2022ko MARTXOAREN 31n UDALBATZARRAK EGINDAKO OHIKO
OSOKO BILKURAREN AKTA
3 zk.

Zarauzko udaletxeko batzar-aretoan, 2022ko martxoaren 31n, arratsaldeko
zazpietan, Udalbatzarra bildu da, egun eta ordu horietarako aurretik deituta zegoen
ohiko bilkura egiteko xedez.

Udalbatzako kide hauek bertaratu dira:
Batzarburua

Xabier Txurruka Fernandez jn.

Zinegotziak

Miren Letamendia Belloso and. (telematikoki)
Jesus Arana Gomez jn.
Iratxe Zorrozua Eguiazabal and.
Iban San Martin Hernandez jn. (telematikoki)
Ixidor Larrañaga Ayerbe jn. (telematikoki)
Leire Arana Olabarrieta and.
Iker Basurko De Miguel jn. (telematikoki)
Irune Urbieta Alberdi and.
Koldo Uribarri Zenekorta jn. (telematikoki)
Itziar Murua Uria and.
Ion Arozena Eizagirre jn.
Ainara Landa Argote and.
Begoña Olaizola Elordi and.
Xabier Etxaburu Elu jn.
Jesus Goikoetxea Balentziaga jn.
Eider Illarramendi Azkue and.
Gloria Vazquez Herranz and. (telematikoki)
Patxi Elola Azpeitia jn. (telematikoki)
Oihane Delgado Pita and. (telematikoki)

Ez da etorri

Mikel Goenaga Gubia jn.

Idazkaria

Ines Diaz de Villafranca Arzamendi and.

Kontu-hartzailea

Karmele Lizaso Ubera and. (telematikoki)

Covid-19ak eragindako alarma egoera dela-eta, aipatutako zinegotziek
bideokonferentzia bidez hartu dute parte.
Bilkurari hasiera emanda, eguneko aztergaiak aztertu eta eztabaidatu ditu
Udalbatzarrak.
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GAI-ZERRENDA
1.- 2022ko OTSAILAREN 24ko BILKURAREN AKTA ONARTZEA.
http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=1
Aho batez onartu dute, zuzenketarik gabe.

2.- ALKATETZAREN DEKRETUEN KONTROLA:
— 2022ko otsailaren 21etik 2022ko martxoaren 25era.
http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=2
Segidan, Alkatetzak 2022ko otsailaren 21etik 2022ko martxoaren 25era
erabakitako dekretuen berri izan du Udalbatzak.

3.- TOKIKO GOBERNU BATZARRAREN ERABAKIEN KONTROLA:
— 2022ko otsailaren 21etik 2022ko martxoaren 21ra.
http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=3
Era berean, Tokiko Gobernu Batzarrak 2022ko otsailaren 21etik 2022ko
martxoaren 21era hartutako erabakien berri izan du Udalbatzak.

4.- 0455 DEKRETUAREN BERRI JAKITEA:
— 2021 aurrekontuaren likidazioa onartzea.
Espedientea: 2022D2000001

http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=4
Udalbatzarrari jakinaren gainean jartzeko, hemen jasotako erabakia irakurri du
idazkari andreak:
Alkatetzaren 0455 Dekretua, 2022ko martxoaren 16koa:
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“Udal honen 2021eko aurrekontuaren likidazioari buruz Kontu-hartzaileak osatu duen
txostena ikusirik, eta likidazio horren dokumentuak aztertu ondoren, bertan jasotakoarekin bat
natorrenez, abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Aurrekontuei
buruzkoak, 49.3 artikuluan emandako eskumenak erabiliz, honako hau ERABAKITZEN DUT:
Lehena.- Udal honen 2021eko aurrekontuaren likidazioa onartzea. Hona hemen horren
laburpena:
DIRUZAINTZA GERAKINA
1.- Diruzaintzako izakin likidoak, 2021-12-31n:
2.- Kobratu gabeko saldoak, 2021-12-31n:
Aurrekontuko zordunak :
Aurrekontuz kanpoko zordunak:
Aplikatu gabeko kobrantzak:

6.860.210,14
14.563.592,44
6.158.383,66
8.510.856,95
105.648,17

3.- Ordaindu gabeko saldoak, 2021-12-31n:
Gastuen aurrekontuko hartzekodunak:
Aurrekontuz kanpoko hartzekodunak:
Aplikatu gabeko ordainketak:

4.837.307,98
2.999.373,93
1.845.552,97
7.618,92

4.- Diruzaintzako gerakina guztira (1+2-3):

16.586.494,60

5.- Saldo kobragaitzak:

1.258.220,46

6.- Gehiegizko finantzaketa lotua:

2.817,64

7.- Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina (4-5-6):

15.325.456,50

AURREKONTUKO EMAITZA
1.- Aurtengo aurrekontuko eragiketen emaitza:

6.269.130,73

2.- Aurreko ekitaldietan likidatutako aurrekontuetako eragiketen emaitza:

-159.300,46

3.- Doiketak, diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatutako
obligazioengatik:

3.173.055,15

4.- Doiketak, finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapenengatik:

-16.934,33

5.- Aurrekontu emaitza (1+2+3+4):

9.265.951,09

KREDITU GERAKINAK
1.- Txerta daitezkeen kreditu gerakinak:

4.340.604,50

2.- Txertatu ezin diren kreditu gerakinak:

31.722.656,36

3.- Kreditu gerakinak, guztira (1+2):

36.063.260,86
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Bigarrena.- Gipuzkoako Foru Aldundiari likidazio espedientearen kopia bidaltzea, lehen
aipatutako Foru Arauak, 49.5 artikuluan, jasotakoa betez.
Hirugarrena.- Udalbatzari dekretu honen berri ematea hurrengo bileran.”

5.- ZARAUZKO UDALAREN ARAUGINTZA PLANA 2022. URTERAKO
Espedientea: 2022IIII0004

http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=5
39/2015 Legeak (urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearena) 132 artikuluan ezartzen du Udalak urtez urte araugintza plan
batean zehaztu beharko dituela hurrengo urtean onestekoak diren lege- edo
erregelamendu-ekimenak.
Udal departamentuek egindako proposamenak oinarri hartuta, Zarauzko
Udalak Araugintza Plana egin du 2022. urterako.
Hori guztia kontuan hartuta eta Antolakuntzako informazio-batzordeak aurrez
irizpena eman ondoren, Udalbatzarrak, aho batez, honako hau
ERABAKIKO DU
Lehena.- 2022. urterako Zarauzko Udalaren ARAUGINTZA PLANA onartzea.
Bigarrena.- Onartutako ARAUGINTZA PLANA udal web-orrian argitaratzea.
ZARAUZKO UDALAREN 2022. URTEKO ARAUGINTZA PLANA
Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, honakoa
dio 132 artikuluan:
“Arau-plangintza.
1. Urtez urte, administrazio publikoek argitara emango dute araugintza-plan bat, eta hartan jasoko dira
hurrengo urtean onesteko igorriko diren lege-edo erregelamendu-ekimenak.
2. Onetsitakoan, Urteko Araugintza Plana argitaratu egingo da, dagokion administrazio publikoaren
gardentasun-atarian.”
Udal departamentuek egindako proposamenekin bat etorriz, Zarauzko Udalaren Araugintza Plan hau egin
da 2022. urterako, honako edukiarekin:

A) ANTOLAKUNTZA ARLOA
A.1. KONTU-HARTZAILETZA - DIRUZAINTZA
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A.1.1.

ORDENANTZA OROKORRA, TRIBUTUEN ETA TOKIKO ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE
DIRU-SARRERA BATZUEN KUDEAKETA, BILKETA ETA IKUSKAPENA ARAUTZEN DUENA
(berria)

Justifikazioa:
Ordenantza honen xedea da:


Tributuen eta tokiko zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa hobetu eta erraztu
dezaketen prozedurazko alderdiak arautzea.



Hainbat Ordenantza Fiskaletan komunak diren alderdiak arautzea, errepika ez daitezen.



Udalak zehaztu edo garatu behar dituen gaiak arautzea.



Herritarrak informatzea bai indarrean dauden arauez eta prozedurez, bai zergadunen eskubideez
eta bermeez, informazio horren berri izatea interes orokorrekoa izan daitekeelako zergaobligazioak behar bezala betetzeko.

Ekimenaren helburu nagusia:
Kudeaketa arrazionalizatuz, prozedurak zehaztea eta garatzea, beti ere maila goreneko xedapenak
errespetatuz, eta, bide batez, herritarrei indarrean dauden arau eta prozedurak ezagutaraztea.
Beste xedapen batzuk indargabetzea:




2010/06/30ko 0963 Dekretua: Zatikatzeak eta geroratzeak.
2012/12/28ko 1768 Dekretua: Zorrak eta eskubideak konpentsatzea.
1993/01/28ko idatzia, interesak kobratzeari buruzkoa.

A.2. KONTU-HARTZAILETZA - ERRENTAK
A.2.1.

ORDENANTZA FISKALAK (aldatzea)

Justifikazioa:
Udal tributu eta prezio publikoen urteko berrikuspenak eta eguneratzeak egitea, honako helburu hauekin:





Ordenantzak egokitzea, maila goreneko xedapenen aldaketetara edo berrikuntzetara.
Udal zerga, tasa eta prezio publikoak eguneratzea edo aldatzea, bai kopuruei dagokienez, bai
hobari eta salbuespenei dagokienez.
Diru-sarreren maila eguneratzea edo aldatzea.
Prozedura administratiboak eta zerga-kudeaketa arrazionalizatzea.

Ekimenaren helburu nagusia:
Udalaren nahikotasun finantzarioaren printzipioa indartu eta mantentzea, Udalak bultzatu edota ekidin
nahi dituen egintzak eta helburuak kontuan hartuta.

A.3. DIRUZAINTZA
A.3.1.

FONDOAK ERABILTZEKO PLANA (berria)

Justifikazioa:
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Udaleko ordainketa-aginduak Diruzaintzaren FONDOAK ERABILTZEKO PLANAren arabera eman
behar dira. Plan hori udalburuak ezarri behar du, eta bertan langileen gastuen eta aurreko
ekitaldietan hartutako betebeharren lehentasuna bildu behar da (21/2003 Foru Arauaren 41.
artikuluaren 7. atala).



Aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren apirilaren 27ko 2/2012 Lege
Organikoaren 14. artikuluaren arabera, zor publikoaren ordainketak erabateko lehentasuna izango
du.



Ordainketak planifikatzeko beharrezkoa da hainbat arau finkatzea. Horretarako, Udalak FONDOAK
ERABILTZEKO PLANA onartu beharko du.



Plana diruzainak prestatu beharko du, onartzeko eskumena alkateak du, eta kontrola kontuhartzaileak izango du.

Ekimenaren helburu nagusia:
FONDOAK ERABILTZEKO PLANA onartzea.

A.4. GIZA BALIABIDEAK
A.4.1.

UDALTZAINGOAREN ARAUDIA (berria)

Justifikazioa:
58/2015 Dekretua, maiatzaren 5ekoa, Euskadiko udaltzaingoen antolamenduari eta funtzionamenduari
aplikagarri zaizkion esparru-arauak ezartzen dituena (EHAA 2015/05/11).
“LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA
1. Esparru-arau hauek indarra hartu eta hiru urteko epean, udaltzaingoari buruzko araudia duten udalek
esparru-arau hauetara egokitu beharko dute araudi hori.
2. Esparru-arau hauek indarra hartzen dutenean udaltzaingoari buruzko araudi propiorik ez duten udalek
ere hiru urteko epea izango dute beren araudia onartzeko.”
Ekimenaren helburu nagusia:
Udaltzaingoko Departamentuaren antolaketaren eta funtzionamenduaren araudia onartzea.
A.4.2.

TELELANAREN ARAUDIA (berria)

Justifikazioa:
Irailaren 29ko 29/2020 Errege Lege Dekretuak, Administrazio Publikoetako telelanaren arloko presazko
neurriei eta Osasun Sistema Nazionaleko giza baliabideei buruzkoak, COVID-19ak eragindako osasunkrisiari aurre egitekoak, urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako
Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina aldatu zuen, 47 bis artikulua
gehituta; honela dio:
"47 bis artikulua. Telelana.
1. Urrutiko zerbitzuak emateko modalitatea da telelana, non lanpostuaren eskumen-edukia, betiere
zerbitzuaren beharrek ahalbidetzen badute, Administrazioaren bulegoetatik kanpo garatu ahal den,
informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiliz.
2. Zerbitzua telelanaren bidez ematea berariaz baimendu beharko da, eta bateragarria izango da modalitate
presentzialarekin. Nolanahi ere, borondatezkoa eta itzulgarria izango da, behar bezala justifikatutako
salbuespenezko kasuetan izan ezik. Estatutu hau garatzeko ematen diren arauen arabera egingo da. Arau
horiek negoziazio kolektiboaren xede izango dira dagokion eremuan, eta irizpide objektiboak jasoko dituzte
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zerbitzua emateko modalitate horretan sartzeko.
Telelanak lana hobeto antolatzen lagundu beharko du, helburuak identifikatuz eta horiek betetzen diren
ebaluatuz.
3. Telelanaren bidez lan egiten duten langileek aurrez aurreko modalitatean lan egiten duten gainerako
langileen betebehar eta eskubide berberak izango dituzte, indibidualak zein kolektiboak, lan-arriskuen
prebentzioari buruzko araudi aplikagarria barne, zerbitzua aurrez aurre emateari dagozkionak izan ezik.
4. Administrazioak modalitate horretan lan egiten duten pertsonei beren jarduerarako behar dituzten
baliabide teknologikoak emango dizkie eta mantenduko dizkie.
5. Telelanaren arloan, estatutu honetan eta berau garatzeko arauetan aurreikusitakoaren arabera arautuko
dira herri-administrazioetako lan-kontratuko langileak. "
Horrez gain, Azken xedapenetako bigarrenak honela dio:
“Arauak egokitzea.
Telelanari buruzko araudia errege lege-dekretu honetan aurreikusitakora egokitu behar duten administrazio
publikoek sei hilabeteko epea izango dute, hura indarrean sartzen denetik zenbatzen hasita.”
Indarraldia 2020ko urriaren 1ean hasi zen.
Ekimenaren helburu nagusia:
Araudiak ezarritakoa betez, Zarauzko Udaleko langileentzako telelanaren modalitatea arautzea.

B) HERRITARREN ARLOA
B.1. GIZARTE ZERBITZUAK
B.1.1.

ADINEKO
PERTSONENTZAKO
ERREGELAMENDUA (aldatzea)

BABESPEKO

APARTAMENTUAK

ARAUTZEKO

Justifikazioa:
ADINEKO PERTSONENTZAKO BABESPEKO APARTAMENTUAK ARAUTZEKO ERREGELAMENDUAn

(2019ko otsailaren
19ko GAOn argitaratutakoa) hainbat zehaztapen egin nahi dira erabiltzailearen ekarpenari dagokion
artikuluan (23. artikulua). Aldaketa egiteko arrazoi nagusiak:






Bikoteen kasuan, ez da zehazten zein izango den eskuragarri gelditzen den kopurua ezartzeko
formula.
Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren onuradunen kasuan, zein ekarpen egin behar duten zehaztu
nahi da.
Ekarpen minimo bat jartzea aztertu nahi da, edozein kasutan.
Urteko IPREM (Ondorio askotarako Errentaren Adierazle Publikoa) kalkulatzerakoan, 12 edo 14
hilabetekoa izatea aztertu eta zehaztu nahi da.
Beste zehaztapen batzuk.

Ekimenaren helburu nagusia:
Erabiltzailearen ekarpenari dagokion artikulua egokitzea/aldatzea, egun dituen hutsuneak saihesteko eta
zehaztapen gehiago jasotzeko.
B.2. KULTURA
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B.2.1 BAI JENDAURREKO IKUSKIZUNAK, BAI JOLAS JARDUERAK ETA BAI —JENDAURREKO
IKUSKIZUNAK, HERRIKO JAIAK EDO BESTELAKO KULTUR EKITALDIAK DIRELA BIDE—
INSTALAZIO EDO EGITURA BEHIN-BEHINEKOETAN, ERAMANGARRIETAN, EDO
DESMUNTAGARRIETAN EGITEN DIREN SALMENTAK ARAUTZEKO ORDENANTZA
(Aldatzea)
Justifikazioa:
Urte hauetako eskarmentuan oinarrituta, bide publikoko jendaurreko ikuskizunak, feria jolasak, jaietako
instalazio eramangarrietako salmentak, azokak… baimentzeko kudeaketa hobetzea; legea eguneratzea;
hizkuntza eta berdintasun irizpideak eguneratzea… Izena aldatzea…
Ekimenaren helburu nagusia:
Bide publikoan egiten diren jardueretarako baimenen kudeaketa hobetzea.

B.3. UDALTZAINGOA
B.3.1.

