOLA PUBLIKOA ETA “KANTUZ” MUSIKA ESKOLA
Ez dago aldaketarik
3.12.- BITERI KULTUR ETXEKO TAILERRAK
Ez dago aldaketarik
3.13.- UDAL EUSKALTEGIA
Ez dago aldaketarik
3.14.- UZTAILEKO UDALEKUAK
%3ko igoera
Kontzeptua
Kanpamendu irekien matrikula
Udako jardueren matrikula

Euro
92,45
92,45

3.15.- “HERNANIKO OSASUN ETA GIZARTE ONGINTZARAKO UDAL PATRONATUA” ERAKUNDE
AUTONOMOKO ZERBITZUAK ERABILTZEA
%3ko igoera
15.1.- ZAHARREN EGOITZA
5.- Tasen zenbatekoa
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Zaharren egoitzan 1998ko urtarrilaren 1a baino lehen onartutako egoiliar gaituak:
26,60€/egun.

Zaharren egoitzan 1998ko urtarrilaren 1etik 2004ko abenduaren 31 bitarte onartutako egoiliar
gaituak: 35,92€/egun.

Zaharren egoitzan 2005eko urtarrilaren 1etik aurrera sartutako egoiliar gaituak: 66,19€/egun.

15.2.- EGUNEKO ZENTROA
5.- Tasen zenbatekoa
1.- Eguneko zentroko egonaldiaren tasa.
1.1.- Lanegunak: astelehenetik ostiralera:
Egoiliar gaituak: 33,41 euro pertsonako eta eguneko.
1.2.- Asteburu eta jaiegunak:
Erabiltzaile gaituak: 41,77€ pertsonako eta eguneko.
2.- Ekonomia-ekarpena.
Egoiliarrak gutxienez ere 4,02 euro ordainduko ditu eguneko, familia unitatearen irabaziak
edonolakoak izanda ere. Tasa hilero likidatuko da, eta hori ezin izango da 801,82 euro baino
handiagoa izan.
8.- Eguneko Zentroan ematen diren hainbat gehigarrizko zerbitzu, onuradunak ez direnentzako:
Otorduak:
Gosaria:

1,70€

Bazkaria:

3,65€

Merienda:

1,30€

15.4.- ZAHARREN EGOITZA EKITALDI ARETOA ERABILZEA
A. Lanegunak: astelehenetik ostiralera:
I. epigrafea.- Ekitaldi aretoa erabiltzea ikus-entzunezko materialik gabe: 28,94€/ordu.
II.epigrafea.- Ekitaldi aretoa erabiltzea ikus-entzunezko materialik gabe: 56,65€/ordu.
B. Asteburu eta jaiegunak:
I. epigrafea.- Ekitaldi aretoa erabiltzea ikus-entzunezko materialik gabe: 32,60€/ordu.
II.epigrafea.- Ekitaldi aretoa erabiltzea ikus-entzunezko materialik gabe: 65,15€/ordu.

15.5.- ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA
Lanegunak: Gipuzkoako Foru Aldundiak izango duen KPIaren gehikuntza.
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Igande eta jaiegunak: Gipuzkoako Foru Aldundiak izango duen KPIaren gehikuntza.
Gipuzkoako Foru Aldundiak Hernaniko Osasun eta Gizarte Ongintzarako Udal Patronatuari 2011ko
lehenengo hilabetean jakinaraziko dio zein izango den zerbitzu ordu bakoitzeko tasa handiena.
15.7.- GIZARTE LOJAMENDUAREN ZERBITZUA
10. puntua sartzea:
10. Hobaria
Erabiltzailearen urteko diru-sarrera gordinak 8.979,60 euro baino gutxiago baldin badira,
Zuzendaritza Batzordeak kasu bakoitzari aplikatuko dio txosten sozialaren arabera.
3.16 .- HERNANIKO UDAL KIROLDEGIKO ZERBITZUAK ERABILTZEA
Igoera : 3%
a) Kiroldegian hamabi hilabetez abonatutakoen kuotak:

Familiarra
Banakakoa
Adintxikikoa
Kirolari federatuak

2012
220,60
146,05
91,60
17,60

b) Kiroldegian sei hilabetez abonatutakoen kuotak:

Familiarra
Banakakoa
Adintxikikoa

2012
143,40
94,85
59,55

d) Kiroldegian abonatutakoek eta Astigarragakoak uda garaiko aisialdi eta jolas igerilekuak
erabiltzeagatik ordaindu beharreko gehigarria:

Familiarra
Banakakoa
Adintxikikoa

2012
68,40
45,20
29,90

e) Udako denboraldiko abonuak aisialdi eta jolas igerilekua:

Familiarra
Banakakoa
Adintxikikoa

2012
135,75
89,40
55,15

f) Kanpoko kirol instalazioen erabilpen kuota (hitzarmena):

Kirolari federatuak

2012
17,60
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g) Erabiltzaileentzako zerbitzuak:
2012
Abonatu gabekoak
3,45
5,45
4,75
6,95
2,30
3,40
3,40
15,15
26,60
4,75
4,75€
19,50
33,85
10,65
10,65
5,85
5,85
36,85
36,85
31,50
31,50
31,50
31,50
76,15
76,15
4,75
4,75
3,15
3,15

Abonatuak
Adintxikikoaren sarrera
Adindunaren sarrera
Jolas igerilekua, 18 urtez behekoa
Jolas igerilekua, 18 urtez gorakoa
Jolas igerilekua, 3 urtez behekoa
Sauna, saio 1
Sauna, 5 saio
Sauna, 10 saio
Squasha, saio 1
Squasha, 5 saio
Squasha, 10 saio
Pilotalekua, ordu 1
Pilotalekuko argia, ordu 1
1. pista
2. pista
Igerilekuko kale 1
Kaiolako giltza galtzea edo puskatzea
Takilako giltza galtzea edo puskatzea
Karneta galtzea edo puskatzea

h) Abonatuentzako ikastaroak:
- hilerokoak

Jaioberrientzako igeriketa, astean 2 egun
3-4 urte bitarteko haurrentzako igeriketa , astean 2 egun
3-4 urte bitarteko haurrentzako igeriketa , astean 3 egun
3-4 urte bitarteko haurrentzako igeriketa , astean egun 1
5 urtetik gorako hasiberrientzako igeriketa
Hasiberrientzako igeriketa
Haurgintza-igeriketa
Bizkarrezurra

