UDALBATZAK 2018KO MAIATZAREN 31N EGINIKO OHIKO OSOKO BILKURA
BERTARATUAK:
Mikel Agirrezabala Ezkurdia
Itziar Arratibel Imaz
Jesus Peñagarikano Labaka
Jon Mikel Iglesias Otegui
Irati Ozaita Azpiroz
Arkaitz Fraile Quijera
Maria Iciar Jauregui Huarte
Eleuterio Sanchez Garcia
Victoria Rodriguez Feloaga
Juan Luis Cid Conde
Jose Ignacio Ayestaran Irurzun
IDAZKARI :
Naia Ruiz de Eguino Garcia Echave
Kontuhartzailea: Lierni Muñoa Salaberria
Ibarran, bi mila eta hemezortziko maiatzaren hogei eta hamaikan arratsaldeko
zazpiak
zirenean udalbatzak bilera egin zuen udaletxeko bilera-aretoan eta alboan adierazitako jaunandreak elkartu ziren ohiko osoko bilkura egiteko asmoz, horretarako deituta baitzeuden.
Egintzaren buru, Mikel Agirrezabala Ezkurdia alkate jauna izan zen, eta bitarteko idazkari lanetan
Naia Ruiz de Eguino Garcia Echave
Lehendakariak egintza ireki dela adierazi ondoren, eguneko gai-zerrendako gaiak aztertzeari ekin
zaio:
1.- Jose Ignacio Ayestaran Iruzun zinegotziaren (EAJ-PNV) kargu hartzea
2.- 2018ko martxoaren 27an egindako Ohiko Udalbatzaren bilkuraren aktaren onarpena
3.- 80/2018tik 178/2018ra Alkate Dekretuak jakinaraztea
4.- 2018ko maiatzaren 28an buruturiko Ogasun eta Kontu berezien Batzordearen irizpenen
inguruko erabakiak
4.1- Zinegotzien ordainsarien 30/06/2015eko Udalbatzaren akordiaoaren aldaketa
4.2- 2018ko Ordenantza Fiskalaren aldaketa puntuala
4.3- 2016-2019 urteetarako Diru-laguntzen planaren aldaketa puntuala
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4.4- 3/2018 Kreditu aldaketa: Kreditu Gehigarriak
4.5- 2018ko Aurrekontu Exekuzio Arauaren aldaketa puntuala
5.- 2018ko apirilaren 24an buruturiko Gizarte Politikak, Politika Feminista eta Aniztasun
Batzordearen irizpenen inguruko erabakia
 5.1- Zuzkidurazko etxebizitzen inguruko erreglamenduaren onarpena
6.- Ibarrako Udalaren Araudien Planaren aldaketa onartzea
7.- Galdera eta eskaerak.

LEHENA:
1.- JOSE IGNACIO AYESTARAN IRURZUN ZINEGOTZIAREN (EAJ-PNV) KARGU HARTZEA

Udal honetako zinegotzi eta EAJ-PNV alderdiko kide zen Jose Agustin Arrieta Eguiguren jaunak
bere karguari uko egin zion 2018ko martxoaren 7an (553 erregistro zenbakidun idazki bidez).
Korporazioak, jakinaren gainean egonik, hauteskunde Batzorde Zentralari eskatu zion 2018ko
apirilaren 5ean zerrendaren hurrengo hautagaiaren aldeko egiaztagutuna egiteko.

Hauteskunde Batzorde Zentralaren egiaztagutuna, hutsik dagoen kargua betetzeko, JOSE
IGNACIO AYESTARAN IRURZUN jn. hautagaiaren aldekoa, apirilaren 27an

jaso zen (899

erregistro zenbakiarekin).

Interesdunari jakinarazi zitzaion eta 2018ko martxoaren 28an (702 erregistro zenbakiarekin) bere
kargua onartzeko nahia agertu eta ondorioz Hauteskunde Batzorde Zentralaren egiaztagutuna
udal honetako zinegotzi kargua har dezan eskatzeko eskaera egiten du.

Zinegotziak apirilaren 2ko 7/85 legeak toki Araubideari buruzkoak 75.5 art.an jasotako aitorpena
egin du eta aitortu du halaber ez dagoela
organikoak edo horrekin bat datorren
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Hauteskunde araubide

bestelakoak

aurreikusitako

orokorrari buruzko lege
inolako bateraezintasun

kasuan. Zinegotziak bestelako aitorpenik ez duenez egin, ikusi da ez dagoela beren
izendapenaren ondorengo bateraezintasun kausaren batek eraginda, ekainaren 19ko 5/1986
legeak 202 eta 203 art.etan eta aplikagarri den beste legedi batek dioenaren arabera.
Ikusi da idazkariaren proposamen-txostena, 2018ko
5/1985 Lege

martxoaren 12koa, eta ekainaren 19ko

Organikoak, Hauteskunde Erregimen Orokorrekoak, 196 art.an xedaturikoaren arabera,
Horretarako, eta indarrean dagoen legedia betez,

Idazkariak honako galdera egiten dio JOSE IGNACIO AYESTARAN IRURZUN jn.ari:
Udal idazkariak irakurri du ekainaren 19ko 5/1985 lege organikoak hauteskunde araubide
orokorrari buruzkoak 108.8 art.an dioena, zinegotzi hautatuen kargu hartzeari buruz.
Zin egitea apirilaren 5eko 707/1979 Errege Dekretuak, kargu edo funtzio publikoen kargu hartze
formulak arautzen dituenak, aurrikusitako formula erabiliz egiten da.
Ondoren Korporazioko idazkariak zinegotziari formula irakurtzen dio:
” Zure kontzientzia eta ohoreagatik, Ibarrako udaleko zinegotzi karguaren zereginak beteko
dituzula zin egiten duzu, erregeari leial izanik eta konstituzioa eta Euskal Herriko autonomia
estatutua errespetatu eta errespetaraziz”.
Zinegotziaren erantzuna:


Bai, Legeak aginduta zin egiten dut

Zinegotzi kargu-hartzearen ondoren, bilkurara bertaratuko da JOSE IGNACIO AYESTARAN
IRURZUNjn.a
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BIGARRENA:
2. 2018KO MARTXOAREN 27AN EGINDAKO OHIKO UDALBATZA BILKURAREN AKTAREN
ONARPENA

Irakurri da 2018ko martxoaren 27ko ohiko bilkurako akta.

Udalbatzak, aho-batez, 11 aldeko botorekin (6 BILDU eta 5 EAJ-PNV) honako hau
ERABAKITZEN DU
BAKARRA: Onartzea, 2018ko martxoaren 27ko ohiko bilkurako akta

HIRUGARRENA:
3. 80/2018TIK 178/2018RA ALKATE DEKRETUAK JAKINARAZTEA

Alkateak azken ohiko bilkuratik, 2018ko martxoaren 27tik aurrera onarturiko dekretuen berri eman
du, hain zuzen 80/2018tik 178/2018ra.
Jakinaren gainean gelditu da Udalbatza

LAUGARRENA
4.- 2018KO MAIATZAREN 28KO OGASUN ETA KONTU BEREZIEN BATZORDEAREN
IRIZPENEN INGURUKO ERABAKIAK

4.1 ZINEGOTZIEN ORDAINSARIEN 30/06/2015EKO UDALBATZAREN
ALDAKETA ONARTZEA

AKORDIOAREN

2015eko ekainaren 30ean Ibarrako Udaleko Udalbatzak udal talde politikoen eta zinegotzien
ordainsariak erabaki zituen.
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Ikusi da Kontuhartzailetza sailak ordainsari hauen aldaketa egitea proposatu duela eta Ogasun eta
Kontu Berezien Batzordean eztabaidatu direla.

2018ko maiatzaren 28ko Ogasun eta Kontu Berezien Batzordearen irizpena kontutan izanik
Udalbatzak, aho-batez, 11 aldeko botorekin (6 BILDU eta 5 EAJ-PNV) honako hau
ERABAKITZEN DU

LEHENA- 30/06/2015ean Osoko bilkuran onartutako udal talde politikoei eta zinegotzien
ordainsariei dagokien atala aldatzea, ondoren aipatzen den erredakzioa jasoaz:
LEHENA.- Talde politikoen ordainsariak honela banatzea:
a) Taldeko finkoa: hileko 285 euro
b) Zinegotzi bakoitzeko: hileko 5 euro
BIGARRENA.- Zinegotzien ordainsariak honela banatzea:
a) Alkatea: 2018rako 42.303,68
b) Zinegotzi liberatua: 35.445,76
c) Batzorde Lehendakari asistentzia: 430 euro ( hilean bakarra ordainduko da, bateragarria
ez delarik hilabete berean zinegotzi bezala asistentziarekin)
d) Zinegotzi asistentzia batzorde edo osoko bilkurara: 260 euro ( hilean bakarra ordainduko
da)

BIGARRENA.- GAOn argitaratzea aipatu aldaketa. 7/1985 legeak bere 75 artikuluan jasotzen
duena jarraiki.

4.2 2018KO ORDENANTZA FISKALAREN ALDAKETA PUNTUALA

Ikusi da Kontuhartzailetza sailak Udal Ordenantza Fiskaletan Euskal Herria 18-2 etxebizitzetako
erabilera kanonari dagokionean aldaketa egitea proposatu duela eta Ogasun eta Kontu Berezien
Batzordean eztabaidatu dela.

2018ko maiatzaren 28ko Ogasun eta Kontu Berezien Batzordearen irizpena kontutan izanik
Udalbatzak, aho-batez, 11 aldeko botorekin (6 BILDU eta 5 EAJ-PNV) honako hau
ERABAKITZEN DU
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LEHENA.- Ondorengo balioen aldaketa burutzea udal ordenantza fiskaletan Euskal herria 18-2
etxebizitzetako erabilera kanonari dagokionean, 2018/08/01etik Aurrera aplikagarri izango delarik:
Bizikidetza unitatearen diru-sarrerak

Logela 1

2 Logela

Ingresos unidad convivencial

Hileko tarifa

1 Habit.

2. Habit.

Tarifa mensual

205 €

235 €

De 0-15.000,00 €-año

255 €

295 €

De 15.000,01 a 21.000,00 €-año

305 €

355 €

De 21.000,01 a 25.000,00 €-año

25.000,01 -35.000,00 €/urtean

355 €

415 €

De 25.000,01 a 35.000,00 €-año

> 35.000,01

405 €

475 €

> 35.000,01

0-15.000,00 €/urtean

15.000,01 - 21.000,00 €/urtean

21.000,01 - 25.000,00 €/urtean

Garaje kanona
Hileko kanona

Canon Garaje
45,00 €

Canon mensual por garaje

BIGARRENA.- GAOn argitaratzea, 30 eguneko jende aurreko epea ezarriaz. Inolako alegaziorik
izan ezean, behin betiko izaerarekin onartua geratuko da.
4.3 2016-2019 URTEETARAKO DIRU-LAGUNTZEN PLANAREN ALDAKETA PUNTUALA
2016/03/17ko datarekin onartu zen Ibarrako Udaleko dirulaguntzen Plan Estrategikoa, 2016-2019
epealdirako bideratua zena.
Plan honetan jasota azaltzen diren dirulaguntza lerroetako batzu aldatu egin dira, eta zuzeneko
dirulaguntzei dagokien atalean ere aldaketa batzu burutu behar dira, egungo errealitatera
egokitzeko.
Idazkariak jakinarazten du diru-laguntzen plana aldatzeko arrazoiturik dagoen txostena aurkeztu
beharko dela aurretik onarturiko dagoen plana aldatzeko beharrezkoa baita.
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2018ko maiatzaren 28ko Ogasun eta Kontu Berezien Batzordearen irizpena kontutan izanik
Udalbatzak, aho-batez, 11 aldeko botorekin (6 BILDU eta 5 EAJ-PNV) honako hau
ERABAKITZEN DU
LEHENA.- 2016-2019 dirulaguntza planaren aldaketa puntuala onartzea, zehazki dokumentuaren
8. Artilulua ondoren azaltzen diren laguntza taulan jarraian jasotako erredakzio berria izango
duelarik:

KULTURA ETA GAZTERIA ALORREKO DIRU-LAGUNTZAK. IZAPIDEGILEA: KULTURA ETA GAZTERIA
DEPARTAMENTUA
Urteko
kostua

Finantziaketa

Dirulaguntza
emateko
prozedura

Herriko erakundeen
urteko programazioak
aurrera eramatea

20.000 €

Finantziaketa
funts propioekin
egingo da

Norgehiagoka

NEKAZARITZA
GARAPENA. “IBARRA, Udalerriko
AZOKA ETA PIPARRA” nekazaritza,
abelzaintza
HAUSPIBARRA
sustatzea.
KULTUR ELKARTEA

Herriko ekoizle, artisau
eta ganaduzaleen lanak
ezagutaraztea

12.000 €

Finantziaketa
funts propioekin
egingo da

Izenduna

URTEKO JARDUERA
PROGRAMA. SAN
BARTOLOME
PARROKIA

Antolatzen dituen
jarduerak modu egokian
egitea

2.000 €

Finantziaketa
funts propieoekim
egingo da

Izenduna

3.200 €

Finantziaketa
funts propioekin
egingo da

Izenduna

Diru laguntza lerroa

URTEKO JARDUERA
PROGRAMA

URTEKO JARDUERA
PROGRAMA.
ALURR DANTZA
TALDEA
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Helburuak

Udalerriko kultur
jarduerak eta Kultur
elkarteen jarduna
sustatzea

Elizak aurrera
eramaten dituen
ekimenetan parte
hartzea sustatzea

Euskal dantzaren
inguruan udalerrian
antolatzen diren
jarduerak babestea.