MERKATAL ESTABLEZIMENDU IRAUNKOR BATETIK KANPOKO SALMENTAREN
EGIKARITZA ERREGULATZEN DUEN ORDENANTZA (aldatzea edo berri bat egitea)

Justifikazioa:
Ordenantza berria sortu edo dagoena egokitu behar da hileko azokatik kanpo kalean egiten diren salmentak
arautzeko.
Oraingo ordenantzak (1992koa) hileko azokaren ingurukoa bakarrik arautzen du.
Kale-salmentak ordenantza espezifiko bat behar du.
Ekimenaren helburu nagusia:
Kalean egiten diren salmenta guztiak arautzea.
ZIGORTZEKO PROZEDURA LABURTUA

B.3.2.

erabiltzeko aukera ematea.

ALKOHOLAREN PUBLIZITATEA,
ORDENANTZA (aldatzea)

SALMENTA

ETA

KONTSUMOA

ARAUTZEKO

Justifikazioa:
Ordenantza eguneratu behar da, 1/2016ko Legera eta geroko xedapenetara egokitzeko (Adikzioen eta
Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzkoa).
Ekimenaren helburu nagusia:
Ordenantza eguneratzea eta ZIGORTZEKO PROZEDURA LABURTUA erabiltzeko aukera ematea.

B.3.3.

OSTALARITZA ETA ALKOHOLA SALTZEKO BAIMENA DUTEN MERKATARITZA
ESTABLEZIMENDUAK IREKI ETA IXTEKO ORDUEI BURUZKO ORDENANTZA. 4/1995
LEGEARI EGOKITUA (aldatzea)

Justifikazioa:
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Ordenantza eguneratu behar da 10/2015 Legera (abenduaren 23koa, ikuskizun publiko eta jolas-jarduerei
buruzkoa) eta 17/2019 Dekretura (otsailaren 5ekoa, jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren Legea
garatzeko Erregelamendua onartzen duena) egokitzeko.
Ekimenaren helburu nagusia:
Ordenantza eguneratzea eta ZIGORTZEKO PROZEDURA LABURTUA erabiltzeko aukera ematea.

B.3.4.

BAI JENDAURREKO IKUSKIZUNAK, BAI JOLAS JARDUERAK ETA BAI —JENDAURREKO
IKUSKIZUNAK, HERRIKO JAIAK EDO BESTELAKO KULTUR EKITALDIAK DIRELA BIDE—
INSTALAZIO EDO EGITURA BEHIN-BEHINEKOETAN, ERAMANGARRIETAN, EDO
DESMUNTAGARRIETAN EGITEN DIREN SALMENTAK ARAUTZEKO ORDENANTZA
(Aldatzea)

Justifikazioa:
Ordenantza eguneratu behar da 10/2015 Legera (abenduaren 23koa, ikuskizun publiko eta jolas-jarduerei
buruzkoa) eta 17/2019 Dekretura (otsailaren 5ekoa, jendaurreko ikuskizunen eta jolas-jardueren Legea
garatzeko Erregelamendua onartzen duena) egokitzeko.
Ekimenaren helburu nagusia:
Ordenantza eguneratzea eta ZIGORTZEKO PROZEDURA LABURTUA erabiltzeko aukera ematea.

B.4. KIROLA
B.4.1. KIROLAREN ARLOKO ARAUDI OROKORRA (berria)
Justifikazioa:
Herriko kirol instalazio guztietarako araudi orokor bat egiteko beharra, bere garaian Aritzbatalde
kiroldegirako onartutako araudia zaharkituta dagoelako, eta onartutako azken xedapenak sartzeko beharra.
Ekimenaren helburu nagusia:
-

Udaleko kirol instalazio berrien erabilera txertatzea.
Udal kirol instalazioetako erabiltzaileen eskubideak, betebeharrak eta erantzukizunak gaur
eguneko errealitatera egokitzea.
Diziplina prozedurak, zigor araubidea finkatzea.
Azken urteetako araudi berriak txertatzea.

C) LURRALDE ARLOA
C.1 HIRIGINTZA ETA INGURUMENA
C.1.1.

ZHAPO-KO
HIRIGINTZA-ORDENANTZAK
ALDATZEA,
BIZITEGI-ERABILERAKO
ERAIKINETAN BALKOIAK ERAIKITZEKO ERRAZTASUNAK EMATEKO (aldatzea)

Justifikazioa:
COVIDaren ondoriozko konfinamenduak agerian utzi zituen aurretik sumatu ez ziren zenbait behar. Gaur
egun etxebizitza askok ez daukate terrazarik edo balkoirik, edo, edukita ere, oso-oso txikiak dira. Horregatik
pentsatu zen egokia zela etxebizitzetan kanpoko espazioak eraikitzeko aukera ematea eta sustatzea, aire
zabalaz eta eguzkiaz bertan gozatzeko, etxetik irtetea ezinezkoa denean edo komeni ez denean.
Ekimenaren helburu nagusia:
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Gai hauek landu nahi dira bereziki:
Plan orokorraren ordenantzak aldatu edo egokitu egingo dira (7.1.03 eta 7.2.12 artikuluak), oztopo badira
balkoiak eraikitzeko, zenbatu egiten direlako azalera eraikian eta/edo hirigintza-eraikigarritasunaren
gehikuntzan. Bestalde, honako alderdi hauek ere arautzen dira: aplikazio-eremua, balkoiak eraikitzeko
betekizunak, balkoi berrien tipologia eta distantziak, konposizio arkitektonikoaren baldintzak, eta beste
batzuk.

C.1.2.

ABENDAÑOKO
PLAN
PARTZIALAREN
ORDENANTZAK (aldatzea)

ERABILERA-ERREGIMENARI

BURUZKO

Justifikazioa:
Egun Zarautzen, merkataritzako establezimendu handi bakarra dago (2.500 m2-tik gorako azalera eraikia
—Eroski Hegoalde—), eta beste bi daude 1.000 m2 baino zertxobait handiagoak, biak Alde Zaharrean:
Laguntasuna eta Eroski Santa Marina. Hirilurrean ez dago aukera errealik horrelako beste establezimendu
batzuk jartzeko.
Errotaberriko industrialdean onartu berri den arau aldaketari jarraipena emanez, antzeko arautegia eman
nahi zaio Abendañoko industrialdeari.
Ekimenaren helburu nagusia:
Aukera eman nahi da 1.000 m2-tik gorako azalerako erabilera komertzialak jartzeko Abendañoko
industrialdearen ekialdean, bizitegi-eremutik hurbilen dagoen zonan, Zarautzen horrelako
establezimenduen eskaintza handitzeko eta lehia bultzatzeko, herritarren onerako.
Gainerako partzeletan erabilera bateragarri eta onargarri gisa sartuko dira egun debekatuta dauden zenbait
erabilera (kirol- eta erlijio-ekipamenduko erabilerak, hileta-zerbitzuak…)

C.1.3.

ANIMALIAK EDUKITZEA ETA BABESTEA ARAUTZEN DUEN UDAL ORDENANTZA
(aldatzea)

Justifikazioa:
Ordenantza eguneratu behar da, abenduaren 15eko 17/2021eko Legera (Kode Zibilean, Hipoteka Legean
eta Prozedura Zibilaren Legean animalien araubide juridikoa aldatzen duena) eta geroko xedapenetara
egokitzeko.
Animalien aldeko elkarte batek egindako eskakizunak eta Arartekoaren gomendioak jasotzeko idatziko da
(2020ko irailaren 21eko ebazpena).
Animalien ongizate eta babeseko zinegotzi arduradunak bere ekimen propio gisa hartu du.
Ekimenaren helburu nagusia:
Ordenantza eguneratzea eta, besteren artean, honako gai hauek lantzea:



CER metodologia ezartzea kontrolik gabeko animaliak kontrolatzeko (harrapatu, esterilizatu eta
itzuli).
Kaleko animaliak elikatzeko aukerak aztertu, eta, behar bada, jarraibideak ezarri.

C.2. HERRILAN, AZPIEGITURA ETA ZERBITZUAK
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C.2.1.

OSTALARITZAKO ESTABLEZIMENDUEK ETA ESTABLEZIMENDU KOMERTZIALEK BIDE
PUBLIKOA ERABILI ETA OKUPATZEKO UDAL ORDENANTZA (aldatzea)

Justifikazioa:
Merkataritzako establezimenduek bide publikoan egiten duten okupazioa arautzea, eta ostalaritzako
establezimenduek bide publikoan egiten duten okupazioaren egungo araudia berrikustea.
Ekimenaren helburu nagusia:



Merkataritzako eta ostalaritzako establezimenduek bide publikoan egiten duten okupazioa
arautzea; irisgarritasuna eta espazio publikoko paisajearen balioa ere zaintzea; eta eragindako
espazio publikoaren berezko erabilera bermatzea, kalitatezko ostalaritza eta merkataritza
zerbitzuen harmonizazioan, antolaketan eta bultzadan oinarritutako irizpide argiekin.



Espazio publikoan jar daitezkeen elementuak zehaztea, erabiltzaileen eta bizilagunen arteko
bizikidetza hobetzeko.



Establezimenduei irtenbideak ematea, oinezkoen ibilbideak errespetatzeko.

Beste xedapen batzuk indargabetzea
Bide publikoa terraza eta mahaiekin okupatu eta erabiltzeko udal ordenantza (2013an onartutakoa).

6.- TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUAK BIDE PUBLIKOETAN
APARKATZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUEN
10. ORDENANTZA FISKALA ALDATZEA. HASIERAKO ONESPENA
Espedientea: 2022C21000020

http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=6
Segidan, aztergai honi dagokion akordio-zirriborroa irakurri du idazkariak.
Amaieran, proposamena eztabaidatu eta bozkatu dute. Hona hemen emaitza:
Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

12
1
7

10 EAJ-PNV, 2 PSE-EE
1 Podemos-Equo Berdeak
7 EH Bildu

Ondorioz, adierazitako gehiengoarekin Udalbatzarrak honako hau erabaki du:
Antolakuntzako Informazio Batzordean 10. Ordenantza Fiskala, trakzio
mekanikozko ibilgailuak bide publikoetan aparkatzeagatik ordaindu beharreko tasak
arautzen dituen eranskina aldatzeko proposamena aztertu da.
Horrenbestez,
gehiengoz,

aipatutako

Batzordeak
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hala

proposatuta

Udalbatzarrak,

ERABAKI DU
Lehena.- Hasierako onespena ematea trakzio mekanikozko ibilgailuak bide
publikoetan aparkatzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen eranskina
aldatzeari:
Eranskinaren 2.6 puntua horrela geratuko da:
2.6.- Sasoiko edo aldi baterako aparkalekuak
240 min
Egun osoa
2 egun
3 egun

Gainerako urte-sasoia
2,50 €
5,00 €
10,00 €
15,00 €

Udako denboraldia (edo aldi baterako)
5,00 €
10,00 €
20,00 €
30,00 €

Bigarrena.- Espedientea jendaurrean jartzea, 30 egun balioduneko epean,
interesdunek erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izan ditzaten, uztailaren
5eko 11/1989 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituenak, 16.
artikuluan ezartzen duenaren arabera.
Jendaurreko informazio-izapidea jakitera emango da udaletxeko iragarki-taulan
zein web-orrian jarriko den eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean zein probintzian
gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratuko den iragarkiaren bidez.
Hirugarrena.- Erreklamazio edo iradokizunik aurkeztu ezean, Ordenantza
Fiskalaren aldaketa behin betiko onartutzat joko da, berariazko erabakirik hartu behar
izan gabe. Dena den, indarrean sartzeko, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean testu osoa
argitaratu beharko da.

7.- ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGARI
BURUZKO HOBARIA: FUNDACIÓN SANTA ANA EGOITZAK – FUNDAZIOA.
Espedientea: 2020H7300015

http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=7
Akordio-proposamena irakurri ondoren, udal taldeen iritzi trukaketarako tartea
zabaldu da. Eztabaida amaituta, proposamena bozkatu dute, emaitza honekin:
Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

12
—
8

10 EAJ-PNV, 2 PSE-EE,
7 EH Bildu, 1 Podemos-Equo Berdeak

Beraz, adierazitako gehiengoarekin, Udalbatzarrak erabaki hau hartu du:
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2021eko otsailaren 24an, Fundación Residencia Santa Ana Egoitza Fundazioak
(G20997961) eskatu zuen % 95eko hobaria aplikatzeko Santa Ana Egoitzaren Aldapeta
1-3ko behe eta lehen solairuetako egokitzapen-obrari eta egungo Santa Ana Egoitzaren
eta Aldapeta 1-3ko lokalen arteko lotura-galeriaren obrari (2020H7300015 espedientea);
obraren gauzatze materialaren aurrekontua, udal zergak kalkulatzeko: 632.716,74 €.
Obrak egin diren lokalen jabea Santa Ana Fundazioa da (Aldapeta 1-3ko behe-solairua
eta lehen solairua); lokal horiek 2022ko otsailaren 3ko eskrituraren bidez adjudikatu
zitzaizkion (protokolo zk.: 191), Zarauzko Udalak, Santa Ana Fundazioak eta Zarautz
LUR SAk 2016ko ekainaren 7an sinatutako hitzarmenean xedatutakoaren arabera;
hitzarmen horretan, Aldapetako eraikina eta gaur egungo Santa Ana egoitza lotzeko
pasabidea egitea ere erabaki zen; komunikazio-galeria hori berariaz aurreikusita dago
Udalak 2017ko ekainaren 12an onartutako xehetasun azterlanean.
EIOZ arautzen duen 5. Ordenantza Fiskalak honako hau aurreikusten du hobariak
arautzen dituen IV. eranskinean:
2.- % 95 arteko hobari orokorra: eraikuntzak, instalazioak edo obrak interes berezikoak
edo udal onurakoak izendatuta daudenean zirkunstantzia sozial, kultural edo historikoartistikoak izateagatik edo enplegua sustatzeko baliagarriak gertatzeagatik. Izendapena
Udalbatzarrak onartu beharko du, eta subjektu pasiboak eskatuta erabakiko da,
udalbatzarreko kideen gehiengo soilaren aldeko botoekin”.
Kontzeptu juridiko zehaztugabea denez, ez da erraza a priori identifikatzea zer kasutan
deklaratu behar den obra interes bereziko edo udal onurakotzat, eta, askotan, epaitegiek
ebazten dute kasuen zerrenda zehatza, udal ordenantzan jasota ez dagoenean, edo,
ordenantzan jasota egonda ere, horietan aurreikusi gabeko eta Udalak ukatutako kasua
denean.
Epaitegiek, funtsean, uste dute ekipamendu oinarrizko, berezi edo pribatuak
(hezkuntza, kultura, osasun, gizarte eta erlijio helburuekin egindakoak) udal intereseko
edo erabilgarritasunekoak direla, horietan zirkunstantzia kulturalak, historikoartistikoak edo enplegu-sustapenekoak biltzen direlako.
Santa Ana Fundazioa irabazi asmorik gabeko fundazioa da, eta adinekoei arreta sozioasistentziala ematea du helburu; zentroak 88 plaza ditu, guztiak Gipuzkoako Foru
Aldundiarekin hitzartuta.
EKren 148.1.20 artikuluak xedatutakoaren babesean, autonomia-erkidegoek gizartelaguntzaren arloko eskumenak bereganatu ahal izango dituzte. EAEren eskumena
Autonomia Estatutuaren 9.2 artikuluak euskal botere publikoei esleitzen dien
betebeharraren barruan sartzen da: neurriak hartuko dituzte pertsonen eta beren taldeen
askatasuna eta berdintasuna eraginkorrak eta errealak izan daitezen baldintzak
sustatzeko eta oztopoak kentzeko.
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko
urriaren 6ko 185/2015 Dekretuaren 5.3 artikuluak dioenez, foru aldundiak izango du
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoko bigarren
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mailako arretako zerbitzuak emateko
adinekoentzako egoitza-zentroak.

eskumena,

eta

horien

artean

daude

Adinekoentzako egoitza-zentroak: Zentro horietan ohiko bizitokia edo bizitoki
iraunkorra eta, hala badagokio, aldi baterako bizitokia eskaintzen zaie II. eta III. graduko
mendetasun-egoeran dauden adinekoei —eta salbuespenez I graduan daudenei—,
beren premiak ohiko ingurunean edo ostatu-alternatiba arinagoetan behar bezala bete
ezin badituzte intentsitate handiagoko babesak behar dituztelako. Zentro horietan arreta
integrala eta jarraitua eskaintzen da (185/2015 Dekretuaren I. eranskineko 2.4.1 fitxa).
Hirigintzari dagokionez, egokitzapen-lanak egin dituzten lokalak Aldapeta 1-3an
kokatuta daude, ZHAPOko 2.2 —OD Aldapeta— arean (2020H7300015 espedientea);
ZHAPOk, eremu horretako helburuen artean, zuzkidura eta ekipamendu publikoko
erabilerara zuzendutako lokalak eskuratzea sartu zuen.
Zarauzko Udalak, Santa Ana Fundazioak eta Zarautz LUR SAk 2016ko ekainaren 7an
sinatutako hitzarmenaren arabera, Zarautz LUR SAk eta Udalak konpromisoa hartzen
dute Santa Ana Fundazioari, jabetza osoan, lokalak eta aparkamendu-plaza bat emateko,
etorkizuneko eraikinaren beheko solairuetan edo erdi lurperatutakoetan, Fundazioaren
jarduerari lotutako ekipamendu pribaturako (adinekoentzako egoitza); beraz,
ekipamendu pribatuko erabilera bat aurreikusi zenez, ZHAPO aldatu egin zen
(ZHAPOn, Zaharren Egoitza asistentzia-ekipamendu gisa aurreikusita dago).
Hiri-ekipamendua nagusiki erabilera publikokoak diren eraikin eta espazioen multzoa
da, herritarrei gizarte-ongizateko zerbitzuak ematen dizkienak eta jarduera ekonomiko,
sozial eta aisialdikoei, berriz, laguntza. Gizarte-ongizateko kategoria horren barruan,
bizitegi-izaera duten jarduerak ere sartzen dira, baldin eta bizitoki hori etengabe lotuta
geratzen bada bere okupatzaileei gizarte zerbitzuak ematearekin eta gizarte
ongizatearen arloan eskumena duen erakunde baten babespean badago.
Kasu honetan, behe eta lehen solairuetan dauden lokaletako egokitzapen-obra eta
Aldapeta 1-3 eraikina eta gaur egungo Santa Ana Egoitza lotzen dituen pasarela
ZHAPOn ekipamendu pribatuari atxikita dauden lokaletan egiten den obra da, eta udal
interesekoak edo erabilgarritasunekoak direla aitortu ahal izango da, zirkunstantzia
sozialak daudelako:


Udal interesekoa da, ZHAPOn asistentzia-ekipamendu pribatuarekin lotutako
lokal batzuetan egingo delako. Horietan Administrazio Publikoaren
eskumeneko zerbitzu bat emango da (EKren 148.1.20 artikulua; Autonomia
Estatutuaren 9.2 artikulua; 185/2015 Dekretuaren 5.3 artikulua, kontuan izanik
udalerrien berezko eskumena dela gizarte-premiako egoeren ebaluazioa eta
informazioa ematea eta gizarte bazterkeriako egoeran edo arriskuan dauden
pertsonei berehalako arreta ematea; Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25. eta 26. artikuluak).