2012
44,15
55,15
83,00
27,60
75,35
54,10
44,35
44,35

- 10 hilabetekoak (2012-2013)

Ikastaroak, astean 150 minutu
Ikastaroak, astean 100 minutu
Ikastaroak, astean 50 minutu
Indoor walking-a, pilatesa, b. training-a,GAP-BOSU, Konbinat.
3. adina

2012-13
263,20
197,10
98,25
340,10
55,15

- Besterik
2012
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Muskulazio programa
Muskulazio programaren kontrola

11,00 €
5,50 €

Ikastaro horietako edozeinen iraupena luzatuko balitz, edota jarduera hasteko eguna baino hilabete
beranduago hasiko balitz, izena emateko tasagatik ordaindu beharrekoa ikastaro osoagatik ordaindu
beharreko tasaren zati proportzionala izango da.
i) Abonatu gabeentzako hileroko ikastaroak:

Jaioberrientzako igeriketa, astean 2 egun
3-4 urte bitarteko haurrentzako igeriketa , astean 2 egun
3-4 urte bitarteko haurrentzako igeriketa , astean 3 egun
3-4 urte bitarteko haurrentzako igeriketa , astean egun 1
5 urtetik gorako hasiberrientzako igeriketa
Hasiberrientzako igeriketa
Haurgintza-igeriketa
Bizkarrezurra

2012
93,75
92,35
138,60
46,25
124,40
92,90
71,90
71,90

j) Udako jarduerak:

Aerobica, Ziklo indoor eta abar 3 egun
Indoor walking-a, pilatesa, body training-a, tenisa 3 egun
Indoor walking-a, pilatesa, body training-a, tenisa 2 egun

2012
26,25
51,00
34,25

k) Igeriketa gaiak:
Ehunezko bainu-txonoak
Silikonazko bainu-txanoak

2012
2,85 €
4,20 €

l) Kiroldegiko instalazioak alokatzeko prezioak: Ikuskizunetarako, kirolazkanpoko emanaldietarako
edo maila profesionaleko kirol ekitaldietarako: Pilotalekua edo kirol pistak, ordu bakoitzeko.

Astegunetan, 22:00ak arte
Astegunetan, 22:00etatik 06:00 arte
Igande edo jaiegunetan 22:00 arte
Igande edo jaiegunetan 22:00etatik 06:00 arte
Ordu extrak
Fidantza