Lortu nahi diren emaitzak

Herriko jaietan, nahiz
urten zehar emanaldiak
egitea.
Dantza eskola bidez
herriko haurrei dantzak
erakustea

Diru laguntza lerroa

URTEKO JARDUERA
PROGRAMA

Helburuak

Udalerrian
gazteentzat
antolatzen diren
jarduerak babestea

Lortu nahi diren emaitzak

Urteko
kostua

Finantziaketa

Dirulaguntza
emateko
prozedura

Herriko gazteen
ekimenak eta jarduerak
aurrera eramatea

6.000€

Finantzaketa
funts propioekin

Norgehiagoka

Finantzazio funts
propioekin,
udalaren IV.
Kapituluaren
kontura

Izenduna

3.500,00 €

Finantzazio funts
propioekin,
udalaren IV.
Kapituluaren
kontura

Izenduna

1.400,00 €

Finantzazio funts
propioekin,
udalaren IV.
Kapituluaren
kontura

Izenduna

2.400,00 €

Finantzazio funts
propioekin,
udalaren IV.
Kapituluaren
kontura

Izenduna

Kale-antzerkia:
Kale-antzerkia:
SAN BARTOLOME
JAIAK:
HAUSPIBARRA
KULTUR ELKARTEA

Erraldoi
buruhandien
konpartsa:

eta

Toka
eta
txapelketa:

bola

Erraldoi eta buruhandien 2.250,00 €
konpartsa:

Toka eta bola txapelketa:

SAN BARTOLOME
JAIAK:
IBARRA KIROL
ELKARTEA

Txirrindulari
lasterketa:

Txirrindulari lasterketa:

SAN BARTOLOME
JAIAK:
Pilota partidak:

Pilota partidak:

Herri-kirolak
erakustaldia:

Herri-kirolak erakustaldia:

SENDI-EKINTZA
ELKARTEA

SAN BARTOLOME
JAIAK:
SOKATIRA TALDEA
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Harri-tira proba:

Harri-tira proba:

Diru laguntza lerroa

Helburuak

Lortu nahi diren emaitzak

Urteko
kostua

Finantziaketa

Dirulaguntza
emateko
prozedura

350,00 €

Finantzazio funts
propioekin,
udalaren IV.
Kapituluaren
kontura

Izenduna

30,00 €

Finantzazio funts
propioekin,
udalaren IV.
Kapituluaren
kontura

Izenduna

SAN BARTOLOME
JAIAK:
Haurrentzako jolasak: Haurrentzako jolasak:
TXIRIBITU ASTIALDI
TALDEA
SAN BARTOLOME
JAIAK:
Xake erakustaldia:

Xake erakustaldia:

IBARRAKO XAKE
ELKARTEA

EUSKARAREN NORMALIZAZIOARAKO EUSKARA ARLOTIK BIDERETUTAKO DIRU-LAGUNTZAK. IZAPIDEGILEA:
EUSKARA SAILA

Diru laguntza lerroa

Helburuak

Lortu nahi diren emaitzak

Urteko
kostua

Finantziaketa

Dirulaguntza
emateko
prozedura

31.000 €

Finantzazio funts
propioekin,
udalaren IV.
Kapituluaren
kontura

Norgehiagoka

XEDEA:
ESKUALDEAK
EUSKARAZKO
KOMUNIKABIDEAK
IZATEA.
ONURADUNAK:
TOLOSALDEKO
KOMUNIKAZIO
TALDEA SM,
TOLOSAKO
KOMUNIKABIDEAK
SL.
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- Euskaraz komunikabide
bat produzitzeak
Eskualdean euskaraz
kostatzen duena
ari diren
murriztea
komunikabideak
sendotzea
- Euskara sustatzea
eskualdean

Diru laguntza lerroa

Helburuak

Lortu nahi diren emaitzak

Urteko
kostua

Finantziaketa

Dirulaguntza
emateko
prozedura

6.000 €

Finantzazio funts
propioekin,
udalaren IV.
Kapituluaren
kontura

Norgehiagoka

500 €

Finantzazio funts
propioekin,
udalaren IV.
Kapituluaren
kontura

Norgehiagoka

XEDEA:
IBARRAKO
BIZILAGUNAK
EUSKARA
IKASTAROETAN
PARTE HARTZERA
BULTZATZEA.

Euskara ikasi nahi
dutenei matrikulakostua murriztea.

Euskaltegietako prezioa
ez izatea oztopo euskara
ikasteko.

Ikastetxeetan ikasten
ari diren etorkinek
euskara ez galtzea.

Euskara ikasi duten
etorkinek ez dezatela
euskara galdu oporraldi
garaian.

ONURADUNAK:
IBARRAN
ERROLDATUTAKO
HERRITARRAK
XEDEA:
ETORKINEK
EUSKARA HITZ
EGITEN JARRAI
DEZATELA UDARAN.
ONURADUNAK:
IKASTAROA HASI
BAINO GUTXIENEZ
SEI HILABETE
LEHENAGOTIK
IBARRAN
ERROLDATUTAKO
HERRITARRAK.
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Diru laguntza lerroa

Helburuak

Lortu nahi diren emaitzak

Urteko
kostua

Finantziaketa

Dirulaguntza
emateko
prozedura

500 €

Finantzazio funts
propioekin,
udalaren IV.
Kapituluaren
kontura

Norgehiagoka

4.400€

Finantzazio funts
propioekin,
udalaren IV.
kapituluaren
kontura

Norgehiagoka

3.000 €

Finantzazio funts
propioekin,
udalaren IV.
Kapituluaren
kontura

Norgehiagoka

XEDEA:
HERRIKO
ESTABLEZIMENDUET
AKO IRUDI
LINGUISTIKOA
EUSKARAZ
JARTZEKO
LAGUNTZA EMATEA.

Euskararen
presentzia handitzea
herriko paisaian.

Euskarazko errotulu
kopurua handitzea

ONURADUNAK:
HERRIKO
MERKATARI,
OSTALARI ETA
DENDARIAK
XEDEA:
D EREDUKO
IKASTETXEAK
SUSTATZEA.
ONURADURA:
D EREDUA
SUSTATZEKO
FESTAK

D ereduko
ikastetxeek funts
ekonomikoak
lortzeko antolatzen
dituzten festak
laguntzea.

D ereduko ikastetxeetako
festak indartzea

Euskalgintzan lan
egiten duten
elkarteak
ekonomikoki
sendotzea.

Euskalgintzan lan egiten
duten elkarteek aurrera
egin dezatela.

XEDEA:
EUSKALGINTZAKO
AGENTEAK
SENDOTZEA.
ONURADUNAK:
BEHATOKIA,
KONTSEILUA,
GALTZAUNDI,
SORTZEN ELKARTEA,
BAI EUSKAL
HERRIARI,…
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Diru laguntza lerroa

Helburuak

Lortu nahi diren emaitzak

Urteko
kostua

Finantziaketa

Dirulaguntza
emateko
prozedura

Izenduna

XEDEA:
EUSKARAZKO AISIA
INDARTZEA
ONURADUNA:

Herriko aisia
euskalduna izatea

Herriko aisialdi taldea
indartzea

4.500 €

Finantzazio funts
propioekin,
udalaren IV.
Kapituluaren
kontura

Euskarari presentzia
ematea interneten

Euskarazko web orriek
ibarrako produktuak
euskaraz sal ditzatela.

500 €

Finantzazio funts
propioekin, IV.
Kapituluaren
kontura.

Norgehiagoka

Mendizaletasuna
Ibartarren artean
sustatzea.

Mendi duatloia eta Raid
probak antolatzea herrian
zaletasuna bultzatzeko.

3335 €

Finantzazio funts
propioekin, IV.
Kapituluaren
kontura.

Izenduna

TXIRIBITU AISIALDI
TALDEA
XEDEA:
PUBLIKO ZABALARI
INTERESGARRI
GERTA DAKIOKEEN
EDOZEIN
INFORMAZIO
EUSKARAZ ETA
INFORMAZIO
TEKNOLOGIEN BIDEZ
HEDATZEKO DIRULAGUNTZA.
ONURADUNA:
HERRIKO KULTURERAGILEAK, KIROLERAGILEAK, AISIALDIERAGILEAK,
ENPRESAK,
MERKATARIAK ETA
OSTALARIAK

EUSKARALDIA:
ONURADUNA:
LOKATZETAN KIROL
ELKARTEA

HEZKUNTZA ARLOTIK BIDERETUTAKO DIRU-LAGUNTZAK. IZAPIDEGILEA: HEZKUNTZA SAILA
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Diru laguntza lerroa

Helburuak

Lortu nahi diren emaitzak

Urteko
kostua

Finantziaketa

Dirulaguntza
emateko
prozedura

120.000 €

Finantzazio funts
propioekin,
udalaren IV.
Kapituluaren
kontura

Izenduna

14.000€

Finantzazio funts
propioekin,
udalaren IV.
Kapituluaren
kontura

Norgehiagoka

5.000 €

Finantzazio funts
propioekin,
udalaren IV.
Kapituluaren
kontura

Izenduna

XEDEA:
HERRIAN JAIOTAKO
NESKA-MUTILEK
HERRIAN IKASTEA.
ONURADUNAK:

- Ibarran jaiotakoak
ibarran hezteko aukera
Herrian hezteak duen izatea.
kostua murriztea.
- Herrian hazitakoak
herrian hezi daitezela.

UZTURPE IKASTOLA.
XEDEA:
FAMILIA BIZITZA ETA
LAN-BIZITZA
UZTARTZEA.
ONURADUNAK:

Haur eskolako
matrikula merketzea.

- Gurasoen lan bizitza
eta familia bizitza
uztartzen laguntzea.
- Haur eskolako
matrikulazioak handitzea

0-2 URTE ARTEKO
NESKA-MUTILEN
GURASOAK
XEDEA:
HAUR ESKOLAREN
JANGELA ZERBITZUA
BERMATZEA.
ONURADUNAK:
IBARRAKO HAUR
ESKOLAKO GURASO
ELKARTEA.
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Haur eskolan
bazkaltzen gelditzen
direnei kostua
murriztea

- Bazkariaren kalitatea
bermatzea.
- Haur eskolako jangelak
neska-mutil gehiago
geratzea

Diru laguntza lerroa

Helburuak

Lortu nahi diren emaitzak

Urteko
kostua

Finantziaketa

63.000 €

Finantzazio funts
propioekin,
udalaren IV.
Kapituluaren
kontura

Dirulaguntza
emateko
prozedura

XEDEA:
HERRITARREI
MUSIKA FORMAZIOA
EMATEA.
ONURADUNAK:

Herrian musika
ikasketak egin ahal
izatea bermatzea.

- Eskualdeko musika
ikasketak indartzea.
- Herrikoek herrian ikasi
ahal izatea musika.

Izenduna
(Mankomunatu
a Loatzo)

IBARRAKO
HERRITARRAK

KIROL ARLOTIK BIDERATUTAKO DIRU-LAGUNTZAK. IZAPIDEGILEA: KIROL SAILA

Diru laguntza lerroa

Helburuak

Lortu nahi diren emaitzak

Urteko
kostua

Finantziaketa

Dirulaguntza
emateko
prozedura

37.800 €

Finantzazio funts
propioekin,
udalaren IV.
Kapituluaren
kontura

Norgehiagoka

3.800 €

Finantzazio funts
propioekin,
udalaren IV.
Kapituluaren
kontura

Izenduna

XEDEA:
HERRIAN LAN EGITEN
DUTEN KIROL
Kirola indartzea
ELKARTEEN URTEKO
herrian.
PROGRAMAK ETA
PROGRAMA
ZEHATZAK
LAGUNTZEA. .

Herriko kirol elkarteek
aurrera egin dezatela.

XEDEA:
ESKOLA KIROLA
INDARTZEA
ONURADUNAK:
UZTURPE
IRAKASKUNTZA
KOPERTIBA

Eskola kirola
indartzea neskamutilen artean.

Eskola kirolean ahalik
eta neska-mutil gehiagok
parte hartzea

GIZARTE EKINTZA ALORREKO DIRU-LAGUNTZAK. IZAPIDEGILEA: GIZARTE POLITIKA
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Diru laguntza lerroa

XEDEA:
URTEKO JARDUERA
PROGRAMA. BIZINAHI
ONURATUAK:
BIZI NAHI JUBILATU
ELKARTEA

XEDEA:
GENERO
BERDINTASUNA
SUSTATZEKO
EKINTZAK
ONURATUAK:

XEDEA
GARAPENERAKO
NAZIOARTEKO
LANKIDETZA

2018/05/31
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Helburuak

Lortu nahi diren
emaitzak

Urteko
kostua

Finantziaketa

Dirulaguntza
emateko
prozedura

9.000 €

Finantziaketa
funts propioekin
egingo da

Izenduna

Pertsona nagusien
parte hartzea eta
integrazioa sustatzea
Pertsona nagusiei
gauzak egiteko
gogoa piztea
Pertsona nagusien
arteko hartu
emananak eta
elkarbizitza
sustatzea.

Jubilatu etxetako
bazkide diren pertsona
nagusiek parte har
dezatela etxeak
antolatutako jarduera
gehienetan.

Emakumearen
sustapenera
zuzendutako jarduera
gehiago izatea,
Herriko emakume taldeei
emakumearen
dirulaguntzak ematea.
bizitzako alderdi
guztietan
berdintasuna
lortzearren.

3.000 €

Garapenerako
lankidetza programak
antolatu eta
garatzeko Gobernuz
kanpoko erakundeei
edo GKEi
dirulaguntzak
ematea, munduan
garapen bidean
dauden
herrialdeetako
biztanleriaren egoera
sozioekonomikoa
hobetzeko eta
dauden
desberdintasunak
gainditzeko

20.000 €

Finantziaketa
funts propioekin
egingo da

Norgehiagoka.

Laguntza jasotzen duten
herrialdeetako toki
garapena eta sendoztea.

Iparraren eta hegoalren
artean dauden
ezberdintasunak
gainditzea.

Saharako herrialdearekin
sinatuta dagoen
senidetze programa
sendotzea

Finantziaketa
funts propioekin
egingo da

Norgehiagoka

Diru laguntza lerroa

Helburuak

Lortu nahi diren
emaitzak

Urteko
kostua

Finantziaketa

Dirulaguntza
emateko
prozedura

Gizarte ekintzan ari diren
elkarteei dirulagunzta
ematea beraien lana
sustatzeko

3.000 €

Finantziaketa
funts propioekin
egingo da

Norgehiagoka

50.000 €

Finantziaketa
funts propioekin
eta Eusko
Jaurlaritzaren
diru laguntzarekin
egingo da

Ebaluazio
bakoiztua.

