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UDALAK 2013ko URRIAREN 29AN EGINDAKO OHIZ KANPOKO 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.
Nahiara Sanchiz Arregi and.
Aitor Miner Aginaga jn.
Beñat Amenabar Perurena jn.
Estefanía Morcillo Cerdan and.
Mª Jesus Egido Moreno and.
Jose Antonio Sanchez Almaraz jn.
Andoni Amonarraiz Gómez jn.
Jose Antonio Cuesta Sole jn.
Iñaki Arratibel Olaziregi jn.

2013ko urriaren 29an ohiz kanpoko 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.

KONTUHARTZAILEA:
Aitor Sarasola Salaberria jn.
IDAZKARIA:
Arantxa Urain Mendiburu and.

1.- AKTAK ONARTZEA: 2013-09-24 ETA 2013-10-04. - 2013ko irailaren 24ean eta 20130ko urriaren
4ean egindako bileren aktak aho batez onartu dira.
2.- 2013KO IRAILAREN 11TIK 2013KO URRIAREN 15ERA BITARTE HARTUTAKO EBAZPENEN BERRI
EMATEA. - 2013ko irailaren 11tik 2013ko urriaren 15era bitartean pertsona bakarreko honako organo
hauek hartu dituzten ebazpenen berri eman da:
*
*
*
*
*

Alkate jn.
Zerbitzu Publikoetako delegatu jn.
Kiroletako delegatu jn.
Hezkuntza eta Enpleguko delegatu and.
Politika Sozialeko delegatu jn.
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3.- UDALBATZARI BERRI EMATEA, HERNANIKO UDALAREN AURREKONTUAN KREDITU ALDAKETARAKO
ESPEDIENTEAK:
-

6/2013, KREDITUEN TRANSFERENTZIA BIDEZKOA.
7/2013, KREDITUEN GAIKUNTZA BIDEZKOA

- Alkatetzak 2013ko abuztuaren 21ean emandako ebazpenaren berri eman da. Ebazpen horren bidez
6/2013 zenbakiko kreditu aldaketako espedientea (30004 erreferentzia) onartu zen, Hernaniko
Udalaren 2013ko aurrekontuaren partiden arteko transferentzia bidezkoa. Kopurua: 14.500 euro.
- Alkatetzak 2013ko abuztuaren 21ean emandako ebazpenaren berri eman da. Ebazpen horren bidez
7/2013 zenbakiko kreditu aldaketako espedientea onartu zen, Hernaniko Udalaren 2013ko
aurrekontuaren kredituen gaikuntza bidezkoa. Kopurua: 98.740’05 euro.
4.- UDALBATZARI BERRI EMATEA, HERNANIKO UDALAREN AURREKONTUEI BURUZKO INFORMAZIOA. Miner jaunak (Bildu) Kontu-hartzailearen txosten hau azaldu du laburki:
“Gipuzkoako toki erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 64
artikuluak xedatzen du, hiru hilean behin gutxienez, toki erakundeko buruak ordu artean igarotako
epealdiari dagokion finantza eta aurrekontuen arloko informazioa bidaliko diola udalbatzari. Udal
honetako Kontu-hartzailea naizen aldetik, aurrekontu egoerari buruzko txosten hau egiten dut:

TXOSTENA

Udalbatzarrak 2012ko abenduaren 20an hartutako erabakiaren bidez onartu zuen Udal honen
2013(e)ko aurrekontua. Aurrekontu horrek jasotako ordainketa kredituen zenbatekoa, eta ekitaldian
zehar onartutako aldaketena, ondoko taulan xehetzen da:

Hasierako aurrekontua:...........................
Kreditu gaikuntzak:..................................
Kreditu txertaketak:..................................
Baliogabetzearen ziozko bajak:...............
Kreditu gehigarriak:..................................
Behin betiko aurrekontua:........................

24.693.386,00
301.801,93
1.239.240,47
0,00
206.540,00
_____________
26.440.968,40

1.- NORAINO GAUZATU DEN GASTUEN AURREKONTUA
Goian adierazi diren ordainketa kredituen kargura onartutako obligazioak ondokoak dira,
portzentajetan eta kapituluka, aurtengo ekitaldian nahiz aurreko urtekoan:
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KAPITULUA
1.- Langileria gastuak
2.- Ond. arrunten eta
zerb.en gastuak
3.- Gastu finantzarioak
4.- Transferentzia arruntak
6.- Inbertsio errealak
7.- Kapital transferentziak
8.- Aktibo finantzarioak
9.- Pasibo finantzarioak
GUZTIRA

2013 EKITALDIA
BEHIN BETIKO
OBLIGAZIO
AURREKONTUA
ONARTUAK
7.562.632,35
4.772.944,53

2012 EKITALDIA
BEHIN-BETIKO
OBLIGAZIO
AURREKONTUA
ONARTUAK
7.920.599,42
6.934.054,80

%
63,11

10.176.922,29

6.699.653,43

65,83

10.593.082,91

9.416.211,90

88,89

57.107,00
4.357.008,65
2.287.873,11
157.051,00
58.007,00
1.784.367,00

11.106,99
3.063.891,23
542.155,95
105.051,00
275.634,10
1.274.634,05

19,45
70,32
23,70
66,89
475,17
71,43

59.703,00
4.213.654,73
1.347.789,65
215.119,30
237.316,00
1.455.041,00

27.697,41
3.155.103,95
452.261,23
91.202,30
2.490,00
1.460.277,82

46,39
74,88
33,56
42,40
1,05
100,36

26.440.968,40

16.745.071,28

63,33

26.042.306,01

21.539.299,41

82,71

%
87,54

6. kapituluak (Inbertsio errealak) honako gauzatze portzentajea agertzen du, faseen arabera,
aurtengo ekitaldian nahiz aurrekoan:

GAUZATZE
FASEA
Obligazio onartuak (O fasea)
Gastu erabiliak (D fasea)
Gastu baimenduak (A fasea)
Kredituak, guztira

2013 EKITALDIA
ZENBATEKOA
KREDITUEN
EUROTAN
GUZTIZKOAREN %
542.155,95
23,70
1.059.571,52
46,31
1.574.099,92
68,80
2.287.873,11
100,00

2012 EKITALDIA
ZENBATEKOA
KREDITUEN
EUROTAN
GUZTIZKOAREN %
452.261,23
33,56
575.759,71
42,72
1.082.071,64
80,28
1.347.789,65
100,00

2.- NORAINO BURUTU DIREN OBLIGAZIO ONARTUAK
Aurrekontuko obligazio onartuengatiko ordainketek (beraz, itxitako ekitaldietakoak sartu gabe)
ondoko portzentajeak agertzen dituzte kapituluka, bai aurtengo ekitaldian bai aurrekoan ere:
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KAPITULUA

2013 EKITALDIA
OBLIGAZIO
ORDAINKETA
ONARTUAK
LIKIDOAK
4.772.944,53
4.742.264,23
6.699.653,43
6.166.739,64

%
99,36
92,05

2012 EKITALDIA
OBLIGAZIO
ORDAINKETA
ONARTUAK
LIKIDOAK
6.934.054,80 6.931.786,95
9.416.211,90 7.769.778,57

%
99,97
82,51

1.- Langileria gastuak
2.- Ond. arrunten eta zerb.en
gastuak
3.- Gastu finantzarioak
4.- Transferentzia arruntak
6.- Inbertsio errealak
7.- Kapital transferentziak
8.- Aktibo finantzarioak
9.- Pasibo finantzarioak

11.106,99
3.063.891,23
542.155,95
105.051,00
275.634,10
1.274.634,05

11.106,99
3.038.404,65
465.278,49
105.051,00
275.634,10
1.274.634,05

100,00
99,17
85,82
100,00
100,00
100,00

27.697,41
3.155.103,95
452.261,23
91.202,30
2.490,00
1.460.277,82

27.697,41
3.037.958,95
380.712,87
91.202,30
2.490,00
1.460.277,82

100,00
96,29
84,18
100,00
100,00
100,00

GUZTIRA

16.745.071,28

16.079.113,15

96,02

21.539.299,41

19.701.904,8
7

91,47

3.- NORAINO GAUZATU DEN SARREREN AURREKONTUA
Ondoko taulan jaso dira sarreren aurreikuspenetan izan diren desbiderapenak, hau da, behin betiko
aurreikuspenen eta benetan likidatutako eskubideen arteko aldea, kapituluka, azken bi ekitaldietan,
bai balio absolutuetan bai portzentajetan:

KAPITULUA
1.- Zuzeneko zergak
2.- Zeharkako zergak
3.- Tasak eta bestelako sarrerak
4.- Transferentzia arruntak
5.- Ondare sarrerak
6.- Inb. errealak besterentzea
7.- Kapital transferentziak
8.- Aktibo finantzarioak
9.- Pasibo finantzarioak
GUZTIRA

2013 EKITALDIA
BEHIN BETIKO
ESKUBIDE
AURREIKUSPENAK
ONARTUAK
6.017.113,00 5.893.749,29
330.000,00
293.754,47
5.739.096,35 4.896.843,43
11.113.163,58 8.428.902,69
37.904,00
1.151.826,00
26.715,00
1.445.787,47
579.363,00

%
97,95
89,02
85,32
75,85

48.698,00 128,48
79.514,54
6,90
55.142,35 206,41
538.720,67 37,26
0,00
0,00

26.440.968,40 20.235.325,4
4

76,53

2012 EKITALDIA
BEHIN BETIKO
ESKUBIDE
AURREIKUSPENAK
ONARTUAK
5.574.735,00 5.748.300,86
1.201.234,00 1.453.125,36
5.792.392,67 6.087.794,81
11.474.791,29 11.024.617,5
6
20.421,00
114.122,83
35.816,04
10.091,00
77.849,00
78.029,00
556.771,80
2.490,00
1.308.295,21
328.000,00
26.042.306,01 24.846.571,4
2
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%
103,11
120,97
105,10
96,08
558,85
28,17
100,23
0,45
25,07
95,41

4.- NORAINO BURUTU DIREN ESKUBIDE ONARTUAK
Aurrekontuko eskubide onartuengatik egindako kobrantzek (beraz, itxitako ekitaldietakoak sartu
gabe) ondoko portzentajeak agertu dituzte kapituluka, aurtengo ekitaldian nahiz iazkoan:

KAPITULUA
1.- Zuzeneko zergak
2.- Zeharkako zergak
3.- Tasak eta bestelako
sarrerak
4.- Transferentzia arruntak
5.- Ondare sarrerak
6.Inb.
errealak
besterentzea
7.- Kapital transferentziak
8.- Aktibo finantzarioak
9.- Pasibo finantzarioak
GUZTIRA

2013 EKITALDIA
ESKUBIDE
KOBRU
ONARTUAK
LIKIDOAK
5.893.749,29 4.756.886,21
293.754,47
58.488,53
4.896.843,43 3.600.697,39

%
80,71
19,91
73,53

2012 EKITALDIA
ESKUBIDE
KOBRU
ONARTUAK
LIKIDOAK
5.748.300,86
5.428.114,42
1.453.125,36
1.452.038,05
6.087.794,81
5.567.577,77

%
94,43
99,93
91,45

8.428.902,69 8.081.561,89
48.698,00
47.873,00
79.514,54
60.100,07

95,88
98,31
75,58

11.024.617,56
114.122,83
10.091,00

10.746.919,32
77.949,01
-9.658,28

97,48
68,30
-95,71

7.200,00
274.020,42
0,00

13,06
50,87
0,00

78.029,00
2.490,00
328.000,00

70.785,00
2.490,00
328.000,00

90,72
100,00
100,00

20.235.325,44 16.886.827,5
1

83,45

24.846.571,42

23.664.215,29

95,24

55.142,35
538.720,67
0,00

5.- “TOKI GARAPENERAKO BATZORDE INFORMATZAILEA: ENPLEGUA, MERKATARITZA ETA TURISMOA”
SORTZEA ETA ONDORIOZ, BATZORDEAREN IZENA ETA ESKUMENAK ALDATZEA. - Hernanik eta
Buruntzaldeak enplegu arloan dituen ezaugarri eta gabeziak kontutan izanik, garrantzitsua ikusten da
Tokiko Garapen agentzia bat habian jartzea eta hortaz, Hernaniko Udalean batzorde bat eratzea.
Horiek horrela, hau erabaki da aho batez:
1.- “Toki Garapeneko: Enplegua, Merkataritza eta Turismorako Batzorde Informatzailea” eratzea.
2.- Aurreko puntuaren ondorioz, ondorengo Batzorde Informatzaileen izendapen eta konpetentziak
aldatzea:
-“ Hezkuntza eta Enplegu Batzordea”: Enplegua bertan behera utzi eta konpetentziak Batzorde
berriak bere egitea.
-“

Zerbitzu Publikoak eta Merkataritza Batzordea”: Merkataritza bertan behera utzi eta
konpetentziak Batzorde berriak bere egitea.