Zirkunstantzia sozialak daude, zentro horretan ohiko bizitokia edo bizitoki
iraunkorra eta, hala badagokio, aldi baterako bizitokia eskaintzen zaielako II. eta
III. graduko mendetasun-egoeran dauden adinekoei —eta salbuespenez, I.
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graduan daudenei—, ohiko ingurunean beren premiak behar bezala ase ezin
dituztelako.
Horrenbestez, Udalbatzarrak, gehiengoz, honako hau ERABAKI DU:
Lehena.- Fundación Residencia Santa Ana Egoitza Fundazioak sustatu duen obra
udal interes edo onurakoa dela adieraztea, zirkunstantzia sozialak daudelako.
Bigarrena.- Horren ondorioz, % 95eko hobaria aplikatzea Eraikuntza, Instalazio
eta Obren gaineko Zergaren kuota kalkulatzerakoan.

8.- ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGARI
BURUZKO HOBARIA: GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA (GIZARTE
POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA)
Espedientea: 2021H7550014

http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=8
Akordio-zirriborroa irakurri eta gero bozkatu dute. Bozketak emaitza hau izan
du:
Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

12
—
8

10 EAJ-PNV, 2 PSE-EE
7 EH Bildu, 1 Podemos-Equo Berdeak

Ondorioz, Udalbatzarrak adierazitako gehiengoarekin, honakoa erabaki du:
2022ko otsailaren 21ean, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politiketako
Departamentuak Aldapeta kalea 1-3ko behe-solairuan dagoen lokala egokitzeko obrari
% 95eko hobaria aplikatzeko eskatu zuen; lokal hori desgaitasuna duten pertsonentzako
eguneko zentro balioaniztuna izango da (2021H7550014 espedientea); obraren gauzatze
materialaren aurrekontua, udal zergak kalkulatzeko: 348.388,69 € (oraindik ez da EIOZ
likidatu).
Lokala Udalarena da, eta Alkatetzaren 2021eko abenduaren 14ko 2295 Dekretuaren
bidez erabaki zen lokalaren erabilera Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politiketako
Sailari lagatzea, 15 urterako, desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentro gisa
erabiltzeko (2021IO370001 espedientea); desgaitasuna dutenentzako eguneko zentroa
GFAren 2020-2023 Plan Estrategikoaren harira prestatuko da, Plan horren helburuetako
bat baita Gipuzkoako gizarte-baliabideen sare publikoaren eskaintza premia sozialen
bilakaerara egokitzea.
EIOZ arautzen duen 5. Ordenantza Fiskalak honako hau aurreikusten du hobariak
arautzen dituen IV. eranskinean:
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“2.- % 95 arteko hobari orokorra: eraikuntzak, instalazioak edo obrak interes berezikoak
edo udal onurakoak izendatuta daudenean zirkunstantzia sozial, kultural edo historikoartistikoak izateagatik edo enplegua sustatzeko baliagarriak gertatzeagatik. Izendapena
Udalbatzarrak onartu beharko du, eta subjektu pasiboak eskatuta erabakiko da,
udalbatzarreko kideen gehiengo soilaren aldeko botoekin”.
Kontzeptu juridiko zehaztugabea denez, ez da erraza a priori identifikatzea zer kasutan
deklaratu behar den obra interes bereziko edo udal onurakotzat, eta, askotan, epaitegiek
ebazten dute kasuen zerrenda zehatza, udal ordenantzan jasota ez dagoenean, edo,
ordenantzan jasota egonda ere, horietan aurreikusi gabeko eta Udalak ukatutako kasua
denean.
Epaitegiek, funtsean, uste dute ekipamendu oinarrizko, berezi edo pribatuak
(hezkuntza, kultura, osasun, gizarte eta erlijio helburuekin egindakoak) udal intereseko
edo erabilgarritasunekoak direla, horietan zirkunstantzia kulturalak, historikoartistikoak edo enplegu-sustapenekoak biltzen direlako.
EKren 148.1.20 artikuluak xedatutakoaren babesean, autonomia-erkidegoek gizartelaguntzaren arloko eskumenak bereganatu ahal izango dituzte. EAEren eskumena
Autonomia Estatutuaren 9.2 artikuluak euskal botere publikoei esleitzen dien
betebeharraren barruan sartzen: neurriak hartuko dituzte pertsonen eta beren taldeen
askatasuna eta berdintasuna eraginkorrak eta errealak izan daitezen baldintzak
sustatzeko eta oztopoak kentzeko.
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko
urriaren 6ko 185/2015 Dekretuaren 5.3 artikuluak dioenez, foru aldundiak izango du
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoko bigarren
mailako arretako zerbitzuak emateko eskumena, eta horien artean dago desgaitasunen
bat duten edo gaixotasun mentala duten pertsonentzako eguneko zerbitzua edo zentroa,
diziplina anitzeko talde profesional batek gauzatutako jardun-sorta antolatu eta
koordinatu baten bitartez, hartzaileen garapena ahalbidetzera bideratuta eta, ahal den
heinean, hartzaileen garapen pertsonal eta soziala, autonomia eta gizarteratzea xede
dituen arreta gaitzaile integrala eskainita (185/2015 Dekretuaren I. eranskineko 2.2.1
fitxa).
Udaleko Gizarte Zerbitzuetako arduradun teknikoak 2021eko urriaren 15ean egindako
txostenean jasota dago (2021IO370001 espedientea, lokalen doako lagapena egiteko
tramitatutakoa) GFAren helburua dela bailara guztietan Mapa Soziala garatzea eta
indartzea, eta horretarako ezinbestekoa dela Urola Kostako bailaran zerbitzu horiek
jartzea; Gipuzkoako Gizarte Behatokiaren datuen arabera (Behagi), desgaitasuna duten
pertsonentzako eguneko zentroen batezbesteko okupazio-tasa, momentu honetan, %
95,8koa dela, eta estaldurari dagokionez, 18 eta 65 urte arteko biztanleriari begiratuz
gero, Urola Kosta dela estaldura baxuena duen eskualdea (0,29 plaza 1000 biztanleko),
eta Gipuzkoako batezbestekoa 1,05 plazakoa dela 1000 biztanleko; gainera, Zarautzen
jarriko den zentroak aukera berriak sortuko dizkiela Zarauzko herritarrei, zerbitzua
hurbilago izango dutelako eta herritik irteteko beharrik ez dutelako izango, gaur egun
egin behar duten moduan.
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Hirigintzari dagokionez, desgaitasuna duten pertsonentzako balio anitzeko eguneko
zentroa (2021H755014 espedientea) ZHAPOko 2.2 —OD Aldapeta—eremuan kokatuko
da; ZHAPOk eremuko helburuen artean sartuta zeukan zuzkidura eta ekipamendu
publikoa erabiltzeko lokalak lortzea.
2016ko irailaren 29an, 2.2 —OR Aldapeta— eremuari zegokion aldaketa egin zen
ZHAPOn. Horren arabera, Aldapeta 1-3an dagoen eraikinaren 0 solairuak ekipamendu
publikoko erabilera izango du (erabilera eta zerbitzu publiko kolektibo edo
komunitarioen euskarri izango da); Udalak, doako lagapen bidez (2021eko azaroaren
23ko eskritura, 1402 protokoloa), Aldapeta kaleko 1-3 solairuan dagoen higiezinaren
jabetza eskuratu zuen (ekipamendu publikoko lokala, kolektibitaterako ekipamendua),
eta Alkatetzaren 2021eko abenduaren 14ko 2295 Dekretu bidez erabaki zen haren
erabilera Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politiketako Sailari lagatzea, 15 urterako,
desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentro gisa erabiltzeko.
Ekipamendu publikoak herritarrei hezkuntza, kultur, erlijio eta gizarte eta osasun
zerbitzuak emateko zuzkidura publikoak dira; kategoria horren barruan, bizitegi-izaera
duten jarduerak ere onartuko dira, baldin eta bizitoki hori etengabe lotuta geratzen bada
bere okupatzaileei gizarte zerbitzuak ematearekin eta gizarte ongizatearen arloan
eskumena duen erakunde baten babespean badago.
Horregatik guztiagatik, Aldapeta 1-3ko beheko solairuan dagoen lokala egokitzeko obra
udal interes edo onurakotzat jo ahal izateko baldintzak betetzen dira, zirkunstantzia
sozialak daudelako:


Udal interesekoa da, Udalaren titulartasuneko lokal batean egingo delako, eta
ZHAPOn ekipamendu publikorako jarrita dagoelako. Lokala Gipuzkoako Foru
Aldundiko Gizarte Politiketako Sailari laga zaio desgaitasuna duten
pertsonentzako eguneko zentro gisa erabiltzeko, gizarte laguntzaren arloan
dituen eskumenen jardunean (EKren 148.1.20 artikulua; Autonomia
Estatutuaren 9.2 artikulua; 185/2015 Dekretuaren 5.3 artikulua, kontuan izanik
udalerrien berezko eskumena dela gizarte-premiako egoeren ebaluazioa eta
informazioa ematea eta gizarte bazterkeriako egoeran edo arriskuan dauden
pertsonei berehalako arreta ematea; Toki Araubidearen Oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25. eta 26. artikuluak).



Zirkunstantzia sozialak daude, Zarauzko eta Urola Kosta eskualdeko herritarrei
mesede egingo dielako, gizarte laguntzako zerbitzu publiko bat hurbilago
izateagatik.

Horrenbestez, Udalbatzarrak, gehiengoz, honako hau ERABAKI DU:
Lehena.- Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politiketako Departamentuak
sustatu duen obra udal interes edo onurakotzat hartzea, zirkunstantzia sozialak
daudelako.
Bigarrena.- Horren ondorioz, % 95eko hobaria aplikatzea Eraikuntza, Instalazio
eta Obren gaineko Zergaren kuota kalkulatzerakoan.
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9.- ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGARI
BURUZKO HOBARIA: UROLA-KOSTAKO UDAL ELKARTEA (GARBIGUNEA)
Espedientea: 2021H7300007

http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=9
Akordio-proposamena irakurri eta gero, proposamena bozkatu dute, emaitza
honekin:
Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:
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8

10 EAJ-PNV, 2 PSE-EE
7 EH Bildu, 1 Podemos-Equo Berdeak

Horrenbestez, adierazitako gehiengoarekin, Udalbatzarrak erabaki hau hartu du:
Urola Kostako Udal Elkartearen helburua nagusia da udal elkartea osatzen duten
udalerrien garapena lortzea eta udal eskumenekoak diren zerbitzuak eta programak
eman eta kudeatzea; horien artean daude: etxeetan, saltokietan, zerbitzuetan eta
industrietan sortzen diren etxeko hondakinak biltzeko eta garraiatzeko zerbitzua, eta
hondakinak tratatzeko eta ezabatzeko zerbitzuak. 2022ko otsailaren 14an,
GARBIGUNEAren eraikuntza berriko obrari hobari bat aplikatzeko eskatu zuen udal
elkarteak (2021H7300007 espedientea); obraren gauzatze materialaren aurrekontua,
udal zergak kalkulatzeko: 959.394,86 € (oraindik ez da EIOZ likidatu).
EIOZ arautzen duen 5. Ordenantza Fiskalak honako hau aurreikusten du hobariak
arautzen dituen IV. eranskinean:
2.- % 95 arteko hobari orokorra: eraikuntzak, instalazioak edo obrak interes berezikoak
edo udal onurakoak izendatuta daudenean zirkunstantzia sozial, kultural edo historikoartistikoak izateagatik edo enplegua sustatzeko baliagarriak gertatzeagatik. Izendapena
Udalbatzarrak onartu beharko du, eta subjektu pasiboak eskatuta erabakiko da,
udalbatzarreko kideen gehiengo soilaren aldeko botoekin”.
Kontzeptu juridiko zehaztugabea denez, ez da erraza a priori identifikatzea zer kasutan
deklaratu behar den obra interes bereziko edo udal onurakotzat, eta, askotan, epaitegiek
ebazten dute kasuen zerrenda zehatza, udal ordenantzan jasota ez dagoenean, edo,
ordenantzan jasota egonda ere, horietan aurreikusi gabeko eta Udalak ukatutako kasua
denean.
Epaitegiek, funtsean, uste dute ekipamendu oinarrizko, berezi edo pribatuak
(hezkuntza, kultura, osasun, gizarte eta erlijio helburuekin egindakoak) udal intereseko
edo erabilgarritasunekoak direla, horietan zirkunstantzia kulturalak, historikoartistikoak edo enplegu-sustapenekoak biltzen direlako.
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Gure abiapuntua da hiri-hondakin solidoen kudeaketa udal-zerbitzu publikoa dela,
toki-erakundeek sortutakoa, herritarren beharrak eta asmoak asetzeko, bere eskumenen
esparruan, eta legeak aurreikusitako zuzeneko eta zeharkako edozein kudeaketamoduren bidez garatzen da:


Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.
artikuluak honako hau xedatzen du:
“2. Udalerriak, beti, Estatuko eta autonomia-erkidegoetako legedian ezarritako
moduan, gai hauetako eskumenak beteko ditu:
b) Hiri-ingurumena: bereziki, parke eta lorategi publikoak, hiri-hondakin solidoen
kudeaketa eta kutsadura akustikoaren, argi-kutsaduraren eta kutsadura
atmosferikoaren aurkako babesa hiriguneetan.”



Horri dagokionez, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016
Legearen 17.1.17 artikuluak dio udalerrien berezko eskumena dela: “Udalhondakinak edo hiri-hondakin solidoak bildu eta tratatzeko zerbitzuak antolatzea,
kudeatzea, ematea eta kontrolatzea, eta hondakin gutxiago sortzeko plangintza,
programazioa eta diziplina ezartzea”.

Hirigintzari dagokionez, GARBIGUNEA zuzkidura-lurzoruan eraikiko da, 30 zenbakiko
ekipamendu publikoko lurzatian, 21 —OD Abendaño— arean (Antolamendu definituko
esparrua); zuzkidura-lurzoruak erabilera eta zerbitzu publiko kolektibo edo
komunitarioen euskarri izan behar du; esate baterako, azpiegiturak eta bideak, plazak
eta espazio libreak, parkeak eta lorategiak edo edozein helburutako zentroak eta
ekipamenduak.


ZHAPO oinarrizko tresna da Zarauzko udal mugape osoan landu beharreko
udal hirigintza-politikak formulatzeko: 2.4.08 artikuluan, “Sistema orokorren eta
tokikoen sareen zuzkidura publikoak eskuratu eta gauzatzea” arautzen du, eta honako
hau dio: “ZHAPO onartzeak, obren erabilgarritasun publikoko aitorpena, eta plan hori
gauzatzeko beharrezko lur eta eraikinak okupatzeko premia dakar berarekin”.
Zehazki, esaten du 21 —OD Abendaño— arean (Antolamendu definituko
esparrua), 30 zenbakidun ekipamendu-lursailean, materialak berreskuratzeko
instalazioa jarriko dela.