12.000

Udal ekarpenak

Izenduna

XEDEA:
GIZARTE EKINTZA
ALORREKO
ELKARTEGINTZA
SUSTATZEA

Gizarte ekintzan ari
diren elkarteen lana
sustatzea

XEDEA:
LARRIALDITARAKO
LAGUNTZAK
ONURATUAK:

Baliabideko urriko
Diru laguntza puntualak
pertsonei egoera
egoera ekonomiko
ekonomikoa leuntzea larriak leuntzeko

BALIABIDE URRIKO
PERTSONAK
SAHARA LAGUNTZA

ONURADUNA:
TICHLAKO (SAHARA)
ERABILERA
ANITZEKO ZENTROA

Harremanak
bultzatzea eta
oinarrizko zerbitzuak
ematea

Tichlako erabilera
anitzeko zentroaren
mantenua, eta
zerbitzuak ematea

MERKATARITZA ALORREKO DIRU-LAGUNTZAK. IZAPIDEGILEA: INGURUMEN ETA MERKATARITZA
DEPARTAMENTUA

Diru laguntza lerroa
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Helburuak

Lortu nahi diren
emaitzak

Urteko
kostua

Finantziaketa

Dirulaguntza
emateko
prozedura

Diru laguntza lerroa

Helburuak

Lortu nahi diren
emaitzak

Urteko
kostua

Finantziaketa

Dirulaguntza
emateko
prozedura

6.000 €

Finantziaketa
funts propioekin
egingo da

Izenduna

XEDEA:
MERKATARITZAREN
SUSTAPENA
ONURADUNAK:

Merkataritza
biziberritzea

Merkataritzaren
garapena Ibarran

IBARRAKO
MERKATARITZA
ELKARTEA

BIGARRENA. - GAOn argitaratzea, 30 eguneko jende aurreko epea ezarriaz. Inolako alegaziorik
izan ezean, behin betiko izaerarekin onartua geratuko da.

4.4 3/2018 KREDITU ALDAKETA: KREDITU GEHIGARRIA
Udal zerbitzuek dituzten premiei eta obligazioei aurre egiteko, beharrezkoa da hainbat gastu berehala
egitea. Izan ere, horiek atzeratuz gero sortuko litzatekeen kalteak eragin nabarmena izango luke
zerbitzuen kalitatean. Aurrekontuaren exekuzioaren arabera, ordea, gastu partidetan ez dago nahiko
krediturik aipatutako gastuei aurre egiteko. Ondorioz, kredituak sortzeko edo, hala badagokio,
gehitzeko proposatzen da.

Aurrekontuen egonkortasuna
Entitate honen finantzaketa ahalmena/premia, SEC Nazio eta Eskualde Kontuen
Sistema Europarraren arabera, honako hau izatea espero da 2018. urtean:

Defizita:
2018/05/31
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402.417,01

Ondorio horretarako, ez denez aurreikusten ondorengo doikuntzarik beharko duen
eragiketa adierazgarririk, kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko kapituluetako sarreren eta
1etik 7ra bitarteko kapituluetako gastuen arteko diferentziaren bitartez egin da,
goian zerrendatutako entitateen kontuak bateratuta.

2018. urterako ezarritako helburua defizita zero izatea da.
Hori dela eta, toki entitate honek ez du betetzen aurrekontu egonkortasunaren
2018. urterako helburua.

Finantzen iraunkortasuna
2018-12-31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia, guztira, honako hau izatea
espero da, 2017. urteko sarrera arrunten aldean:

Zor bizia:

%28,89

Kalkulua egiteko, 2017-12-31ko zor biziaren zenbatekotik abiatu gara, indarrean
ziren eragiketa guztiak kontuan hartuta, bai epe luzekoak, bai epe laburrekoak,
abaletatik eratorritako arriskua barne.

Emaitzari gehitu zaizkio hitzartu diren eta erabili gabe dauden eragiketak eta 2018.
urtean aurreikusitakoak, eta kendu zaizkio 2018. urterako aurreikusitako
amortizazioak.
Zor biziaren zenbatekoan ez dira sartu UFFFarengatik itzuli gabe gelditzen diren
saldoak.
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2018. urterako ezarritako helburua zor bizia %75 baino handiagoa ez izatea da.
Hori dela eta, toki entitate honek betetzen du finantza iraunkortasunaren 2018.
urterako helburua.

Gastuaren araua
2018. urtean gastu konputagarria eta gastuaren muga honako hauek izan dira:
Gastu
konputagarria: 5.053.199,86
Gastuaren
muga:

4.287.140,32

Diferentzia:

766.059,54

DGrekin
finantzatutako
obligazioak:
0,00

Aurreko kalkulua egiteko, goian zerrendatutako entitateen datu bateratuak erabili
dira, ondoko taulan xehatzen den moduan:

2018
Gastu ez finantzarioak (1-7
kapituluak)
5.225.978,61

4.389.097,86

Zorraren interesak

100,00

3.147,86

SEC doikuntzak

0,00

0,00

Admin.publikoen
ekarpen
finalistekin
finantzatutako 172.678,75
2018/05/31
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2017

199.289,53

gastua
Gastu konputagarria

5.053.199,86

Gastuaren
muga:

hazkundearen
%2,40

Araudiaren
eragina:

aldaketen

Gastuaren muga

4.186.660,47

0,00
4.287.140,32

Hori dela eta, toki entitate honek ez du betetzen 2018. urterako gastuaren araua.
3.

ONDORIOAK

Toki entitate honek ez ditu betetzen aurrekontu egonkortasunaren eta finantza
iraunkortasunaren arloetan 2018. urterako ezarritako helburuak edota gastu araua.
Likidazioan egoera hori berretsiko balitz, toki entitate hau behartuta legoke plan
ekonomiko finantzarioa onartzera. Aipatutako planak ahalbideratu behar du urteko
ekitaldian eta hurrengoan defizitaren helburua eta gastu araua betetzea, eta
2020an zor bizia sarrera arrunten %70 edo txikiagoa izatea. Plan hori Udalbatzari
aurkeztu beharko zaio hilabeteko epean, gehiena jota, likidazioaren espedientea
onartzen denetik kontatzen hasita; bi hilabeteko epean onartu beharko da, gehiena
jota, aurkezten denetik kontatzen hasita; eta martxan jarri beharko da hiru
hilabeteko epean, gehiena jota, likidazioaren espedientea onartzen denetik
kontatzen hasita.
2018ko maiatzaren 28ko Ogasun eta Kontu Berezien Batzordearen irizpena kontutan izanik
Udalbatzak, aho-batez, 11 aldeko botorekin (6 BILDU eta 5 EAJ-PNV) honako hau
ERABAKITZEN DU
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LEHENA.- Hasierako onarpena ematea ondoren jasotzen den kreditu aldaketari:

Gastuen
partida

Kredituak

Azalpena
Egungoak

Aldaketak

Behin betikoak

1 0000.210.170.00.00
2018

KONPONKETAK: HERRI BIDEAK
ETA PANELAK

6.500,00

2.000,00

8.500,00

1 0000.422.170.10.00
2018

TRANSF: ESKOLAKO AGENDA 21

3.100,00

732,00

3.832,00

1 0000.226.170.00.06
2018

JARDUERAK: INGURUGIROA

6.000,00

6.000,00

12.000,00

1 0000.481.431.00.01
2018

TRANSF: TOKIKO
MERKATARITZA

4.000,00

6.000,00

10.000,00

1 0000.628.414.00.00
2018

PIPARRAREN LIBURU
ARGITALPENA

20.000,00

3.000,00

23.000,00

1 0000.623.165.00.02
2018

UDAL INBERTSIO ELEKTRIKOAK

60.000,00

15.251,00

75.251,00

1 0000.213.153.40.00
2018

MANTENTZEA: IBILGAIKUAK

5.000,00

2.000,00

7.000,00

1 0000.933.011.00.01
2018

MAILEGUAK AMORTIZATZEA

155.275,64

101.000,00

256.275,64

1 0000.622.324.00.00
2018

IKASTOLAKO SEGURTASUN
NEURRIAK

40.000,00

23.400,00

63.400,00

1 0000.227.926.00.07
2018

KONTRAT: TOLOMENDI
INFORMAT AHOLK

3.500,00

7.000,00

10.500,00

1 0000.481.231.50.02
2018

TAKE DIRULAGUNTZA ZUZENA

0,00

2.150,00

2.150,00

1 0000.227.231.50.01
2018

KONTRAT: GENERO
BERDINTASUNA SUSTATZEA

12.000,00

13.000,00

25.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

1 0000.481.230.00.01
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garagunea furgoneta

2018
1 0000.622.342.00.00
2018

KIROLDEGIKO
INPERMEABILIZAZIOA

29.880,81

76.000,00

105.880,81

1 0000.623.150.00.01
2018

Izaskun inbertsioa

0,00

9.000,00

9.000,00

1 0000.601.153.20.02
2018

EH 12 ZEBRABIDEA

0,00

11.000,00

11.000,00

1 0000.622.324.00.01
2018

IKASTOLAKO HESIA

0,00

5.000,00

5.000,00

1 0000.623.165.00.03
2018

UDALA OBRA

0,00

46.000,00

46.000,00

1 0000.601.153.20.03
2018

EH45 PARKETA

0,00

35.000,00

35.000,00

1 0000.622.920.00.00
2018

POLIKIROLDEGI MATERIAL
EROSKETA

1.000,00

25.000,00

26.000,00

1 0000.481.324.00.00
2018

TRANSF: HAZI ETA HEZI

125.000,00

2.600,00

127.600,00

1 0000.226.920.00.04
2018

GASTU JURIDIKOAK.
PROTECCIÓN DE DATOS

6.000,00

5.000,00

11.000,00

1 0000.480.338.00.00
2018

FESTEI LOTUTAKO
DIRULAGUNTZA NOMINATIBOA

0,00

9.930,00

9.930,00

1 0000.230.330.00.00
2018

DIETA GARRAI ETA LEKUALD:
KULTURA

200,00

600,00

800,00

1 0000.625.337.30.01
2018

GAZTEMATIKA EKIPO
INFORMATIKOAK

0,00

1.200,00

1.200,00

1 0000.421.162.10.00
2018

ZABOR BILKETA ZERBITZU
TRANFERENTZIA

0,00

1,00

1,00

1 0000.421.162.20.00
2018

ZABORRA KUDEAKETA
TRANFERENTZIA

0,00

1,00

1,00

1 0000.421.162.30.00
2018

TRATAMENDUA ZABORRA
TRANFERENTZIA

0,00

1,00

1,00

2018/05/31
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1 0000.120.923.10.01
2018

OINARRIZ ORDAINK: SOLDATA
IGOERA % FALTA DENA

1.644,00

4.000,00

5.644,00

1 0000.210.450.00.00
2018

KONPONKETAK: BIDEAZPIEGITURA

56.000,00

10.000,00

66.000,00

1 0000.622.134.00.02
2018

MUGIKORT:
BIZIKL.APARKALEK,BUS
GELTOKI

10.000,00

4.000,00

14.000,00

1 0000.622.337.20.00
2018

IBAI-GAIN 4 ZKO. LOKALA

3.000,00

3.500,00

6.500,00

1 0000.643.450.00.01
2018

HIRIGINTZA PROIEKTUAK
IDAZTEA

7.000,00

11.700,00

18.700,00

1 0000.626.920.00.00
2018

INFORMATIKA-EKIPAMENDUA
EROSTEA

3.000,00

1.000,00

4.000,00

1 0000.481.334.00.01
2018

dirulgu. zuena hauspoa eskursioa
ekaina

0,00

1.200,00

1.200,00

1 0000.481.334.00.02 2018

Dirulaguntza zuzena : Lokatzetan
kirol elkartea.

0,00

3.335,00

3.335,00

1 0000.226.335.00.06 2018

Euskaraldia

0,00

8.200,00

8.200,00

558.100,45

457.801,00

998.966,45

GUZTIRA

Kod.

Azalpena

Zenbatekoa

d

1 0000.481.338.10.01 2018

TRANSF: IZASKUNGO
ELKARTEA

5.000,00

d

1 0000.689.431.30.00 2018

ESKULTURA PERCO

12.000,00

d

1 0000.481.231.50.01 2018

TRANSF GENERO BERDINTAS

a

2 0000.870.000.00.00 2018

GERAKINA GASTU
OROKORRAK

d

1 0000.226.338.00.06 2018

FESTAK: HERRIKO JAIAK
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Partida

2.150,00
402.321,00
9.930,00

d

1 0000.625.337.20.01 2018

GAZTEMATIKARAKO
ALTZARIAK

d

1 0000.481.414.00.02 2018

TRANSF PIPARRA SUSTAP

d

1.0000.481.335.00.00 2018

Euskaraldia
FINANTZAKETA GUZTIRA

1.200,00
17.000,00
8.200,00
457.801,00

Bigarrena.- GAOn argitaratzea, 15 eguneko epean jende aurren egongo delarik alegazioak
aurkezteko. Halakorik izan ezean, behin betiko izaerarekin onartua gerauko da.

4.5 2018KO AURREKONTU EXEKUZIO ARAUAREN ALDAKETA PUNTUALA
2018ko urtarrilaren 25ean buruturiko Osoko Ohiko Bilkurak 2018 urterako Aurrekontu Orokorra
onartu zuen eta honekin batera Aurrekontuaren Exekuzio Araua era onartu zuen.
Egun eman diren lege berrien onarpenak Aurrekontu exekuzio arauaren aldaketa egitea dakar eta
ondorioz Ogasun eta Kontu Berezien Batzordeak aldaketa horiek eztabaidatu ondoren bere
irizpena proposatu du.

2018ko maiatzaren 28ko Ogasun eta Kontu Berezien Batzordearen irizpena kontutan izanik
Udalbatzak, aho-batez, 11 aldeko botorekin (6 BILDU eta 5 EAJ-PNV) honako hau
ERABAKITZEN DU
LEHENA.- Hasierako onarpena ematea 2018ko aurrekontu exekuzio arauaren ondoren
jasotzen diren aldaketei:
1.- EGUNGO ERREDAKZIOA
Artículo 3.- Límite de Endeudamiento
El importe de la deuda viva derivada de operaciones de endeudamiento a
largo plazo contraídas por el Ayuntamiento, cualquiera que sea la forma en que se
documenten, a 31 de diciembre de 2018 no podrá exceder del 25% del total de los
recursos ordinarios.
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ERREDAKZIO BERRIA
Artículo 3.- Límite de Endeudamiento
El importe de la deuda viva derivada de operaciones de endeudamiento a
largo plazo contraídas por el Ayuntamiento, cualquiera que sea la forma en que se
documenten, a 31 de diciembre de 2018 no podrá exceder de los límites recogidos en la
normativa foral y estatal en vigor en cada momento.