- “ Kultura eta Turismo Batzordea“: Turismoa bertan behera utzi eta konpetentziak Batzorde
berriak bere egitea
6.- “TOKI GARAPENERAKO BATZORDE INFORMATZAILEA: ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO
BATZORDEKO BOKALAK IZENDATZEA. – Los Portavoces de los distintos grupos informan de los
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miembros que constituirán la Comisión Informativa de Desarrollo Local: Empleo, Comercio y
Turismo”:
BILDU
- Luis Intxauspe Arozamena (Ordezkoa, Naiara Santxiz Arregi).
- Asier San Emeterio Otegi (Ordezkoa, Beñat Amenabar Perurena).
I- Idurre Conde Santa Cruz (Ordezkoa, Kistiñe Lujanbio Galdeano).
- Aitor Miner Aginaga (Ordezkoa, Gloria Mendinueta Yeregi).
EAJ/PNV
- Andoni Amonarraiz Gomez (Ordezkoa, Jose Antonio Cuesta Sole).
Socialistas Vascos
- Estefanía Morcillo Cerdan (Ordezkoa, Jose Antonio Sanchez Almaraz).
H1!
- Iñaki Arratibel Olaziregi (Ordezkoa, Iñaki Barrio Sagastume).
7.- TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2013KO IRAILAREN 27AN HARTUTAKO ERABAKIA BERRESTEA: “FORU
KONTRATAZIOEN ZENTRALAK IZAPIDETUKO DITUEN ARGINDAR HORNIDURAREN KONTRATAZIO
ESPEDIENTEETARA ATXEKITZEA”. – Ikusirik Tokiko Gobernu Batzarrak 2013ko irailaren 27an hartutako
akordioa, “2011ko apirilaren 28ko Udal Batzarrak Udal hau Gipuzkoako Foru Kontratazioen Zentralari
atxikitxea erabaki zuen.
Era berean argindarra hornitzeko esparru akordiora atxikitzea erabaki zuen.
Kontratuak luzatzeko aukera izanik Iberdrolaren adostasuna eskatu eta honek kontratua ez luzatzeko
asmoa adierazi duenez, eta kontratua 2013ko urriaren 31an amaitzen dela ikusirik.
Gipuzkoako Aldundiko Kontratazio Zentralak argindar horniduraren bi kontratazio espediente
irekitzeko asmoa du esparru akordioaren prozeduran jakinarazten duenez. Lehenengoa, sei
hilabeterako premiazko izaeraz prozedura negoziatuaren bidez eta bigarrena prozedura irekiaren
bidez.
Udal honek hornidura hori kontratatu behar du, eta horrela izanik, hau erabaki da aho batez:
1.- Atxikitzea energia elektrikoaren hornidu-rarako esparru akordioaren kontratazio espedienteei.
Espediente horiek Gipuzkoako Foru Kontratazioen Zentralak izapidetuko ditu 2011ko apirilaren
28ko Udal Batzarrak onartutako atxikipen hitzarmenean ezarritako termino eta baldintzetan, eta
2011ko otsailaren 22ko 3/2011 Foru Dekretuan jasotako arauei jarraituz.
2.- Baimena ematea Gipuzkoako Foru Aldundiari, erakunde honen kontsumo elektrikoaren datuak
enpresa hornitzaileari eskatu eta horiek eskuratzeko, kontratazio espedientea arautuko duten
baldintza agirietan jaso ahal izateko.
3.- Erabaki hau hurrengo Udal Batzarrean berrestea. “
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Aho batez berrestea erabakitzen da.
8.- AISIALDIRAKO ETA JOLASERAKO KANPOKO IGERILEKUEN ARAUDI NAGUSIA. – Kirol delegatuak aztertu
du kirol zuzendariak prestutako jolaserako kanpoko igerilejuen zerbitzu eta instalakuntzen
erregelamendua.
Kontratazio eta Ondare Saileko administrazio orokorreko teknikariak eta idazkariordeak aldeko
txosten juridikoa egin dute.
Aztertu da Kirol Batzordeak 2013ko ekainaren 18an emandako irizpena.
Horiek horrela, hau erabaki da aho batez:
Lehena.- Aisialdirako eta jolaserako kanpoko
erregelamenduari hasierako onarpena ematea.

igerilekuen

Zerbitzu

eta

instalakuntzen

Bigarrena.- Aipatutako dokumentua jendaurrean ikusgai jartzea, hogeita hamar (30) egunez,
interesatuek erreklamaziorik edo sujerentziak aurkezteko aukera izan dezaten. Epe hori hasierako
onarpenaren iragarkia GAOn argitaratu eta hurrengo egunetik kontatuko da.
Hirugarrena.- Aipatutako epean inolako erreklamaziorik edo sujerentziarik aurkeztu ezean, erabaki
hau behin betikotzat Joao da eta Araudiaren testu osoa GAOn argitaratuko da.
9.- TAXI ZERBITZUAREN TARIFAK: 2014. URTERAKO PROPOSAMENA. - Aztertu da Zerbitzu Publiko eta
Merkataritza Batzordeak 2013ko urriaren 15ean emandako irizpena.
Zera erabakitzen da, H1!eko Zinegotziaren abstentzioarekin:
1.- Hernaniko auto-taxi zerbitzuari dagozkion hiri-tarifa hauek onartzea eta % 2,2ko igoera
aplikatzea.
1 Tarifa, egunekoa:
- Abiasaria: 5,1200 euro
- Egindako kilometro bakoitzeko: 1,0885 euro.
- Itxaron ordu bakoitzeko: 20,8880 euro
2 Tarifa, gauekoa:
- Abiasaria. 6,1028 euro
- Egindako kilometro bakoitzeko: 1,7436 euro
- Itxaron ordu bakoitzeko: 32,8274 euro
2.- Euskadiko Prezioen Batzordeari erabaki hau jakinaraztea.
10.- DONOSTIALDEKO ESKUALDEKO TURISMO PLANAREN ONARPENA. – Alkate Lehendakariak
Donostialdea eskualdeko Turismo Plana zertan datazan azaldu du. Eskualdean dauden baliabideak
balorean jarri eta promozionatu ahal izatea modu ordenatu batean. Plana 2015. urtera bitartean
egongo da indarrean.
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Aztertu da Kultur eta Turismo Batzordeak 2013ko irailaren 24ean emandako irizpena.
Horiek horrela, hau erabaki da Euskal Sozialista Taldeko 3 zinegotzien abstentzioarekin:
- “Donostialdearen Turismo dinamizaziorako Plana” dokumentua onartzea. (memoria exekutiboa
2012).
11.- HERNANIKO UDALA, ONGINTZAKO PATRONATUA ETA EREÑOTZUKO TOKI ENTITATE TXIKIRAKO 2014
URTERAKO ONDARE ASEGURUEN KONTRATAZIOA: ESPEDIENTEAREN ONARPENA. - Hernaniko Udala,
Ongintza Patronatua eta Ereñotzuko Toki Entitate Txikiko 2014ko ondare aseguruak kontratatzeko
espedientearen izapidetzeari ekin zaio.
Ikusi da dagokion Plegu Tekniko-Administratibo partikularra , Fiskalizazio ekonomikoaren txostena
eta Kontratazio eta Ondare Teknikariaren Txosten Juridikoa, beti ere, urriaren 30eko Sektore
Publikoaren Kontratuen 30/2007 Legearen Testu bateratua den azaroaren 14ko, 3/2011 Errege
Dekretu Legegilearen 2º Xedapen Gehigarria ezarriz.
Aztertu da ogasun eta Ondare Batzordea-Kontuetarako Batzorde Bereziak 2013ko urriaren 22an
emandako irizpena.
Horiek horrela, hau erabaki da aho batez:
1.- Hernaniko Udala, Ongintza Patronatua eta Ereñotzuko Toki Entitate Txikiko 2014ko ondare
aseguruak kontratatzeko prozedura irekiaren bidez egikarituko den kontratuaren espedientea
eta kontratu hau arautuko duen Plegu Tekniko-Administratibo Partikularra onartzea.
2.- Gehienezko Lizitazio prezioa izango dena onartzea, hau da: 125.000 €/urtean (BEZ barne, % 21).
Partida hauen kontura: 1.0100.224.01.12101, 1.0100.224.03.121.01; 1.0100.224.99.121.01.
3.- Prozedura irekiari hasiera ematea.
4.- Esleipen erabakia hartzeko eskuduntza Alkatearengan delegatzea .
12.- 2014RAKO ORDENANTZA FISKALAK. – El Sr. Alcalde-Pte lo somete a votación, obteniendo el
siguiente resultado:
* Votos a favor: 8 (BIldu).
* Votos en contra: 2 (EAJ/PNV).
* Abstenciones: 4 (3 Socialistas Vascos y 1 H1!).
Por lo que a la vista de los votos emitidos, se adopta el siguiente acuerdo:
Lehena.- Ordenantza fiskalen eranskin hauek aldatzea, 2014ko urtarrilaren 1etik aurrerako
ondorioekin
1. ZERGAK
1.

1.1 ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA

1. Zergari aplikagarri zaizkion karga tasak:
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Hirilur Ondasun Higiezinen gaineko Zergari aplikagarri zaizkion karga tasak:
- Lurzoru erresidentzialean kokatutako hiri ondasunak: ehuneko 0,1940 (2013ko karga tasa
mantentzen da)
- Lurzoru industrial edo tertziarioan kokatutako hiri ondasunak: ehuneko 0,5375 (%10eko
igoera)
Landalur Ondasun Higiezinen gaineko Zergari aplikagarri zaion karga tasa ehuneko 1,0185 e koa
da.(%0, 6-ko igoera)
2. Errekargua: %100a
1.2 EKONOMI JARDUEREN GAINEKO ZERGA

1. Zergari aplikagarri zaizkion karga-tasak: 2,16
1.3 TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA
%0,6ko igoera,
TURISMOAK
KAMIOIAK
9 zaldi fiskaletik beherakoak
1.000
kg-tik zaldi
beherako
erabilgarria dutenak
9 eta 11,99
fiskal karga
bitartekoak
1.000
eta
2.999
kg
bitarteko
karga erabilgarria dutenak
12 eta 13,99 zaldi fiskal bitartekoak
2.999
eta 9.999
kg bitarteko karga erabilgarria
14 etakg-tik
15,99gorako
zaldi fiskal
bitartekoak
dutenak
16 eta 19,99 zaldi fiskal bitartekoak
9.999
kg-tik
gorako
karga erabilgarria dutenak
20 zaldi
fiskaletik
gorakoak
TRAKTOREAK
AUTOBUSAK
16
zaldi fiskal
gutxiago
21 plaza
bainobaino
gutxiago
16
25 plaza
zaldi fiskal
bitartean
21 eta 50
bitartean
25
gehiago
50 zaldi
plazafiskal
bainobaino
gehiago
TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUAK ERAMANDAKO ATOIAK ETA
ERDI-ATOIAK

igoera koef 2014 kuota
1,49
27,40
2,31
97,70
2,19
80,50
2,31
192,45
2,44
149,60
2,33
276,05
2,50
214,40
2,58
284,70
2,38
352,75
2,66
359,15
2,28
2,37
2,30
2,39
2,30
2,44

40,30
197,10
63,90
283,25
191,65
361,90

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
BESTE IBILGAILU BATZUK
Ziklomotoreak
125 cm³ bitarteko motozikletak

2,33
2,35
2,36

41,25
65,40
196,20

2,29
2,29

10,35
10,35

125 cm³ baino gehiagoko eta 250 cm³ bitarteko motozikletak

2,44

18,85

250 cm³ baino gehiagoko eta 500 cm³ bitarteko motozikletak

2,49

38,55

500 cm³ baino gehiagoko eta 1.000 cm³ bitarteko motozikletak
1.000 cm³-tik gorako motozikletak
ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA

2,49
2,49

77,05
154,10

1.4

Ez da aldaketarik proposatzen
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1.