2020ko uztailaren 28an egindako bilkuran, Udalbatzarrak behin betiko onespena
eman zion Abendañoko ekipamenduak eta gune libreak berrantolatzeko plan
bereziaren testu bateginari. Plan horren bidez, 3.265 m2-ko partzela bat antolatu
zen (titulartasun publikokoa), GARBIGUNEA eraikitzeko.
Plan Bereziaren Testu Bateginaren 6. artikuluak GARBIGUNEA berria kokatuko
den lursailaren hirigintza-fitxa jasotzen du (30. ekipamendu-partzela), eta
honako hau dio:
o Lurzatiaren erabilera orokorra: ekipamendu publikoa.
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o



Lurzatiaren erabilera zehatza: erabilera nagusia hiri eta administrazio
zerbitzuena izango da.

Alkatetzaren 2021eko ekainaren 15eko 1235 Dekretuaren bidez honako hau
erabaki zen: “Urola Kostako Udal elkarteari Abendañoko Plan Bereziaren 21. arearen
1. zonaren erabilera lagatzea bertan eskualdeko Garbigune berria eraikitzeko. Helburua
da eskualdeko etxeko hondakinen kudeaketa hobetzea eta ohiko zerbitzuetan zuzeneko
sarbiderik ez duten hondakinentzat aukera bat eskaintzea herritarrei. Lursailak udal
jabetzakoa izaten jarraituko du. Ez da titulartasun juridikoa eskualdatuko, erabilera soila
baizik. Erabiltzeko lagatako lursailaren xedea eta erabilera zehatz eta etengabe bete
beharrekoak dira, lagapena suntsiarazteko baldintza baita. Mankomunitateak, Zarauzko
Udalaren baimenik gabe, ezingo du lursailen xedea aldatu, aipatu ez diren beste xede
batzuetarako erabili edo hirugarrengoei laga.”

Horregatik guztiagatik, Urola Kostako Udal Elkarteak eskualdeko GARBIGUNEA
eraikitzea udal interes edo onurakotzat jo ahal izateko baldintzak betetzen dira,
zirkunstantzia sozialak daudelako:


Udal interesekoa edo erabilgarritasunekoa da, zuzkidura-erabilerako lurzati
batean egingo den obra delako; obraren azken helburua Urola Kostako Udal
Elkarteak hondakinak tratatzeko eta ezabatzeko zerbitzua ematea delako, eta
zerbitzu horiek, hain zuzen, legeak udalerriari agindutako derrigorrezko
oinarrizko zerbitzuak direlako (Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2 b artikulua).



Zirkunstantzia sozialak daude, kasu honetan, Urola Kostako Udal Elkartea
osatzen duten udalerrietako bizilagunak izango direlako obraren onuradunak,
Alkatetzaren 2021eko ekainaren 15eko 1235 Dekretuan jasota dagoen moduan,
herritarrei aukera bat emango zaielako ohiko zerbitzuetan zuzeneko sarbiderik
ez duten hondakinentzat.

Horrenbestez, Udalbatzarrak, gehiengoz, honako hau ERABAKI DU:
Lehena.- Urola Kostako Udal Elkarteak sustatu duen obra udal interes edo
onurakoa dela adieraztea, zirkunstantzia sozialak daudelako.
Bigarrena.- Horren ondorioz, % 95eko hobaria aplikatzea Eraikuntza, Instalazio
eta Obren gaineko Zergaren kuota kalkulatzerakoan.

10.- ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGARI
BURUZKO HOBARIA: UROLA-KOSTAKO UDAL ELKARTEA (COWORKING)
Espedientea: 2021H7250074

http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=10
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Segidan, aztergai honi dagokion akordio-zirriborroa irakurri du idazkari
andreak. Amaieran, proposamena bozkatu dute. Hona hemen emaitza:
Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

12
—
8

10 EAJ-PNV, 2 PSE-EE
7 EH Bildu, 1 Podemos-Equo Berdeak

Horrela, bada, adierazitako gehiengoarekin Udalbatzarrak honako hau erabaki
du:
Urola Kostako Udal Elkartearen helburu nagusia da udal elkartea osatzen duten
udalerrien garapena lortzea. Horretarako, udalen eskumenekoak diren zerbitzuak eta
programak eman eta kudeatuko ditu (modu esklusiboan nahiz osagarrian); besteak
beste hauek:




Prestakuntza eta enpleguko programak: prestakuntza eta laneratzea
Baztertuta gelditzeko arriskuan dauden pertsonak gizarteratzeko eta laneratzeko
programak.
Enpresak sustatzeko eta enpresei laguntzeko zerbitzuak

Urola Kostako Udal Elkarteak obra-baimena eskatu zuen laborategi teknologikoa eta
coworking espazioa jartzeko (2021H7250074 espedientea); orain erabiltzen ez diren
prestakuntza-tailerretan eta konponketa-tailerrean kokatuko dira (guztira 4 tailer), nahiz
eta 1. tailerra jarduera berri bati ekiteko erabili den: OpenLAB Urola Kosta; EIOZaren
likidazioa jakinarazi zitzaionean, obra horri % 95eko hobaria aplikatzeko eskatu zuen.
Urola Kostako Udal Elkarteak obra-baimena eskatzeko aurkeztu zuen proiektuan
honako hau jasotzen da:
“El OpenLAB UROLA KOSTA es un espacio abierto de encuentro y colaboración donde
aprender, crear y desarrollar proyectos de experimentación, investigación y creación en
torno al arte, la ciencia y la tecnología utilizando y poniendo al alcance de cualquier
persona interesada recursos de electrónica, programación, máquinas de prototipado y
herramientas de fabricación digital y un espacio de coworking destinado a aquellas
personas que quieran desarrollar su actividad o proyecto empresarial disfrutando del
equipamiento que OpenLAB Urola Kosta pone a su alcance. OpenLAB Urola Kosta es,
asimismo, un espacio de divulgación donde se celebrarán workshops donde compartir y
trabajar conjuntamente, estimulando la filosofía DIY (do it yourself-hazlo tú mismo),
fomentando el emprendizaje y compartiendo conocimientos e ideas. En Open Lab Urola
Kosta las usuarias y usuarios dispondrán del asesoramiento de una persona encargada
del espacio, que les ofrecerá el apoyo necesario para utilizar los recursos disponibles y
adentrarse en el mundo de la electrónica y la fabricación digital: impresión 3D, corte láser,
cnc. El espacio tendrá un calendario y un horario de apertura durante el cual se podrá
acceder a él libremente, haciendo uso de sus instalaciones, siempre bajo supervisión, o
participar en eventos, talleres, etc, organizados por el propio espacio. Las personas
usuarias del espacio coworking tendrán también un sistema de horarios y acceso
controlado por OpenLAB Urola Kosta.

63

Que la obra trata de recuperar el local como unidad y permitiendo en todo momento la
visión global del laboratorio y sus recursos y del espacio coworking, distinguiendo las
siguientes zonas:
“Laboratorio manual: Se trata de lo más parecido a un taller amateur tradicional. Un
espacio que cuenta con bancos de trabajo, herramientas manuales (martillos, llaves de
distintos tipos, alicates, tijeras, etc), herramientas eléctricas (taladros, atornilladoras,
sierras de calar, lijadoras, etc), una encimera con una fregadera, un pequeño espacio
abierto donde poder pintar o barnizar pequeñas piezas y “La Jaula”, una cabina en la que
se encuentra una fresadora CNC que permitirá realizar trabajos hobbistas en madera.
Laboratorio digital. En esta zona del laboratorio se encuentran las herramientas y
recursos relacionados con la electrónica y el diseño.
Laboratorio coworking. Un espacio para compartir. El mueble se convierte en este
último tramo en cuatro puestos de trabajo individuales y un gran casillero en el que las
personas usuarias puedan guardar y exponer sus trabajos y proyectos para así
compartirlos con el resto, que desemboca en un graderío que podrá ser utilizado a modo
de espacio de trabajo informal, zona de descanso o presentaciones”.
Obraren gauzatze materialaren aurrekontua (udal zergak kalkulatzeko): 113.700,91 €.
Urola Kostako Udal Elkarteak, 2022ko otsailaren 28an, EIOZaren likidazioaren
jakinarazpena jaso zuen: guztira, 6.123 €-koa (028-2021-81-88 ordainagiria: EIOZa
5.685´05 €+ TASA 438´49 €).
EIOZ arautzen duen 5. Ordenantza Fiskalak honako hau aurreikusten du hobariak
arautzen dituen IV. eranskinean:
“2.- % 95 arteko hobari orokorra: eraikuntzak, instalazioak edo obrak interes berezikoak
edo udal onurakoak izendatuta daudenean zirkunstantzia sozial, kultural edo historikoartistikoak izateagatik edo enplegua sustatzeko baliagarriak gertatzeagatik. Izendapena
Udalbatzarrak onartu beharko du, eta subjektu pasiboak eskatuta erabakiko da,
udalbatzarreko kideen gehiengo soilaren aldeko botoekin”.
% 95era arteko hobari orokorra EIOZk zergapetutako obrei aplikatu ahal zaien hobari
objektiboa da, eta eskatu egin behar da. Kontzeptu juridiko zehaztugabea da, eta
Udalbatzarrak ebatzi behar du ea obrari izaera hori emateko zirkunstantziak betetzen
diren ala ez (obra interes bereziko edo udal onurakotzat jotzea, zirkunstantzia
kulturalak, historiko-artistikoak edo enplegu-sustapenekoak biltzen direlako).
Kontzeptu juridiko zehaztugabea denez, ez da erraza a priori identifikatzea zer kasutan
deklaratu behar den obra interes bereziko edo udal onurakotzat, eta, askotan, epaitegiek
ebazten dute kasuen zerrenda zehatza, udal ordenantzan jasota ez dagoenean, edo,
ordenantzan jasota egonda ere, horietan aurreikusi gabeko eta Udalak ukatutako kasua
denean.
Epaitegiek, funtsean, uste dute ekipamendu oinarrizko, berezi edo pribatuak
(hezkuntza, kultura, osasun, gizarte eta erlijio helburuekin egindakoak) udal intereseko
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edo erabilgarritasunekoak direla, horietan zirkunstantzia kulturalak, historikoartistikoak edo enplegu-sustapenekoak biltzen direlako (Epaimahaiek, funtsean, izaera
hori ematen diete ekipamendu oinarrizkoei, bereziei edo pribatuei baldin hezkuntza,
kultura, osasun, gizarte eta erlijio helburuetarako egin badira; aldiz, errendimendu
handiko kirol zentro baten eraikuntzari ez diote izaera hori ematen, ez delako
irakaskuntza arautua).
Urola Kostako Udal Elkartearen Estatutuaren 5. artikuluan xedatutakoaren babesean,
enplegu politiketan “Enpresak sustatzeko eta enpresei laguntzeko zerbitzuen” arloan
bertako udalerriek bereganatutako eskumenak eskaintzen ari da udal elkartea (lan
merkatuaren funtzionamendu eraginkorra lortzea eta langileen lan baldintzak hobetzea
helburu duten neurriek osatzen dute enplegu politika; helburu nagusia da enplegua
sortzea eta langabezia-tasak murriztea).
Urola Kostako Udal Elkartearen “Enpresak Sustatzeko Zerbitzuaren” helburua da
eskualdean ekintzailetasuna eta autoenplegua bultzatzea eta eskualdeko enpresa sarea
sendotzea; eta OpenLab eta coworking espazioa, berriz, ekipamendu bat eta tresna
batzuk dira, tokiko erakundeak ekintzaileen esku jartzen dituenak, beren jarduera edo
enpresa proiektua garatu nahi dutenen eskura.
Horregatik guztiagatik, laborategi teknologikoari eta coworking espazioari buruzko
obra udal interesekoa edo erabilgarritasunekoa dela adierazteko zirkunstantziak
betetzen dira, enplegu-sustapeneko zirkunstantziak daudelako:




Udal interesekoa da, Urola Kostako Udal Elkarteak eskaintzen duen enpresasustapeneko eta enpresei laguntzeko zerbitzua bere estatutuetan aurreikusita
dagoelako (udalerriei interesatzen zaie zerbitzu hori ematea).
Enplegu-sustapeneko zirkunstantziak daude, eskualdean autoenplegua eta
ekintzailetza sustatzen dituelako.

Horrenbestez, Udalbatzarrak, gehiengoz, honako hau ERABAKI DU:
Lehena.- Urola Kostako Udal Elkarteak sustatu duen obra udal interes edo
onurakoa dela adieraztea, enplegu-sustapeneko zirkunstantziak daudelako.
Bigarrena.- Horren ondorioz, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergan
likidatutako kuotari (028-2021-81-88 ordainagiria) % 95eko hobaria aplikatzea.
Hirugarrena.- Zerga ordainduta badago, dagokion itzulketa egitea.

11.- LANKIDETZA-HITZARMENA LUZATZEA: LANPARDO KALEA 1EKO
PARTZELAN (7 AREA —OD AZKEN PORTU—) ALOKAIRUKO BABES
SOZIALEKO ETXEBIZITZAK ERAIKITZEKO.
Espedientea: 2022H980002

65

http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=11
Akordio-zirriborroa irakurri ostean, proposamena bozkatu dute. Bozketak
emaitza hau izan du:
Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

19
—
1

10 EAJ-PNV, 7 EH Bildu, 2 PSE-EE
1 Podemos-Equo Berdeak

Beraz, adierazitako gehiengoarekin, Udalbatzarrak erabaki hau hartu du:
2018ko azaroaren 26an, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak
(Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila) eta Zarauzko Udalak lankidetzahitzarmen bat sinatu zuten, Zarauzko hiri antolamenduaren plan orokorreko 7 —Azken
Portu— eremuan alokairuko babes sozialeko etxebizitzak sustatzeko.
Hitzarmenaren 11. estipulazioan lau urteko indarraldia finkatu zen, hura
sinatzen zenetik kontatzen hasita. Hala ere, honako hau ere aurreikusi zen:
aurreikusitako epea amaitu aurreko edozein momentutan, sinatzaileek aho batez adostu
ahalko zutela hitzarmena luzatzea, gehienez beste lau urteko aldi baterako.
Hitzarmena sinatu ondoren, Udalak hiri-antolamenduko plan orokorraren
aldaketa puntuala sustatu zuen, Azken Portu eremuko Lanpardo 1 partzelan etxebizitza
sozialak eraiki ahal izateko (2018H7000013 espedientea). Espedientea Udalak berak
eman beharreko behin betiko onespenaren faltan dago.
Hasieran aurreikusitako indarraldiaren iraupena ez da nahikoa hitzarmenaren
xedea betetzeko.
2022ko martxoan Etxebizitza, Lurzorua eta Arkitektura Zuzendaritzak
proposamena bidali zion Udalari hitzarmena beste lau urtez luzatzeko.
Hirigintza eta Ingurumen Departamentuak luzapenaren aldeko txostena egin
zuen.
Espedientea Lurraldeko informazio-batzordean eztabaidatu zen.
Espedientea aztertu eta eztabaidatu ondoren, Udalbatzarrak gehiengoz
ERABAKI DU
Lehenengoa.- Zarauzko hiri antolamenduaren plan orokorreko 7 —Azken
Portu— eremuan alokairuko babes sozialeko etxebizitzak sustatzeko lankidetzahitzarmenaren indarraldia beste lau urtez luzatzea, hain zuzen ere, 2026ko azaroaren
26ra arte.
Bigarrena.- Alkateari ahalmena ematea luzapenaren agiria sinatzeko.
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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN ETA ZARAUZKO
UDALAREN ARTEAN 2018AN SINATUTAKO LANKIDETZA-HITZARMENA LUZATZEA,
ZARAUZKO UDALERRIAN 7. EREMUAN –AZKEN PORTU– BABES SOZIALEKO ETXEBIZITZEN
SUSTAPENA AHALBIDETZEKO
Vitoria-Gasteizen, 2022ko aren ….an.
BILDU DIRA
BATETIK, Ignacio Maria ARRIOLA LÓPEZ jauna, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta
Garraioetako sailburua.
ETA BESTETIK, Xabier TXURRUKA FERNÁNDEZ jauna, Zarauzko alkate-udalburua.
BERTARATU DIRA
Lehenengoa, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburu gisa eta Euskal
Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra ordezkatuz, Gobernu Kontseiluak 2022ko aren … (e)(a)n
egindako bileran hartutako erabakiaren bidez egintza honetarako ahaldunduta.
Eta bigarrena, Zarauzko Udaleko alkate-udalburu gisa, Udalaren ordezkari gisa, toki-korporazio horren
osoko bilkurak 2022ko …..ren …..n egindako osoko bilkuran hartutako erabakiaren bidez egintza
honetarako baimenduta.
Bi aldeek elkarri aitortu diote legezko gaitasun nahikoa eta beharrezkoa dutela luzapen-akordio hau
egiteko.
ADIERAZTEN DUTE
Lehenengoa.- 2018ko azaroaren 26an, lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuten Euskal Autonomia
Erkidegoko Administrazio Orokorrak, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak eta Zarauzko
Udalak, Zarauzko udalerrian babes sozialeko etxebizitzak sustatzeko 7. eremuan – Azken Portu –.
Bigarrena.- Hitzarmen horren arabera, Zarauzko Udalak konpromisoa hartu zuen, alde batetik,
lurzati bat eremutik bereizteko, eta, bestetik, lurzati hori doan lagatzeko akordioaren bidez kargarik gabe
lagatzeko; eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak etxebizitza sustatzeari
lotutako eraikuntza- eta urbanizazio-obrak egiteko betebeharra hartu zuen.
Horren aurretik, Zarauzko Udalak udal-plangintzaren aldaketa bat formulatu eta onartu behar
zuen, bereizi beharreko lurzatiaren zatian etxebizitza-erabilera gaitzeko eta babes sozialeko etxebizitzen
sustapena gauzatzeko.
Hirugarrena.- Zarauzko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Aldaketa Puntuala – Azken Portu
– 2022ko martxoan onartuko da behin betiko, eta, beraz, ezin izan dira hitzarmenean ezarritako gainerako
konpromisoak gauzatu.
2018an sinatutako hitzarmenaren indarraldia 2022ko azaroaren 26an amaitzen denez, ez dago hura
gauzatzeko denborarik, eta, beraz, beharrezkoa da hitzarmenaren luzapena izapidetzea, bi administrazioek
hartutako konpromisoak gauzatu ahal izateko.
Laugarrena.- Hitzarmenaren hamaikagarren klausularen arabera, akordioaren indarraldia 4
urtekoa zen. Hala ere, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 49.h) 2
artikuluan ezarritakoaren arabera, klausula horrek ere adierazten zuen aurreikusitako epea amaitu aurreko
edozein unetan hitzarmenaren sinatzaileek aho batez adostu zezaketela hitzarmena luzatzea, beste lau
urterako gehienez, edo hitzarmena azkentzea.
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Bosgarrena.- Alderdien artean orain arte lortutako lankidetza eta koordinazioa egokiak izan
direnez, eta lankidetza horrekin jarraitzeko eta etxebizitza egoki bat legez okupatzeko eskubidearen
eraginkortasunaren eta jardunen arteko koherentziari eusteko eta Hitzarmenak aipatzen dituen Euskadiko
etxebizitza-politikaren gainerako printzipio gidariak betetzen jarraitzeko asmoz, bi alderdiek
beharrezkotzat jotzen dute 2018ko azaroaren 26an sinatutako hitzarmena luzatzea, bertan jasotako helburu
guztiak betetzeko.
Horiek horrela, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Sailak eta
Zarauzko Udalak honako hau
ADOSTU DUTE:
BAKARRA.- 4 urtez luzatzea (2026ko azaroaren 26ra arte) Eusko Jaurlaritzako Ingurumen,
Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren eta Zarauzko Udalaren artean 2018ko azaroaren 26an
sinatutako hitzarmena, Zarauzko udalerrian 7. – Azken Portu eremuan babes sozialeko etxebizitzak
sustatzeko.
Ados daudela adierazteko, eta dagozkion ondorioetarako jasota gera dadin, alderdiek luzapen-akordio hau
sinatu dute,