2.- EGUNGO ERREDAKZIOA
Artículo 4.- Régimen general de los créditos presupuestarios
Los niveles de vinculación jurídica que se establecen son:

a)

a)

Gastos de Personal (Capítulo I) :
Respecto a la clasificación económica: el capítulo
Gastos en bienes corrientes y servicios (Capítulo 2)

Respecto de la clasificación económica : se establece un grupo de
vinculación, de manera que únicamente podrán vincularse entre sí
partidas incluidas dentro del propio grupo:
Grupo A: incluye los siguientes conceptos:

210 Mantenimiento de infraestructuras
211 Mantenimiento de edificios
212 Mantenimiento de maquinaria
213 Mantenimiento de material de transporte
214 Mantenimiento de mobiliario
215 Mantenimiento equipos proceso de información
220 Material de oficina
221 Suministros
222 Comunicaciones
224 Primas de seguros
226 Gastos diversos, excepto 226.06
227.01 Limpieza
230 Dietas, locomoción del personal
231 Dietas, locomoción de cargos electos
* Intereses y Amortizaciones de Préstamos (Capítulos III y IX)
a) Respecto de la clasificación económica: los capítulos

ERREDAKZIO BERRIA
Artículo 4.- Régimen general de los créditos presupuestarios
Los niveles de vinculación jurídica que se establecen son:
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Clasificación económica:

Gastos de Personal: a nivel de capitulo

Gastos en bienes corrientes y servicios: a nivel de artículo

Transferencias corrientes: a nivel de articulo

Inversiones: a nivel de partida.
Clasificación por programas:
-

Grupo de vinculación 011 para intereses y
conjuntamente.
Capitulo 2,4,6, a nivel de grupo de program

amortizaciones

3.- EGUNGO ERREDAKZIOA
Articulo 9.- Autorización de gastos
2.- La autorización y disposición de gastos se regirá por el siguiente régimen de
competencias:
a)

Será competencia de la Junta de Gobierno la autorización y disposición de
aquellos gastos cuyo importe sea superior a 15.000 euros € ( 3.000.000 ptas.) y
no exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto, incluidos
los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años,
siempre que el importe acumulado de todas las anualidades no supere ni el
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer
ejercicio, ni la cuantía señalada.

b)

Será competencia del Alcalde-Presidente la autorización y disposición de los
gastos cuyo importe no exceda de 18.030,36 euros € ( 3.000.000 ptas.)
Corresponde al Administrador la autorización y disposición de gastos si su
importe no excede de los límites fijados en este apartado.

3.- El expediente de autorización de gastos se iniciará a propuesta del Delegado del
Area correspondiente, mediante memoria en la que se justifique la necesidad de
dicho gasto.

ERREDAKZIO BERRIA
Articulo 9.- Autorización de gastos
2.- La autorización y disposición de gastos se regirá por el siguiente régimen de
competencias:
c)
Será competencia de la Junta de Gobierno la autorización y disposición de
aquellos gastos cuyo importe sea superior a 15.000 euros € como norma general y
40.000 euros para la adjudicación de contratos de obras y no exceda del 10 por 100 de
los recursos ordinarios del Presupuesto, incluidos los de carácter plurianual cuando su
duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas
las anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios
del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
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d) Será competencia del Alcalde-Presidente la autorización y disposición de los
gastos cuyo importe no exceda de los precitados en el apartado c de este artículo.
3.- El expediente de autorización de gastos se iniciará a propuesta del órgano de
contratación, mediante memoria en la que se justifique la necesidad de dicho gasto.

4.- EGUNGO ERREDAKZIOA
Artículo 14.- Autorización de gastos (Documento “A)
1.- Estarán sometidos a la preceptiva autorización todos aquellos gastos que han de
ser objeto de un expediente de contratación, mediante procedimiento abierto o negociado, y la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia.

ERREDAKZIO BERRIA
1.- Estarán sometidos a la preceptiva autorización todos aquellos gastos que han de
ser objeto de un expediente de contratación, y la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia.

5.- EGUNGO ERREDAKZIOA
Artículo 16.- Autorización-Disposición-Obligación “ADO”)
1.- No necesitarán la autorización previa, y podrán acumularse en un solo acto, los gastos
de pequeña cuantía y los gastos no sujetos a proceso de contratación, que tengan carácter
de operaciones corrientes. En particular:
gastos de mantenimiento inferiores a 600 €
adquisición de pequeño material no inventariable hasta 300 €
suministros de electricidad, agua, gas, combustibles, teléfono, excepto las nuevas altas,
que necesitarán la autorización del Alcalde
gastos de locomoción
otros gastos financieros
otros gastos diversos, cuando su importe no exceda de 300 €.

-

ERREDAKZIO BERRIA
Artículo 16.- Autorización-Disposición-Obligación “ADO”)
1.- No necesitarán la autorización previa, y podrán acumularse en un solo acto, los gastos
de pequeña cuantía y los gastos no sujetos a proceso de contratación, que tengan carácter
de operaciones corrientes, incluida la adquisición de bienes no inventariables hasta el límite
de 1000 euros. Su contabilización viene a sustituir el sistema reglado de anticipo de caja
fija, sirviendo igualmente para el cómputo de cifras máximas de contratos menores por cada
tipo de contrato y ejercicio presupuestario. De este modo quedan sujetos al cumplimiento de
la verificación requerida por la ley 9/2017 de contratos del sector público dirigida a la
evitación del fraccionamiento y procesos concurrentes.

2018/05/31
27

6.- EGUNGO ERREDAKZIOA
Artículo 17.- Contratación directa (Procedimiento negociado.
1.- Los límites cuantitativos de la contratación directa son:
- Para obras de inversión (Capítulo 6 )
- Para otras obras (Capítulo 2 )
- Servicios Públicos
- Suministros
- Consultoría, asistencia y servicios

50.000,00 €
50.000,00 €
18.000,00 €
18.000,00 €
18.000,00 €

2.- Las cuantías anteriores sólo se podrán superar en casos de emergencia
y reconocida urgencia, requiriéndose informe del Secretario y del
Interventor.
3.- En gastos o contrataciones en la que la cuantía exceda de 3.000
euros, en el expediente de contratación directa deberá quedar constancia,
antes de efectuar la adjudicación, se ha peticionado al menos tres
presupuestos a tres empresas diferentes. A sensu contrario, en los gastos
o contrataciones en que la cuantía no exceda de 3.000 euros no será
preceptivo peticionar los tres presupuestos mencionados.

ERREDAKZIO BERRIA
Artículo 17.- Contratos menores
1.- Los límites cuantitativos de los contratos menores son:
- Obras
- Suministros
- Servicios

40.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €

2.- Las cuantías anteriores sólo se podrán superar en casos de emergencia,
requiriéndose informe a posteriori del Secretario y del Interventor.
3.- En gastos o contrataciones en la que la cuantía exceda de 5.000 euros
para servicios y suministros y 9.000 euros para obras, en el expediente de
contratos menores deberá quedar constancia, antes de efectuar la
adjudicación, se ha peticionado al menos tres presupuestos a tres
empresas diferentes. En los gastos o contrataciones en que la cuantía no
exceda de los precitados quedará a cargo del órgano de contratación la
obligatoriedad puntual de la condición precitada.

7.- EGUNGO ERREDAKZIOA
Artículo 22.- Indemnizaciones por dietas por asistencia a reuniones, por locomoción y
traslados.
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1.- Las dietas que percibirán los cargos electos, con cargo a la partida 1.0000.231.111.10.00 del
Presupuesto del Ayuntamiento, serán, conforme a los acuerdos adoptados por el Pleno de la
Corporación, de fecha 6 de julio de 2011 y 28 de enero de 2016, siguientes:
a) Retribución a los Corporativos cuyo Régimen de la Seguridad Social sea el de
Autónomos, de 20,00 €/ horas netos por hora perdida de su actividad profesional para dedicación de
funciones corporativas durante su horario laboral establecido en la siguiente franja: de las 9 a las 13
horas y de las 16 a las 20 horas

ERREDAKZIO BERRIA
Artículo 22.- Indemnizaciones por dietas por asistencia a reuniones, por locomoción y
traslados.
1.- Las dietas que percibirán los cargos electos, con cargo a la partida 1.0000.231.111.10.00 del
Presupuesto del Ayuntamiento, serán, conforme a los acuerdos adoptados por el Pleno de la
Corporación, de fecha 6 de julio de 2011 y 28 de enero de 2016, siguientes:
( 1.a) atala ezabatu

8.- EGUNGO ERREDAKZIOA
Artículo 25.- Subvenciones a los grupos políticos municipales.
1.- Los grupos políticos municipales percibirán con cargo a la partida 1.0000.481.111.00.01
del Presupuesto del Ayuntamiento, una aportación mensual aprobada por el Pleno de la
Corporación, de fecha 28 de enero de 2016, concretada de la forma siguiente:
a) Asignación por grupo político: 315,00 € mensuales
b) Asignación por cada concejal del respectivo grupo o partido político: 135 €
mensuales
c) Asignación por cada presidencia de Comisión Informativa: 170 € mensuales.
d) Por asistencia a Plenos o a Comisiones Informativas municipales, al menos a
una al mes por parte de cada uno de los 9 concejales no liberados,125 €
mensuales máximos.
e) No se fija asignación alguna a los Miembros de la Junta Local de Gobierno.

ERREDAKZIOA BERRIA

Artículo 25.- Subvenciones a los grupos políticos municipales.

LEHENA. - Talde politikoen ordainsariak honela banatzea:
c) Taldeko finkoa: hileko 285 euro
d) Zinegotzi bakoitzeko: hileko 5 euro
BIGARRENA.- Zinegotzien ordainsariak honela banatzea:
a) Alkatea: 2018rako 42.303,68
b) Zinegotzi liberatua: 35.445,76
c) Batzorde Lehendakari asistentzia: 430 euro ( hilean bakarra ordainduko da, bateragarria
ez delarik hilabete berean zinegotzi bezala asistentziarekin)
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d)

Zinegotzi asistentzia batzorde edo osoko bilkurara: 260 euro ( hilean bakarra ordainduko
da)

9.- EGUNGO ERREDAKZIOA
Artículo 26.- Pagos a justificar
Como excepción al principio de justificación documental de toda orden de pago que se
expida, y siempre que el mismo no pueda realizarse por el circuito de anticipos de caja fija
regulado en el artículo siguiente, podrán emitirse mandamientos con el carácter de “a
justificar” con cargo a las siguientes partidas presupuestarias y con los límites que se
señalan.
PARTIDA
226.338.00.06
221.333.00.11
221.342.00.11
226.912.00.02
231.912.00.00
230.920.00.00

DENOMINACION

PERCEPTOR

FIESTAS PATRONALES
Concejal festejos
UTILES ACTIVID. CULTURALES Tecnico cultura
UTILES ACTIVID. DEPORTIVAS
Responsable del area
GASTOS DE REPRESENTACION
Alcalde
DIETAS LOCOMOCION CORPORT Concejales y Alcaldía
DIETAS LOCOMOCION
Responsable del área

LIMITE
3.005,06 €
1.202,02 €
1.202,02 €
3.005,06 €
1.202,02 €
1.202,02 €

ERREDAKZIO BERRIA
Artículo 26.- Pagos a justificar
Como excepción al principio de justificación documental de toda orden de pago que se
expida, y siempre que el mismo no pueda realizarse por el circuito de anticipos de caja fija
regulado en el artículo siguiente, podrán emitirse mandamientos con el carácter de “a
justificar” con cargo a las siguientes partidas presupuestarias y con los límites que se
señalan.
PARTIDA
226.338.00.06
221.333.00.11
221.342.00.11
226.912.00.02

DENOMINACION

PERCEPTOR

FIESTAS PATRONALES
Concejal festejos
UTILES ACTIVID. CULTURALES Tecnico cultura
UTILES ACTIVID. DEPORTIVAS
Responsable del area
GASTOS DE REPRESENTACION
Alcalde

LIMITE
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €

10.- EGUNGO ERREDAKZIOA
Articulo 27.- Anticipos de caja fija
1.- Con carácter de anticipos de caja fija, se podrán efectuar provisiones de fondos, a favor de los
habilitados que proponga el Interventor, para atender los gastos que se relacionan a continuación:
-
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Reparaciones y conservación (material y pequeñas reparaciones), conceptos 211-212-213
Material ordinario no inventariable (de oficina y otro), conceptos 220 y 221.
Dietas. Gastos de locomoción y otras indemnizaciones (conceptos 230-231).

6.-Los fondos estarán situados en una cuenta bancaria a nombre de la Corporación, en donde
ingresar los anticipos percibidos y de la que podrán disponer con su sola firma para las finalidades
autorizadas.
Las salidas de fondos se efectuarán mediante talón, u orden de transferencia bancaria y sólo se
destinarán al pago de los gastos para cuya atención se concedió el anticipo de caja fija

ERREDAKZIO BERRIA
Articulo 27.- Anticipos de caja fija
1.- Con carácter de anticipos de caja fija, se podrán efectuar provisiones de fondos, a favor de los
habilitados que proponga el Interventor, para atender los gastos que se relacionan a continuación:
-

Compras en grandes superficies
Pago de Inspección Técnica de vehículos
Gastos butano

6.-Los fondos estarán situados en una cuenta bancaria a nombre de la Corporación, en donde
ingresar los anticipos percibidos y de la que podrán disponer con su sola firma para las finalidades
autorizadas.
Las salidas de fondos se efectuarán mediante metálico u orden de transferencia bancaria y sólo se
destinarán al pago de los gastos para cuya atención se concedió el anticipo de caja fija.

BIGARRENA.- GAOn argitaratzea, 15 eguneko jende aurreko epea ezarriz. Inolako alegaziorik
izan ezean, behin betiko izaerarekin onartua geratuko da.