2012
93,50
144,85
105,80
161,80
215,40
1.737,60

- Alokatzeko eskaria egiterakoan hitzartutako orduak baino gehiago irauten badu ekitaldiak, ordu
bakoitzarengatik edo gainditutako ordu-zatiagatik 211,15 € ordaindu behar du antolatzaileak.
-Antolatutako ikuskizunetan, kirolez kanpoko ekintzetan edo kirol-ekintza profesionaletan,
publizitatearengatiko, irudi-eskubideengatiko edo sarrera-salmentarengatiko diru-sarrerarik balego,
bildutako diru-kopuruaren %10 ordaindu behar da.
-Pilotalekua edo instalazioak behar bezala erabiliko direla bermatzeko, 1.737,60€tako fidantza
ordaindu behar da.
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-Fidantza hori udal kiroldegiko bulegoetan ordaindu behar da, dena delako ikuskizuna edo ekintza
egin baino lehen, legeak agindutako eran.
- Ordaindu beharreko guztiak ordaindu eta kirol-zuzendariaren aldeko txostena jaso ondoren itzuliko
da fidantza.
- Irabazi asmorik gabeko elkarteek eskatzen eta antolatzen dituzten ekitaldietan, ekitaldi hutsak
benetan irauten duen denbora baino ez dute ordaindu beharko antolatzaileek; esan nahi da tarifak
ez diola ukituko ekitaldia antolatu ahal izateko behar den muntatze eta desmuntatzeko denborari
ll) Tarifak aplikatzeko arauak
1.- Zerga-onurak
Kiroldegiko abonatuen kuotetan ordenantzako 7. artikuluko 2. paragrafoko a) idatz-zatian
xedatzen diren onurak aplikatuko dira.
2.- Abonoen ordainketa
Kiroldegiko abonoak izen ematea egiterakoan ordainduko dira, kreditu txartel bidez edo
dagokion diru kopurua Hernaniko Udalaren dauden kontu korronteetan sartuz. Abonoak 6 edo 12
hilabetetarako izango dira, dagokion kuota ordaintzen denetik aurrera.
Abonoen ordainketa helbideratu ere egin ahal izango da. Abonoa ordaintzeko modu hau
aukeratuz gero ulertzen da abonoa beste epe berdin baterako automatikoki berrituko dela,
bazkideak espresuki baja eman nahi duela adierazten ez badu.
Hamabi hilabeteko abonuen kuotak bi edo lau ordainketatan zatitu ahal izango dira,
helbideratuz gero bakarrik. Zati bakoitza 6 edo 3 hilabetero fakturatuko da, hurrenez hurren.
Abonuaren iraunaldia urte naturaletik gorakoa baldin bada, hurrengo urtearen epe edo zatiak ekitaldi
horretarako ezarritako kuoten prezioak kontuan hartuta kalkulatuko dira.
Bazkideek pilotalekua, squasha eta kirol anitzetako pistak doan erabili ahal izango dituzte, libre
baldin badaude, eta alokairu edo erreserba bidez norbaitek erabili behar dituen arte.
Kirolari kuotaren barruan sartzen diren bazkideek Kirol Delegatuak onartutako egun eta
orduetan bakarrik erabili ahal izango dituzte Udal Kiroldegiko instalazioak.
m) Tarifak aplikatzeko araua:
1.- Ikastaroetan izena ematea
Ikastaroetan izena ematea era honetara ordaindu behar da:
Hilabeteko ikastaroak :
Kuotaren %100 ordaindu behar da izena ematerakoan. Ordainketak Udalaren kontu korrontean egin
behar dira, eta ordainagiriak kiroldegiko bulegoetan aurkeztu behar dira. Ordainketak kreditutxartelarekin ere egin daitezke.
Iraupen luzeko ikastaroak:
3-4 urtekoentzako igeriketa ikastaroak: Ikastaroaren kuotaren %50, izena ematean; ordainketa
Udalaren edozein kontu korrontetan egin eta ordainagiria aurkeztu behar da, edota kreditu-txartelaz
egin.
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Kuotaren gainerakoa, %50, ikastaroaren bigarren hilean, aurrean aipatu den moduan
Gainerako ikastaroak (iraila-ekaina; urria-ekaina):
Iraupen luzeko ikastaroen kuotak modu hauetan ordain daitezke:
Ordainketa bakarra: kuotaren %100 izena ematean ordainduko da. Ordainketa dagokion zenbatekoa
Udalaren kontuetan sartuz egingo da, gero horren ordainagiria aurkeztu beharko delarik, edo kreditu
txartelaren bidez.
Izena behin jarduera hasita ematen denean dagokion parte proportzionala ordainduko da, altaren
dataren arabera. Horretarako, lehenengo hilabeteko kuota kalkulatzeko hilabete osokotzat hartuko
dira 1etik 15era egindako izen-emateak eta hilabete erdikotzat 16tik 31ra egindakoak.
Zatikako ordainketa: Oro har, ikastaro guztietarako ordainketa bankuan edo aurrezki kutxan
helbideratuz egingo da. Kuota bost zatitan ordainduko da, bakoitza ikastaroaren kuota osoaren
%20koa. Lehenengo hiru zatiak abenduaren 31 baino lehen fakturatuko dira eta gainontzeko biak
hurrengo urteko martxoaren 31 baino lehen.
Izena behin jarduera hasita ematen denean, kuota zatitu ahal izango da jarduera fakturatzeko
geratzen diren zatietan. Zati bakoitzaren zenbatekoa talde osoarentzat ezarrita dagoena izango da,
lehenengoa izan ezik, honetan alta-dataren arabera ordainduko baita dagokion zatia, kontuan izanda
lehenengo hilabeteko kuota kalkulatzeko hilabete osokotzat hartuko direla 1etik 15era egindako
izen-emateak eta hilabete erdikotzat 16tik 31ra egindakoak.
Pilates, Indoor-Wolkin, Body-Training, GAP-Bosu, Konbinatu eta honelakoetan, kobrantza jarduerak
irauten duen hilabete kopuruan zatituko da, kontuan izanda lehenengo hilabeteko kuota
kalkulatzeko hilabete osokotzat hartuko direla 1etik 15era egindako izen-emateak eta hilabete
erdikotzat 16tik 31ra egindakoak.
Iraupen luzeko ikastaroetan izena ematea, ordaintzeko aukeratu den bidea edozein izanda ere,
ikastaro osorako dela ulertuko da eta, ondorioz, ordainketa-zati guztiak ordaindu behar dira,
ikastarora joan ala ez kontuan izan gabe.
Zatiren bat ez ordaintzeak hori kobratzeko espedientea irekitzea ekarriko du. Espedientea irekitzen
denetik eta amaitzen den arte, abonatuak eskubide guztiak galduko ditu.
2.- Itzulketak - Bajak
Kiroldegiko abonuak: Abonua indargabetzen denean, ez da dirurik itzuli edo konpentsatuko. Abonua
indargabetzea Udal Kiroldegiaren arrazoiz gertatu denean baino ez da itzuliko edo konpentsatuko
ordaindutakoa.
Hilabeteko ikastaroak: Behin ikastaroa hasita ezin izango da baja eskatu eta dagokion dirua itzuli.
Izen-ematearen %100 itzuliko da, baja eta itzulketa ikastaroaren hasiera baino lehen istripuagatik
edo gaixotasunagatik eskatzen denean, horretarako ziurtagiria aurkeztu beharko da.
Iraupen luzeko ikastaroak: Jarduera hasi eta astebetera ezin izango da eskatu ez bajarik, ez
ordaindutako diru kopuruen itzulketarik.
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Hala eta guztiz ere, ikastaroetan izena eman dutenek, lehen aipatutako epea igarota, ikastaroan baja
eskatu ahal izango dute idatziz eta hau onetsia edo ezetsia izango da Kirol Delegatuak emango duen
Ebazpenaren bidez, aurkeztutako arrazoiak baloratu eta gero.
Kirol Patronatuak eskatzaileari eskatu ahal izango dio bere ustez beharrezkoa den dokumentazio
guztia, baja eskatzearen arrazoiak justifikatzeko.
Ikastaro osoa edo zatia indargabetzea ikastaroa antolatu duenaren arrazoiz gertatzen bada, izena
emategatik ordaindutakoa ikastaroa eten denetik gelditzen den denboraren proportzioan itzuliko da.
3.17 POTENTZIALKI ARRISKUTSUAK DIREN ANIMALIAK UDAL ERREGISTROAN INSKRIBITZE.
%3ko igoera
Kontzeptua
Arrikutsuak izan daitezkeen animaliak Udal Erregistroan inskribatze eta arriskutsuak izan
daitezkeen animalien edukitzeagatik baimena emateagatik edo berritzeagatik