Zergapeko egitatea eta karga-tasa:

Egitatea

Karga-tasa

1.- 12.000 eurotik beherako kostua duten obrak
2. Merkataritza-lokal txikiak berritzeko, 60.000 eurotik beherako kostua duten obrak
3.- Eusko Jaurlaritzak bultzatutako Bizigune programa barruan burututako obrak
4.- Erregimen Orokorreko Babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko obrak
5.- Erregimen Tasatutako Babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko obrak
6.- Obra txikiak
7.- Obra handiak
8.- Nekazaritzako jarduerekin zerikusia duten instalazio edo eraikinetako obrak:
12.000 eurotik gorako kostua

%0
%0
%2
%2
%3,5
%4
%5
%1,65

9.- Nekazaritza jarduerarekin zerikusia duten etxebizitzetarako xedea duten
eraikinetako obrak, betiere etxebizitza hori ustiapenaren titularraren ohiko
etxebizitza gisa erabiltzen bada (dedikazio osoa duenean):
12.000 eurotik gorako kostua

%1,65

1.5 HIRILURREN BALIOAREN GEHIKUNTZAREN GAINEKO ZERGA.
Ez da aldaketarik proposatzen , beraz, 2013ko ordenantzaren karga-tasak mantentzen dira:
Aldia
a) 1 eta 5 urte artekoa
b) 10 urte artekoa
c) 15 urte artekoa
d) 16 urtetik gorakoa

Urteko portzentaia
%3,60
%3,00
%2,80
%2,70

2. Tarifa
a) 1 eta 5 urte artekoa
b) 10 urte artekoa
c) 15 urte artekoa
d) 16 urtetik gorakoa

%10
%9
%8
%7

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.
%0,6ko igoera
2.1.1 Tarifak:
Kontzeptua
a) Ibilgailuak espaloietan barrena sartzea (igarobide partikularrak, industria, garaje
publiko eta kolektiboetarako igarobidea):
-toki bakoitzeko

Euro

8,65
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b) Bide publikoan espazioak erreserbatzea:
- Metro linealeko edo zati bakoitzeko
c) Ibilgailua utzi nahiz aparkatzea debekatzea:
- Metro linealeko edo zati bakoitzeko

33,90
16,95

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:
%0,6ko igoera
Kontzeptua
a) Kanpoko mahaiak (mahai bat eta lau aulkirentzat):
Urteko iraupena, m2 edo zatiko
Urteko iraupena, m2 edo zatiko
b) Terraza, instalazio finkoekin (estalkidun itxitura, toldo, markesina edo antzekoak) m2 edo
zatiko
c) Makina automatiko eta antzeko instalazioekin okupatzeko, aldi baterako edo behin
betiko, unitatea (gehi 14,80 euro m2 urteko)
d) 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
Obra-hondakinak, aldamioak, edo bestelako instalazio egokiak. m2 edo zatika eta
eguneko
Zutabe, eustaga edo eusteko beste hainbat elementu. Bakoitzeko eta hamabostaldiko
edo zatika
e) 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)
Baimendutako beste artikulu batzuk (m2 -ko edo zatika) eguneko
f) Jai nagusietan eta auzoetako jaietan barraka eta jolasguneekin okupatzea: hitzarmena
Gipuzkoako Ferialarien Elkartearekin.
g) Zirko ikuskizunak edo antzekoak:
1.000 ikusleentzat, eguneko
1.000 ikusleentzat baino gehiago, eguneko
769,60 €-ko fiantza bat ezarriko da, udal teknikoen oniritzia jaso ondoren itzuliko
litzatekeena.
h) Bide publikoa jaiegunetan okupatzea (San Joan, Inauteriak, San Inazio, etab.), Gipuzkoako
Ferialarien Elkartearekin izenpetutako Hitzarmenaz kanpo geratzen diren postuak
Bisuteria, larruzkoak, eskuz egindakoak, arropa... metroko:
* Eguneko
*Jai-eguneko
Hanburgesak, ogitartekoak... saltzea, metroko eta eguneko

Euro

35,50
23,60
187,90
13,10
2,25
0,48
3,67
7,75
377,65
105,25
188,75
9,35

236,40
312,00

18,75
56,75
39,55

11

i) Bide publikoa okupatzea kioskoekin, prentsa saltzeko postuekin, ONCEko kabinekin eta
bestelakoak.
Prentsa kioskoak, m2 bakoitzeko urtean
Prentsa saltzeko postuak, hilean
ONCEko kabinak: urtean
Argazkiak ateratzeko kabina: urtean
j) Kutxazain automatikoak fatxadatik eskaintzen duten autozerbitzuak, instalazio bakoitzeko
eta urteko
K) telefonia mugikorrarentzako oinarrizko estazioa jartzea: Tasaren zenbatekoa kalkulatzeko
honako biderkagaiak kontuan hartuko dira:
Onartutako tarifa, ustiapenaren denbora egunetan eta azalera metro karratuetan

29,30
4,65
291,75
291,75
305,00

1,62

2.4. ASTEKO FERIA ETA UDALETXEKO ARKUPEETAKO SALTOKIEZ BIDE PUBLIKOA OKUPATZEA
Mantentzen da
Kontzeptua

Euro

a) Baserriko barazkiak, eguneko (metro linealeko) 2,9m X 2m-ko saltokia eguneko
b) Loreak, haziak eta eratorriak
c) Urdaiazpikoa, hestekiak oro har, gazta eta gurinak
d) Olibak, pepinilo eta antzekoak
e) Baserriz kanpoko barazkiak, hala nola baratxuri, patata, era guztietako fruta, meloi eta
antzekoak

0,76
4,70
18,90
11,90

f) Fruitu lehorren, hala nola, mahaspasa, piku, ur, amanda eta antzekoak, eta arrautzen salmenta
g) Pastak, gailetak, gozoak oro har
h) Txori, arrain, eta kortako animalia txikien salmenta, kaiolak, arraintokiak eta animalia
horientzako elikagaiak
i) Zerri, behi eta zaldiak
j) Liburu, aldizkari, egunkari eta antzekoen salmenta
k) Kasete, disko eta antzekoen salmenta
l) Larruzkoak, bisuteria, koadroak, jostailuak eta opariak
m) Nekazaritzako lanabesak eta antzekoak
n) Nekazal lanetarako erremintak eta tresnak
ñ) Alfonbrak, tapizak, koltxoiak, ehunak, arropak oro har
o) Oinetakoak
p) Sukaldeko tresnak, burdindegia, kristalak, paper pintatuak, aterkiak eta antzekoak
q) Botilaratutako edari eta likoreak
r) Sagardo eta txakolinak
s) Eskulanak eta artisau lanak
t) Kosmetika eta drogeria produktuak

11,90
11,90

11,90

9,60
4,70
9,60
16,75
16,75
4,70
18,90
14,15
14,15
14,15
40,35
22,40
9,60
16,75

2.5. UDALETXEKO ARKUPEETAN LOREAK SALTZEKO SALTOKIAK “SANTU GUZTIEN EGUNA”.
Mantentzen da kuota
Kontzeptua
Loreak saltzea eguneko

Euro

66,60
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2. 6.- HERRIKO HAINBAT KALETARA SARTZEKO KONTROL SISTEMA
Mantentzen da kuota
Ibilgailuak sartzeko txartelak eskuratzea:
Tarifak

Euro

Sartzeko kontrol sistemarako txartela

10,00

2.7 EREÑOTZU AUZOKO PILOTA LEKUAREN ERABILERA
Ereñotzuko Auzo Udalak 2013-2014 pilota lekua erabiltzeagatik tasak kobratzeko proposamena egin
du, horrela izango da.
1.- Ereñotzuko pilota lekuaren erabilerarako ondoko tasak:
2013ko irailaren 1etik - 2014ko abuztuaren 31 arte


Ordua hartuta dutenentzat ………………………………………………… 50 €/hilean
(aldagelen eta dutxen erabilera barne)



Libre geratzen diren orduetan aldagelen erabilera…………………. 12 €/aldiko
Giltzak itzuli bitarteko bermea ………………………………………….. 15 €
Argiarentzako fitxa bakoitza (ordu beteko iraupena)………………… 3 €



3. TELEFONIA MUGIKORREKO ENPRESEK JABARI PUBLIKOA OKUPATZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO
TASA
Mantentzen da
Oinarrizko tarifa
(telefonia mugikorreko operatzaileen artean banatua aprobetxamendu
bereziak irauten duen denboraren arabera, eta operatzaile bakoitzari bere
merkatu kuotaren arabera eslei dakiokeen koefiziente berezia)

41.920€

Aurreko eranskinean ezarritako zerga oinarria kontuan hartuta, subjektu pasibo bakoitzari likidatuko
zaio ekitaldi fiskal bakoitzaren kuota, Telekomunikazio Komisioak eman behar digun operadore
bakoitzak duen ekitaldi fiskala horren merkatu-zatiaren datuen arabera.
4.- ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK ESKAINI EDO UDAL JARDUERAK EGITEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO
TASAK
4.1 AUTO-TAXI ETA GAINERAKO AKURA-IBILGAILUEN LIZENTZIA ETA BAIMEN ADMINISTRATIBOAK EMATEA
%0,6ko igoera
Kontzeptua
Auto-taxietarako lehen lizentzia
Auto-turismoen lehen lizentziak

Euro
497,90
497,90
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Abonu eta zerbitzu berezi eta abonuetarako lehen lizentziak
Eman diren eta indarrean dirauten lizentzien transmisioak plaza
kopurua bereizi gabe, gehi transmisioa egiten den diru kopuruaren
gaineko %10a
Emandako lizentzia duten ibilgailuen ordezkapena
Ibilgailuen urteroko berrikustapenak
Gidari baimenak luzatzea

497,90

995,70
40,00
20,00
20,00

4.2.- HIRIGINTZAKO LIZENTZIAK EMATEA
%0,6ko igoera
Kontzeptua
Obrak egiteko litzentziak
600 € eta 12.000 € bitarteko aurrekontua duten obretarako lizentziak
12.001 € eta 30.000 € bitarteko aurrekontua duten obretarako lizentziak
30.001 € eta 100.000 € bitarteko aurrekontua duten obretarako lizentziak
100.001 €-tik gorako aurrekontua duten obretarako lizentziak
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