BOSGARRENA
5.- 2018KO APIRILAREN 24AN BURUTURIKO GIZARTE POLITIKAK, POLITIKA FEMINISTA
ETA ANIZTASUN BATZORDEAREN IRIZPENEN INGURUKO ERABAKIA
5.1 ZUZKIZURA ETXEBIZITZEN INGURUKO ERREGLAMENDUAREN ONARPENA

Ibarrako udaleko zuzkidura etxebizitzen zerbitzu publikoa arautzen zuen ordenantza orokorra
2013ko otsailaren 6an argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta erregelamendua
Ibarrako udalak onartu zuen eta 2013ko apirilaren 5ean argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean.
Zerbitzua martxan jarri zenetik ia 5 urte pasa direnean, eta zerbitzuaren ezaugarriak hobeto
ezagutzen ditugunez, ordenantza eta erregelamenduan zenbait aldaketa egiteko proposamena
egin dute Ibarrako udalaren Gizarte Zerbitzuak eta Hirigintza departamentuak elkarlanean.
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Helburuak zehaztu ondoren, ordenantzaren eta erregelamenduaren testu osoa moldatu da eta

testu berria osatu.
2018ko apirilaren 24ko Gizarte Politikak, Politika Feminista eta Aniztasun Batzordearen irizpena
kontutan izanik Udalbatzak, aho-batez, 11 aldeko botorekin (6 BILDU eta 5 EAJ-PNV) honako hau
ERABAKITZEN DU
LEHENA: Hasierako onarpena ematea Zuzkidurako Etxebizitzen inguruko Ibarrako Udaleko
Erreglamenduari (I ERANSKINEAN jasoa)
BIGARRENA.- GAOn argitaratzea, 30 eguneko jende aurreko epea ezarriz. Inolako alegaziorik
izan ezean, behin betiko izaerarekin onartua geratuko da.

SEIGARRENA
6.- IBARRAKO UDALAREN ARAUDIEN PLANAREN ALDAKETA
Ibarrako Udalak 2018 urterako Araudi Plana onartu zuen. Bertan aurrikusitako honako aldaketak
onartzen dira gaurko Udalbatzan:



Zuzkidura etxebizitzen erreglamendu berria (2017ko abenduaren 15ean egindako Gizarte
Politika, politika feministak eta aniztasun batzordearen teknikariaren txostenean aurrikusia)
2018ko udal zergak eta tasak arautuko dituen ordenantza fiskalen aldaketa (2017ko
abenduaren 19an egindako Behin-behineko Kontuhartzailearen txostenean aurrikusia)

Aurrikusiak ez zeudenak eta justifikaturik dauden aldaketak, planean barneratu beharrekoak:



2018ko Aurrekontu Exekuzio arauaren aldaketa puntuala
2016-2019 urteetarako Diru-laguntzen planaren aldaketa puntuala

Udalbatzak, aho-batez, 11 aldeko botorekin (6 BILDU eta 5 EAJ-PNV) honako hau
ERABAKITZEN DU
LEHENA: Ibarrako Araudi Planean aurrikusirik ez zeuden aldaketak barneratzea eta plana
onartzea
BIGARRENA: Planaren onarpena eta berrikuntzak web orrialdean argitaratu beharko dira.
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ZAZPIGARRENA

7.- GALDERA ETA ERREGUAK
Eta bestelako aztergairik ez dagoenez, bilera amaitutzat ematen da goiburuan adierazitako
egunaren arratsaldeko zazpiak eta hogeita hiru direnean. Nik, behin-behineko idazkari naizen
honek, akta hau egiten dut bertan jasotakoaren berri emateko.

I.- ERANSKINA
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IBARRAKO UDALAREN JABETZA DEN EUSKAL HERRIA 18-2 ZKO ZUZKIDURAETXEBIZITZETAKO ZERBITZU PUBLIKOA ARAUTZEN DUEN ERREGELAMENDUA

AURKIBIDEA
I. KAPITULUA: XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua: Arautegiaren xedea eta helburu orokorra
2. artikulua: Aplikazio eremua
3. artikulua: Etxebizitzaren erabileraren epealdia
4. artikulua: Etxebizitzaren kanona eta bestelako gastuak
5. artikulua: Zuzkidura-etxebizitzetaz arduratuko diren sailak
5.1: Ibarrako udaleko sailak
5.2: Administradorea
II. KAPITULUA: EUSKAL HERRIA 18-2 ETXEBIZITZAREN DESKRIBAPENA
6. artikulua: Eraikinaren ezaugarriak
7. artikulua: Zuzkidura-etxebizitzaren ezaugarriak
III. KAPITULUA: ZERBITZUA ESKATZEKO BETE BEHARREKO BALDINTZAK ETA
AURKEZTU BEHARREKO ESKAEREN ARGIBIDEAK
8. artikulua: Ezinbeste bete beharreko baldintzak
9. artikulua: Eskaera non eta nola aurkeztu. Auzkeztu beharrezko dokumentazioa
IV. KAPITULUA: ERRESERBA BEREZIAK KOLEKTIBO BEREZIAK
10. artikulua: Kolektibo berezi izaera izateko baldintzak
V. KAPILUTUA: AURREZ EZARTZEN DIREN DEBEKUAK
11. artikulua: Animaliak etxebizitzetan izateko debekua
12. artikulua: Etxebizitzan baimen gabe obrak egiteko debekua
13. artikulua: Bertan bizi eta sarrerak ez deklaratzea
14. artikulua: Legez kontrako edo barne erregimen arauen aurka jardun
15. artikulua: Etxebizitza erabiltzeko eskubidea eskualdatzeko debekua
16. artikulua: Kontratua amaitzean argi indarraren zerbitzua bajan emateko debekua
VI.
KAPITULUA: ETXEBIZITZAK ESLEITZEKO PROZEDURA
17. artikulua: Itxaron zerrendak eta hauen funtzionamendua
18. artikulua: Esleipen prozedura
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19. artikulua: Kontratua
VII. KAPITULUA:
ZUZKIDURA-ETXEBIZITZETAKO
ERABILTZAILEEN
BETEBEHARRAK
20. artikulua: Kanonaren ordainketa (etxebizitza eta garajearena)
21. artikulua: Bermea ezartzeko betebeharra
22. artikulua: Parte-hartze kuotaren ordainketa
23. artikulua: Etxebizitzaren erabileratik eratorritako zerbitzuen ordainketak egiteko
betebeharra
24. artikulua: Aseguru poliza izenpetzeko betebeharra
25. artikulua: Etxebizitzaren instalazio orokorrak eta elementuen zaintza
26. artikulua: Etxebizitzan beharrezko obrak eta sarrera baimentzea
27. artikulua: Etxebizitza hustu eta egoki uztea kontratua amaitzerakoan
28. artikulua: Etxebizitzan bizi diren pertsonan denen errentak aurkeztea
29. artikulua: Etxebizitzan suerta daitezkeen egoera berri eta berezi guztien berri
ematea

VIII. KAPITULUA: ZUZKIDURA-ETXEBIZITZAKO ERABILTZAILEEN ESKUBIDEAK
30. artikulua: Etxebizitza, garajea eta trastelekua erabiltzeko eskubide osoa
IX.
KAPITULUA: KALERATZEKO ARRAZOIAK ETA KALERATZE PROZEDURA
31. artikulua: Kaleratzeko arrazoiak
32. artikulua: Kaleratze prozesua

XIII. KAPITULUA: DATUEN BABESA
XIV.KAPITULUA: XEDAPEN INDARGABETZAILEA
XV. KAPITULUA: XEDAPEN IRAGANKORRA
XVI.KAPITULUA: AZKEN XEDAPENA
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ZIOEN AZALPENA
Azken urteotako testuinguru soziala kontuan izanik, etxebizitzaren garestitzea eta bertara
sarbidea izateko aukera da Euskal Autonomia Erdikegoko udalerri guztietan aurkitzen ari
garen arazo larri eta orokorrenetakoa.
Ibarrako udala jakitun da etxebizitza duin eta egoki baterako sarbidea, batez ere gazteen
aldetik, eskubide soziala eta bizitza ekonomiko, politiko eta sozialaren ardatz dela eta
horregatik, erantzun egokia eman behar dio etxebizitza arloan dagoen eskaera sozialari.
Egungo egoera sozioekonomikoak higiezinen merkatua kaltetu du eta etxebizitza libreari
nahiz babestuari eragiten die. Horregatik, beharrezkoa da aukera zabalagoa sortzea,
errendamendu sozialak (zuzkidura-etxebizitzak alegia) eskainiz. Honela, Ibarrako udalak
udalerriaren errealitate eta behar bati erantzun bat eman nahi dio Euskal Herria 18-2 udal
etxebizitza gazteen zerbitzura jarriz.
2013ko otsailaren 6an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, 25 zenbakidun alean, Ibarrako
Udaleko zuzkidura-etxebizitzaren zerbitzu publikoak arautzen dituen ordenantza argitaratu
zen. 2013ko apirilaren 5an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean aldiz, 64 zenbakidun alean,
Ibarrako AASS etako 1.1 JUko Euskal Herria 18-2ko zuzkidura-etxebizitzetako zerbitzu
publikoak arautzen dituen erreglamendua eta deialdiaren oinarriak argitaratu ziren. Ikusita
Ibarran zuzkidura-eraikin bakarra dagoela eta gai honetan egun indarrean dugun araudiak
berrikuspen sakon bat behar duela (azken 5 urteetako esperientzian oinarriturik) Ibarrako
udalak egoki deritzo bi arau hauen testu bateratu bakarra egitea.
Testu bateratu honekin (aipatuko Ordenantza eta Erreglamendua indargabetu eta egungo
Erreglamendua indarrean jarriko litzateke), Ibarrako udalaren jabetzapean dagoen Euskal
Herria 18-2ko zuzkidura-etxebizitzetako zerbitzu publikoen sistema arautu nahi da.
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I.

KAPITULUA: XEDAPEN OROKORRAK

1.- Artikulua: Arautegiaren xedea eta helburu orokorrak
1.1.- Erreglamendu honen xede da, Ibarrako udalak bere jabetzapean dagoen Euskal
Herria 18-2ko eraikinean dituen zuzkidura-etxebizitzen erabilera, baldintzak, erabiliko
diren prozedurak eta erabiltzaile izango diren gazteen arteko bizikidetza egokia
arautzea.
1.2.- Etxebizitza hauen helburu orokorrak honako hauek dira:
a. Ibarrako gazteei, aldi baterako, gurasoengandik independizatzeko aukera ematea
eta bide batez beraien lehen etxebizitza izateko aukera sustatzea.
b. Gazteez gain beste kolektibo batzuei ere (adineko pertsona autonomiadunei edo
baldintza kaskarretan bizi diren sektorei alegia) etxebizitza hauetan bizi daitezen
aukera zabaltzea (beti ere gazteei lehentasuna emango zaie eta soilik etxebizitzak
hutsik daudenean aztertuko da aukera hau).
2.- Artikulua: Aplikazio eremua
Erreglamendu honen aplikazio eremua Ibarrako udalerrian kokaturik dagoen Euskal Herria
18-2 erainkina izango da.
3.- Artikulua: Etxebizitzaren erabileraren epealdia
3.1.- Etxebizitzaren errentamendu eskubidea 5 urtetarako izango da eta ezingo da inolaz
ere epealdi hau luzatu.
3.2.- Gehieneko 5 urteko kontratuaren epea amaitu ondoren maizterrak izan diren gazteak
ezingo dute etxebizitzen erabilera egiteko eskaera berririk aurkeztu.
4.- Artikulua: Etxebizitzaren kanona eta bestelako gastuak
4.1.- Etxebizitzaren kanona:
4.1.1.- Etxebizitza bakoitzeko (bere trastelekua eta garajea barne) ordaindu
beharreko hileko kanona kalkulatzeko pertsonaren edo bizikidetza unitatearen dirusarrerak kontuan hartuko dira. Kopuru hau urtero eguneratuko da KPIa kontuan hartuz.
Kanonean barneratuko da derrigorrez:
 Etxebizitzaren kostua
 Trastelekuaren kostua
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 Garajearen kostua
4.1.2.- Horretarako, Ibarrako udalak urtean behin ofizioz kanon honen berrikuspena
burutuko du, jasan diren diru-sarreren aldaketak berrikusiz. Berrikuspena bi motatakoa
izan daiteke:
1. Derrigorrezko berrikuspena ofizioz urtean behin udalak egiten duena:
uztailean burutuko da berriskuspen hau, errenta aitorpena amaitzen
denean alegia.
2. Esleipendunak horrela eskatzen duenean egiten den berrikuspena:
esleipendunak urtean behin (soilik behin eska dezake) bere egoera
ekomikoaren aldaketen ondorioz udalari kanonaren berrikuspena
egiteko eskaera egin dezake.
4.1.3.- Maizterrak obligazioa izango du etxebizitzan dauden bizikide guztien errenten
justifikazioa aurkezteko. Ikuskapen baten ondorioz, etxebizitzan aitortu gabeko errenta
gehiago dagoela ikusten bada, Ibarrako udalak aukera izango du errenta eskubidea
ezeztatzeko eta etxebizitza uzteko espedientea irekiko du.
4.2.- Eraikinarekin eta komunitatearekin loturiko gastu finkoak:
Komunitatearen gastu orokorrak kanonaren bidez ordainduko dira hilero, hau da, kanona
etxebizitza eta garajearen alokairua eta gastu orokorrak osatuko dute.
Kuota ondorengo 3 ataletan azalduko diren kontzeptuei dagozkien fakturak ordaintzeko
izango da:
4.2.1.- Komunitatearekin loturiko gastuak: Berokuntza instalazioa (Euskal Herria 181ak eta 18-2ak partekatzen dute)
Euskal Herria 18-2: fakturen % 52,05
- Gas fakturaren zati finkoa.
- Ur fakturaren zati finkoa
- Iberdrola galdara
- Galdararen mantentzea (Ondoan)
- Galdararen matxura txikiak, mantentzearekin loturikoak.
- Garajeen garbiketa
- Euskaltel ADSL
4.2.2- Ezkaratzarekin loturiko gastuak:
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Euskal Herria 18-2: fakturen %100
- Etxebizitzetako aireztapenaren mantentzea (Ondoan)
- Su-itzalgailuen mantentzea
- Iberdrola igogailua
- Igogailuaren mantentzea (Orona)
- Beste konponketa batzuk (zerraila, antena, bonbillak aldatu…)
- Garbiketa enpresarekin kontratua eskaratza eta eskailburuak garbitzeko.
- Administrazio zerbitzua
- Iberdrola RITI (telekomunikazioko gela)
4.2.3.- Garajeei dagozkien gastuak: Euskal Herria 18-1ak eta 18-2ak partekatzen
dituzte.
Euskal Herria 18-2: fakturen % 81,16
- Iberdrola
- Gipuzkoako urak (suaren kontrako instalazioa)
- Aireztapen eta suaren detekzioaren mantentzea (Ondoan)
- Garbiketa enpresarekin kontratua sotoak garbitzeko
- Konponketak
4.3.- Kontsumok-gastuak:
Kontsumo-gastuak etxebizitzaren maizterrak ordaindu behar ditu: Partekatuta dauden
zerbitzuak (berokuntza, ur beroa, ur hotza) eta norberak bere etxebizitzan erabili edo
kontratatzen dituen beste edozein zerbitzuak (argindarra, telefonoa, internet…).
4.3.1.- Zerbitzu partekatuak: berokuntza, ur beroa eta ur hotza
Eraikinak galdara bakarra eta ur hartune bakarra dauzka. Norberaren berokuntza, ur bero
eta ur hotzaren kontsumoak neurtu ahal izateko hiru barne-kontagailu dauzka etxebizitza
bakoitzak igogailuaren ondoko armairuan. Kontagailu horien irakurketak ITACE sistemak
(Webserver, teleneurketa eta telegestio sistema) jasotzen ditu eta etxebizitza bakoitzaren
kontsumoen arabera fakturak sortzen ditu. Faktura horietan hiru kontzeptu azalduko dira
beraz: berokuntza, ur beroa eta ur hotza.
Hiru kontzeptu horien prezioak aldakorrak izan daitezke hornitzaileen prezioak (Naturgas
edo Endesa, Gipuzkoako Urak…) aldakorrak diren heinean.
4.3.2.- Bakarkako kontsumo zerbitzuak:
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Norberak bere etxebizitzan erabili edo kontratatzen dituen beste edozein zerbitzuak
(argindarra, telefonoa, internet…).
Argindarrari dagokionez, maizter aldaketa egiten den bakoitzean, energei enpresei alta
berriak ordaindu behar ez izateko, aurreko maizterraren kontratuaren TITULARTASUN
ALDAKETA egin beharko du maizter berriak. Beraz, etxea uzterakoan EZ ZAIO BAJA
EMANGO argindarraren kontratuari.
5.- Artikulua: Zuzkidura-etxebizitzetaz arduratuko diren departamentuak
5.1.- Ibarrako udala:
5.1.1.- Gizarte Zerbitzuak:






Etxebizitzetan bizitzeko eskaerak jaso
Etxebizitzaren kanonaren kalkuloa
Kanonen errebisioak
Etxebizitzak uzteko eskaerak jaso
Ibarrako udala eta maizterren arteko interlokuzioa (kanona, etxebizitzak
uztea, etxebizitzan altak eta egoera aldaketak)

Matxurak, konpoketak eta eraikineko arazoak Administradoreak kudeatuko ditu
5.1.2.- Hirigintza:
 Eraikinaren eta bere elementu amankomunen egoeraren jarraipena eta
konponketa, bereziki egitura, inpermeabilizazio eta segurtasunarekin
zerikusia duten elementuena.
5.1.3.- Obra eta zerbitzuak:





Etxebizitza uzteko momentuan etxebizitzaren, garajearen eta
trastelekuaren ikuskaritza.
Berokuntza, ur bero eta ur hotzaren instalazioaren jarraipena eta prezioen
eguneratzea.
Etxebizitzen konponketak (maizterrari ez dagozkionak)
Eraikinaren eta bere elementu amankomunen egoeraren jarraipena eta
konponketa txikiak.

5.1.4.- Idazkaritza:
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Kontratuen egikaritza





Aholkularitza juridikoa
Zehapen prozedurak izapidetu
Prozedurak abian jarri.

5.1.5.- Kontuhartzailetza:






Kanonaren konbrantza
Fiantzak jaso eta fiantzen itzulketa
Erreziboen ordainketak
Zorren jakinarazpenak
Prozedura exekutiboa izapidetu ordainketa ezak daudenean.

5.2.- Administradorea:





Eraikinaren erabilerarekin lotutako gaiekin, udalaren eta maizterren arteko
bitartekaria.
Maizterren komunitatearen administrazioa, orokorrean
Hornitzaileen eta mantentze zerbitzuen fakturen ordainketa
Eraikinaren erabileraren ondorioz sortzen diren konponketa txikiak eta
mantentze lanak kudeatu eta fakturak ordaindu.

II. KAPITULUA: EUSKAL HERRIA 18-2 ERAIKINAREN DESKRIBAPENA
6. Artikulua: Eraikinaren ezaugarriak
6.1.- Zuzkidura-etxebizitzakk Euskal Herria 18-2n dauden eta 32 apartamentuz osatzen
da.
6.1.1.- Solairu bakoitzeko 5 etxebizitzek hegoaldeko orientazioa dute eta beste 4k
iparraldeko orientazioa.
6.2.- Euskal Herria kalearen atzean dagoen Beheko bide kaletik etxebizitzei loturiko
garajeetako sarrerak daude, bat solairu bakoitzeko.
6.3.- Trasteleku gehienak 2. sotoan kokatzen dira.
6.4.- Garajeetara eta trastelekuetara joateko etxebizitzetako igogailua erabili nahi izanez
gero, ezkaratzeko giltza erabiltzea ezinbestekoa da.
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6.5.- Eraikin horretako behe solairuan lokal independiente bat dago.
6.6.- Eraikinaren berezitasuna da ondoan dagoen eraikinarekin, Euskal Herria 18-1arekin,
zenbait elementu konpartitzea: galdara eta garajeetako sarbideak eta instalazioak.
6.6.1.- Elementu horien gastu banaketa Euskal Herria 18-1 eta Euskal Herria 18-2
komunitateen artean egiten da.
7.- Artikulua: Zuzkidura-etxebizitzen ezaugarriak.
7.1.- Etxebizitza guztiek dute egongela-jangela eta sukaldea, logela bat, komuna eta
terraza edo balkoia.
7.1.1.- Sukaldea elektrogailuekin ekipatuta dago.
7.1.2.-Etxebizitzak altzairurik gabe eskaintzen dira.
7.2.- Etxebizitza bakoitza trasteleku eta aparkaleku plaza batekin alokatuko da.
7.3.- Mugikortasun mugatuko pertsonentzat komuna egokituta dute lehen solairuko C eta
bigarren solairuko D etxebizitzek.
7.4.- Seme-alabak edo adinekoak beren kargura dituztenentzako bi logeletako bi
apartamentu daude: hirugarren solairuko C eta laugarren solairuko D etxebizitzak.
Lehenengo eranskinean apartamentu baten argazkiak eta bi etxebizitza tipoen planoak
jaso dira, bata hegoaldera eta bestea iparraldera ematen dutenak.
Logela bakarreko Zuzkidura-etxebizitzak

Solairua
Nº de planta

Lehenengoa /
Primera
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Az.
erabilgarria
Zehaztapena
itxia
Terraza
Identificación
Sup. útil
cerrada
AD-1ºA

34,93

3.26

Eraik.
Trasteleku
azalera erantsia

Aparkalekua

Sup.
const.

Trastero
vinculado

43,62

T32

pl nº 25

AD-1ºB

34,81

3.26

42,85

T1

nº3

AD-1ºD

34,72

7.18

45,12

T2

nº4

Bigarrena /
Segunda

Hirugarrena /
Tercera

Laugarrena /
Cuarta
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AD-1ºE

33,74

7.54

43,66

T3

nº5

AD-1ºF

33,74

7.54

43,66

T4

nº6

AD-1ºG

34,14

7.88

45,15

T5

nº7

AD-2ºA

34,93

6.52

43,62

T6

nº8

AD-2ºB

34,81

3.26

42,78

T7

nº9

AD-2ºC

38,09

3.26

47,02

T8

nº10

AD-2ºE

33,74

7.54

43,66

T9

nº11

AD-2ºF

33,74

7.54

43,66

T10

nº12

AD-2ºG

34,27

7.12

44,76

T11

nº13

AD-3ºA

34,93

3.26

42,90

T12

nº14

AD-3ºB

34,81

3.26

42,78

T13

nº15

AD-3ºD

34,72

7.12

45,12

T14

nº18

AD-3ºE

33,74

7.54

43,66

T15

nº19

AD-3ºF

33,74

7.54

43,66

T16

nº20

AD-3ºG

34,14

7.88

45,15

T17

nº21

AD-4ºA

34,93

3.26

43,62

T18

nº22

AD-4ºB

34,81

3.26

42,78

T19

nº23

AD-4ºC

38,09

3.26

47,02

T20

nº24

Atikoa / Ático

AD-4ºE

33,75

7.54

43,66

T21

nº26

AD-4ºF

33,74

7.54

43,66

T22

nº27

AD-4ºG

34,27

7.12

44,76

T23

nº28

AD-Ático A 33,51

29.02 58,34

T24

nº29

AD-Ático B 32,28

23.88 52,62

T25

nº30

AD-Ático C 32,17

12.00 44,18

T26

nº31

AD-Ático D 32,47

10.76 45,46

T27

nº33

Mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokituriko etxebizitzak
Az.
erabilgarria
Zehaztapena
itxia
Identificación
Sup. útil
cerrada

Terraza

AD-1ºC

40,14

Bigarrena
AD-2ºD
/ Segunda

42.05

Solairua
Nº de
planta
Lehena /
Primera

Eraik.
azalera

Trasteleku
erantsia

Sup.
const.

Trastero
vinculado

3.26

49,42

T28

7.86

53,68

T30

Aparkalekua

pl nº 17
pl nº 16

Seme-alabak edo adinekoak beren kargura dituztenentzako etxebizitzak
Solairua
Nº de
planta
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Az.
Zehaztapena erabilgarria
Identificación itxia
Sup. útil

Trasteleku Aparkalekua
Eraik.
erantsia
Terraza azalera
Trastero
Sup.

cerrada

const.

Hirugarrena
AD-3ºC
/ Tercera

45,48

3.26

55,19

Laugarrena
AD-4ºD
/ Cuarta

41,82

7.88

53.68

vinculado
T29

nº1

T31

nº2

Zuzkidura-etxebizitza bakoitzari trasteleku bat esleituko zaio, etxebizitzari lotua.
T28, T30 eta T32 trastelekuetara 17, 16 eta 25 zk.dun garajeetatik sartzen da.
III. KAPITULUA: ZERBITZUA ESKATZEKO BETE BEHARREKO BALDINTZAK
ETA AURKEZTU BEHARREKO ESKAEREN ARGIBIDEAK
8.- Artikulua: Ezinbestean bete beharreko baldintzak
8.1.- Ibarrako herrian erroldaturik egotea, derrigorrezkoa izango da, honako baldintzetan:
8.1.a: Azken urte osoan Ibarran erroldaturik izatea eta ohiko etxebizitza
bertan
izatea.
8.1.b: Azken bost urteetatik gutxienez hiru urtetan Ibarran erroldatua egotea
eta
ohiko etxebizitza bertan izatea.
8.2.- Behin etxebizitzaren maizterra izendatzen denean, honek etxebizitza ohiko
etxebizitza bezala erabili beharko du eta bertan erroldatzea derrigorrezkoa izango da.
8.3.- Ezinbesteko adina: 18 urte beteak izatea eta 36 urte bete gabe izatea, esleipena egin
zaiola erabakitzen duen Alkate Dekretuaren egunerako.
8.4.- Kontratatzeko gaitasuna izatea
8.5.- Bizikideen diru-sarrerak guztira urtean 3.000 euro eta 39.000 euro bitartekoak izatea.
9.- Artikulua: Eskaeran non eta nola aurkeztu. Aurkeztu beharrezko dokumentazioa
9.1.- Eskaerak Ibarrako udaleko erregistroan aurkeztu beharko dira eta sarrera zenbakia
eman beharko zaie (sarrera-erregistro zenbakia kontuan hartuko da itxaron zerrendetan
lehentasuna ezartzeko orduan).
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9.2.- Eskaera motak:
9.2.1.- Logela bakarreko etxebizitzentzako eskaera
9.2.2.- Bi logeletarako etxebizitzentzako eskaera (kolektibo bereziak) (ikusI 10 art)
9.2.3.- Mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako etxebizitzentzako eskaera
9.3.- Eskaerarekin aurkeztu beharreko dokumentazioa:
9.3.1.- Ibarrako udalak jarritako eredu formalizatua eta sinatua
9.3.2.- Eskatzailearen NANaren fotokopia.
9.4.- Eskaerak aurkeztu ondoren, esleipena egiteko (Ibarrako udalak jakinaraziko dio
eskatzaileari) honako dokumentazioa aurkeztu beharko da:
9.4.1- Bizikideen Pertsona Fisikoen Gaineko Errentaren azken aitorpenen kopiak.
Pertsona fisikoen Gaineko Errentaren aitorpena egitera behartuta ez daudenek legeak
onartzen duen edozein modutara egiazta ditzakete beren diru-sarrerak (Ogasunaren
ziurtagiria non obligaziorik ez duela adierazten den eta eskatzen diren diru-sarrera
gutxiengoak ingresatzen dituela egiaztatzen duen dokumentua).
9.4.2.- Etxebizitzan biziko diren familia unitateko kideen NANaren fotokopia.
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IV.