Euro
68,30

3.18.- DOKUMENTUAK ETA BESTE MATERIAL BATZUK.
%3ko igoera
1.- Udaltzaingoaren zerbitzuak
Kontzeptua
Atestatuen kopia
Karabinak baimentzea
Hainbat txostenen kopia
Istripuen adostasuneko txostenen kopia
Trafikoko Istripuen atestatuen kopiak
2.- Fotokopiak
Kontzeptua
DIN A4 (bakoitzeko)
DIN A3 (bakoitzeko)
DIN A2 (bakoitzeko)
DIN A0 (bakoitzeko)
DIN A1 (bakoitzeko)
Kopia paper orrian (m2
Bidaltzeagatik errekargua
Informatika zerrendak, bakoitzak
3.- ERREPOGRAFIA ZERBITZUA
Kontzeptua
Irudi digitalizatua
Internet bidez bidalitako irudia (<100kb)
100 kb gehiagorengatik, bakoitzarengatik
Zuri beltzean inprimatutako orria
Koloretan inprimatutako orria
Koloretan inprimatutako irudia
Koloretan inprimatutako irudia

Euro
18,75
7,70
7,70
7,70
79,45

Euro
0,11
0,21
0,41
3,06
1,58
3,05
5,41
4,52

Euro
0,72
0,72
0,37
0,09
0,12
0,74
0,74
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Argazki paperean inprimatzea
CD-ROMean ematea

0,74
3,66

3.19.- SUSTATZAILE PARTIKULARRAK UDALAREN KARTOGRAFIA EGUNERATZEAGATIK
%3ko igoera
Kontzeptua

Euro

Urbanizazio proiektuak (ondoriozko azalera publikoa neurtzea):
Lehengo hektarea edo zatia
Handik aurrerako bakoitza

1.019,10
631,40

Obra handiak egiteko lizentziak, eraikuntza berriko eraikinentzat emanak:
Lehengo hektarea edo zatia
Handik aurrerako bakoitza

1.019,10
631,40

Obra handiak egiteko lizentziak, kartografia aldatzea ekarriko duten eraisketak egiteko emanak:
Lehengo hektarea edo zatia
Handik aurrerako bakoitza
Obra handiak egiteko lizentziak, fatxaden lerroka durari edo bide publikoari nolabait
eragiten dioten eraikin eraberritzeak egiteko emanak
Obra handiak egiteko lizentziak, eraikinak altxatzeko emanak
Obra handiak egiteko lizentziak, eraikinak handitzeko emanak
Obra handiak egiteko lizentziak, gero eraikuntza lizentziarik eskatuko ez duten lur
mugimenkuntza lizentziarik eskatuko ez duten lur mugimenduak egiteko emanak
Obra handiak egiteko lizentziak, jolas lekuak, aisialdiko tokiak edo antzekoak
estaltzeko emanak
Obra handiak egiteko lizentziak ,zuinketak egiaztatzeko ekipo topografikoa beharrezkoa
duten obra handietarako lizentziak

631,40
631,40

631,40
225,90
339,35
348,80
169,1
5
357,20

4.- IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOETAN IBILGETU, BERTATIK JASO ETA ONDOREN ZAINTZAPEAN EDUKITZEKO
ZERBITZU PUBLIKOAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA
%3ko igoera
Kontzeptua
a) Ibilgailua erretiratzea
Bizikletak eta ziklomotoreak. Bakoitzarengatik
Motozikletak, trizikloak, moto-karroak eta antzeko beste ibilgailuak. Bakoitzarengatik
Turismoak eta 3.499 kg-ko Tara arteko ibilgailuak. Bakoitzarengatik
Kamionetak, kamioiak, traktoreak, erremolkeak, autobusak eta 3.500 Kg-ko Taratik gorako
tonelajea duten ibilgailu bakoitzarengatik
b) Erretiratutako Ibilgailuen depositua eta zaintza
Bizikletak eta ziklomotoreak. Egun edo zatiki bakoitzarengatik
Motozikleta, trizikloak, moto-karroak eta antzeko bestelako ibilgailuak. Egun edo zati
bakoitzarengatik
Turimoak eta 3.499 kg-ko Tara arteko tonelajea ibilgailuak. Egun edo zati bakoitzarengatik.

Euro
12,00
24,30
78,30
165,50
5,25
8,40
15,75
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Kamionetak, kamioiak, traktoreak, erremolkeak, autobusak eta 3.500 Kg-ko Taratik gorako
tonelajea duten ibilgailuak. Egun edo zati bakoitzarengatik

33,60

5.- ZERBITZUAK ESKAINI EDO UDAL JARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK
5.1.- ZERBITZU BEREZIAK ERABILTZEA
%3ko igoera
Kontzeptua
Udal jabetzako hesiak erabiltzea:
Hesi metalikoak, unitate eta eguneko
Oholesiak, unitateko eta luzeenez ere 5 egunetarako

Euro
0,40
11,25

Udal zapalgailua erabiltzea, orduko

36,25

Desataskatzeko kanabera eta mahukak, unitate eta eguneko
Dataskatzeko kanaberak
Mahukak

0,30
4,55

Udal kamioi.garabia erabiltzea (gidari eta guzti) orduko

82,50

Udal dunperra erabiltzea orduko

20,60

Udalaren oholtza alokatzea:
100 m2tako oholtza eguenko
25 m2tako oholtza eguneko
Oholtza estalia, gehienez ere 5 egunez (5 eguneko epea gaindituz: 409,55€ gehiago
eguneko)
Bandexa bibratzailearen errenta, orduko

273,60
56,40
3.396,55
15,55

5.2 IKUSKIZUNETARAKO SARRERAK
A) OHIKOAK
a.

b.