Euro

70,70
259,10
712,40
1.424,80
70,70
1,22
0,75
14,75
356,20
712,40
8,09

Aurreko lizentziak luzatzea edo eskualdatzea, kuota likidoaren kopuruaren ehunekoaren arabera 30%
Lurzatiketa/banatzea
213,20
Merkataritzarako lokala etxebizitza izatera aldatzeagatik edo alderantziz eskuratu beharreko
lizentzia
213,20
Lur mugimenduak egiteko lizentzia
466,90
4.3.- HIRIGINTZA GAIETAN LIZENTZIAK, BAIMENAK ETA ESPEDIENTEAK LUZATU ETA EMATEA
%0,6ko igoera
Kontzeptu
Hirigintza kuotak kobratzea
Konpentsazio Batzordearen aldeko desjabetze espedientea
Udalari urbanizazioa lagatzea
Aurri espedientea

Euro
2.078,20
1.890,90
6.147,25
1.342,00

Planeamenduko elementuen aldaketa: Ogasun eta Ondare batzordeak kasu bakoitza aztertuko
du, administrazio kostuaren balorazioaren txostena egin ondoren
4.4 ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO ETA INSTALAZIOAK EZARRI EDO ALDATZEKO LIZENTZIAK
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%0,6ko igoera,
1. ALDEZ AURRETIK JARDUERA BAIMENA BEHAR DUTEN JARDUERA SAILKATUAK
A) Jarduera berriaren lizentzia tramitatzea
1. Merkataritza eta zerbitzuetako lokalak
2. Nekazaritzako jarduerak
3. Abeltzaintzako jarduerak
4. Ostalaritza
5. Finantza erakundeen lokalak
6. Industri jardueretarako lokalak
7. Garaje jardueretarako lokalak (garaje plaza bakoitzeko)
B) Jarduera legeztatzea, handitu edo aldatzea
Instalazioak legeztatzea, jartzea edo aldatzea (ur biltegiak, haize egokitua, etab.)
C) Lokalen eskualdaketak edo titular aldaketak,
Jarduera berari eusten bazaio eta jarduera eta irekiera lizentziak indarrean dagoen legediaren
arabera baldin badauzkate: lizentzian aldaketaren gai den jarduerari dagokion kopurua

Euro
831,15
791,15
791,15
831,15
3.269,50
1.087,70
30,20
831,15

%50
2. ALDEZ AURRETIK KOMUNIKATU BEHARREKO JARDUERAK
A). Jarduera berriaren
1. Merkataritza eta zerbitzuetako lokalak
2. Nekazaritzako jarduerak
3. Abeltzaintzako jarduerak
4. Ostalaritza
5. Finantza erakundeen lokalak
6. Industri jardueretarako lokalak
7. Garaje jardueretarako lokalak (garaje plaza bakoitzeko)
B). Jarduera legeztatzea, handitu edo aldatzea
C). Lokalen eskualdaketak edo titular aldaketak, jarduera berari eusten bazaio eta jarduera eta
irekiera lizentziak indarrean dagoen legediaren arabera baldin badauzkate
Lizentzian aldaketaren gai den jarduerari dagokion kopurua

Euro
483,80
461,05
461,05
831,15
1.087,70
831,15
30,20
461,05

%50a

4.5 SU ITZALKETA ETA HERRI BABESERAKO ZERBITZUAK:
%0,6ko 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
41,15
36,00
79,10
10,20
224,50
11,90
4,10
7,95
3,92
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4.6 UDAL HILERRIAN ZERBITZUAK ETA EMAKIDAK GAUZATZEA.
%0,6ko igoera
ZERBITZU BAKANAK
1) Ehorzketa- eta desehorzketa-zerbitzuak eta horma-hilobien emakida
Kontzeptua
a) Ehorzketak horma-hilobian edo panteoian
b) Ehorzketak gorpuzkinen kolunbarioetan
c) Desehorzketak
d) Horma-hilobien emakida, 10 urte arte
e) Haurren horma-hilobien emakida, 10 urte arte
f) 6 gizakiren gorpuentzat, horma-hilobi komunen hileta-eskubidea ematea:
- 5 urte arte
- 10 urte arte
Gehi hilarria jartzea, bakoitza
g) Ustelgabeko gorpuak: luzapena 5 urte

Euro
56,65
30,90
56,65
277,00
147,65
83,50
132,95
50,80
138,60

2) Gorpuen lekualdaketa
Kontzeptua
a) lekualdatzea
b) gorpuzkinetarako kaxa

Euro
121,60
55,65

3) Panteoietan barruko garbiketa, eta panteoietan edo hilobietan gorpuzkinak berriro kokatzea
(hilobi bakar bat izanez gero eta lekualdaketarik ez bada)
Kontzeptua
a) gorpuzkin bat
b) 2 gorpuzkin
c) 3tik 10 gorpuzkin arte
d) 10 gorpuzkin baino gehiago

Euro
82,40
109,90
146,50
183,15

4) Gorpua gorputegian uzteagatik, egun bakoitzeko edo egun bat baino denbora gutxiagoko
Kontzeptua
Kuota

Euro
41,25

5) Hileta eskubideak eskualdatzea
Kontzeptua
3.1 Panteoi-eskubideak inter vivos eta mortis causa eskualdatzea
 Gurasoak (1. gradua)
hobi bakarra
hobi hirukoitza
hobi handiagoak
 Aiton-amonak/bilobak /anai-arrebak (2. gradua)

Euro

166,00
332,00
498,00
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hobi bakarra
hobi hirukoitza
hobi handiagoak
 Aiton-amonak/birbilobak eta beste ahaidetasun batzuk
hobi bakarra
hobi hirukoitza
hobi handiagoak
3.2 Bestelako eskualdaketak (horma-hilobiak)

332,00
658,95
930,55
930,55
1.544,20
2.575,35
192,60

6) Kapera/tenplu/espazio egokitua zeremonia partikularra egiteko erabiltzea
Kontzeptua
Zeremonia bakoitza

Euro
62,40

7) Lan administratiboa
Kontzeptua
a) ziurtagiriak
b) tituluaren kopia

Euro
6,20
6,20

URTEKO ZERBITZUAK
1.) Hilerria mantendu, zaindu eta garbitzeagatik
Kontzeptua
1. Panteoi-emakida bakoitzagatik, urteko
hobi bakarra
hobi hirukoitza
hobi handiagoak
2. Horma-hilobi edo lurreko hilobiren emakida bakoitzak, urteko
3.-Hezurtegi edo kolunbarioaren emakida bakoitzak, urteko

Euro
20,60
31,00
51,50
15,45
7,25

4.7 SANEAMENDUKO ZERBITZUA
Ez da aldaketarik proposatzen. Ur kontsumoagatik ordaindu beharreko zenbatekoaren %75ekoa
izango da (zergak sartu gabe).
4.8 HONDAKINEN BILKETA
%0,6ko igoera

Zerbitzua
Hiriguneko etxebizitzak
Hiriguneko etxebizitzak, autokonposta
eginez gero
Landa eremuko etxebizitzak

ETXEBIZITZAK
Asteko
Tarifa
2014 €/seihilekoa TARIFA
zerbitzua koefizientea
7
1
45,15
4
0,6

27,1
7

0,7

31,60
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Landa eremuko
etxebizitzak,autokonposta eginez gero

4

0,42
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MERKATARITZA ESTABLEZIMENDUAK
2014Tarifa
€/seihilekoa

Asteko zerbitzua
Zerbitzua
Organikoa
3
Sortzaile txikia
(10 l. ontzia +gurpilik gabeko
ontziak)
3
Sortzaile txikia
(10 l. ontzia + gurpilik
gabeko ontziak) materia
birziklagarria nahastua
badago
Sortzaile handiak (10 l. ontzia
3
+ ontziak gurpilekin)

Ontzi
arinak
2

Pap/kart
1

Errefusa
1

2

1

1

2

2

1

Arrunta €

54,10

54,10
149,80

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

3

2

2

1

3

2

2

1

Sortzaile handiak materia
birziklagarria nahastua
badago

3

2

2

1

Sortzaile handiak

4

2

2

1

Sortzaile handiak materia
birziklagarria nahastua
badago

4

2

2

1

Sagardotegiak
Tamaina handiko hondakinak
atez ate biltzea zerbitzu
bakoitzeko

3

2

1

1

149,80
194,80

194,80
324,70

JARDUERA IBILTARIENTZAT
Eguneko zerbitzua
Kontuan hartuko da
Kuota finkoa €
zenbateko finko bat eta
eguneko zenbatekoa
Sortzaile txikia
Sortzaile handia

324,70
98,00
13,00

13,20
kuota
aldagaia
(€/eguneko)
1
20,1
40,25
2
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4.9 UR HORNIDURA%0,6ko igoera

Kontzeptua
Banakako kontagailua duten etxebizitzen etxeko erabilera arrunterako
hornidura.
Salbuespena: ez zaie tarifa hau aplikatuko familia bakarreko etxebizitzei
(etxebizitza isolatuak, pareatuak eta atxikitakoak). Etxebizitza horiei kalibrearen
araberako tarifa aplikatuko zaie, hots, gainerako horniduren atalean ezarritako
kalibrearen araberakoa.

Euro

12,60

Kontagailu orokorra duten etxebizitzen etxeko erabilera arrunterako hornidura.
Ordaindu beharreko kuota honela kalkulatuko da: banako kontagailuaren tarifa bider
finkan dauden abonatuen kopurua.
Salbuespena: ez zaie tarifa hau aplikatuko bizilagunen komunitateetako
instalazio edota zerbitzu komunetarako kontagailu orokorrei (berogailuak, atarien
garbiketa…). Horiei kalibrearen araberako tarifa aplikatuko zaie, hots, gainerako
horniduren atalean ezarritako kalibrearen araberakoa.
12,60

Gainerako hornidurak:
13 mm-ko kalibrea
15 mm-ko kalibrea
20 mm-ko kalibrea
25 mm-ko kalibrea
30 mm-ko kalibrea
40 mm-ko kalibrea
50 mm-ko kalibrea
65 mm-ko kalibrea
80 mm-ko kalibrea
100 mm-ko kalibrea


18,70
21,50
22,10
30,35
40,90
52,80
62,00
108,75
141,80
201,45

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

0,55
1,05

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

0,72
1,20

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

1,02
1,86
2,24

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

1,60
2,04

5.- Sute aurkako hornidurak
Zatirik gabe: 0,47 € x m3 (estolderian salbuetsita)
6.- Jabedun finkak ureztatzeko eta igerilekuetako hornidurak.
500 m3 arte
500 m3 baino gehiago

1,60
2,04

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

0,55
1,05

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,
Etxeetako kuota
65 m3 arte
65 m3 baino gehiago


0,55
1,05

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
1.2 kalibre mota
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

Euro
271,05
325,30
390,90
502,55
614,20
725,90
837,55
446,65
1.005,10
502,55
1.116,75
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100 mm suterako

614,20

3.- Behin betiko hartuneak ordeztu edo handiagotzeagatik eskaturiko hartunearen preziotik benetan
ezarritako hartunean preziora dagoen tartea.


SARERA LOTZEKO ESKUBIDEAK

Kalibre mota
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
50 mm suterako
60 mm
60 mm suterako
80 mm
80 mm suterako
100 mm
100 mm suterako


Euro
86,70
130,10
195,40
279,20
390,90
658,90
362,90
837,55
457,90
977,15
491,40
1.172,60
586,30

KONTAGAILUAK AZTERTZEA

Diametroa
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm

Euro
43,35
48,80
54,25
61,40
67,00

4.13.- UDAL EUSKALTEGIA
Ikastaro berri bat onartu behar da 2013/2014 ikasturterako, Udal euskaltegiko zuzendariak
proposatuta
Ikastaldi osoak, 2013ko urritik 2014ko ekainera
arte astean 5 ordu
228,42 €
Tarifak aplikatzeko arauak, ordenantzak ezarritakoak dira.
4.14. UZTAILEKO UDALEKUAK
%0,6ko igoera
Kontzeptua
Kanpamendu irekien matrikula
Arrunta

Euroak
95,30
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Gizarte laguntza jasotzen duten familietako haurrek
Udako jardueren matrikula
Arrunta
Gizarte laguntza jasotzen duten familietako haurrek

9,53
95,30
9,53

c) Onura fiskalak: 7. artikulua ezarriko da.
4.15 “HERNANIKO OSASUN ETA GIZARTE
AUTONOMOKO ZERBITZUAK ERABILTZEA.