KAPITULUA: ERRESERBA BEREZIAK KOLEKTIBO BEREZIAK

10.- Artikulua: Kolektibo berezi izaera izateko baldintzak
10.1.- Erreserba bereziko etxebizitza motak eta hauek esleitzeko bete behar diren
baldintzak:
10.1.1.- Mugikortasun mugatu iraunkorra duten pertsonentzako 1C eta 2D etxebizitzen
erreserba
10.1.1.a- Mugikortasun mugatu iraunkorra izatea: 7 eta 15 puntu izatea Gipuzkoako
Foru Aldundiak igortzen duen ziurtagirian (gurpil-aulkia edo 2 bastoi) eta ziurtagiri hau
aurkeztu beharko da 9. artikuluko dokumentuez gain.
10.1.2- Bere kargura adingabeak edo adinekoak dituzten gazteentzako 3C eta 4D
etxebizitzen erreserba
10.1.2.a: Kontratuaren indarraldian adintxiki edo adineko pertsonaren tutoretza
galtzen badute erreserbarako eskubidea galdu egingo da.
10.1.2.b: Eskaera egiteko unean adingabeak edo adinekoen kargua dutela
egiaztatzen duten gazteen kasuetan lehentasuna izango dute senar-emazte edo
izatezko bikoteak direnak.
10.2.- Aipaturiko etxebizitza hauek kolektibo berezientzako erreserbaturik geldituko dira
baina inolako eskaerarik ez badago edo eskarek ez badituzte baldintzak betetzen, beste
etxebizitzak bezala esleitu ahal izango dira. Baina, esleipen hauek baldintzaturik geldituko
dira erreserbarako eskubidea duen gazteren batek eskaera aurkeztuko balu, bertan
dagoen maizterrak etxebizitza utzi egin beharko du.
10.2.1.- Egoera hau kontratuan adieraziko da eta alderdiak horrela espreski onartuko
beharko du (erabilera baldintzatua dagoela jakingo du eta onartuko du)
10.2.2.- Erreserba bereziko etxea hilabeteko epean utzi beharko du
10.2.3.- Erreserba bereziko kolektibo barnean ez dagoen erabiltzaileak, etxebizitza utzi
behar
duela agintzean derrigortua dago etxebizitza uztera eta ezingo dio Ibarrako
udalari inolako
erantzunkizunik eskatu.
10.2.4.- Ibarrako udalak konpromezua hartzen du hutsik gelditzen den hurrengo
etxebizitza
kanporatua izan den maizterraren alde erreserba egiteko.
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10.2.4.a- Ibarrako udalak ez ditu beragain hartuko erreserba bereziko etxebizitza utzi
behar izaten den unetik etxebizitza berri bat hustu artean erabiltzaileak egin beharreko
gastuak (beste etxe bat alokatu, objetuen garraioen kostua, leku aldatze gastuak …).
V. KAPITULUA: AURREZ EZARTZEN DIREN DEBEKUAK
11.- Artikulua: Animaliak etxebizitzetan izateko debekua
Bizikidetza bermatzeko eta eraikineko elementu, eta ondasun komunak egoki
mantentze aldera, debekaturik dago etxebizitzetan animaliak izatea.
12.- Artikulua: Etxebizitzan baimen gabe obrak egiteko debekua
12.1.- Etxebizitza bateko maizterrak ezingo ditu apartamentuko elementu
arkitektonikoak, instalazioak edo zerbitzuak aldatu.
12.2.- Etxeko gainerako elementuetan ezingo dira aldaketarik egin eta, zerbait
konpondu edo obraren bat egin beharko litzatekeela atzematen bada,
Administratzaileari jakineraziko zaio eta honek bideratuko du.
12.3.- Baimendu gabeko obrak burutzeak zehapena ezartzea dakar eta etxebizitza
lehen zegoen moduan uzteko behar diren gastu guztien ordainketa burutu beharko du
maizterrak.
12.4.- Ibarrako udalak edozein unetan ikuskatu ahal izango ditu etxebizitzak eta
ikuskaritza egiten ez uzteak Ibarrako udalak egoki dagokion neurriak hartzea ekar
dezake.
13.- Artikulua: Bertan bizi eta sarrerak ez deklaratzeko debekua
13.1.- Maizterraz gain etxebizitza horretan modu iraunkorrean pertsonaren bat bizi
bada (diru sarrerak dituen pertsona izan behar da), maizterrak obligazioa izango du
Ibarrako udalari egoera horren berri emateko dagokion kanonaren kalkulua berriz egin
dezan.
13.2.- Debekaturik dago kanonaren kalkuloa egiteko aurkeztu den diru sarreraren
maizterraz gain beste diru sarrerak dituen pertsonarik bizitzea.
13.3.- Egoera honen berri ez emateak Ibarrako udalak maizterra etxebizitzatik
kanporatzea ekar dezake (Tokiko Gobernu Batzordeak erabakiko du: iruzurraren
denbora eta iruzurra egiteko doloa kontuan hartuz. Erabaki arrazoitua erabailtzaileari
jakinarazi zaio eta 2 egunetako entzun aldia eman ondoren erabaki tinkoa hartuko da).
14.- Artikulua: Legez kontrako edo barne erregimen arauen aurka jarduteko
debekua
14.1.- Etxebizitza erabiltzeko eskubidea duen maizterrak, bertan edo eraikinaren
beste edozein lekutan, ezin du legez kontrako, Ibarrako udalak edo barne-erregimeneko
arauek debekatutako jarduerarik burutu; halaber ezin du finka kaltetu dezakeen
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jarduerarik burutu, ez eta kaltegarriak edo arriskutsuak izateagatik ingurumen arloko
legeriak edo udal ordenantzek sailkatutako bestelako jarduerarik ere.
14.2.- Bizikidetzaren xehetasunak, eta zerbitzu eta elementu komunen erabilera
erregulatzeko, legeak eta Ibarrako udalak ezarritako muga eta baldintzak bete beharko
dituzte.
14.3.- Etxebizitzetako maizterren batek debekaturiko, ez egokia den edo bizikidetza
ez errespetatuz jardueraren bat burutzen badu; beste maizterrek Ertzaintzan salatu ahal
izango dute eta egoera honen berri administratzaileari jakinaraziko zaio Ibarrako udala
jakinaren gainean egon dadin eta egoera konpontzeko egoki den erabakia har dezan.
15.- Artikulua: Etxebizitza erabiltzeko eskubidea eskualdatzeko debekua
Etxebizitza erabiltzeko eskubidea maizterra izango den pertsona edo pertsonen aldekoa
izango eta debekaturik dago eskubide hori eskualdatu edo besterentzea (ezingo da beste
pertsona baten alde inolako arrendamendu kontraturik egin).
16.- Artikulua: Kontratua amaitzean argindarraren zerbitzuari baja emateko debekua
16.1.- Argindarraren kasuan, etxebizitza uzterakoan, maizterrak ezingo dio zerbitzuari
bajarik eman titulartasun aldaketa formalizatu arte.
16.2.- Zerbitzuari baja ematen zaion kasuan, alta berria egiteak dakarren kostua ez
betetzea egin duen maizterraren fidantzatik deskontatuko da.
16.3.- Etxebizitzaren alokairu kontratua amaitzen denetik argindarraren titulartasun
aldaketa egin arteko gastuen kargu udala egingo da.
VI.

KAPITULUA: ETXEBIZITZA ESLEITZEKO PROZEDURA

17.- Artikulua: Itxaron zerrendak eta hauen funtzionamendua
17.1.- Itxaron zerrenda irekia izango da, eskatzaileak edozein unetan eskaera Ibarrako
udal erregistroko sarreran egin dezake.
17.2.- Eskatzaileen artean ez da inolako zozketarik egingo. Lehentasuna erregistro
zenbakiak markatuko du eta lehentasun horren arabera etxebizitzak esleituko dira.
17.3.- Aurreko prozesuan sorturiko itxaron zerrendan dauden eskatzaileak kontuan
hartuko dira eta lehentasuna izango dute. Aurreko zerrenda amaitzean, erregistro
zenbakiaren arabera esleituko dira etxebizitzak.
18.- Artikulua: Esleipen prozedura
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18.1.- Interesdunak itxaron zerrendaren ordena jarraituz deituak izango dira eta 5
egunetako epean etxebizitzan sartzeko baldintza guztiak betetzen dituztela egiaztatzen
dituzten agiri eguneratuak aurkeztu beharko dituzte.
18.2.- Ibarrako udalak aurkezturiko agiriak aztertuko ditu eta dena egoki badago Alkate
Dekretu bidez etxebizitzaren esleipena eskatzailearen alde egingo du.
18.3.- Aurkezturiko agiriak egoki ez badaude (zuzentzeko 2 egun eman ondoren) edo
baldintzak betetzen ez badira, Ibarrako udalak eskaerari ezezkoa erantzungo dio
(erantzuna arrazoitu egingo da).
18.4.- Etxebizitzaren esleipena jasotzean, eskatzaileak etxebizitzari uko egin nahi
izanez gero Ibarrako udalaren erregistroan uko egiteko borondatea agertzen duen
idazki bat aurkeztu beharko du.
18.5.- Eskatzaileak Ibarrako udalak eskeinitako 2 etxebizitzei uko eginez gero, ezin
izango du berriz etxebizitza hauen esleipenerako eskaerarik egin.
19.- Artikulua: Kontratua
19.1.- Esleipenaren jakinarazpena izan eta hurrengo 5 egunetan arrendamendu
kontratua sinatu beharko da.
19.2.- Arrendamendu kontratuan, Ibarrako udalaren jabetza den Euskal Herria 18-2ko
zuzkidura- etxebizitzetako zerbitzu publikoa arautzen duen erreglamendua barneratuko
da eta bertan araututakoa onartuko beharko du maizterrak.
VII. KAPITULUA: ZUZKIDURAZKO-ETXEBIZITZETAKO ERABILTZAILEEN
BETEBEHARRAK
20.- Artikulua: Kanonaren ordainketa (etxebizitza eta garajearena) egiteko
betebeharra
20.1.- Izenpetuko duten kontratuan ezarritako prezioa edo errenta ordaindu beharko du.
Etxebizitzaren eta garajearen errenta batera ordainduko dira.
20.1.- Gastu orokorrei dagokien kuota finkoa ordaindu beharko du, garajeena barne
(4.2. art.). Gastu hori kanonaren bidez ordainduko du maizterrak. Hau da, alokairuari
gastu orokorren kuota finkoa gehituko zaio.
20.2.- Maizterrak kanonaren ordainketa (alokairua eta gastu orokorrak) derrigorrez
helbideratu beharko du.
20.3.- Ordainketa egiten ez den kasuan
20.3.1.- Borondatezko epe bat aurreikusten da, hilaren 10rartekoa izango dena.
Epe honen barruan ordainketa egin beharko da bestela berandutza egoera hasiko da.
20.3.1.1.- Hilaren 10ª jai eguna bada, borondatezko epe amaiera hurrengo lan
egunerarte luzatzen da.
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20.3.2.- % 5eko errekargoaren aplikazioa
20.3.2.1.- Automatikoki zorraren %5ª aplikatuko zaio borondatezko epean
ordainketa egin ez duen orori (borondatezko epea amaitu eta
hurrengo egunean jada berandutza egoeran dago zorduna)
20.3.2.2.- Errekargoaren aplikazioa automatikoki egingo da eta ez da
Ibarrako
udaletik berandutzan egotearen
jakinarazpenik burutuko.
20.3.3.- % 15eko errekargoaren aplikazioa
20.3.3.1.- Borondatezko epea pasa ondoren, itzulketak jasotzeko denbora itxaron
ondoren zorra exekutibara igorriko da eta automatikoki %15eko
errekargoa aplikatuko zaio