URTEROKO ZIKLOAK
 Haurrak………………………………
 Helduak………………………………

2,70 €
5,30 €

IKUSKIZUN BEREZIAK (katxeta bez barne 6000 € artekoak)
 Haurrak……….……………………
3,70 €
 Helduak……………………………
7,00 €

B) EZ OHIKOAK (katxeta bez barne 6000 €-tik gora dutenak)
 Haurrak………..…………………..
8,00 €
 Helduak……………………………
16,00 €
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C) ZINEA



Haurrak……….…….………….….
Helduak……………………………

2,70 €
4,00 €

Bigarrena.- Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Ordenantzaren 7.1 artikulua aldatzea, 2012ko
urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin:
7.artikulua.-

1.-a) Interesatuek dagokien ekitaldiko martxoaren 1a baino lehen, edo, hala badagokio, urteko
errolda behin betiko onartu baino lehen, behar bezala arrazoitutako eskaera egin ondoren,
familiak ohiko bizilekutzat duen etxebizitzari dagokion zergaren kuota osoaren ondoko hobaria
emango zaie c) apartatuan ezarritako baldintzak betetzen dituten familia ugariko subjektu pasibo
titularrei:
- 3 seme-alaba dituen familia ugariari edo 2 dituenari, baldin eta horietako batek lanerako
minusbaliotasun edo ezgaitasun aitortua badauka; edo aitak eta amak osaturiko familiari edozein
lanetarako minusbaliotasun edo ezgaitasun osoa eta bi seme-alaba badituzte, eta 100 m²ko edo
azalera erabilgarri gutxiagoko etxebizitza badute: %50eko hobaria.
- 4 seme-alaba dituen familia ugariari, edo 3 dituenari, baldin eta horietakoren batek lanerako
minusbaliotasun edo ezgaitasun aitortua badauka, eta 115 m²ko edo azalera erabilgarri gutxiagoko
etxebizitza badute: %60ko hobaria.
- 5 seme-alaba edo gehiago dituen familia ugariari, baldin eta horietakoren batek lanerako
minusbaliotasun edo ezgaitasun aitortua badauka, eta 150 m²ko edo azalera erabilgarri gutxiagoko
etxebizitza badute: %90eko hobaria.
- Familia ugariko 2 kidek edo gehiagok lanerako minusbaliotasun edo ezgaitasunen bat aitortua
badaukate, dagokien mailatik gora dagoen hurrengo kategoria hautatu ahal izango dute.
b)Hobaria subjektu zergadunaren ohiko etxebizitzaren gaineko zergaren kitapenari dagokion kuotari
ezarriko zaio, eraikin edo etxebizitza multzo berean kokatutako garajea,edo, etxebizitzatik hurbilago
dagoen garajea, eta trastelekua sartuz.
c) Hobaria izateko baldintzak:
C-1) Elkarbizitza-unitatearen hileroko diru-sarrerak ez dira izango indarrean dagoen lanbidearteko gutxieneko soldataren %94a baino handiagoak kide bakoitzeko
C-2) Ondare-mugak
Ezingo dute artikulu honetan jasotzen diren salbuespen, hobari eta murrizpenik lortu beren
ondareari buruz ondorengo arau hauek betetzen ez dituzten eskatzaileek:
a)

Ondasun Higiezinak
Elkarbizitza edo famili unitatearen hiri-finken katastro-balioen baturak ez du gainditu behar
ehun eta berrogeita hamar mila euroko muga 165.000 €
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Elkarbizitza edo famili unitateak ezin du hiri ondasun baten baino gehiagoren jabe izan
(jabetza soila, gozamen-eskubidea, barne). Dena den, arau honek ondoko salbuespenak
izango ditu:
1.
2.

3.

Ondasunak badira ohizko etxebizitza eta eraikin edo etxebizitza multzo berean
kokatutako garajea, edo etxebizitzatik hurbilago dagoen garajea, eta trastelekua. Garaje
eta trasteleku bakarrak
Ondasunak badira ohizko etxebizitza (garaje eta trasteleku) eta lokal komertzial bat, eta
lokal honetan elkarbizitza edo famili unitatearen kideren batek bere jarduera ekonomikoa
garatzen du. Kasu honetan interesatuak behar bezala frogatu beharko du bere jarduera
ekonomikoa garatzeko lokala dela.
Lokala biltegia bada, interesatua langile autonomoa bada eta ekonomi jardueren gaineko
zergaren horrela alta emanda badauka interesatuak, ez da kontuan hartuko lokal hau.
Ondasunak badira bi etxebizitzak, bata ohizkoa izanda, eta besteari buruz jabetza soila
edukita, eta gozamen-eskubidea indarrean badago, (gozamenduna etxebizitza honetan
erroldatuta egonda ere) eta 165.000 €ko muga gainditzen ez bada, ez da kontuan hartuta
bigarren etxebizitza.

b) Ondare Hirigarriak: Ibilgailuak
1.- Famili edo elkarbizitza unitatearen kide bakar batek ere ezin du izan 13,99 zaldi fiskal edo
gehiagoko potentzia duen trakzio mekanikoko ibilgailu baten jabe.
Hauek ez dira kontuan hartuko:
1.- Lanerako behar-beharrezkoak diren ibilgailuak. Kasu horietan, hala dela egiaztatzen duen
agiria aurkeztu behar da.
2.- %65eko edo gehiagoko elbarritasun maila duten pertsonek gidatzeko egokitutako
ibilgailuak, elbarriarenak berarenak baldin badira.
3.- Aulki gurpilduneko elbarritasuna duten pertsonak eramateko erabiltzen diren ibilgailuak,
zuzenean edo egokitu ondoren.
2.- Dena den, famili edo elkarbizitza unitateak ezin du ibilgailu baten baino gehiagoren jabe
izan, aurreko idatz zatian sartutakoak barne. Hala ere, ez dira kontuan hartuko kamioak,
traktoreak, trakzio mekanikoko ibilgailuek eramandako atoiak eta erdi-atoiak, eta autobusak.
Hirugarrena.- Administrazio zerbitzuak eskaini edo Udal Jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko
Tasaren Ordenantzaren 7.5 c) apartatua aldatzea, 2012ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin.
7.artikulua:
5.- Ondare-mugak.Ezingo dute artikulu honetan jasotzen diren salbuespen, hobari eta murrizpenik lortu beren ondareari
buruz ondorengo arau hauek betetzen ez dituzten eskatzaileek:
a) Ondasun Higiezinak
Elkarbizitza edo famili unitatearen hiri-finken katastro-balioen baturak ez du gainditu behar
ehun eta berrogeita hamar mila euroko muga (150.000 €).