ONGINTZARAKO

UDAL

PATRONATUA”

ERAKUNDE

15.1. ZAHARREN EGOITZA
5. Tasaren zenbatekoa.
Hernaniko Osasun eta Gizarte Ongintzarako Udal Patronatuari atxikitako Santa Maria Magdalena
Zaharren Egoitzako egonaldiagatik ordaindu beharreko tasa egoiliarraren sailkapenaren arabera
zehaztuko da.
Hona hemen zaharren egoitzako tasak:
a) Egoiliar gaituak: 69,61 euro/egun.
b) Egoiliar ezinduak, ezintasun handikoak, psikogeriatrikoak eta soziosanitarioak: Gipuzkoako Foru
Aldundiak erabakiko du ebazpen administratiboaren bidez egoiliar bakoitzak egin behar duen
ekarpena.
15.2. EGUNEKO ZENTROA
A) Eguneko banakako atentzioa.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politikarako Departamentuak erabakiko du, ebazpen
administratibo baten bidez, erabiltzaile bakoitzak ordaindu behar duen zenbatekoa.
B) Otorduak
1.Gosaria: 1,79 euro
2.Bazkaria: 3,84 euro
3.Merienda: 1,38 euro
4.Afaria:
2,56 euro
15.4. SANDIUSTERRI EKITALDI ARETOA
A. Lanegunak: astelehenetik ostiralera:
I. epigrafea. Ekitaldi aretoa erabiltzea ikus-entzunezko materialik gabe: 30,29 €/ordu.
I. epigrafea. Ekitaldi aretoa erabiltzea ikus-entzunezko materialarekin: 59,29 €/ordu.
B. Asteburu eta jaiegunak.
I. epigrafea. Ekitaldi aretoa erabiltzea ikus-entzunezko materialik gabe: 34,12 €/ordu.
I. epigrafea. Ekitaldi aretoa erabiltzea ikus-entzunezko materialarekin: 68,18 €/ordu.
15.5. ETEXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA
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A.- Lanegunak: Gipuzkoako Foru Aldundiak 2014. urterako finkatzen duen tasa.

B.- Asteburu eta jaiegunak: Gipuzkoako Foru Aldundiak 2014. urterako finkatzen
duena.
4.16 HERNANIKO UDAL KIROLDEGIA ZERBITZUAK ERABILTZEA
a)Kiroldegian hamabi hilabetez abonatutakoen kuotak
Familiarra
Banakakoa
Adintxikikoa
Kirolari federatua

b) Kiroldegian sei hilabetez abonatutakoen kuotak
Familiarra
Banakakoa
Adintxikikoa

227,60 €
150,40 €
94,40 €
18,10 €

147,80 €
97,70 €
61,40 €

c) Kanpoko kirol instalazioen erabilpen kuota (hitzarmena)
Kirolari federatua

18,10 €

d) Erabiltzaileentzako zerbitzuak (Abonatuak)
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 puskatzea
Takilako giltza galtzea edo puskatzea
Karneta galtzea edo puskatzea

3,50 €
15,60 €
27,70 €
4,90 €
20,10 €
34,90 €
11,10 €
6,00 €
38,00 €
32,50 €
32,50 €
78,50 €
4,90 €
3,20 €

e) Erabiltzaileentzako zerbitzuak (Abonu gabekoak)
Adintxikikoak sarrera
Adindunaren sarrera
Sauna, saio 1
Squasha, saio 1
Pilotalekua, ordu 1

3,60 €
5,65 €
3,50 €
4,90 €
11,10 €

Pilotalekuko argia, ordu 1

6,00 €
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1. pista
2. pista
Igerilekuko kale 1
Kaiolako giltza puskatzea
Takilako giltza galtzea edo puskatzea

38,00 €
32,50 €
32,50 €
78,50 €
4,90 €

f) Igeriketa gaiak
Ehunezko bainu-txanoak
Silikonazko bainu txanoa

2,90 €
4,30 €

g) Kiroldegiko instalazioak alokatzeko prezioak: ikuskizunetarako, kirolazkanpoko emanaldietarako
edo maila profesionaleko kirol ekialdetarako: Pilatalekua edo kirol pista 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
Aparteko orduak
Fidantza
o

o

o
o
o
o

96,40 €
149,20 €
109,10 €
166,70 €
221,90 €
1.790,20 €

Alokatzeko eskaria egiterakoan hitzartutako orduak baino gehiago irauten badu ekitaldiak,
ordu bakoitzarengatik edo gainditutako ordu-zatiagatik 221,90 € ordaindu behar du
antolatzaileak.
Antolatutako ikuskizunetan, kirolez kanpoko ekintzetan edo kirol ekintzak 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 1.790,20 €tako
fidantza ordaindu behar da.
Fidantza hori udal kiroldegiko bulegoetan ordaindu behar da, dena delako ikuskizuna edo
ekintza egin baino lehen, legeak agindutako eran
Otrdaindu beharreko guztiak ordaindu eta kirol zuzendariaren aldeko txostena jaso ondoren
itzuliko da fidantza.
Irabazi asmorik gabeko elkarteek eskatzen edo antolatzen dituzten ekitaldietan, ekitaldi
hutsak irauten duten denbora baino ez dute ordaindu beharko antolatzaileek: esan nahi da
tarifak ez diola ukituko ekitaldi antolatu ahal izateko behar den muntatze edo desmuntatze
denborari.

4.17 POTENTZIALKI ARRISKUTSUAK DIREN ANIMALIAK UDAL ERREGISTROAN INSKRIBITZEA.
%0,6ko igoera
Kontzeptua
Euro
Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak Udal Erregistroan inskribatzea eta arriskutsuak izan 70,40
daitezkeen animaliak edukitzeagatik baimena emateagatik edo berritzeagatik
4.18 - DOKUMENTUAK ETA BESTE MATERIAL BATZUK.
%0,6ko igoera
UDALTZAINGOAREN ZERBITZUAK
Kontzeptua
Atestatuen kopia

Euro
19,30
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Karabinak baimentzea
Hainbat txostenen kopia
Istripuen adostasuneko txostenen kopia
Trafikoko Istripuen atestatuen kopiak
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
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
Argazki paperean inprimatzea
CD-ROMean ematea

7,95
7,95
7,95
81,85

Euro
0,11
0,23
0,43
3,15
1,63
3,14
5,57
4,66

Euro
0,74
0,74
0,38
0,09
0,12
0,76
0,76
0,76
3,77

4.19 SUSTATZAILE PARTIKULARRAK UDALAREN KARTOGRAFIA EGUNERATZEAGATIK
%0,6ko igoera
Kontzeptua
Urbanizazio proiektuak (ondoriozko azalera publikoa neurtzea)
Lehengo hektarea edo zatia
Handik aurrerako bakoitza
Obra handiak egiteko lizentziak, eraikuntza berriko eraikinentzat emanak
Lehengo hektarea edo zatia
Handik aurrerako bakoitza
Obra handiak egiteko lizentziak, kartografia aldatzea ekarriko duten eraisketak egiteko emanak
Lehengo hektarea edo zatia
Handik aurrerako bakoitza
Obra handiak egiteko lizentziak, fatxaden lerrokadurari 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

Euro

1.049,80
650,45
1.049,80
650,45

650,45
650,45
650,45
232,70
349,60
359,35
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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

174,25
368,00

5. IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOETAN IBILGETU, BERTATIK JASO ETA ONDOREN ZAINTZAPEAN EDUKITZEKO
ZERBITZU PUBLIKOAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA
%0,6ko 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
Turismoak eta 3.499 kg-ko tara arteko tonelajea duten ibilgailuak, egun edo zati
bakoitzarengatik.
Kamionetak, kamioiak, traktoreak, erremolkeak, autobusak eta 3.500 kg-ko taratik gorako
tonelajea duten ibilgailuak, egun edo zati bakoitzarengatik

Euroak
12,40
24,95
80,70
170,50
5,45
8,65
16,25
34,60

6.- ZERBITZUAK ESKAINI EDO UDAL JARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOAK
6.1.- IBILGAILUAK ESPALOIETAN ZEHAR FINKEN BARRUALDERA SARTZEA ETA HORIEK BIDE PUBLIKOAN
DUTEN APARKAMENDU ERRESERBA
%0,6ko igoera
Kontzeptua
Euro
a) Udal jabetzako hesiak erabiltzea:
Hesi metalikoak, unitate eta eguneko
0,41
Oholesiak, unitateko eta gehienez ere 5 egunetarako (5 eguneko epea gaindituz gero: 2,30 €
gehiago unitateko eta eguneko)
11,59
b) Udal zapalgailua erabiltzea, orduko
37,34
c) Desataskatzeko kanabera eta mahukak, unitate eta eguneko
Desataskatzeko kanaberak
Mahukak
d) Udal kamioi garabia erabiltzea (gidari eta guzti) orduko
e) Udal dunperra erabiltzea orduko
f) Udalaren oholtza alokatzea:
100 m2 -ko oholtza eguneko

0,31
4,69
84,99
21,22
0,00
281,85
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25 m2 -ko oholtza eguneko
Oholtza estalia, gehienez ere 5 egunez (5 eguneko epea gaindituz gero: 420 € gehiago
eguneko)
g) Bandexa bibratzailearen errenta, orduko