12.- ZARAUZKO HIRI ANTOLAMENDUAREN PLAN OROKORRAREN
ALDAKETA: 7 AREAKO – OD AZKEN PORTU-LANPARDO PARTZELA, ETA 12-3
AREA –OD KORTAZAR-. BEHIN BETIKO ONESPENA.
Espedientea: 2018H7000013

http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=12
Akordio-proposamena irakurri ondoren, proposamena bozkatu dute emaitza
honekin:
Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

19
—
1

10 EAJ-PNV, 7 EH Bildu, 2 PSE-EE
1 Podemos-Equo Berdeak

Beraz, adierazitako gehiengoarekin, Udalbatzarrak erabaki hau hartu du:
Zarauzko Udalak plan orokorra aldatzeko espedientea abiatu zuen, partzela
hauei antolamendu eta kalifikazio berria emateko: Lanpardo kalea 1 (7 area —OD Azken
Portu—) eta Kortazar (12.3 area). Honako hauek dira helburuak:
—
—

Lanpardo partzelan etxebizitza babestuak (25 inguru) eta garajeak eraikitzea.
Kortazar partzelan ekipamendu publikoa eta garajeak eraikitzea.

Espedienteari ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren prozedura
aplikatu zitzaion. Ingurumen-organoak, 2021eko martxoaren 2ko ebazpenaren bidez,
derrigorrezko ingurumen-txosten estrategikoa egin zuen.
2021eko irailaren 30eko osoko bilkuran, Udalbatzarrak behin-behineko onespena
eman zion Plan Orokorraren aldaketari.
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2021eko abenduaren 21ean, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde
Antolamendurako Batzordeak aldaketa-proposamenaren aldeko txostena egin zuen.
Espedientea Lurraldeko informazio-batzordean eztabaidatu zen.
Espedientea aztertu eta eztabaidatu ondoren, Udalbatza osatzen duten 21
kideetatik bilkuran dauden 19 zinegotzien aldeko botoarekin eta, beraz, legezko
gehiengo osoaren “quorum”arekin, Udalbatzarrak honako hau
ERABAKI DU
Lehenengoa.- Behin betiko onespena ematea Hiri Antolamenduaren Plan
Orokorraren aldaketari, partzela hauei antolamendu eta kalifikazio berria emateko:
Lanpardo (7 area —OD Azken Portu—) eta Kortazar (12.3 area).
Behin betiko onespeneko dokumentua 2021eko abenduko dokumentu bategina
da. Bertan jasota datoz Etxebizitza Sailburuordetzak Lanpardo kalea 1 partzelari buruz
egindako txosten teknikoko proposamenak (2021eko abenduaren 13ko txostena).
Bigarrena.- Planean aurreikusitakoa gauzatzean, aintzat hartuko dira
ingurumen-dokumentuan eta ingurumen-txosten estrategikoan adierazitako neurri
babesleak eta zuzentzaileak, eta bereziki, zaratari buruzko neurriak.
Hirugarrena.- Onartutako dokumentua Foru
plangintzaren erregistro administratibora bidaltzea.

Aldundiaren

hirigintzako

Horren ondoren, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira behin
betiko akordioaren testu osoa eta hirigintzako ordenantzak. Halaber, behin betiko
onespenaren akordioa lurralde historikoan gehien zabaltzen den egunkarian
argitaratuko da.

Arratsaldeko zortzietan, Alkate jaunak bilkura eten egin du, Covidaren
inguruko segurtasun neurriak direla eta, aretoa aireztatzeko. Handik hamar minutura,
zortziak eta hamarrean, berriro ekin diote bilkurari.

13.- ZARAUZKO MARIA ETXETXIKI ZENTROAREN ERABILERA ETA
KUDEAKETA OSOA EGITEKO KONTRATUA LUZATZEA.
Espedientea: 2016I1200023

http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=13
2017ko apirilaren 10ean egindako bilkuran, Tokiko Gobernu Batzarrak erabaki
zuen EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA enpresari adjudikatzea MARIA
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ETXETXIKI ZENTROAREN ERABILERA ETA KUDEAKETA OSOA

egiteko kontratua. Kontratua

2017ko apirilaren 26an sinatu zen.
Kontratuak hiru urteko iraupena du, formalizatzen denetik kontatzen hasita.
Dena den, urtez urte luzatu ahal izango da; baina iraupen osoa, luzapen eta guzti,
gehienez ere sei urtekoa izango da.
Ikusita Gizarte Zerbitzuetako Departamentuaren proposamena, eta Herritarren
arloko informazio-batzordeak irizpena eman ondoren, Udalbatzarrak, aho batez,
honako hau
ERABAKI DU
MARIA ETXETXIKI ZENTROAREN ERABILERA ETA KUDEAKETA OSOA

egiteko

kontratua urtebete luzatzea, 2022ko apirilaren 27tik 2023ko apirilaren 26ra arte.
Luzapen hau azkena izango da, eta, bukatu ondoren, enpresa adjudikaziodunak
adjudikazioaren xede den zerbitzua ematen jarraitu beharko du, harik eta adjudikaziodun
berriak zerbitzua bere gain hartu arte. Bitarte horretan kontratuan aurreikusitako prestazioak
jasoko ditu.

14.- UDALTZAINGOKO PLAN ZUZENTZAILEA
Espedientea: 2022UUUU0007

http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=14
Akordio-zirriborroa irakurri eta gero, proposamena eztabaidatu eta bozkatu
dute. Bozketak emaitza hau izan du:
Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

13
7
—

10 EAJ-PNV, 2 PSE-EE, 1 Podemos-Equo Berdeak
7 EH Bildu

Ondorioz, Udalbatzarrak adierazitako gehiengoarekin, honakoa erabaki du:
2021eko ekainean, Zarauzko Udaltzaingorako erreferentziazko plan
zuzentzailearen definizioa egitea erabaki zen. Planaren helburua zen Udaltzaingoak
dituen beharrei eta antolakuntzari buruz hausnartzea, hemendik aurrera sortuko diren
erronkei aurre egiteko.
Hiru enpresari aurrekontuak eskatu ondoren, PKF Attest enpresari eskatu zaio
plan estrategikoa definitzeko proiektua egitea.
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Plan estrategikoa aurrera eramateko, Udaltzaingoko Zuzendaritza Batzordeak,
Lan Taldeak eta hainbat interes taldek barruko eta kanpoko faktoreak aztertu dituzte,
eta analisi ezberdinak eginez, diagnostiko egoki bat lortu dute.
Hori guztia kontuan hartuta, eta Antolakuntzako informazio-batzordeak
irizpena eman ondoren, Udalbatzarrak, gehiengoz, honako hau ERABAKI DU:
Zarauzko Udaltzaingoko Plan Zuzentzailea onartzea.

15.- 2022. URTEAN ZARAUZKO UDALERRIKO IKASTETXEEI
PROGRAMA OSAGARRIAK EGITEKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI
ESPEZIFIKOAK.
Espedientea: 2022LLLL0001

http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=15
2021eko azaroaren 25ean egindako bilkuran, Udalbatzarrak hasierako onespena
eman zion ZARAUZKO UDALEKO DIRULAGUNTZEN ORDENANTZA OROKOR ARAUTZAILEARI.
Jendaurreko erakustaldian alegaziorik eta iradokizunik aurkeztu ez zenez,
ordenantza haren behin betiko testua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
2022ko otsailaren 21ean (34. zk.).
Orain, Udaleko departamentu bakoitzak 2022 urtean emango dituen
dirulaguntzen oinarri espezifikoak onartu behar dira; oinarriok, gutxienez, xedapen
hauetan jarritako edukia izango dute: Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Legearen
17. artikulua eta hura garatzen duen erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege
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Dekretu bidez onartutakoa).
Departamentuak aurkeztutako proposamena ikusita, eta Herritarren informaziobatzordeak aldeko irizpena egin ondoren, Udalbatzarrak, aho batez, honako hau
ERABAKI DU
Lehena.- ZARAUZKO UDALERRIKO IKASTETXEEI PROGRAMA OSAGARRIAK EGITEKO
onartzea.

DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ESPEZIFIKOAK -2022 URTEA-

Bigarrena.- Oinarri horiek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren weborrian argitaratzea.
Hirugarrena.- Aurreko OINARRI ESPEZIFIKOAK berariaz indargabetzea.
2022. URTEAN ZARAUZKO UDALERRIKO IKASTETXEEI PROGRAMA OSAGARRIAK EGITEKO
DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ESPEZIFIKOAK.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Helburua
Eskaerak
Prozedura
Dirulaguntza emateko irizpide objektiboak
Zuzkidura eta aurrekontuko partida
Ebazpena: Organo eskudunak eta jakinarazpen-epea.
Dirulaguntzaren xedea justifikatzea (kontabilitateko liburuak eta erregistroak, epeak eta forma,
ordainketa aurreratuak...)
Dirulaguntzen abonua eta aurrerakinak
Publizitatea
Araudia

1. HELBURUA
Oinarri hauen helburua da Zarauzko udalerriko irakaskuntza arautuko zentroek dirulaguntzak eskatzeko
eta horiek, norgehiagoka araubidez, emateko prozedura arautzea. Ikastetxeek garatutako jarduera eta
programen interesa bat etorriko dira Hezkuntza departamentuaren programen helburuekin, beti ere Udal
Eskola Kontseiluari kontsultatu ondoren.
Dirulaguntza hauek eskola-batzordeek bultzatutako jarduerak finantzatzeko sortu dira, eta hezkuntzaeskaintza osatzea dute helburu.
Espresuki dirulaguntzen emakidatik kanpo utziko dira irakaskuntza arautuko ikastetxeak ez diren
erakunde guztiak.
Honako helburuak dituzten ekintza osagarri hauek egiteko eskatu ahal izango dira dirulaguntzak:
1.
2.
3.
4.

Eskola-komunitatearen (ikasleak, irakasleak, gurasoak) bizikidetzan hobekuntza ekar
dezaketenak.
Ikaslearen kreatibitatea, gaitasun pertsonalak eta autoestimua bultzatzen lagunduko dutenak.
Giza eskubideen eta bakearen kulturaren defentsa bultzatzera bideratutakoak.
Ohitura osasuntsuak bultzatzera bideratutakoak: elikadura, higienea, kirola, aisia, sexuharremanak.
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5.
6.
7.

Gizarte-gaietan parte-hartzeko eta inplikatzeko kultura (asoziazionismoa, elkartasuna, kultur
integrazioa, auzolana…) bultzatzera bideratutakoak.
Lan-arriskuen prebentziora bideratutakoak.
Ingurumenarekiko sentsibilizatzera bideratutakoak.

Egingo diren jarduerek beren helburuen artean beti izan beharko dute eskolako giroa hobetzen laguntzea.
Dirulaguntzak jarduera hauek egiteko eskatu ahal izango dira:
1.
2.
3.

Euskal kulturarekin lotutako jarduerak, hala nola folklorea eta gorputz-adierazpena.
Zarauzko udalerriko ezaugarri nagusiak ezagutzeko jarduerak.
Hezkuntza departamentuak Udal Eskola Kontseiluari entzun ondoren onartu eta baimendutako beste
guztiak.

Diruz lagundutako jarduerak koordinatzea eta ikuskatzea Hezkuntzako Udal Ordezkaritzari dagokio.
2. ESKAERAK
Eskolaurre, LH, DBH, Batxilergoa eta Zikloetarako eskolak ematen diren Zarauzko irakaskuntza arautuko
ikastetxeek eta APA Orokieta H.E.- Balurdin Guraso Elkarteak eskatu ahal izango dituzte dirulaguntzak.
Legearen arabera eratuak eta dagozkien erregistroetan inskribatuak izan behar dute, behar den IFK izan eta
beren jarduera Zarauzko udalerrian garatu. Halaber, zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzakoak eta Udal
honetako betebeharrak egunean izan beharko dituzte.
Eskaerek baldintza hauek bete beharko dituzte:
1.

Hezkuntza Sailaren urteko deialdian zehazten den eskabide ofizialaren eredua betez egin beharko dira.

2.

Programa edo jardueraren ordezkari edo pertsona arduradunak dirulaguntza eskatzeko inprimaki
ofizialaren gelaxka GUZTIAK beteko ditu.

Inprimakiak, behar bezala eta osorik beteta, telematikoki Udaletxeko Erregistro Orokorrean hilabeteko
epean aurkeztu beharko dira, dagokion deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
hurrengo egunetik kontatzen hasita.
Eskaerarekin batera Zarauzko Udaleko Ordenantza Orokorreko 14. artikuluan ezarritako dokumentazioa
aurkeztuko da.
3. PROZEDURA
Dirulaguntzak emateko prozedura Zarauzko Udaleko Ordenantza Orokorrean ezarritakoa izango da.

4. DIRULAGUNTZARAKO IRIZPIDEAK
1. Dirulaguntzak emateko ondorengo puntuak hartuko dira kontuan, eta eskaerarekin batera doan memoria
labur batean egiaztatu beharko dira:







Jarduera zentroaren urteko planaren eta hezkuntza-proiektuaren barne hartuta egotea.
Programa eta hezkuntza-kalitatea optimizatzea.
Udalerria sustatzea.
Ikasleen prestakuntza eta garapen pertsonala.
Zentroak euskararen erabilera sustatzea.
Genero-ikuspegia txertatzea, emakume eta gizonen egoera, baldintza eta premia desberdinak kontuan
hartuta.
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2.- Banaketa ikastetxeko aktibitateetan parte hartu duten talde kopuruaren araberakoa izango da
derrigorrezko hezkuntzan eta erabiltzaile kopuruaren araberakoa, besteetan.
Dirulaguntza osoaren % 70 derrigorrezko hezkuntzan banatuko da eta % 30, besteetan.
3.- Dagokion partidako aurrekontu-kontsignazioaren mugara arteko dirulaguntzak emango dira.
4.- Salbuespen gisa, banku-bermeko gastuak diruz lagundu ahal izango dira, diruz lagundutako jarduera
modu egokian prestatzeko edo burutzeko ezinbestekoak baldin badira, eta horien onarpena Balioespen
Batzordearen iritzira utziko da.
5. ZUZKIDURA ETA AURREKONTUKO PARTIDA
Dirulaguntzen zuzkidura eta aurrekontuko partidak Hezkuntza Sailaren urteko deialdietan ezarriko dira.

6. EBAZPENA
Ebazpena Zarauzko Udaleko Ordenantza Orokorrean ezarrita dagoenari jarraiki egingo da.
Organo eskudunak


Antolamendua eta instrukzioa (Instrukzio-organoa): Hezkuntza departamentuko arduraduna.