28

Familia ugarien kasuan hiri-finken katastro-balioen baturak ez du gainditu behar 165.000€ .
Ondare balio hau kontuan hartu behar bada bakarrik aplikatuko da artikulu honen 2.c)
apartatuak ezarritako hobaria, hau da, familia ugarientzako hobariak eta diru-sarreren taula.
Elkarbizitza edo famili unitateak ezin du hiri ondasun baten baino gehiagoren jabe izan
(jabetza soila, gozamen-eskubidea, barne). Dena den, arau honek ondoko salbuespenak
izango ditu:
1.

Ondasunak badira ohizko etxebizitza eta eraikin edo etxebizitza multzo berean
kokatutako garajea, edo etxebizitzatik hurbilago dagoen garajea, eta trastelekua. Garaje eta
trasteleku bakarrak.
2.
Ondasunak badira ohizko etxebizitza (garaje eta trasteleku) eta lokal komertzial bat,
eta lokal honetan elkarbizitza edo famili unitatearen kideren batek bere jarduera
ekonomikoa garatzen du. Kasu honetan interesatuak behar bezala frogatu beharko du bere
jarduera ekonomikoa garatzeko lokala dela. Lokala biltegia bada, interesatua langile
autonomoa bada eta ekonomi jardueren gaineko zergaren horrela alta emanda badauka
interesatuak, ez da kontuan hartuko lokal hau.
3. Ondasunak badira bi etxebizitzak, bata ohizkoa izanda, eta besteari buruz jabetza soila
edukita, eta gozamen-eskubidea indarrean badago, (gozamenduna etxebizitza honetan
erroldatuta egonda ere) eta 150.000 €ko edota 165.000 €koa familia ugarien kasuan, muga
gainditzen ez bada, ez da kontuan hartuta bigarren etxebizitza
Laugarrena.- Administrazio zerbitzuak eskaini edo Udal Jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko
Prezio Publikoen Ordenantzaren 3. eranskinaren, Haur Eskolako Jangela izenekoaren murrizpenak
aplikatzeko 5. baldintzak aldatzea, 2012ko urtarrilaren 1etik aurreko ondorioekin.
5.- Ondare-mugak.Ezingo dute artikulu honetan jasotzen diren salbuespen, hobari eta murrizpenik lortu beren
ondareari buruz ondorengo arau hauek betetzen ez dituzten eskatzaileek:
a) Ondasun Higiezinak
Elkarbizitza edo famili unitatearen hiri-finken katastro-balioen baturak ez du gainditu behar
ehun eta berrogeita hamar mila euroko muga (150.000 €).
Familia ugarien kasuan hiri-finken katastro-balioen baturak ez du gainditu behar 165.000 € .
Elkarbizitza edo famili unitateak ezin du hiri ondasun baten baino gehiagoren jabe izan
(jabetza soila, gozamen-eskubidea, barne). Dena den, arau honek ondoko salbuespenak
izango ditu:
1.
2.

Ondasunak badira ohizko etxebizitza eta eraikin edo etxebizitza multzo berean
kokatutako garajea, edo etxebizitzatik hurbilago dagoen garajea, eta trastelekua.
Garaje eta trasteleku bakarrak.
Ondasunak badira ohizko etxebizitza (garaje eta trasteleku) eta lokal komertzial bat,
eta lokal honetan elkarbizitza edo famili unitatearen kideren batek bere jarduera
ekonomikoa garatzen du. Kasu honetan interesatuak behar bezala frogatu beharko du
bere jarduera ekonomikoa garatzeko lokala dela. Lokala biltegia bada, interesatua
langile autonomoa bada eta ekonomi jardueren gaineko zergaren horrela alta
emanda badauka interesatuak, ez da kontuan hartuko lokal hau.

3. Ondasunak badira bi etxebizitzak, bata ohizkoa izanda, eta besteari buruz jabetza soila
edukita, eta gozamen-eskubidea indarrean badago, (gozamenduna etxebizitza
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honetan erroldatuta egonda ere) eta 150.000 €ko edota 165.000 €ko, famili ugarien
kasutan, muga gainditzen ez bada, ez da kontuan hartuta bigarren etxebizitza.
Bostgarrena.- Erabakia 30 egunez jendaurrean jartzea, erreklamazioak edo oharrak egin ahal izateko.
Seigarrena.- Hartutako erabakia jendaurrean egondako arauzko epean inolako erreklamazio edo
oharrik egiten ez bada behin betiko bihurtuko da.
Zazpigarrena.- Alkate andreari almena ematea erabakiaren testua eta tributuak arautzen dituzten
ordenantzak baterabiltzeko, udalak onartutako aldaketa guztiak sartuz.
9.- LH-8.7 (LATSUNBE) AREAN EGINDAKO URBANIZAZIOA JASOTZEKO ESKAERA, ORMAK, S.L.U. ENPRESAK
AURKEZTUA. - Aztertu da Ormak, S.L.k egindako eskaera LH-8.7 (Latsunbe) areako urbanizazioa
udalak jasotzeko.
Aztertu dira udal aparejadoreak eta Ur eta Argi zerbitzuburuak egindako txostenak.
Aztertu da Hirigintza eta Ingurumen Batzordeak 2012ko maiatzaren 15ean emandako irizpena.
Horiek horrela, hau erabaki da aho batez:
1.- LH-8.7 (Latsunbe) areako urbanizazioa hartzea.
2.- Luis Intxauspe Arozamena alkate jaunari edo haren legezko ordezkoari akordio hau
formalizatzeko beharrezko diren dokumentu publiko nahiz pribatu guztiak sinatzeko ahalmena
ematea.