58,10
3.498,94
16,02

6.2 IKUSKIZUNETARAKO SARRERAK
A) URTEROKO ZIKLOAK
Haurrak
Helduak
Helduak

2,70
7,00
16,50

Haurrak
Helduak

2,70
4,00

Bakoitza

15,00

B) ZINEA

C) EMANALDI BEREZIAK

Bigarren.- Ordenantzaren 8 artikulua aldatzea, horrela izango da:
8.artikulua.1. Ondasun higiezinek etxebizitza erabilera dutenean, eta subjektu pasiboaren edo
hirugarrenen ohiko egoitza ez direnean –hirugarrenen kasuan errentamenduz edo lagapen
bidez–, errekargua aplikatuko da
ordenantza honetako eranskinean jasota dagoen
zergaren kuota likidoaren gainean.
2. Errekargua zerga honen subjektu pasiboei exijituko zaie, haren sortzapena zerga sortzen
den une berean gertatuko da, eta urtero likidatuko da, kuotarekin batera.
3. Errekargu hau aplikatzearen ondorioetarako, Katastroaren arabera etxebizitza gisa
erabiltzekoak diren lokalak etxebizitza erabilera duten ondasun higiezintzat hartuko dira.
Etxebizitzaren eranskinak barruan sartuko dira, finka erregistral bakarra osatzen dutenean.
4. Ondorio horietarako ere, presuntzio egingo da etxebizitza erabilerako ondasun higiezin
bat ohiko egoitza dela baldin eta, zergaren sortzapen egunean, hura kokaturik dagoen
udalerriko erroldan egiaztatu badago bertan bizi den/direnen ohiko bizilekua dela.
5. Bizileku erabilerako ondasun higiezinen titulartasuna Administrazio publiko batena bada
aski izango da Administrazio horrek aurkeztutako deklarazioa, ondasun higiezinak egiaz
bizilekutarako direla jotzeko. Udalak, hala ere Administrazio titularrari errekeritu ahalko dio
egiazta dezala ondasun higiezinen horiek bizilekutarako direla.
6. Ez zaie errekargua aplikatuko Udalaren eta haren erakunde autonomoen jabetzako
etxebizitzei.
7. Egiazko ohiko bizileku ez diren bizileku erabilerako ondasun higiezinak salbuetsita
egongo dira errekargu hau aplikatzetik, artikulu honetan ezarritako balditzetan, baldin
inguruabar hauetakoren bat betetzen badute:
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7.1 Beste herri batean erroldatuta dauden pertsonei alokatutako etxebizitzak, betiere
Gipuzkoan ikasten ari badira. Zerga honen subjektu pasiboak ekarri beharko ditu
alokairuaren kontratua eta maizterraren ikasketei buruzko matrikula.
7.2 Ostatu emateko jarduerei, pentsioei, hostalei... atxikitako ondasun higiezinak, eta,
modu jarraituan lanbide nahiz merkataritza jardueretako direnak. Nahitaezkoa izango da
higiezinaren katastroko titularra izatea, edo, hala badagokio, jardueraren titularrari
errentan emateko kontratu bat izatea, urtebetekoa edo luzeagoa; eta, garatutako
jarduera ekonomikoaren zergaren agiria ekartzea.
7.3 Bere helburuen artean ondasun higiezina errentan ematearena duen erakunde
publiko baten esku jarritakoak.
7.4 INDARGABETUA
7.5 Batuta dauden etxebizitzak, nahiz eta jabetza erregistroan bi finka izan eta bi
ordainagiri eduki, baina ondasunen jabea bakarra izan behar da.
7.6 Herentzia batekoak diren etxebizitzak, 1 urteko aldian, titularra hil zenetik.
Salbuespen hau aplikatzeko derrigor herentziaren eskriturak edo beharrezkoa den
dokumentazioa Udalean aurkeztu behar dira legez ezarritako epetan, Hiri Izaerako
Ondasun Higiezinen balioaren Gehikuntzaren zergaren aitorpena egiteko.
7.7. Antolamenduz kanpo daudenak, aurri deklaratutakoak edo hirigintza kudeatzeari
lotutakoak.
7.8. Hirugarren Adinekoen Egoitzetan erroldatuta dauden pertsonen titulartasuneko
etxebizitzak. Salbuespen hori egoitzan sartu aurretik egoiliarraren ohiko etxebizitza
izatearen baldintza betetzen duen etxebizitzari bakarrik aplikatuko zaio. Egoitzan
erroldatzen den egunetik kontatzen hasita, 1 urterako izango da salbuespena .
7.9 Alokairuan ematen diren etxebizitzarako ondasun higiezinak. Bizitegi erabilerarako
izan beharko da alokairua, errentamendu kontratua eskatuko da eta kontratu horren
berri emango zaio Foru Ogasunari. Alegatutako alokairuak, gutxienez, errekargua
aplikatzen ari den urtearen aurreko zergaren ekitaldi fiskaleko 10 hilabeteko iraupena
izan behar du.
Era berean, salbuespena hau aplikatuko da dagokion zergaren ekitaldiko martxoaren 1
baino lehengoa bada eta bere iraupena gutxienez 10 hilabetekoa baldin bada. Alokairu
honen berri eman behar da dagokion zergaren ekitaldiko martxoaren 31a baino lehen.
Udalak egiaztatu ahal izango ditu interesatuak emandako datuak, iruzurrak saihesteko.

Hirugarren: Ordenantzaren 7. artikulua, onura fiskalak arautzen dituena, aldatzen da eta horrela
geratzen da testua:
IV. SALBUESPENAK, MURRIZPENAK ETA HOBARIAK
7. Artikulua.
Salbuespenak edo bestelako onura fiskalak aplikagarri diren xedapen orokorretan eta jarraian
ezarritakoaren arabera emango dira.
1 .- Xedea eta betebeharrak, epeak:
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Arauketa honen xedea hau da: eranskinetan ezartzen diren tasen ordainketan aplikatuko diren
salbuespen eta hobariak finkatzea.
Aipatu tasentzat ezarritako salbuespen eta hobarien onuradun izateko udalerri honetan
erroldatuta egon behar da onura fiskala aplikatzeko eskatu den zerbitzu publikoa hasi baino
urtebete lehenago.
Horrekin batera ezin da udal ogasunean zorrik izan, onuradun izan ahal izateko.
Onura fiskala eskatzeko epea udal zerbitzuan izen-ematea edo matrikula egiteko momentua da.
Dagokion zerbitzuan zehazten ez bada eperik, udal zerbitzua hasi baino lehen onura fiskala
eskatu beharko da
2.- Aplikatu beharreko salbuespenak, hobariak eta murrizpenak:
A) KUOTA ORDAINTZETIK SALBUESPENAK:
Gizarte-Zerbitzuek baloratutako kasuak, ezarritako kuota ordaintzetik salbuetsita egongo dira.
Horretarako, Gizarte-Zerbitzuetatik idatziz proposamena egingo da. Argudiatuko da proposamena eta
salbuespena onartzeko errenta zerbitzutik oniritzia emango da.
B)

HOBARIAK:

B-1) %90: araua orokorra
1. Bizikidetza-unitatearen diru-sarrerak ondorengo taula honetan jasotzen diren kopuruen azpitik
dituzten subjektu pasiboek (zergadunek) dagokion kuotaren ordainketan %90eko hobaria izango
dute:
Bizikidetza -unitateko kideak
1
2
3
4
5
6

Hileroko diru-sarrerak
< LGS*+ %43
< LGS + %93
< LGS + %143
< LGS + %193
< LGS + %243
< LGS + %293

* LGS: indarrean dagoen lanbide-arteko gutxieneko soldata
Eransten doazen kide bakoitzeko %tik 50 puntu gehitzen joango da (7 kide % 343eko hobaria,
etab.).
Ondare mugak kasu guztietan aztertu behar dira eta ezin dira mugak gainditu espresuki jasotako
salbuespenak aplikagarriak ez badira.
Umeen kasuak, aplikatutako hobariak eragina izango du aisialdiko igerilekuan, bakarrik adintxikikoen
tarifan.
B-2) Kasu bereziak:
1. %90a, bizikidetza-unitatearen kideen diru iturriak bakarrik prestazio sozialak izan behar dira.
Horretarako ekarri beharko dute:
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1.1
1.2

Gizarte-Zerbitzuetatik ziurtagiria, egoera hori frogatzeko.
Errenta aitorpena ez egiteko obligazioren inguruko ziurtagiria.

Kontuan hartuko dira ondare mugak, ibilgailuak arautzen dituenak.
2. Bizikidetza-unitatearen diru-sarrerak ondorengo taula honetan jasotzen diren kopuruen azpitik
dituzten subjektu pasiboek (zergadunek) dagokion kuotaren ordainketan % 50eko hobaria izango
dute:
Bizikidetza-unitateko kideak
1
2
3
4
5
6

Hileroko diru-sarrerak
> LGS+%43 < LGS + % 93
> LGS + % 93 < LGS + % 143
> LGS + % 143 < LGS + % 193
> LGS + % 193 < LGS + % 243
> LGS + % 243 < LGS + % 293
> LGS + % 293 < LGS + % 343

* LGS: indarrean dagoen lanbide-arteko gutxieneko soldata
Eransten doazen kide bakoitzeko %tik 50 puntu gehitzen joango da (7 kide % 343eko hobaria,
etab.).
Ondare mugak kasu guztietan aztertu behar dira eta ezin dira mugak gainditu espresuki jasotako
salbuespenak aplikagarriak ez badira.
Umeen kasuak, aplikatutako hobariak eragina izango du aisialdiko igerilekuan, bakarrik adintxikikoen
tarifan.
C).- Murrizpenak famili ugaria izateagatik eta eskatutako baldintzak betetzeagatik:
3 edota 4 seme alabak dituzten famili ugariko kide diren eskatzaileei: kuotaren %50.
5 edo gehiago seme-alaba gehiago dituzten famili ugariko kide diren eskatzaileei: kuotaren
%75.
Familia ugariek murrizpenak izateko baldintzak:
—
Elkarbizitza-unitatearen hileroko diru-sarrerak ez dira izango indarrean dagoen lanbide-arteko gutxieneko soldataren %94a baino handiagoak kide bakoitzeko.
Ondare mugak kasu guztietan aztertu behar dira eta ezin dira mugak gainditu espresuki jasotako
salbuespenak aplikagarriak ez badira.
Umeen kasuak, aplikatutako hobariak eragina izango du aisialdiko igerilekuan, bakarrik adintxikikoen
tarifan.
Gerta daiteke hobariren bat eta famili ugaria izateagatik murrizpenen bat jasotzeko eskubidea aldi
berean izatea. Horrela gertatzen denean, zergadunarentzat onuragarriena dena aplikatuko da.
D) Alkateak egoera bereziak hartu ahal izango dituela kontuan eta hel dakizkiokeen aparteko
kasuei buruz erabaki.
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Udalak erabaki dezake salbuespen eta hobari-eskaerak ez onartzea, dagokion ekitaldian dirusarreren, aitortutako ondarearen eta egindako gastuen artean kontraesanak daudelako.
Halaber, elkarbizitza-unitatearen errenta garbia edozein dela ere, eskatutako salbuespen edo
hobariak ez ematea erabaki dezake Udalak elkarbizitza-unitateko kide kontagarri guztien ondarea
dena delako, artikulu honen 5. puntuan, ondare-mugei buruzkoan, oinarrituz.
Udalak, emandako datuak egiazkoak diren ala ez frogatzeko, egin beharreko ikerketak egin ahal
izango ditu edozein unetan. Agiriren bat faltsutzen bada edo daturen bat ezkutatzen bada,
Alkateak erabakiko du kasu bakoitzean zer egin. Eskatutako zerbitzua emateko eskubidea galtzea
ere erabaki ahal izango du, eta dagozkion legezko neurriei ekitea.
Diru-sarreren taularen aplikazioa:
Taula hau aplikatuko da: eskaera aurkezten den momentuan indarrean dagoen lanbide-arteko
gutxieneko soldatari (LGS-ri) dagokion taula; baldin eta, aurreko urteko ekitaldi fiskalaren dirusarreren aitorpena aurkezten bada.
Hala ez bada, hau da, aurreko bi ekitaldi fiskalen diru-sarrerak aurkezten badira, aplikatuko den
taula izango da, indarrean dagoen urtearen aurreko LGSri dagokion taula
3.- Bizikidetza-unitatearen edo elkarbizitza-unitatea: definizioa

3.1. Honako pertsonak edo pertsona-taldeak hartuko dira bizikidetza-unitatetzat:

a) Etxebizitza edo bizileku batean bakarrik bizi diren pertsonak, eta talde horretatik kanpo
geratuko dira, bakarrik bizi izanda ere, haiekin ezkontza bidez edo ezkontzaren antzeko
harreman iraunkorra duten pertsonak, honako kasu hauetan izan ezik:

1.
Banantzeko edo dibortziatzeko edota Izatezko Bikoteen Erregistroan baja hartzeko
izapide judizialak hasita daudenean.
2.
Etxeko indarkeriaren biktimak direnean, banantzeko edo dibortziatzeko izapide
judizialak hasi ez badituzte ere, betiere zirkunstantzia hori dagokion Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuaren aldeko gizarte-txosten bidez justifikatzen bada eta izapide horiek urtebeteko
epean hasten badira, izatezko banantze-egunetik zenbatzen hasita.