Azterketa eta balioespena (Balioespen Batzordea): Kide anitzeko organo bat, dirulaguntza ematen duen
Saileko informazio-batzordeko kideek osatutakoa.



Ebazpena (Organo eskuduna): Alkatetzari edo Tokiko Gobernu Batzarrari egokituko zaio, Udalaren
administrazio-antolamenduan une bakoitzean indarrean diren eskumenekin eta aldi bateko
eskuordetzeekin bat etorriz.

Jakinarazpen-epea
Dirulaguntzak emateko jakinarazpen-epea Zarauzko Udaleko Ordenantza Orokorrean ezarritakoa izango
da.

7. DIRULAGUNTZAREN ERABILERAREN JUSTIFIKAZIOA
Dirulaguntzaren erabileraren justifikazioa Zarauzko Udaleko Ordenantza Orokorrean ezarritakoari jarraiki
egingo da, eta Hezkuntza Sailaren urteko deialdian ezartzen den epean aurkeztu beharko da.
Justifikazio-kontuak gutxienez informazio hau izan beharko du barne:
1.

Dirulaguntzaren emakidan ezarritako baldintzak bete direla justifikatzeko jarduera-memoria bat,
burututako jarduerak eta lortutako emaitzak adierazteko.

2.

Memoria ekonomiko bat, egindako jardueren kostua justifikatzeko, eta hauek barne hartuko dituena:
1.

Jardueraren gastuen eta inbertsioen zerrenda sailkatu bat, hartzekodunaren eta dokumentuaren
identifikazioa, zenbatekoa, jaulkipen-data, eta hala badagokio, ordainketa-data biltzen dituena.
Dirulaguntza aurrekontu baten arabera ematen bada, gertatutako desbiderapenak adieraziko dira.
Urteko edo ikasturte oso bateko dirulaguntzen kasuan, dirulaguntza kobratuko den kontukorronte/euskarriko mugimendu guztien xehetasuna aurkeztuko da, hain zuzen ere, diruz
lagundutako epealdian egindakoa.
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2.

Aurreko paragrafoan aipatzen den zerrendako gastuaren frogagiriak, edo pareko froga-balioko
edo administrazio-eraginkortasuneko dokumentuak, dirulaguntza publikoaren xedea bete izana
ziurtatu ahal izateko.

3.

Diruz lagundutako jardueraren kostu orokor edota zeharkako kostuak aldez aurreko portzentaje
edo kantitate zehatz baten bidez konpentsatuko dira, justifikatu behar izan gabe.

4.

Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten beste diru-sarrera edo dirulaguntzen zerrenda
xehatu bat, zenbatekoa eta beren jatorria adierazten dituena.

5.

Hala badagokio, aplikatu gabeko geldikinen kasuan, diru-itzuleraren eta horietatik sortutako
interesen ordainketa-gutuna.

Gastuen frogagiriak dituen justifikazio-kontua erabiliz gero, aldez aurretik ezarriko da justifikaziorik
behar izango ez duen goren muga (portzentajea) edota kopurua. Goren muga edota kopuru zehatza
Hezkuntza Sailaren urteko deialdian ezarriko da.

8. DIRULAGUNTZEN ABONUA ETA AURRERAKINAK
Dirulaguntzen abonua Zarauzko Udaleko Ordenantza arautzailean ezarritakoari jarraiki egingo da.
Ordainketa aurreratuak egin ahal izango dira justifikazioaren aurretiko fondo-entrega moduan,
dirulaguntzei atxikitako jarduerak burutzeko nahitaezko finantzaketa gisa, aurrez behar bezala
justifikatutako eskaera eginda. Nolanahi ere, azken zatiaren abonua egindako gastuaren justifikaziora
baldintzatuta geratuko da.
Dirulaguntzaren abonua ikastetxeek eskolaz kanpoko jarduerak egiteagatik ordaindu beharrekoa kontuan
izan gabe egingo da.

9. PUBLIZITATEA
Dirulaguntzen onuradunak diruz laguntzeko den edozein programaren, jardueraren, inbertsioren edo
jardunen izaera publikoari buruzko publizitatea egin beharko du, euskaraz edo euskaraz eta erdaraz.
Publizitate horretan Zarauzko Udaleko Hezkuntza Sailaren erakunde-irudia txertatu beharko da
derrigorrez, eta baita finantzaketa publikoari buruzko hitzak ere txartel, plaka oroigarri, material inprimatu,
euskarri elektroniko edo ikus-entzunezko, edo komunikabideetan egindako aipamenetan.

10. ARAUDIA
Oinarri berezi hauetan aurreikusi ez den orotan arau hauek aplikatuko dira: azaroaren 17ko Dirulaguntzen
38/2003 Lege Orokorra (azaroaren 18ko BOE); horren garapenerako Erregelamendua, uztailaren 21eko
887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua (uztailaren 25eko BOE); eta Zarauzko Udalak eta bere Erakunde
Autonomoek dirulaguntzak emateko Ordenantza Orokor arautzailea.

16.2022.
URTEAN
PAREKIDETASUN
DEPARTAMENTUKO
DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ESPEZIFIKOAK
Espedientea: 2022F9990001

http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=16
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2021eko azaroaren 25ean egindako bilkuran, Udalbatzarrak hasierako onespena
eman zion ZARAUZKO UDALEKO DIRULAGUNTZEN ORDENANTZA OROKOR ARAUTZAILEARI.
Jendaurreko erakustaldian alegaziorik eta iradokizunik aurkeztu ez zenez,
ordenantza haren behin betiko testua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
2022ko otsailaren 21ean (34. zk.).
Orain, Udaleko departamentu bakoitzak 2022 urtean emango dituen
dirulaguntzen oinarri espezifikoak onartu behar dira; oinarriok, gutxienez, xedapen
hauetan jarritako edukia izango dute: Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Legearen
17. artikulua eta hura garatzen duen erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege
Dekretu bidez onartutakoa).
Departamentuak aurkeztutako proposamena ikusita, eta Herritarren informaziobatzordeak aldeko irizpena egin ondoren, Udalbatzarrak, aho batez, honako hau
ERABAKI DU
Lehena.- PAREKIDETASUN DEPARTAMENTUKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI
ESPEZIFIKOAK -2022 URTEA- onartzea.
Bigarrena.- Oinarri horiek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren weborrian argitaratzea.
Hirugarrena.- Aurreko OINARRI ESPEZIFIKOAK berariaz indargabetzea.
2022. URTEAN PAREKIDETASUN DEPARTAMENTUKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI
ESPEZIFIKOAK
1. Helburua
Oinarri hauen helburua da Parekidetasun Departamentuak era estrukturalean garatzen dituen jarduera,
programa eta proiektuen osagarri direnak egiten dituzten pertsona fisikoek eta irabazi-asmorik gabeko
erakundeei edo elkarteei norgehiagoka araubidez emango zaizkien dirulaguntzen prozedura arautzea,
bikoiztasunak berariaz saihestuz. Adibidez, honako hauek:

-

Emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasuna sustatu eta bultzatzea eta haien arteko
desberdintasunak gainditzea.

-

Zarauzko emakumeen asoziazionismoa sustatzea eta sare instituzional, sozial eta kulturalean haien
parte-hartzea indartzea.

-

Zarauzko herritarrak eskubide eta aukera berdintasunaren arloan sentsibilizatzea eta kontzientziatzea.

-

Ikerketa, sentsibilizazio eta dibulgazioko jarduerak egitea, aukera berdintasunaren inguruan eta
emakumeen eskubideen sustapen eta defentsaren alorrean.

-

Emakumeen aurkako biolentzia prebenitzeko eta desagerrarazteko, biktimen eskubideak
defendatzeko eta horien susperraldi pertsonala eta normalizazio soziala bultzatzeko jarduerak egitea.
Udalak sustatzen dituen jardueren osagarri izango dira jarduera horiek.

Emakumeen parte-hartze aktiboa nahiz emakumeen eta gizonen arteko aukera- berdintasuna
bultzatzeko jarduerak sustatzen dituzten erakundeen sorrera bultzatzea.
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-

Erantzukizun pertsonalen, familiarren eta profesionalen arteko
sentsibilizatzeko eta kontziliazio-neurriak sustatzeko jarduerak egitea.

-

Emakumeen eta gizonen arteko eskubide eta aukera-berdintasuna bultzatzeko beste jarduera batzuk
egitea.

kontziliazioaren

beharraz

Deskribatutako jarduerak eta/edo ekintzak diruz lagundu ahal izateko, aurkeztutako proiektua Zarauzko
herrian garatu eta egin beharko dute eta ekintzok ez zaizkie elkarte edo erakunde sustatzailearen kideei
bakarrik zuzenduko.
Deialdiaren urteko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean egindako jarduerak lagunduko dira diruz.

2. Onuradunak
Dirulaguntza hauek pertsona fisikoek eta irabazi-asmorik gabeko elkarteek eskatu ahal izango dituzte;
legearen arabera eratuta eta dagozkien erregistroetan inskribatuta egongo dira, beren IFZ izango dute, eta
Zarautzen edukiko dute beren egoitza edo ordezkaritza iraunkorra eta beren jarduera Zarauzko udalerrian
garatuko dute.
Salbuespen gisa, udalerriarentzat interesgarriak diren jarduerak ere laguntza jaso ahal izango dute, nahiz
eta elkarte edo erakunde eskatzaileak Zarautzen ordezkaritza ofizialik ez izan.
3. Onuradunak izateko debekua
Oinarri hauetan araututako dirulaguntzak ezingo ditu jaso ondorengo zirkunstantziaren batean dagoen
erakundeak:
 38/2003 Legeak, azaroaren 17koak, dirulaguntzenak, 13.2 artikuluan zerrendatutako edozein.
 26/2015 Lege Organikoak, uztailaren 28koak, ezarritakoari jarraikiz, sexu-delituengatik
administrazio-, lan- edo zigor-arloko zehapenak jaso dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoei.
 Emakume eta Gizonen Benetako Berdintasunari buruzko martxoaren 22ko 3/2007 Lege
Organikoan eta Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean ezarritako betekizunak
betetzen ez dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoei.
 Emakume eta gizonen arteko berdintasunaren printzipioaren aurkako helburuak, sarbidesistemak, funtzionamendua, ibilbidea, jarduera, antolaketa edo estatutuak dituzten, eta sexuaren,
ideologiaren, jaioterriaren, nazionalitatearen edo sexu-joeraren ziozko diskriminazioa egiten duten
pertsona fisiko nahiz juridikoei (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Zarauzko Udal
Ordenantzaren 38.artikulua).
 Berdintasunerako eta sexuagatik diskriminatuta ez izateko eskubidea urratzeagatik administrazio, lan- edo zigor-arloko zehapenak jaso dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoei (Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako Zarauzko Udal Ordenantzaren 38. artikulua).
Erakundeak, kasuen arabera, lekukotza judizialaren bidez edo ziurtagiri bidez egiaztatu dezake onuradun
izaera lortzeko debekuetan sartuta ez dagoela. Eta agiri horiek eskuratu ezin direnean, horien ordez,
erantzukizunpeko aitorpenarenak aurkez daitezke .
4. Diruz laguntzeko gastuak
Gastu hauek dira diruz laguntzeko modukoak: diruz lagundutako jardueraren izaerari inolako zalantzarik
gabe erantzuten diotenak, behar-beharrezkoak direnak, eta deialdian jarritako epean egiten direnak.
Dirulaguntzaren deialdian zehaztutako justifikazio-epea bukatu aurretik egindako ordainketa hartuko da
gastutzat.
Diruz lagun daitezkeen gastuen erosketa-prezioa inoiz ez da izango merkatuko balioa baino handiagoa.
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5. Eskaerak
Udalaren Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dira eskaerak: Etxezabala – Herritarren Arreta Zerbitzua
(HAZ)
Eskaerak aurkezteko epea urteko deialdian jarriko da.
Parekidetasun Departamentuaren dirulaguntzen urteko deialdian zehazten den eskabide ofizialaren
ereduko atal guztiak betez egin beharko dira eskaerak. Deialdian eskatutako dokumentazioa aurkeztu
beharko da eskaerarekin batera eta derrigorrez:
-

Erakunde eskatzailearen arduradunaren edo ordezkariaren NANaren kopia.

-

Entitate eskatzailearen IFZren kopia, hala badagokio.

-

Diruz lagundua izan nahi duen proiektuaren, jardueraren edo programaren jatorrizkoa, entitate
eskatzailearen organo eskudunak onartutakoa.

-

Programaren gastuen (kontzeptua eta zenbatekoak) eta sarreren (jatorria eta zenbatekoa) aurrekontua.

-

Erantzukizunpeko adierazpena, beste departamentu, instituzio, erakunde eta abarretan egindako
dirulaguntza-eskaerak edo, hala badagokio, emanda daudenak jasotzen dituena.

-

Jardueraren hedapenean aurreikusitako euskararen tratamendua, dagokion inprimakia beteta.

-

Zerga-betebeharrak, Gizarte Segurantzakoak eta Zarauzko Udalekoak egunean dituela, eta onuradun
izateko Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13. artikuluan adierazitako inolako debekurik ez
daukatelaren erantzukizunpeko adierazpena.

Pertsona edo entitate eskatzaileari interesgarri iruditzen zaion dokumentazioarekin osatu ahal izango du
dokumentazio hori.
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arau Orokorra, Datu
Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Legearen zortzigarren
xedapen gehigarria eta, oro har, 39/2015 Legearen 28. artikuluan jasotako aurreikuspena aplikatuz, ez da
beharrezkoa izango interesdunak baimena ematea laguntzak eta dirulaguntzak kudeatzeko; eta
administrazioak, bere eskumenen barruan, datuen zehaztasuna frogatzeko eta bere esku dauden edo beste
edozeinek egin dituen dokumentuak kontsultatzeko eta biltzeko behar diren egiaztapenak egin ahalko ditu.
Eskaera orria edo harekin batera aurkeztu beharreko agiriek akatsen bat badute edo osatu gabe baldin
badaude, erakunde eskatzaileari hamar egun balioduneko epea emango zaio akatsok zuzentzeko, urriaren
1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 68.1 artikuluan
jarritakoaren arabera; eta gainera adieraziko zaio, hala egiten ez badu, bere eskaera bertan behera uzten
duela pentsatuko dela, lege horrek berak 21 artikuluan jasotakoaren arabera.
6. Elkarte onuradunen betebeharrak
Hauek dira erakunde onuradunaren betebeharrak, eranskinetan jasotakoez gain:
— Dirulaguntzaren oinarrian dagoen helburua bete, proiektua gauzatu, jarduera egin edo portaera izango
du.
— Organo emailearen edo erakunde laguntzailearen aurrean justifikatuko du betebeharrak eta baldintzak
bete dituela, jarduera egin duela eta bete dituela dirulaguntza emateko edo gozatzeko bete beharreko
helburuak.
— Diruz lagundutako jarduera garatzeko eta bere zehaztapenak betetzeko behar diren baimen guztiak
lortuko ditu.
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— Organo emaileak egin beharreko egiaztapen-jarduerak onartu eta haiek egiten lagunduko du,
indarrean dagoen araudiaren arabera; era berean, kontrol-organoek egindako egiaztapen eta kontrol
finantzieroko beste edozein jarduera ere onartu eta egiten lagunduko du; eta aurreko jarduerak egiteko
eskatzen zaion informazio guztia emango du.
— Emakidaren ebazpen-proposamena egin aurretik zerga-betebeharrak, Gizarte Segurantzakoak eta
Zarauzko Udalarenak egunean dituela egiaztatuko du.
Erakunde eskatzaileak bere eskaeran baimena sartu ahal izango du, organo emaileak ziurtagiri
telematikoen bidez lor dezan zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak bete izanaren
egiaztapena; eta kasu horretan ez ditu horiei dagozkien ziurtagiriak ekarri beharko.
Urriaren 13ko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 28.2.
artikuluan eskubidea aitortzen die herritarrei, lehendik Administrazioaren esku dauden agiriak ez
aurkezteko. Hortaz, Zarauzko Udalarekiko zerga-betebeharrak egunean dituela egiaztatzeko, tokiko
erakundeak berak espedienteari erantsiko zaion ziurtagiri bat egingo du.
 Kontabilitate-liburuak, erregistro izapidetuak eta behar bezala ikuskatutako gainerako dokumentuak
edukitzea, kasu bakoitzean onuradunari aplikatzekoa den merkataritzako eta sektoreko legeriak
eskatutako baldintzetan.
— Hartutako fondoen aplikazioa justifikatzen duten dokumentuak, dokumentu elektronikoak barne, lau
urteko epean gordeko ditu, egiaztapen- eta kontrol-jardueren aztergai izan daitezkeelako.
— Organo emaileari jakinaraziko dio, hala badagokio, nazioko edo nazioarteko edozein administrazio edo
erakunde publiko zein pribatutatik diruz lagundutako jarduera finantzatzen duten beste dirulaguntza,
laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuk lortu izana.
— Dirulaguntza emateko kontuan izan den edozein zirkunstantzia objektibo zein subjektiboren aldaketa
jakinaraziko du.
— Jasotako fondoak itzuliko ditu, ordenantza orokorrean aurreikusitako kasuetan.
— Diruz lagundutako jardueraren zabalkunde-ekintzetan, Zarauzko Udalak diruz lagundutakoa dela
adierazi beharko da.
— Jarduera egitean, pertsonen oinarrizko eskubideak eta indarrean dauden legeak errespetatuko dira.
Euskararen erabilera normalizatzeko eta sustatzeko udal araudiaren arabera, ondorengo irizpideak jartzen
dira:
 Diruz lagundutako jarduera guztietan bermatuko da euskararen erabilera. Jarduerak euskaraz edo ele
bitan egingo dira. Mezu idatziak (kartelak, esku-orriak, gonbidapenak, deialdiak, publizitatea...) eta
ahozko komunikazioak (aurkezleak, hizlariak, musika…) gutxienez euskaraz egingo dira, eta, ele bitan
eginez gero, euskarari lehentasuna emanda. Diruz lagundutako jarduera euskaraz egiten bada,
euskaraz idatzi eta ezagutaraziko da.
 Haur, nerabe eta gazteentzat bereziki antolatutako jarduera guztiak euskaraz egingo dira. Euskararen
erabilera bermatuko da arlo guztietan, hedapenean eta jarduera bera gauzatzerakoan.
 Dirulaguntzaren onuradunak hizkuntzaren tratamendua aurreikusi egingo du hirugarrenekin
zerbitzuak kontratatzerakoan edo honakoak egiterakoan: bilerak, hitzaldiak, jendaurreko ekitaldiak,
idatzizko komunikazioa (informazio-orriak, kartelak, gutunak, oharrak…), megafonia, web-orria,
WhatsApp-taldea…
 Dirulaguntza justifikatzeko txostena, lehentasunez, euskaraz idatziko da, interesdunek bi hizkuntza
ofizialetako edozeinetan harremanak izateko duten eskubideari utzi gabe.
Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzeko udal araudiaren arabera ondorengo baldintzak
jartzen dira:
 Elkartearen estatutuetan, kideak onartzeko prozesuetan eta haren funtzionamenduan ezingo dute
diskriminaziorik egin sexua, ideologia, jatorri etnikoa, nazionalitatea edo sexu orientazioagatik.
 Programan edo jardueran genero ikuspegia txertatuko dute, kontuan izanda gizonen eta emakumeen
egoerak, baldintzak eta beharrak desberdinak direla.
 Dokumentazio, publizitate, irudi edo material guztietan sexismorik gabeko komunikazio
barneratzailea erabiltzea. Emakumeak diskriminatzen dituen edozein irudi edo estereotipo sexista
saihestea; eta berdintasun-balioak, emakume eta gizonen presentzia orekatua, dibertsitatea,
erantzunkidetasuna, rol-aniztasuna eta genero-identitate anitzak erakusten dituzten irudiak sustatzea.
 Dirulaguntza justifikatzeko memorian sexuaren araberako datuak ematea (kopuru absolutuetan edo
portzentajeetan).
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 Antolatutako jarduera, ekitaldi edo ikuskizunak eduki sexistarik gabekoak izatea.
7. Prozedura
Zarauzko Udaleko Ordenantza Orokor arautzailean jarritako prozedura jarraituko da dirulaguntzak
emateko.
8. Balorazio irizpideak
Irizpide eta balorazio-muga hauek kontuan izanda onartuko diren proiektuak hautatuko dira (gehienez 100
puntu). Gutxienez 50 puntu lortzen ez dituzten proiektuak ez dira diruz lagunduko.
-