10.- “ETXE-LURREN EREMU KONTSOLIDATU JAKINETAN KOKATUTAKO LOKALAK ETXEBIZITZA BEZALA
ERABILTZEKO BAIMEN-ARAUTEGIA”REN IRAUNALDIA LUZATZEA. - Osoko bilkurak 2008ko uztailaren
24an egindako bileran Etxebizitzetarako hiri lurreko zenbait eremu finkatuetan dauden lokalei
etxebizitza-erabilera emateko baimena arautzen duen Ordenantza onartu zuen. Testu horren azken
xedapenetako hirugarrenak dio ordenantzaren indarraldia hiru urtekoa izango dela eta hiru urte
horien ondotik udalak ordenantza indarrean mantendu ala ez erabakiko zuela.
Duela gutxi udalbatza honek hainbat ordenantza prestatzeko lanak kontratu ditu: onartu berri den
udal planeamendu orokorra garatu eta osatzeko lanak eta lokalei etxebizitza-erabilera emateko
baimena arautzen duen ordenantza eta beste hiru ordenantza eguneratu eta gaurkotzeko lanak
(dibertimenduzko jarduerei buruzkoa, udal etxebizitza tasatuei buruzkoa eta etxebizitzen
irisgarritasuna sustatzeari buruzkoa).
Ondorioz, lokalei etxebizitza-erabilera emateko ordenantzaren azken xedapenetako hirugarrena
aldatu beharra dago, ordenantzaren indarraldia luzatzeko, ordenantzaren proposamen berriaren
lanak bukatzen diren arte eta, izapidetu ondoren, indarrean sartzen den arte.
Horiek horrela, eta Toki Araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko /1985 Legearen 22,2
de) eta 49. artikuluak diotena ikusita,
Aztertu da Hirigintza eta Ingurumen Batzordeak 2012ko maiatzaren 15ean emandako irizpena.
Horiek horrela, hau erabaki da aho batez:
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LEHENA: Etxebizitzetarako hiri lurreko zenbait eremu finkatuetan dauden lokalei etxebizitza-erabilera
emateko baimena arautzen duen Ordenantzaren indarraldiaren luzapena hastapenez onartzea eta
ordenantzaren azken xedapenetako hirugarrena indargabetzea eta baliorik gabe uztea. Ordenantza
hori osoko bilkurak 2008ko uztailaren 24an egindako bileran onartu zen eta 2008ko abuztuaren 13ko
GAOn argitaratu.
BIGARRENA: Espedientea jende aurrean ikusgai jartzeko eta interesdunei entzuteko 30 eguneko epea
irekitzea, nahi duen orok erreklamazioak eta iradokizunak aurkez ditzan.
HIRUGARRENA: Epe horretan inork erreklamazio edo iradokizunik aurkezten ez badu erabaki hau
behin betiko hartutzat joko da eta alkate-lehendakariak erabakia argitaratu eta gauzatzeko
ahalmena izango du.
11.- UDAL ERAIKINEN GARBIKETA KONTRATUAREN ALDAKETA. - Osoko Bilkurak 2011ko abuztuaren
17an egindako bileran erabaki zuen hainbat udal eraikinen garbiketa zerbitzua “Comercial de
Limpieza Villar SA” enpresari esleitzea, urtean 1.151.513,47 eurotan (BEZ barne), eta erabakian
jasota datozen gainerako baldintzekin. Kontratua 2011ko abuztuaren 31n formalizatu zen.
Gastu arrunta kontrolatzeko neurriak hartu beharra dagoenez, hainbat atze-aurre egin dira eta,
azkenean, zerbitzua berrantolatu eta kontratuaren prezioa jaitsi egin da, Zerbitzu Publiko eta
Merkataritza Batzordeak 2012ko maiatzaren 25eko irizpenaren arabera.
Horiek horrela, hau erabaki da aho batez:
1.- Hainbat Udal eraikinen garbiketa zerbitzuaren kontratuan ondoko xehetasun hauek aldatzea
(kontratu hori 2011ko abuztuaren 17an esleitu zion Osoko Bilkurak Comercial de Limpieza Villar
SA enpresari, eta 2011ko abuztuaren 31n formalizatu zen):
* Zerbitzua berrantolatzea, Comercial de Limpieza Villar SA enpresak 2012ko maiatzaren 22an
aurkeztutako proposamenaren arabera (kontratuari gaineratuko zaio eranskin moduan, eta
kontratuaren zati izango da).
* Kontratuaren prezioa urtean 1.116.319,73 eurotan finkatzea (BEZ barne).
* Aldaketa data honetatik aurrerakoa izango da: 2012ko ekainak 1.
* Behin betiko fidantza 47.301,68 eurotan finkatzea eta, enpresak bidezkoa jotzen badu, lehen
jarritako 48.792,94 eurokoa ordezkatzea.
2.-

Luix Intxauspe Arozamena alkatea jaunari, edo haren ordez izendatzen duenari, kontratua
sinatzeko ahalmena ematea.