3.
Etorkinak direnean, eta haien ezkontidea edo ezkontzaren antzeko harreman
iraunkorra duen pertsona estatuko lurraldean bizi ez denean, betiere dagokion Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuaren aldeko gizarte-txosten bat dagoenean.

b)Etxebizitza edo bizileku berean elkarrekin bizi diren bi pertsona edo gehiago, elkarren artean
ezkontzaren bidez edo ezkontzaren antzeko harreman iraunkorra dutenean, edo laugarren mailarainoko odol-ahaidetasunagatik edo bigarren mailarainoko ezkon-ahaidetasunagatik, edo familia-

31

harrerako harreman iraunkor batengatik edo adopzio aurreko edo tutoretzapeko harreman
batengatik batuta daudenean.

3.2.– Artikulu honetako 1.b paragrafoan aurreikusitako loturetakoren bat daukaten pertsonen
bizilekuan integratzen badira ere, bizikidetza-unitatetzat hartuko dira honako hauek:
a) Zahartzaro, baliaezintasun edo alargun pentsio kotizaziodun edo kotizaziorik gabekoen
onuradunak, bai eta haien ezkontideak edo haiekin ezkontzaren antzeko harreman iraunkorra
duten pertsonak, eta ekonomikoki haien mendeko diren pertsonak. Aurrekoaren ondorioetarako,
lehenengoekiko ekonomikoki mendekotzat hartuko dira inolako diru-baliabiderik ez duen pertsona
bakar bati dagokion Gizarteratzeko eta Gizarte-babeserako Oinarrizko Errentaren zenbatekoa baino
diru-sarrera konputagarri handiagoak ez dituzten pertsonak, honako hauek salbuetsita: lan
egiteagatik edo osagarriak izan daitezkeen pentsioetatik datozen diru-sarrerak lortzen dituzten
pertsonak.

b) Etxeko tratu txarren biktima izanda, beren ohiko bizilekua utzi duten pertsonak, baita haien
seme-alabak ere, izanez gero; bakarrik bizi diren pertsonen kasuan, harrera egiten duen
bizikidetza-unitatetik bereizitako bizikidetza-unitate izaerarekin gehienez ere hamabi hilabetez
jarraitu ahal izango da, eta ezohiko kasuetan beste hamabi hilabetez luzatu ahal izango da.

c) Beren ohiko etxebizitza utzi behar izan duten pertsonak, banantze edo dibortzio baten
ondorioz edo izatezko batasun bat desegitearen ondorioz edo Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak
muturrekotzat jotako egoeraren baten ondorioz.
Aurrekoaren ondorioetarako, muturreko egoeratzat hartuko dira etxebizitza bat-batean galtzea
etxebizitzatik kaleratzearen ondorioz, hondamendi baten ondorioz edota etxebizitzaren ordainketari aurre egiteko ezintasun nabarmenaren ondorioz, betiere egoera horiek eskatzaileari
egozgarriak ez badira.
Bizikidetza-unitate izarari gehienez ere hamabi hilabetez eutsi ahal izango zaio, eta ezohiko
kasuetan beste hamabi hilabetez luzatu ahal izango da.

3.3. Udalak bizikidetza-unitate kasu edo suposizio berriak definitu ahal izango ditu gizartebilakaeraren arabera, eta bereziki, familia-egiturako ereduen bilakaeraren arabera. Zentzu
horretan, baloratuko da eskaera egileen eta beraiekin bizi direnen ekonomikoki mendekotasuna
eta unitate hartzailearen eta hartu dituzten pertsonen artean diru bidezko traturik ez dagoenean.
Pertsona bakoitzak familia unitate bakarra izango du, eta familia unitatearen kideen egoera zein
den jakiteko, kontuan hartuko da urte bakoitzaren abenduaren 31ko egoera
4. Bizikidetza-unitatearen diru-sarrerak kalkulatzeko oharrak:
4. 1. Kideen kopuruaren inguruan:
Aitorpen indibidualen kasuan, kalkulua bi aitorpenak batuta egingo da.
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%33ko edo gehiagoko elbarritasuna duten adin txikiko kideak dituzten famili unitateei, %75eko
edo gehiagoko adin nagusiko kideak dituztenei edo helbide berean mendekotasuna duen kideren
bat bizitzen dutenei ezaugarri horiek dituen pertsona bakoitzarengatik kide bat gehiagori
dagokion ponderazioa aplikatuko zaie.
Guraso bakarreko familien kasuan, dituzten kideak baino bat gehiago dituztela joko da.
Gurasoak dibortziatuta edo bananduta badaude, eskatzailearekin bizi ez dena ez da kide
konputagarritzat joko, familiaren diru-sarreretan horren ekonomia-laguntza sartu badaiteke ere.
Ezkontza berriagatik edo izatezko bikotea eratzeagatik familiaren etxebizitzan bizi den pertsona,
kide konputagarritzat joko da eta horren errenta eta ondareak familiaren errenta eta ondareekin
batera zenbatuko dira.
4.2 Bizikidetza-unitatearen diru-sarreratzat joko diren kontzeptuak:
Bizikidetza-unitatearen diru-sarrera gisa zenbatuko dira bere kideetako edozeinek ondorengo
kontzeptu hauengatik lortutakoak:
4.2. 1.- LAN-ETEKIN GARBIAK
Beren kabuz lanean diharduten langileen lan-etekin garbia honela aterako da:
eskatzailearen diru-sarrera gordinak ken Gizarte Segurantzari ordaindutako kotizazioak eta
eskubide pasibo eta derrigorrezko mutualitateengatik ordaindutako kopuruak.
4.2.2.- EKONOMI JARDUEREN ETEKINAK
Zuzeneko estimazioaren zerga-erregimenari atxikitako jardun enpresarialak eta
profesionalak baldin badira, dagokion jarduera-eranskinean atxikitako errendimendu garbia
zenbatuko da. Dena den, langile autonomoei, dagokion onura fiskalaren kalkulurako,
gutxienez 22.000 euroko diru sarrera maila aitortuko zaie.
4.2.3.- KAPITAL HIGIEZINAREN ETEKINAK
Bizikidetza-unitateak higiezinak baditu diru-sarreratzat joko da horien katastro-balioaren
%2a, ondorengo higiezin hauek kenduta: ohizko etxebizitza eta norbere konturako
baliabideak eragiten dituen ustiaketarako erabiltzen direnak.
Nolanahi ere kontuan hartu eta zenbatuko dira landa zein hiri-ondasunen akura,
eskualdaketa edo lagapenetik datozen etekin guztiak.
4.2.4.- KAPITAL HIGIGARRIAREN ETEKINAK
4.2.5.- ONDAREZKO IRABAZI ETA GALERAK.
4.2.6.- EZKONTIDEEN ARTEKO KONPENTSAZIO-PENTSIOAK ETA MANTENURAKO URTEKOAK
4.3- Lanbide-arteko gutxieneko soldata: administrazioak urtero kontzeptu horrengatik 18 urtetik
gorakoentzat ezartzen duen kopurua.
4.4- Urteko ekitaldia:
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Diru sarrera guztiak: pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenaren azken
ekitaldiari dagozkio.
Lanbide-arteko gutxieneko soldata: indarrean dagoen ekitaldiari dagokio.
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
Bizikidetza-unitatearen hiri-finken katastro-balioen baturak ez du gainditu behar ehun eta
berrogeita hamahiru mila euroko muga (153.000 €).
Familia ugarien kasuan hiri-finken katastro-balioen baturak ez du gainditu behar 168.300€ .
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.
Bizikidetza-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 ohiko etxebizitza eta eraikin edo etxebizitza multzo berean kokatutako
garaje bat edota trasteleku bat, edo etxebizitzatik hurbil dagoen garaje edota trasteleku
bakarra.

2.

Ondasunak badira ohiko etxebizitza (garaje eta trasteleku bana) eta lokal komertzial bat,
eta lokal honetan elkarbizitza edo famili unitatearen kideren batek bere jarduera
ekonomikoa garatzen badu. 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
zergan horrela alta emanda baldin badauka, ez da kontuan hartuko lokal hau.

3.

Ondasunak bi etxebizitza badira, bata ohikoa izanda, eta besteari buruz jabetza soila
edukita, eta gozamen-eskubidea indarrean badago, (gozamenduna etxebizitza honetan
erroldatuta egonda ere) eta 153.000 €-ko muga gainditzen ez bada, edota 168.300 €-koa
familia ugarien kasuan, ez da kontuan hartuko bigarren etxebizitza.

b) Ondare Hirigarriak: ibilgailuak
b-1. Bizikidetza-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.
4.- 8 urte edo gehiagoko kotxeak. Kontuan hartuko da lehenengo matrikulazioaren data.
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b-2.- Dena den, bizikide-unitateak ezin du ibilgailu baten baino gehiagoren jabe izan, aurreko
idatz zatian sartutakoak barne. Hala ere, ez dira kontuan hartuko kamioak, (lanerako ibilgailuak
bidaiariak ezin badira eraman ere) traktoreak, trakzio mekanikoko ibilgailuek eramandako
atoiak eta erdi-atoiak, eta autobusak.
c) Ondare-osagaien pilaketa
Bizikide-unitateak aurreko ataletan azaldutako ondare-osagai horietatik hainbat dituenean,
dagokion mugarekiko ondare-osagai bakoitzaren balioak hartzen duen ehunekoa kalkulatuko da.
Horrenbestez, eskatutako salbuespen, hobari edo murrizpena ez da emango ehuneko horien
batura ehun baino gehiago denean.
d) Merkataritza-, industria- eta lanbide-jarduerak
Era berean ez da eskaera hori onartuko bizikide-unitateko kide kontagarriren bat edozein jarduera
ekonomikoren jabe izaki, dagokion ekitaldian aipatu jarduerari egotzitako fakturazio-bolumenak
ehun eta berrogeita hamabost mila euroko muga (150.000 €) gainditzen duenean.
e) Ondare mugak ez aplikatzeko salbuespenak:
Ezarritako ondare mugak ez dira aplikatuko bizikidetza-unitatearen lan egiteko adineko
guztiak langabezian badaude, beti ere baldintza hauek betetzen badira:

kide

1. Bizikidetza-unitatearen kide guztien langabezi egoera zerbitzua eskatzen den baino aurreko
urtetik aurrera izan behar da, eta eskaera egiten duten momentuan eta hobaria duten bitartean
langabezian jarraitu behar dute.
2.

Bizikidetza-unitatearen kide guztiek ez dute errenta aitorpena egiteko obligazioa izan behar.

3. Bizikidetza-unitatearen kide guztien ondasun higiezinak bakarrik ohiko etxebizitza, garaje
eta trastelekua jabetzan izan behar dute.
4.

Bizikidetza-unitatearen Ibilgailuen inguruan :
a) potentzia ez da kontuan hartuko beti ere autoa erosita bada langabezian geratu baino
lehen.
b) bi autoak ez dira kontuan hartuko autoen titularrak edota familiako gidariak, biak
langabezian geratu badira. Ekarri beharko dute gidatzeko baimena eta ibilgailuen aseguruen
poliza frogatzeko kotxe bakoitzak gidari bat daukala.

Gehienez urte batean aplikatuko da salbuespena bizikidetza-unitatea bakoitzari.
6.- Aurkeztu beharreko agiriak
—
—

Eskaera-orria beteta bizikidetza-unitateko kide guztien diru-sarreren eta ondasunen zinpeko
aitorpena.
Bizikidetza-unitatearen kide guztien diru-sarrera ororen frogagiriak:
— Azken ekitaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga-aitorpenaren fotokopia
eta aitorpenik egin beharrik ez badu, hori horrela dela adierazten duen Foru
Ogasunaren ziurtagiria (aitorpena egiteko obligazio ezaren ziurtagiria).
— Errenta-aitorpena egin beharrik ez badu, enpresaren ziurtagiria (10-T), edota
langabeziagatik edo beste kontzeptu batzuengatik jasotzen dituen prestazioen
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—

—
—

ziurtagiriak. Kasu hauetan, beti INSSek emandako bizitza laboralaren inguruko
ziurtagiria
Ekonomi jardueretatik datozen diru-sarreren kasuan, errenta-aitorpenarekin batera
dagokion eranskina aurkeztu beharko du, jarduera-etekinak zehazten dituena, eta
ondare-eranskina ere bai
Laneko ibilgailuen kasuan, ibilgailuaren fitxa teknikaren fotokopia ekarri behar da eta
eskaera egilearen IAE.
interesgarritzat jotako beste edozein agiri.