Proiektua testuinguruan kokatzea eta bere kalitatea: gehienez 50 puntu.
o Aurreanalisia eta proiektuaren beharraren justifikazioa.
o Proiektuaren kalitatea eta bideragarritasuna.
o Proiektuaren arduradunen eta/edo betetzaileen espezializazioa eta/edo esperientzia
profesionala berdintasunean.
o Programa edo jardueraren helburuak eta edukiak egokiak izatea emakumeen eskubideak
defendatzeko, emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko, eta/edo indarkeria sexista
ezabatzeko.

-

Proiektua berritzailea izatea; sentsibilizazioaren eta/edo prebentzioaren arloan ikuspegi eta/edo
estrategia berriak proposatzea: gehienez 10 puntu.
Proiektuaren kostuaren eta onuradun kopuruaren artean koherentzia izatea: gehienez 5 puntu.
Zailtasun bereziak dituzten emakumeentzako, ezberdinkeria handiagoko egoeran daudenentzako
eta/edo diskriminazio edo bazterkeria egoeran daudenentzako proiektuak izatea (emakume
atzerritarrak, zaintzaileak, etxeko langileak, dibertsitate funtzionala dutenak…): gehienez 5 puntu.
Dirulaguntza jasotzen duten elkarteen ardura-postuetan eta erabakitzeko organoetan emakumeen
parte-hartzea gutxienez % 40koa izatea.: gehienez 5 puntu
Dirulaguntza jasotzen duten elkarteen osaeran emakumeen parte-hartzea gutxienez % 40koa izatea.:
gehienez 5 puntu
Taldean eta sarean egiten diren proiektuak eta prozesuak izatea, eta esperientzien trukaketa
bultzatzea: gehienez 10 puntu.
Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko edo/eta indarkeria sexista ezabatzeko politiken edo
jardueren garapenean egindako ibilbidea, edo/eta Berdintasunerako Udal Kontseiluan aktiboki parte
hartzea eta Parekidetasun Departamentuarekin lankidetzan aritzea: gehienez 6 puntu.
Jarduera euskaraz hutsez gauzatu eta zabaltzea: gehienez 2 puntu
Euskararen erabilera sustatzeko neurriak hartzea, bai jardueraren garapenean, bai entitatearen barne
funtzionamenduan: gehienez 2 puntu

-

-

-

9. Dirulaguntzaren zenbatekoa
Dirulaguntza hauen banaketa norgehiagoka araubidez tramitatuko da, deialdi bakoitzean jarriko diren
aurrekontu-mugen barruan eta dirulaguntza jasotzeko 50 puntu lortu behar dira gutxienez.
Ezingo da deialdian zehazten dena baino zenbateko handiagoko dirulaguntzarik eman, Legea garatzeko
Erregelamenduan aurreikusitako salbuespenetan izan ezik.
Baldin aurrekontu-kontsignazio eskuragarriarekin eskatutako zenbatekoen zati bat estaltzeko soilik iristen
bada, emandako zenbatekoak proportzionalki banatuko dira, baldintza berdinetan, onartutako
dirulaguntza guztien artean.
Emandako dirulaguntzak bateragarriak izango dira edozein administrazio edo erakunde publiko zein
pribatuk xede berarekin emandako beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabiderekin.
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Erakunde onuradunak jakin bezain laster adierazi beharko du diruz lagundutako jarduera finantzatzeko
dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide horiek lortu dituela (zenbatekoa ere bai), eta, nolanahi
ere, jasotako fondoei emandako aplikazioa justifikatu aurretik.
Dirulaguntzaren zenbatekoak ezingo du inoiz gainditu, bakarka zein beste administrazio publikoek xede
berarekin emandakoekin batera, diruz lagundutako obra edo jardueraren kostua.

10. Zuzkidura eta aurrekontu-partida
Parekidetasun Departamentuaren urteko deialdietan jarriko dira zeintzuk diren dirulaguntzen zuzkidurak
eta aurrekontu-partidak.
11. Instrukzioa
1.

Deialdian izendatzen den organoari egokituko zaio norgehiagoka bidezko prozeduraren instrukzioa.

Instrukzio-jardueretan hauek sartuko dira:
a)

b)

Ebazteko beharrezkotzat jotzen dituen edo dirulaguntzen arauek eskatzen dituzten txostenak
eskatzea. Txosten horiek 10 eguneko epean egin beharko dira, epe laburragoan edo luzeagoan
eskatzen ez badira; eta azken kasu horretan gehienez bi hilabeteko epean.
Eskaeren ebaluazioa, dirulaguntzaren arauan edo, hala badagokio, deialdian jarritako balorazio
irizpideen, formen eta lehentasunen arabera egindakoa.

2. Instrukzio-organoak eskaerak ebaluatu ondoren, propio eratutako Balorazio batzordeak txostena
egingo du, ebaluazioaren emaitza zehazteko.
Dirulaguntza ematen duen arloko informazio-batzordeko kideek osatuko dute balorazio batzordea.
3. Espedientea eta balorazio batzordearen txostena ikusi ondoren, instrukzio-organoak behin-behineko
ebazpen-proposamena egingo du, behar bezala arrazoitutakoa, eta hamar eguneko epea emango die
interesdunei alegazioak aurkezteko.
Interesdunek azaldutako egitate, alegazio eta frogak bakarrik agertzen badira prozeduran, eta horiek
bakarrik hartzen badira kontuan, ez dago entzunaldiaren izapide hori egin beharrik. Kasu horretan,
ebazpen-proposamena behin betikoa izango da.
4.

Aurkeztutako alegazioak aztertu ondoren, behin betiko ebazpen-proposamena egingo da.

Proposamen horrek dirulaguntzaren emakidarako proposatzen dituen eskatzaileen zerrenda eta
zenbatekoa adierazi beharko ditu, eta bere ebaluazioa eta ebaluazio hori egiteko erabilitako balorazioirizpideak ere bai. Gainera, baztertzea proposatzen dituen eskaerak eta hori egiteko arrazoiak ere zehaztuko
ditu.
5.
Espedientean, instrukzio-organoaren txostena jaso beharko da, eta, bertan, honako hau jasoko da: bere
esku dagoen informaziotik ondorioztatzen dela onuradunek betetzen dituztela dirulaguntzak eskuratzeko
baldintza guztiak.
Ebazpena Zarauzko Udalaren Ordenantza Orokorrean ezarritakoaren arabera egingo da.
12. Ebazpena
1. Ebazpena egitea Zarauzko Udaleko Alkatetzari dagokio, edo, delegazioz, Tokiko Gobernu Batzarrari.
2. Oinarri hauetan xedatutakoaren arabera arrazoituko da ebazpena. Dena den, prozeduran frogatuta
gelditu beharko dira hartuko den ebazpenaren oinarriak, irizpide objektiboen arabera.
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3. Dirulaguntza emateko ebazpenak espresuki adierazi beharko ditu honako hauek: dirulaguntzaren xedea,
dirulaguntza eskuratuko duen eskatzaileen zerrenda, zenbatekoa, ordaintzeko erak eta epeak eta gainerako
baldintzak eta betebeharrak.
4. Ebazpenak administrazio-bidea amaituko du, eta banan-banan jakinaraziko zaie pertsona edo entitate
eskatzaileei.
5. Behin betiko ebazpena emateko eta jakinarazteko gehienezko epea sei hilabetekoa da, dagokion deialdia
argitaratzen denetik. Epe hori igaro eta berariazko ebazpenik jakinarazi ez bada, pertsona edo entitate
eskatzaileek ulertu ahal izango dute beren dirulaguntza-eskaerak ezetsi egin direla.
6. Ebazpenak deusezak edo deuseztagarriak izateko arrazoiak administrazio-prozeduraren legerian
aurreikusitakoak izango dira. Arrazoi horietakoren bat gertatzen denean, dirulaguntza eman duen
organoak ofizioz berraztertuko du dirulaguntza, edo, hala badagokio, kaltegarritzat joko du eta, ondoren,
inpugnatu egingo du, administrazio-prozedurari buruzko araudian xedatutakoaren arabera. Ebazpenak ez
dira ofizioz berraztertuko, Legearen 37. artikuluan aurreikusitako itzulera-kausak gertatzen direnean.
7. Era berean, egintzak ezeztatzeko eta akatsak zuzentzeko, 39/2015 Legeak 109 artikuluan xedatzen duena
aplikatuko da.
8. Prozeduraren ebazpena interesdunei jakinaraziko zaie, urriaren 1eko 39/2015 Legeak 40. artikuluan
xedatutakoaren arabera, eta jakinarazpen hori artikuluak berak jasotzen dituen xedapenenekin bat etorrita
egingo da. Horrez gain, Zarauzko Udalaren web-orrian ere argitaratuko dira emandako dirulaguntzak.
13. Jakinarazpen-epea
Parekidetasun Departamentuaren urteko deialdian jarritako epean egingo da dirulaguntzaren ebazpenaren
jakinarazpena.
14. Dirulaguntzaren erabileraren justifikazioa
Erakunde onuradunak hauek guztiak justifikatu beharko ditu: aurkeztutako proiektuaren % 100,
dirulaguntzaren erabilera, jarritako baldintzak bete direla eta dirulaguntzaren emakidan aurreikusitako
helburuak lortu direla.
Justifikatutako gastuak aurkeztutako proiektuaren % 100 baino txikiagoak badira, portzentaje berean
murriztuko da emandako dirulaguntza.
Justifikazio-kontuaren modalitatea erabiliko da, eta honako dokumentazioa aurkeztu beharko da:
1.

Dirulaguntzaren emakidan jarritako baldintzak bete direla justifikatzeko jarduera-memoria bat; hor
sartuko dira egindako jarduerak, partaide edo hartzaile kopurua (sexuka bereizita) eta lortutako
emaitzak.

2.

Memoria ekonomiko bat, egindako jardueren kostua justifikatzeko; agiri hauek sartuko dira:
a) Jardueraren gastuen eta inbertsioen ordainketaren erantzukizunpeko adierazpen bat, honakoak
adierazita: pertsona edo erakunde hartzekodunaren eta dokumentuaren identifikazioa,
zenbatekoa, jaulkipen-data, eta, hala badagokio, ordainketa-data. Dirulaguntza aurrekontu baten
arabera ematen bada, gertatutako desbiderapenak ere adieraziko dira.
b) Aurreko paragrafoan aipatutako zerrendako gastuen frogagiriak, edo pareko froga-balioa edo
administrazio-eraginkortasuna duten dokumentuak, dirulaguntza publikoaren xedea bete dela
ziurtatu ahal izateko.
c) Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten diru-sarrera edo dirulaguntza guztien
erantzukizunpeko adierazpena, elkartearen diruzainak sinatutakoa, horien zenbatekoa eta jatorria
adierazita.
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Dirulaguntza justifikatzeko txostena, lehentasunez, euskaraz idatziko da, interesdunek bi hizkuntza
ofizialetako edozeinetan harremanak izateko duten eskubidea bazter utzi gabe, eta bi orraldietan
inprimatuta
3.

Azterlan, programa, argitalpen, iragarki-kartel eta laguntza ekonomikoaren ondorioz egindako
jardueran sortu den dokumentazio grafikoaren eta idatziaren ale bana.