12.- HERNANI ERROTZEN MEMORI HISTORIKOA ELKARTEAK AURKEZTURIKO MOZIOA. - – Hernaniko herri
nafarrak, bere historia ezagutu eta berrikusteko ebagunea izan duelarik, hnako adierzpena egin nahi
du:
“2012an beteko dira 500 urte Gaztelako Albako dukearen tropek Nafarroa inbaditu zutela, Nafarroa
Garaia eta Beherea. Bai 1512ko inbasioa eta konkisatak, bai eta aurretik jasan genituenak, gure
herriaren Historiaren desitxuratzea eta memoria historikoaren manipulazioa ekarri dute.
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Estatuetako erakunde ofizialek data hori egungo oparotasun eta etorkizuneko zoriontasunaren oinarri
gisa azaldu nahi izan digute. Gure herriaren jatorria eta nortasunaren sorburua Espainiako boterean
dagoela sinestarazi nahi digute.
Hernaniarrok, ordea, nafarroa ginen 1200. urtean gure borondatearen kontra Gaztelako historian
agertu baino lehenagotik. Baskoiek Iruñeko erresuma sortzean hizkuntza, Kultura, elkarbizitza eta
lana garatzeko erakundez hornitu ginen, eta konkisten ondorioz, horiek guztiak suntsitu zizkiguten.
Euskaldunek Pirinioetako kulturan oinarrituta sortu zuten Estatua, “Santiago matamoros”
espainiarrarekin zerikusirik ez zuena. Horrengatik guztiagatik adierazi nahi dugu gure nortasuna
euskalduna dela, gure hizkuntza eta kultura hala diren bezala, eta euskaldun bezala, gure presentzia
mundu zabalean nafar Estatuaren bitartez gauzatu izan dela.
Izan ginelako, garelako eta geroan ere izan nahi dugulako, Hernaniko herriari, elkarte eta instituzio
orori eskatzen diegu “1512-2012 Nafarroaren Konkista” izeneko adierazpenarekin bat egitea eta
atxikimendua adieraztea. Batez ere:
*

Agiriarekin bat eginez Nafar bandera eta 1512 - 2012 Nafarroa Bizirik ekimenaren ikurra ikusgai
jartzea urtean zehar.

* Ekainaren 16an, Euskal Herriko Ibilaldi Nazionalean parte hartzea. Eta, bereziki 2012ko uztailaren
25ean, Albaki Dukearen Armada nafar hiriburuan sartu ziren 500. urteurren egunean, nafar
bandera haga erdian edota doluxingolarekin jartzea.
Eta aurreko guztia kontuan harturik, Hernani Errotzen, Nabarraldek, Nafarroa Bizirik ekimenak eta
ondoren sinatzen dugun elkarteek “1512 – 2012 Nafarroaren Konkista” izeneko adierazpena mozio
bezala aurkezten du Hernaniko udalaren bilkuran onartua izand adin.”

13.- TALDE SOZIALISTAKO BI ZINEGOTZIREN DIMISIOA: JOSÉ RAMÓN CHICA RAMIREZ JAUNA ETA JOSÉ
PÉREZ DOMINGUEZ JAUNA. - Euskadiko Alderdi Sozialista-Euskadiko Ezkerra alderdiko bi zinegotzik
dimisioa aurkeztu dute.
Bestalde, hauteskunde zerrendako hurrengo hautagaiak, Oscar Jose Luis Murillo Pérezek, uko egiteko
idazkia aurkeztu du.
Osoko bilkurak, beraz, badaki Euskadiko Alderdi Sozialista-Euskadiko Ezkerra alderdiko bi zinegotzi
hauek dimisioa aurkeztu dutela:
* Jose Ramón CHICA RAMIREZ jn.
* Jose PEREZ DOMINGUEZ jn.
Eta, badaki, halaber, Oscar Jose Murillo Pérezek uko egiteko idazkia aurkeztu duela.
Morcillo andreak (Euskal Sozialistak) hau esan du:
Chica jaunak eta Pérez jaunak udala utzi duten honetan, gutxienez talde bezala eta baita maila
pertsonalean ere, bi taldekide horienganako nire eskerrona aktak jasota geratzea nahi dut, izan ere
lehenengoak 21 urte eman ditu jarraian udal honetako zinegotzi lanetan, eta udal honetan bizi izan
ditugun une oso gogorrretan. Pérez jaunaz ere beste hainbeste, 9 urtez aritu baita. Egin duten lana
eskertu nahi diet, eta hemendik aurrerako beren ibilera pertsonal eta profesional berrietan zorte ona
izan dezaleta opatu.
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Alkate jaunak (Bildu) esan du, alkatea den aldetik eskerrak eman nahi dizkiela Chica jaunari eta
Pérez jaunari herriarentzat egin duten lana eta ahaleginarengatik eta etorkizunerako onena desio
diela.
14.- TALDE SOZIALISTAK OSASUN ETA GIZARTE ONGINTZARAKO UDAL PATRONATUKO ZUZENDARITZA
BATZORDEAN DUEN ORDEZKARIA ALDATZEA. - Morcillo andreak esan du José Pérez Dominguez
zinegotziaren dimisioaren aurrean, berak hartuko duela bere gain talde sozialistak Osasun eta Gizarte
Ongintzarako Udal Patronatuaren zuzendaritza batzordean duen ordezkaritza, eta kargu hori Ricardo
Crespo Rubio jaunarengan eskuordetuko duela.
15.- ESKAERAK ETA GALDERAK.
- Amonarraiz jaunak (EAJ/PNV) galdetu du ea ostegunetako kamioiaren bidez egiten den zabor
bilketa zerbitzua kenduko ote den. Zerbitzu horrek ez dauka kosturik Hernaniarrentzat eta oso ongi
datorkie garbigunera joateko kotxerik ez dutenei.
- San Emeterio jaunak (Bildu) erantzun dio printzipioz makinak jartzen badira kamioiak ez duela
zerbitzurik izango eta, beraz, noiz izango den esaterik ez badauka ere, uste du bai kenduko dela.
- Amonarraiz jaunak esan du bere ustez kamioiak denetik biltzen zuela (etxetresna elektrikoak,
zartaginak, bonbillak, etab...) eta, garbi dagoela, olioa jasotzeko sistema aldaketak hori guztia
ezabatuko duela, baina interesgarria litzatekeela kamioiak jarraitzea garbigunera joateko arazoak
dituztenentzat.
- Emeterio jaunak erantzun du printzipioz Garbigunearekin funtzionatuko dugula eta, bestelako
beharrik dagoela ikusten bada, aztertuko direla.

Eta beste aztergairik ez dagoenez, 19:15 orduetan bilera bukatutzat eman da eta nik, idazkariordea
naizenez, ziurtatu dut.
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