Laugarren.- Erabakia 30 egunez jendaurrean jartzea, erreklamazioak edo oharrak egin ahal izateko.
Bostgarren.-Hartutako erabakia jendaurrean egondako arauzko epean inolako erreklamazio edo
oharrik egiten ez bada behin betiko bihurtuko da.
Seigarren.- Alkateari ahalmena ematea erabakiaren testua eta tributuak arautzen dituzten
ordenantzak baterabiltzeko, udalak onartutako aldaketa guztiak sartuz.
Amonarraiz jaunak EAJk kontrako botoa emateko kontuan hartu dituen arrazoiak azaldu ditu, hona
hemen:
Udalaren osasun ekonomiko ona ikusita, iruditzen zaigu bazegoela prezio publikoak, tasak edo
zergak ez igotzerik.
Mocillo andreak talde sozialistak abstenitzeko kontuan izan dituen arrazoiak azaldu ditu, hona
hemen:
Gurea ideia zen, eta halaxe adierazi genuen batzordean, gaur egungo egoera ekonomikoa kontuan
hartuta, zergak bere horretan utzi behar zirela, baina egia da, era berean, batzordera joan ginenean
KPI altuagoa genuela eskuartean eta gero KPI txikiago bat aurkeztu zitzaigula, erabiltzen ez den KPI
bat, eta ez dakit zein neurritaraino den erreala.
Abstenitu egin gera, batik bat, ez dugulako argi ikusten etxebizitza hutsei %100 grabatzearen
kontua. Egia da gure ustez zergapetu beharra dagoela, baina urtebete besterik ez daramagu %50eko
zama ezarriz, eta alokairuaren politika bultzatzea ongi iruditzen bazaigu ere, gehiegizko deritzogu
aurreko urteko emaitzak ezagutu gabe %100eko zama ezartzeari.

13.- BILDUK AURKEZTUTAKO MOZIOA: EPAIKETA POLITIKO GEHIAGORIK EZ!. – La Sra. Lujanbio (BILDU) da
lectura a la siguiente moción:
EPAIKETA POLITIKO GEHIAGORIK EZ!
Pasa den urriaren 14an eta 17an hamarnaka Euskal Herritarren aurkako epaiketa hasi zen Espainiako
Entzutegi Nazionalean. Azken urteetan zain egon ondoren, batzuen kasuan gainera hamar urte baino
gehiago, epaiketa azken urratsera heldu da.
Urteetako ibilbideak argi eta garbi erakutsi du, salbuespeneko legeriaren itzalean, lan politikoa
egiten ari ziren euskal herritarrak zigortu dituztela. Ehunka izan dira herri honetan, hauteskundeetan
parte hartu nahi izateagatik, herri proiektuak aurrera ateratzen lana egiteagatik, sektore desberdinen
kezkak bere egin eta politikoki erantzuteagatik auziperatu eta kartzelatu dituztenak.
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Euskal Herrian, konponbide eta bake indartsu dabilen honetan, iraganeko egoeretara itzultzerik ez du
onartzen gizarteak. Sufrimendu fasea gainditu eta elkarrizketa, akordioa eta aukera polítiko
guztiekiko errespetua oinarri izango duen egoera behar dugu. Eta kontrako norabidean ematen diren
urratsak baztertu egin behar direla argia da.
Datorren urri honetarako aurreikusita dauden bi epaiketa hauek, eta jarraian burutuko direnak
testuinguru berean emango direla kontutan hartuta, garai berria zabaltzeko Euskal Herriak agertu
duen erabakiari eraso egiten diete, konponbide baketsua blokeatu asmoz.
Hau guztia kontutan hartuta, udal honek honako erabaki hau hartzen du:
* Ez daitezela epaiketa politiko gehiagorik egin.
* Eskandaluzko instrukzio bidegabeetan oinarritutako epaiketa guztiak artxiba daitezela.
* Prozedura judizial guztietatik etsaiaren zigor zuzenbidearen aplikazioa desager dadila.
* Aniztasun politikoa eta elkartze, adierazpen nahiz askatasun politikorako funtsezko eskubideak
baldintzarik gabe errespeta daitezela.
* Elkarbizitza demokratikorako oinarri sendoak ezar ditzagula.
Amonarraiz jaunak hau esan du EAJren izenean:
Abstenitu egingo gara, zeren, bi urte luze daramatzagu esaten komeniko litzatekeela mozioak aldez
aurretik jakinaraztea, aztertzeko aukera izateko, eta beste behin ez da hala egin; hortaz ez dugu
mozioaren edukia aztertuko.
Gelditzen zaigun denbora honetan informazioren bat ematen badiguzue mozioaren inguruan
ekarpenen bat egin ahal izateko edo zerbait esateko moduan egoteko, abstenitu egingo gara hala
ere, eta gehiengo osoa daukazuenez, onartu egingo duzue eta kitto.
Morcillo andreak hau esan du talde sozialistaren izenean:
Guk, besterik gabe, ez dugu parte hartuko, eta eskatuko nizueke, Bozeramaile Batzorde bat
badagoenez, mozioak han azter daitezela eta Osoko Bilkurara dagoeneko adostuak aurkeztea.
Alkate-lehendakariak esan du kontuan hartuko duela berak esandakoa eta, aurrerantzean,
Bozeramaileen Batzorderako deia egingo duela, baina mozio honen bozketa orain egingo dela.
Alkate-lehendakariak mozioaren bozketa egin du. Hona hemen emaitza:
- Aldeko botoak: 8 (Bildu).
- Kontrako botoak: Bat ere ez.
- Abstentzioak: 3 (2 EAJ-PNV eta 1 H1!).
Botoak iKusita, MOZIOA ONARTZEN DA.

EGUNEKO GAI ZERRENDATIK KANPO ETA PREMIAZKOA DELA IKUSI ONDOREN ERABAKI HAU HARTZEN DA:

14.- BIS.- 2013KO ABUZTUAK 27AN HARTUTAKO AKORDIOAREN ZUZENKETA “HERNANI MUSIKA ESKOLA
PUBLIKOKO ZUZENDARITZA TALDEA BERRITZEKO PROPOSAMENA”
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Udalbatzak 2013ko abuztuaren 27ko osoko bilkuran “”Hernani” musika eskola publikoko zuzendaritza
taldea berritzeko proposamena” dela eta hartutako erabakian akatsa dagoela ikusi da, hain zuzen
ere Pertsonal Batzordeak 2013ko abuztuaren 13an emandako irizpenean egindako akatsetik
eratorritakoa.
Aztertu da Pertsonal batzordeak 2013ko urriaren 16an emandako irizpena.
Aho batez erabaki da osoko bilkuraren erabaki hori honela zuzentzea:
“Zuzendaria: 8 ordu lektibo (lanaldiaren %40)
Idazkaria: 2 ordu lektibo (lanaldiaren %10)
Esan behar du:
Zuzendaria: 5 ordu lektibo (lanaldiaren %25)
Idazkaria: 5 ordu lektibo (lanaldiaren %25)”

14.- ERREGU ETA GALDERAK. - Morcillo andreak (Euskal Sozialistak) honako kontu hauek mahai gaineratu ditu:
* Elias Querejetaren omenaldiaren inguruko berririk ba al dago?
* Urriaren 11n irisgarritasunaren inguruko laguntzei buruzko galdera bat egin genuen baina ez dugu
erantzunik jaso. Jakin nahi genuke ea proiekturen bat aurkeztu den.
* Ibaiaren garbiketari dagokionez, ikusten dugu Hernanin barrena pasatzerakoan sortzen diren irlak
ez direla dragatzen eta dirudienez hori hala dela Ingurumen Sailak esaten duelako ez direla dragatu
behar, baina jakin izan dugu Ergobian bai ari direla dragatzen. Zer gertatzen da Hernanirekin?
Alkate-lehendakari jaunak hau erantzun dio:
* Graciaren, Elias Querejetaren alabaren, azken konfirmazioaren zain gaude. Urrian errodatzen ari
zela eta azaroan erantzungo zigula esan zigun.
* Irisgarritasunaren inguruko laguntzei dagokienez aurkeztutako proposamena idatziz jakinaraziko
dizuegu, baina aurreratu dezakegu kiroldegiko beheko sarreraren eta Urbieta kalearen artean
igogailu bat jartzeko proiekturako eskatu dela dirulaguntza.
- Ibaiaren dragatze lanei dagokienez gogorarazi nahi dut batzorde bat eratu zela eta batzorde
horretan parte hartzen dutela Donostiako, Astigarragako eta Hernaniko Udalek, URAk, Añarbek,
Kostak, auzokoak, etab. Eta bilera guztietan dragatzearen kontua behin eta berriz aipatzen den kontu
bat dela. Bai URAk eta baita Ingurumen Sailak ere egin beharreko esku-hartzeei buruzko informazioa
ematen dute baina beti ibaia dragatzearen kontra azaltzen dira. Ez dakit zer egiten ari diren
Ergobian, baina seguru aski obraren batekin lotuta egongo da.
- Amonarraiz jaunak hau esan du:
* Eskatu nahi dut egitekoak diren interbentzioei buruzko informazioa ematea guri batzordeetan,
adibidez aipatutako igogailuaren proiektuari buruzkoa; Hirigintza Batzordean horri buruzko
informazioa eman zitekeen. Eta gauza bera norbait kontratatu behar denean ere, Pertsonal
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batzordean horren berri ematea, ez gero, kontratatu ondoren. Gaur bertan jakin dut espedienteen
kudeaketarako pertsona bat dagoela kontratatua. Egia da ez naizela batzorde guztietara joan, baina,
nik dakidala, ez da gai hori aztertu. Hainbeste batzorde egonik, ez da bidezkoa guri informaziorik ez
ematea.
Alkate-lehendakari jaunak hau erantzun dio:
Pertsonal Batzordeko aurreko bilera batean espedienteen kudeaketarako pertsona baten
kontratazioaz informatu zen eta azkenekoan, berriz, Buruntzaldea eskualdeko interesak hobeto
kudeatzeko erakundea eratze aldera azterlan bat egingo duen pertsona baten kontratazioaz,
Buruntzaldea baita probintziako eskualde bakarra ez dagoena antolatua. Hala ere, jaso arazten du
zinegotziek batzordeetako bileretara joan beharra daukatela gaien berri izateko.
Amonarraiz jaunak esan du gobernu taldea dela, gehiengo osoa izanik, batzordeak eratzen dituena,
maiztasuna jartzen diena eta interesatzen zaionean deitzen dituena, oposizioko kideekin kontatu
gabe. Horrez gain esan du arrazoi asko daudela oposizioko kideek batzordeetako bileretara joaterik
ez izateko, eta gobernu taldeari dagokiola, beti izan da horrela, oposizioko kideei gauzen berri
ematea.
Alkate-lehendakariak esan du erantzutera mugatu dela dagoeneko jakinarazia zegoen zerbaiti buruz
galdetu zaiolako eta, dena dela ere, Internet bidez aktak irakur daitezkeela.

Gero bilera eten egin da herritar batek egindako galderari erantzuteko eta, erantzun beharrekoa
erantzun ondoren, alkate-lehendakariak bilera bukatutzat eman du, 19:50 orduetan.
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