20.3.3.2.- Kasu honetan premiamenduzko probidentzia bidez jakinaraziko zaio
zordunari eta egoeraren berri emango.
a.- Premiamenduzko probidentzia ordainagiri bezala erabil daiteke
b.- Premiamenduzko probidentziarekin jakinaraziko da berau jaso eta
hurrengo egunetik kontatzen hasita hilabete bat dutela ordainketa
egiteko.
c.- Premiamenduzko probidentzia jakinarazteko saiakera egitean jakinarazi ezin den
kasuetan (ez duelako inork sinatzen) zorraren izatea GAOn argitaratuko da, eta
ondoren BOEn. Aldizkari ofizialean argitaratu eta 15 egunetan zorduna ez bada
udalarekin harremanetan jartzen jakinarazitzat emango da probidentzia, eta prozedura
exekutiboak aurrera egingo du.
20.3.4.- % 20ko errekargoaren aplikazioa
20.3.4.1.- %15eko errekarguarekin ordainketa egiteko epea amaitzean ordaintzen ez
den kasuan hurrengo egunean bertan %20eko errekargoa ezarriko zaio zorrari.
20.3.5.- Epe guztiak agortzean, espedientearen jarraipena eta egikaritza Ogasunari igorriko zaizkio
eta Ogasuna izango da zorraren ordainketa erreklamatuko duen organoa.
20.4 Errenta aitorpena urtero aurkeztu beharko da uztailean zehar.
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21.- Artikulua: Bermea ezartzeko betebeharra
21.1.- Kontratua sinatu aurretik, kanon finkoaren (etxebizitza eta garajearen kuotaren) 2
hilabeteko kuota aurreratu beharko da berme gisa.
21.2.- Berme hau Ibarrako udalak gordailuan izango du. Kontratua amaitzean, maizterrak
bermearen itzulera eskatu beharko du idatziz eta inolako ezusteko edo kalterik ez badago,
Ibarrako udalak itzuli egingo du.
22.- Artikulua: Etxebizitzaren erabileratik eratorritako zerbitzuen ordainketak egiteko
betebeharra
22.1.- Ezarritako kuota finkoarekin (kanonaren barruan dagoena) gastu orokorrak
ordainduko dira, eraikinaren zerbitzuei behar bezala erantzuteko (ikus 4.2. art.).
22.2.- Ezarritako kuota finkoarekin (kanonaren barruan dagoena), administradorearen
zerbitzua ordainduko da, eraikinaren zerbitzuei behar bezala erantzuteko (ikus 4.2. art.).
22.3.- Kontsumo gastuak etxebizitzaren maizterrak ordaindu behar ditu: Partekatuta
dauden zerbitzuak (berokuntza, ur beroa, ur hotza) eta norberak bere etxebizitzetan erabili
edo kontratatzen dituen beste edozein zerbitzuak (argindarra, telefonoa, internet…). (ikus
4.3 art.)
22.4.- Partekatuta dauden zerbitzuei dagokien faktura (berokuntza, ur beroa, ur hotza)
posta elektronikoz bidaliko dira hilabete bakoitzaren lehen astean (posta elektronikoa ez
duenari buzoian utziko zaio).
22.5.- Hornitzaileen fakturak (gas ura, argindarra…), mantentze zerbitzuen fakturak
(Ondoan, Orona…) eta ezohiko gastuak administradoreak kudeatuko ditu. Fakturei aurre
egin ahal izateko eta eraikina mantendu eta kontserbatzeko eta ezohiko gastuen
finantziazioa bermatzeko, komunitatearen kontuan nahiko diru egon behar du beti. Hori
bermatzeko, gastu orokorrak ordaintzeko zehaztutako kuota finkoa udalak kobratuko du
kanonaren bidez, eta hilero, komunitateak daukan kontuan sartuko du.
22.6.- Urtero, urtea amaitzean gastuen eta dirusarreren balantzea egingo da eta ikusiko
balitz jarritako dirua soberan dagoela, udalak diru hori gorde eta ezohikoak diren
mantentze lanak egiteko erabili ahal izango du (ezkaratzaren margoketa, ezkaratzako
leihoen garbiketa berezia…), eta udalak izango du eskumena erabakitzeko lan horiek noiz
egin.
24.- Artikulua: Aseguru poliza izenpetzeko betebeharra
24.1- Etxebizitzaren maizterrak kontratua sinatu eta lehen hilabeteko epean zuzkidura
apartamenturen edukiarekin aseguru poliza bat izenpetu eta udaletxera ekarri beharko du.
Poliza hau ez izateak etxebizitzatik kanporatzeko erabakia hartzea ekarriko du.
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Poliza horrek etxebizitza eta erantsiak izan ditzakeen kalteak babestuko ditu.
Erantzunkizun zibila kontratatu beharko da:
24.1.1.- Edukiari dagokionez 10.000 eurotako edo gehiagoko kapital
aseguratuarekin
24.1.2- Erantzunkizun zibilari dagokionez 150.253,03 eurotakoa
24.2.- Poliza aseguruaren justifikantea urtero aurkeztu beharko da udaletxean uztailean
zehar.
25.- Artikulua: Etxebizitzaren instalazio orokorrak eta elementuen zaintza
25.1.- Maizterrak etxea eta bertako zerbitzuak behar bezala mantentzeko obligazioa du.
Ondorioz, erabiltzeko eskubideak irauten duen denboran, etxebizitzan erabilera desegoki
edo okerrarengatik eman daitezkeen narriadurak bertako maizterrak konpondu eta
ordaindu beharko ditu.
25.2.- Etxebizitzetako egituraren, estankotasunaren, bizigarritasunaren eta
segurtasunaren arloei dagokien mantentze lanak aldiz Ibarrako udalaren ardura izango
dira. Sukaldeko elektrogailuen konponketa ere udalaren kargura izango da, hala ere,
izandako matxura erabilera okerrarengatik bada maizterraren kargura izango da.
25.3.- Etxeko instalazio orokorrak eta gainerako elementu komunak errespetatzeko
obligazioa izango du erabiltzaileak, toki komunetakoak zein bere ardurapean
daudenetakoak, bere etxebizitzan edo etxebizitzatik kanpo dauden kontuan hartu gabe.
Instalazio eta elementu horiek behar bezala erabili beharko ditu, kalteak gerta ez daitezen
ahaleginduta.
25.4.- Etxearen erabileran eta gainerako maizterrarekiko harremanetan behar den arreta
erakutsi beharko du, eta Ibarrako Uudalaren aurrean erantzun beharko du egindako arauhausteen eta eragindako kalteen arduragatik.
25.5.- Etxebizitza eta bere jabetzako beste instalazioak ondo zaintzea, eraikinari,
komunitateari eta beste etxebizitzetako maizterrei kalterik ez eragitea ezinbesteko
betebehar bat izango da. Halaber, bere arduragabekeriagatik edo bere ardurapean
dauden pertsonen arduragabekeriagatik eragin ditzakeen kalteak ordainduko ditu.
25.6.- Ibarrako udalak erabiltzaileen ardura diren eraikinaren mantenu obrak egitea,
agindu diezaieke maizterrei. Maizterrek ez badituzte lan horiek egiten, Ibarrako udalak
bere kontura egin ahal izango ditu, eta ondoren, eragindako gastua kobratu ahal izango
die maizterrei.
25.7.- Ibarrako udalak ikuskatze jarraituak egiteko aukera izango du etxebizitzetako
funtzionamendua kontrolatu eta erabiltzaileek beraien obligazioak betetzen dituzten ikuste
aldera (berari baitagokio higiezinaren erabilera eta mantenuari buruzko baldintzak
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ezartzea. baita bertako elementu, ondasun eta zerbitzu komunena ere). Erabiltzaileak
obligazioa izango du Ibarrako udalari etxebizitzan sartzea baimentzea eta ezin izango du
ikuskatze hori oztopatu.
Etxebizitzaren maizterrarekin adostutako orduan udalari sarrera eskubidea ukatuko balio
edo adostasunik ez balego, udalak edozein unetan sartzeko eskubidea izango du bere
betebeharrak eta etxebizitzaren funtzionamendu egokia kontrolatzeko.
26.- Artikulua: Etxebizitzan beharrezko obrak eta sarrera baimentzea
Ibarrako udalak eraikinean edo komunitatean beharrezko diren obrak egitea erabakiko
balu, eskuduntza osoa izango du eta maizterrek ezingo dituzte obra horiek oztopatu.
27.- Artikulua: Etxebizitza hustu eta egoki uztea kontratua amaitzerakoan
27.1.- Kontratua amaitzen denean, erabiltzaileak etxebizitza utzi egin beharko du eta
bertan dauden elementuak atera egin beharko ditu.
27.2.- Kontratua amaitzen den azken egunerako etxea hutsik eta garbituta itzuli beharko
da.
27.3.- Kontratu epea amaitu aurretik etxebizitza utzi nahi izanez gero, uzteko eskaera orria
aurkeztuko da udaletxean. Eskaera aurkezten den hilabetean bizitokia utzi nahi izanez
gero, hilabetearen lehen hamabostaldian aurkeztu beharko da.
27.4.- Kontratu epea amaitzerakoan, eta etxebizitza hutsik dagoela, udal teknikariak
ikuskaritza egingo du eta ondorengo baldintzak egiaztatuko ditu.



Altzariak erretiratuta.
Jarritako kuadro, poster, altzari eta antzekoak paretetatik kenduta eta egindako
zuloak tapatuta.
 Zeramika duten paretetan euskarriak edo baldak jartzeko zuloak egin badira, bertan
utrzi beharko dira elementu horiek,
 Paretetan altzarien kokapenengatik edo egon daitezkeen aztarnak pinturarekin
errepasatuko dira.
 Komuneko dutxaren sumideroa garbituta.
 Sukaldeko altzari eta elektrogailuak garbituta eta funtzionatzen dutela egiaztatua.
 Sukaldeko erauzgailuaren filtroa garbituta.
 Trastelekua hutsik eta garbi
27.4.- Txostena, aldekoa, baldintzatu edo kontrakoa izan daiteke eta horrela jakinaraziko
dio udalak maizterrari.
27.4.1.- Baldintzatua edo kontrakoa izanez gero idatziz jakinaraziko dira arrazoiak eta
konponketak egiteko epea zehaztuko da.
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27.5.- Aldeko txostena jasota, bizitokiaren abal itzulketa tramitatuko da Gizarte
Zerbitzuetako departamentutik ondorengo baldintzak bete direla egiaztatuko delarik abala
itzul ahal izateko:
27.5.1.- Argindarraren kontratua martxan egotea.
27.5.2.- Azken hilabeteko gastuak ordainduta (Itace, komunitatea,).
27.5.3.- Giltzen kopia guztiak itzultzea: Ezkaratza, buzoia, trastelekua, bizitokiaren
giltzak eta garajearen mandoak.
28.- Artikulua: Etxebizitzan bizi diren pertsona denen errentak aurkeztea
28.1.- Maizterraz gain etxebizitza horretan modu iraunkorrean pertsonaren bat bizi bada
(diru sarrerak dituen pertsona izan behar da), maizterrak obligazioa izango du Ibarrako
udalari egoera horren berri emateko.
28.2.- Egoera honen berri ez emateak Ibarrako udalak maizterra etxebizitzatik
kanporatzea ekar dezake, 13.3 artikuluaren prozeduraren baitan.
29.- Artikulua: Etxebizitzan suerta daitezkeen egoera berri eta berezi guztien berri
ematea
29.1.- Maizterrak obligazioa izango du etxebizitzan suerta daitezkeen egoera berri eta
berezi guztien berri emateko udalari
29.1.1- Elkarbizitza unitatean aldaketarik egoten bada (seme-alaben jaiotza adibidez)
udalari horren berri emango zaio eta nahiz eta bikotea ez ezkondua izan edo bikote
bezala aitortuak ez egpm, egoera berri hori kontuan izango da eta errentan eragina
izango du.
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VIII. KAPITULUA: ZUZKIDURA-ETXEBIZITZETAKO ERABILTZAILEEN ESKUBIDEAK
30.- Artikulua: Etxebizitza, garajea eta trastelekua erabiltzeko eskubide osoa.
30.1.- Erabiltzaileak esleitutako etxebizitza, garajea eta trastelekua bereziki erabiltzeko
eskubidea izango du.
30.2.- Eraikinaren elementu, ondasun eta zerbitzu komunak erabiltzeko eskubide osoa
izango du erabiltzaileak.
30.3.- Ibarrako udalak eskubidea izango du eraikinean dauden elementu edo zerbitzu
batzuk bereziki beste hirugarren batzuei utzi, arrendatu edo hauen aldera gordetzeko.
Eraikinean suertatzen diren egoera bereziei konponbidea emateko edo eraikinaren
kudeaketarako ezinbestekoa denean, modu arrazoituan, udalak elementuen erabileran
erabakiak hartzeko aukera izango du ez-ohizko egoerei aurre egiteko.
IX. KAPITULUA: KALERATZEKO ARRAZOIAKETA KALERATZE PROZEDURA
31.- Artikulua: Etxebizitzetatik kaleratzeko arrazoiak.
31.1.- Etxebizitzetako maizterrek euren obligazioak larriki betetzen ez badituzte,
kontratua baliogabetu egingo da eta bertan bizi direnak kaleratuko egingo dira.
31.2.- Ez betetze larritzat jotzen dira:
31.2.1.- Datuak ezkutatzea edo bizitokia emateko arrazoi izan ziren eskainitako
datuak gezurrezkoak izatea (etxebizitzan bizi diren kideak ezkutatzea
eta hauen diru sarrerak ezkutatzea)
31.2.2.- Etxebizitza ohiko etxebizitza bezala ez erabiltzeak ohiko bizitoki izateari
utzi diola joko da. Hiru hilabete jarraituz bertan bizi ez bada,
justifikatutako arrazoirik dagoenean izan ezik.
31.2.3.- Zuzkidura-etxebizitza eta garajea hirugarren bati alokatzea edo uztea.
31.2.4.- Zuzkidura-etxebizitzan jarduera debekatuak, gogaikarriak, osasungaitzak, kaltegarriak edo arriskutsuak egitea.
31.2.5.- Zuzkidura-etxebizitzan edo eraikinean engainuzko kalteak egitea edo
eragindako kalteak ez konpontzea.
31.2.6.- Etxean, bere instalazioetan edo zerbitzuetan, Ibarrako udalaren
baimenik gabe obrak egitea.
31.2.7.- Kanona 2 hilabetetan ez ordaintzea.
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31.2.8.- Apartamentuen kasuetan Komunitatearen gastuen, kontsumoen fakturaren edo kalteen ordainketa ez egitea 2 hilabetetan.
31.2.9.- Lokalen kasuetan Komunitatearen gastuak edo kalteen ordainketa ez
egitea 2 hilabetetan.
31.2.10.- Kontsumoen fakturaren ordainketa atzerapenarekin egitea bi aldiz. Hau
da, bi aldiz ordainketak hileko lehen 15 egunetan ez egitea.
31.2.11- Ibarrako udalak egin behar dituen jarraipenak oztopatzea.
31.2.12- Debekaturik dauden, erreglamentu honetan V. kapituluan xedaturikoak,
ekintzak burutzea
32.- Artikulua: Etxebizitzetatik kaleratzeko prozedura
32.1.- Kaleratzearen erabakia: alderdi politikoak eta teknikariak entzun ondoren, Alkate
Dekretu bidez ebatziko da.
32.2.- Kaleratze administratiboa: honen ondorioz, udalak maizterra apartamentutik
kanporatzeko agindua emango du.
32.2.1-. Aldez aurretik, eta erabakia exekutatu aurretik, interesatuei entzute formala
egiko aukera emango zaio, eta ondoren erabakia exekutatuko da.
32.2.2.- Maitzerra etxebizitzatik borondatez kanporatzen ez den kasuetan udalak
dagokiozkion neurriak hartuko ditu erabakia betearazteko.
32.3.- Obligazioen ez betetze larriak egin dituztelako kanporatuko dituzten pertsonek,
Ibarrako udalak sustatutako zuzkidura-etxebizitza eta babespeko etxebizitzen onuradun
izateko eskubidea galduko dute.
XEDAPEN IRAGANKORRA
Erreglamentu hau indarrean jartzen den egunean esleitu diren alokairu kontratu denak
araudi honetara egokitu beharko dira eta ondorioz kontratu denei araudi hau aplikatuko
zaie.
XEDAPEN INDARGABETZAILEA
Erreglamendu hau indarrean jartzen den egunean, 2013ko apirilaren 5ean indarrean sartu
zen Erreglamentua eta 2013ko otsailaren 6ko ordenantza indargabetzen dira.
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AZKEN XEDAPENA
Erreglamentu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarriko
da indarrean.
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ERANSKINA. APARTAMENTU TIPOAREN ARGAZKIAK

Sukaldea eta sarrera
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Egongela
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Hegoaldera ematen duten etxebizitza tipo baten oin planoa
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Iparraldera ematen duen apartamentu baten oin planoa
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