Parekidetasun Departamentuaren urteko deialdian jarritako epean aurkeztu beharko da dirulaguntzaren
erabileraren justifikazioa.
15. Dirulaguntzen ordainketa eta aurrerapenak
Ordainketa aurreratuak egin ahal izango dira, justifikazioaren aurreko fondo-entrega moduan,
dirulaguntzaren berezko jarduerak egiteko beharrezko finantziazio gisa. Aurrerapen horien zenbatekoa
urteko deialdian zehaztuko da.
16. Dirulaguntzak itzultzea
Oinarri hauetan edo dirulaguntzaren emakidan jarritako edozein betebehar betetzen ez bada, berriz
aztertuko da dirulaguntza, eta, horren arabera, emandako dirulaguntza baliogabetu, murriztu edo itzuli
beharko da, abenduaren17ko 38/2003 Lege Orokorrak, Dirulaguntzei buruzkoak, 37 eta 52 artikuluetan eta
hurrengoetan aurreikusten duen baldintzetan.
1. Jasotako diru-kopuruak itzuli beharko dira, eta dirulaguntza ordaindu zenetik itzulketa egin beharra
erabakitzen den bitarteko berandutze-interesak ere ordaindu beharko dira, azaroaren 17ko 38/2003 Lege
Orokorrak, Dirulaguntzei buruzkoak, 37. artikuluan aurreikusitako kasuetan eta, bereziki, hurrengo kasu
hauetan:
— Dirulaguntza eskuratzeko jarrita dauden baldintzak faltsutuz edo eskuratze hori galaraziko luketen
baldintzak ezkutatuz lortu bada dirulaguntza.
— Dirulaguntzaren emakidaren oinarrian dagoen helburua, jarduera, proiektua edo jokabidea osorik edo
zati batean ez betetzea.
— Jasotako dirulaguntza justifikatzeko betebeharra ez betetzea, edo justifikazioa behar bezala ez egitea,
oinarri hauetan xedatutakoaren arabera.
— Urteko deialdian xedatutakoaren arabera, zabalkunde-neurriak hartzeko betebeharra ez betetzea.
— Indarrean diren legeetan aurreikusitako egiaztatze eta kontrol finantzieroko jarduerei aurre egitea,
aitzakiak edo eragozpenak jartzea edo uko egitea, eta kontabilitateko, erregistroko edo dokumentuen
kontserbazioko betebeharrak ez betetzea, baldin jokaera horrek ezinezko egiten badu dirulaguntzaren
erabilera egiaztatzea, helburua bete den jakitea, diruz lagundutako jarduerak benetakoak eta
erregularrak diren ikustea, edo xede berarekin beste herri administrazioek edota erakunde publiko
nahiz pribatuek —estatukoek, Europako Batasunakoek edo nazioartekoek— emandako laguntza,
dirulaguntza, sarrera edo baliabiderik jaso ote den egiaztatzea.
— Administrazioak onuradunei jarritako betebeharrak ez betetzea; edota onuradunek ez betetzea
dirulaguntza eman zaienean onartutako konpromisoak, baldin eta horrek zuzeneko eragina izaten
badu helburuak lortzeko moduan, jarduera egiteko moduan, edo dirulaguntza emateko oinarrian izan
den proiektua egiteko edo jokabidea hartzeko moduan.
2. Emandako laguntzaren edo dirulaguntzaren zenbatekoak —berak bakarrik edo nazioko edo nazioarteko
beste administrazio publiko edo erakunde publiko nahiz pribatu batzuk emandakoekin batera— gainditu
egiten badu onuradunak aurrera eraman behar duen jardueraren kostua, emakida aldatu egingo da, eta,
beharrezkoa bada, itzuli egin beharko da garatutako jardueraren kostuaren gainetik lortutako soberakina.
Bi administrazio publikoren edo gehiagoren dirulaguntzak emanak direnean, eta atal honetan aipatzen den
soberakina gertatzen denean, emakida aldatu edo, bestela, dirua itzuliko da, eta hori egiteko erakunde haiek
emandako kopuruen banaketa proportzionala aplikatuko da.
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3. Itzuli beharreko zenbatekoak zuzenbide publikoko diru-sarreratzat hartuko dira.
17. Dirua itzultzeko betebeharra
1. Aurreko oinarrian azaldutako kasuetan, elkarte onuradunek jasotako diru-kopurua osorik edo zati batean
itzuli beharko dute, gehi diru kopuruoi dagozkien berandutze-interesak. Betebehar horrek ez du zerikusirik
izango, hartara iritsiz gero, ezartzen diren zigorrekin.
2. Dirua itzultzeko obligazio subsidiarioa izango dute merkataritza-sozietateetako administratzaileek edota
beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenek, baldin eta a) urratutako obligazioak
betetzeko beren ardurako egitekoak egin ez badituzte, b) beraiek hartutako erabakiekin arau-hausteak gerta
badaitezke edo c) beren mendekoek hartutako erabakiak onartu badituzte.
3. Halaber, bere jarduera bukatu duten pertsona juridikoen legezko ordezkaritza dutenak izango dira,
aplikagarri zaizkien legezko edo estatutuetako xedapenen arabera, dirua itzultzeko haien obligazioaren
erantzule subsidiarioak.
18. Publizitatea
Dirulaguntzen Datu Base Nazionalak dirulaguntzen publizitate-sistema nazional gisa jardungo du.
Horretarako, administrazio emaileak erabakitako deialdi eta ebazpenei buruzko informazioa bidaliko dio
BDNSri, hark emandako bitarteko elektronikoen bidez.
Emandako dirulaguntzen zerrenda Udalaren web-orrian eta udaletxeko iragarki-taulan argitaratuko da,
onuradunak eta zenbatekoak adierazita.
Ez da argitaratu beharko, dirulaguntzek Udalaren aurrekontuan esleipen izenduna dutenean.
Dirulaguntzen onuradunak diruz lagundutako edozein programaren, jardueraren, inbertsioren edo
jardunen izaera publikoari buruzko publizitatea egin beharko du, euskaraz edo euskaraz eta gaztelaniaz.
Publizitate horretan, Zarauzko Udalaren Parekidetasun Departamentuaren erakunde-irudia txertatu
beharko da derrigorrez, eta baita finantzaketa publikoari buruzko hitzak ere txartel, material inprimatu,
euskarri elektroniko edo ikus-entzunezko, edo komunikabideetan egindako aipamenetan.
Onuradunek, gainera, jasotako dirulaguntzen eta laguntzen publizitatea egin beharko dute, zenbatekoa eta
helburua adierazita, eta gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari
buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean jarritako moduan eta baldintzetan, honako kasu hauetan:


Entitate pribatuek urtebeteko epean 100.000 eurotik gorako laguntza edo dirulaguntza publikoak
jasotzen dituztenean, edo urteko diru-sarrera guztien % 40 gutxienez laguntza edo dirulaguntza
publikokoak direnean, betiere gutxienez 5.000 eurora iristen badira.



Interes sozial edo kulturaleko helburuak besterik ez dituzten irabazi-asmorik gabeko entitateak
badira, eta 50.000 eurotik beherako aurrekontua badute, jasotako laguntza edo dirulaguntza
publiko gehienen jatorri den Administrazio Publikoak haien esku jarritako bitarteko elektronikoak
erabili ahal izango dituzte lege honetatik eratorritako betebeharrak betetzeko.

19. Araudi osagarria
Oinarri espezifiko hauetan aurreikusi ez den orotan beste arau hauek aplikatuko dira: azaroaren 17ko
38/2003 Lege Orokorra, Dirulaguntzei buruzkoa (azaroaren 18ko EAO); horren garapenerako
Erregelamendua, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutakoa (uztailaren 25eko EAO);
eta Zarauzko Udalaren dirulaguntzak emateko Ordenantza Orokor arautzailea.
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17.- 2022. URTEAN KULTURA DEPARTAMENTUKO DIRULAGUNTZAK
EMATEKO OINARRI ESPEZIFIKOAK
Espedientea: 2022K9990001

http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=17
2021eko azaroaren 25ean egindako bilkuran, Udalbatzarrak hasierako onespena
eman zion ZARAUZKO UDALEKO DIRULAGUNTZEN ORDENANTZA OROKOR ARAUTZAILEARI.
Jendaurreko erakustaldian alegaziorik eta iradokizunik aurkeztu ez zenez,
ordenantza haren behin betiko testua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
2022ko otsailaren 21ean (34. zk.).
Orain, Udaleko departamentu bakoitzak 2022 urtean emango dituen
dirulaguntzen oinarri espezifikoak onartu behar dira; oinarriok, gutxienez, xedapen
hauetan jarritako edukia izango dute: Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Legearen
17. artikulua eta hura garatzen duen erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege
Dekretu bidez onartutakoa).
Departamentuak aurkeztutako proposamena ikusita, eta Herritarren informaziobatzordeak aldeko irizpena egin ondoren, Udalbatzarrak, aho batez, honako hau
ERABAKI DU
Lehena.- KULTURA DEPARTAMENTUKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI
ESPEZIFIKOAK -2022 URTEA- onartzea.
Bigarrena.- Oinarri horiek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren weborrian argitaratzea.
Hirugarrena.- Aurreko OINARRI ESPEZIFIKOAK berariaz indargabetzea.
2022. URTEAN KULTURA DEPARTAMENTUKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI
ESPEZIFIKOAK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Helburua
Eskaerak
Onuradunak
Prozedura
Dirulaguntza emateko irizpide objektiboak
Gehienezko kontzeptuak eta zenbatekoak
Onuradunen betebeharrak
Zuzkidura eta aurrekontuko partida
Ebazpena: Organo eskudunak eta jakinarazpen-epea.
Dirulaguntzaren xedea justifikatzea (kontabilitateko liburuak eta erregistroak, epeak eta forma, ordainketa
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aurreratuak...)
11. Dirulaguntzen abonua eta aurrerakinak
12. Publizitatea
13. Araudia

1. HELBURUA
Oinarri hauen helburua da Zarauzko udalerriko irabazi-asmorik gabeko kultura- edo gizarte-elkarteek
dirulaguntzak eskatzeko eta horiek norgehiagoka araubidez emateko prozedura arautzea. Dirulaguntzok
kultur jarduerak, programak, trukeko eta senidetzeko jarduerak eta sormen-proiektuak egiteko izango dira,
eta beren proiekzio eta interesagatik bat etorriko dira Zarauzko Udaleko Kultura Departamentuaren
honako programen helburuekin:
A. KULTUR JARDUERAK ETA PROGRAMAK
B. KULTUR TRUKEKO ETA SENIDETZEKO JARDUERAK
C. KULTUR SORMENEKO PROIEKTUAK: IKUS ENTZUNEZKOAK, ARTE PLASTIKOAK, MUSIKA,
DANTZA…
Espresuki dirulaguntzen emakidatik kanpo utziko dira kultura- edo gizarte-elkarte eskatzaileek zuzenean
egiten ez dituzten programak eta jarduerak.
2. ESKAERAK
Dirulaguntza horiek irabazi-asmorik gabeko kultura- edo gizarte-arloko elkarteek eskatu ahal izango
dituzte, legearen arabera eratuak eta dagozkien erregistroetan inskribatuak, behar den IFZ dutenak eta
beren jarduera nagusiki Zarauzko udalerrian garatzen dutenak.
Inprimakiak (Kulturako E-01, E-02, E-03 eta E-04 ereduak) osorik eta ongi beteta aurkeztu beharko dira
deialdian ezarritako epean:
Eskaerak Zarauzko Udalaren zerbitzu telematikoen bitartez egingo dira:
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?De=079&hizkuntza
=EU
Eskaera aurkezteak esan nahi du deialdian jasotako baldintza guztiak onartzen direla.
Eskaera formalizatzeko E-01 eredu-inprimakia beteko da jarduera edo proiektuaren nondik norakoak
zehaztuz.
Eskabidearekin batera, oinarri hauen amaieran adierazten den dokumentazioa aurkeztu beharko da.

3. ONURADUNAK
Dirulaguntzen onuradun izateko baldintzak:
Kultur jarduera edo programetarako dirulaguntza horiek Zarauzko irabazi-asmorik gabeko kultura- edo
gizarte-arloko elkarteek eskatu ahal izango dituzte, legearen arabera eratuak eta dagozkien erregistroetan
inskribatuak, behar den IFZ dutenak eta beren jarduera batik bat Zarauzko udalerrian garatzen dutenak.
Salbuespen gisa, Kulturako zinegotziak proposatu eta hala zehazten den kasuetan, Zarauztik kanpoko
entitateek ere jaso ahal izango dituzte dirulaguntzak, hain zuzen ere bere jardueren zati nabarmen bat
udalerriaren barruan garatzen bada edo udalerriarentzat interesgarri jotzen bada.
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KULTURA-SORKUNTZAKO PROIEKTUETARAKO dirulaguntzak gutxienez 31 urte dituzten pertsona
fisiko edo juridikoek eskatu ahal izango dituzte. Taldean aurkezten badira, kideen hiru laurdenek bete
beharko dute baldintza hori. Proiektu berriei aukera emateko, ezingo dute aurreko urtean diruz
lagundutako proiektu edo jarduera berberek dirulaguntzarik jaso. Proiektu berriek edo aurrekoen
jarraipenek, soilik, izango dute aukera hori.
Dirulaguntzen onuradunak izateko debekua:
Oinarri hauetan araututako dirulaguntzak ezingo ditu jaso ondorengo zirkunstantziaren batean dagoen
erakundeak:








38/2003 Legeak, azaroaren 17koak, dirulaguntzenak, 13.2 artikuluan zerrendatutako edozein.
26/2015 Lege Organikoak, uztailaren 28koak, ezarritakoari jarraikiz, sexu-delituengatik administrazio-,
lan- edo zigor-arloko zehapenak jaso dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak.
Emakume eta Gizonen Benetako Berdintasunari buruzko martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan eta
Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean ezarritako betekizunak betetzen ez dituzten
pertsona fisiko nahiz juridikoak.
Emakume eta gizonen arteko berdintasunaren printzipioaren aurkako helburuak, sarbide-sistemak,
funtzionamendua, ibilbidea, jarduera, antolaketa edo estatutuak dituzten, eta sexuaren, ideologiaren,
jaioterriaren, nazionalitatearen edo sexu-joeraren ziozko diskriminazioa egiten duten pertsona fisiko
nahiz juridikoak (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Zarauzko Udal Ordenantzaren 38.
artikulua).
Berdintasunerako eta sexuagatik diskriminatuta ez izateko eskubidea urratzeagatik administrazio-, lanedo zigor-arloko zehapenak jaso dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak (Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Zarauzko Udal Ordenantzaren 38. artikulua).

4. PROZEDURA
Dirulaguntzak emateko prozedura Zarauzko Udaleko Ordenantza Orokorrean ezarritakoa izango da.
5. DIRULAGUNTZARAKO IRIZPIDEAK
Hauek izango dira proiektuen balorazio-irizpideak eta -mugak: kultur jarduera eta programetan, gehienez
100 puntu lortu daitezke, eta gutxienez 50 puntu lortu behar dira proiektuak diruz laguntzeko.
Eta sormen proiektuetan, gehienez 50 puntu, eta gutxienez 25 puntu lortu beharko dituzte dirulaguntza
jasotzeko.
A) Kultur jarduerak eta programak
1.- Erakundearen ezaugarriak: 10 puntu gehienez
a) Elkartearen ibilbide frogatua. Egonkorra eta jarraitua bada, 5 puntu, eta hori betetzen ez bada 0
puntu. Balorazio-irizpidea: elkarteak 5 urte baino gehiago izatea eta jarduerak modu jarraituan
egin izana.
b)

Sarean lan egitea, erakunde eskatzaileak herriko beste eragile, entitate eta erakundeekin
harremana edukitzea eta elkarlanean aritzea: puntu 1/elkarlanean egiten duten jarduera
bakoitzeko; gehienez 5 puntu.

2.- Proposatutako programa edo jardueraren ezaugarriak: 50 puntu gehienez.
c) Programa edo jarduera kopurua: 2 puntu / jarduerako; gehienez 10 puntu.
d)

Aurkeztutako programa edo jardueren kalitatea: 10 puntu/handia; 5 puntu/ertaina; 0 puntu /
kalitate bajua.
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e)

Programak edo jarduerak egiten dion ekarpena kultur arloari: 10 puntu/handia; 5 puntu/ertaina;
0 puntu / ekarpen txikia.

f)

Programak edo jarduerak duen gizarte hedadura. 10 puntu/handia; 5 puntu/ertaina; 0 puntu /
hedadura txikia.

g)

Antzeko jarduerarik ez egotea, originala edo berria izatea: 2 puntu / jarduerako; gehienez 10
puntu.

3.- Bideragarritasun ekonomikoa: 20 puntu gehienez
h) Proiektuaren bideragarritasun ekonomikoa: gastu eta diru-sarreren aurrekontu zehatza: puntu 1
/ 1.000,00 € bakoitzeko; gehienez 10 puntu.
i)

Erakundearen finantza-baliabideak eta eskatutako dirulaguntzaren1 proportzioa bere baliabide
propioekiko: 0,1 puntu lortutako auto-finantzazioaren % 1erako; gehienez 10 puntu.

4.- Euskara: 10 puntu gehienez
j)
Euskaraz hutsez gauzatzen eta zabaltzen den jarduera: 1 puntu jarduera bakoitzeko; gehienez 5
puntu.
k)

Jardueran euskararen erabilera sustatzeko neurriak hartzea: 1 puntu jarduera bakoitzeko;
gehienez 5 puntu.

5.- Berdintasuna: 10 puntu gehienez
l) Diruz laguntzen den proiektuak berariaz emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea,
eta / edo antolatutako jarduerek genero-ikuspegia edukitzea, kontuan izanda gizonen eta
emakumeen egoerak, arazoak, baldintzak eta beharrak desberdinak direla: puntu bat irizpidea
betetzen duen jarduera bakoitzeko, gehienez 10 puntu.
C) Sormen proiektuak
Aurkeztutako proiektuak baloratzeko erabiliko diren irizpideak honako hauek izango dira. Gehienez 60
puntu lor daitezke, eta gutxienez 30 lortu behar dira proiektua diruz laguntzeko:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aurkeztutako proiektuaren interesa, kalitatea: gehienez 15 puntu.
Proiektu berean bi kultur disziplina edo gehiago erabiltzea: gehienez 10 puntu.
Zarauzko kultur arloari ekarpena egitea: gehienez 5 puntu.
Sormen arloan berria izatea: gehienez 5 puntu.
Genero ikuspegia, gizarte bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonen errealitatea
kontuan hartzea: 5 puntu; betetzen ez bada: 0 puntu.
Proiektua euskara hutsean garatzea: 5 puntu; betetzen ez bada: 0 puntu.
Zarautzen erroldatua izatea gutxienez bi urtez: 5 puntu; betetzen ez bada: 0 puntu.
Proiektuaren bideragarritasun ekonomikoa: gastu eta diru-sarreren aurrekontu zehatza: puntu 1 /
1.000,00 € bakoitzeko; gehienez 5 puntu.
Erakundearen finantza-baliabideak eta eskatutako dirulaguntzaren2 proportzioa bere baliabide
propioekiko: 0,1 puntu lortutako auto-finantzazioaren %1rako; gehienez 5 puntu.

Deialdian kontsignatutako kreditua nahikoa bada ezarritako baldintza guztiak betetzen dituzten
aurkeztutako eskaera guztiei erantzuteko, ez da beharrezkoa izango norgehiagoka prozeduraren
hurrenkera jartzea.

6. GEHIENEZKO KONTZEPTUAK ETA ZENBATEKOAK

1

Eskatutako dirulaguntzaren kopurua zehaztu behar da

2

Eskatutako dirulaguntzaren kopurua zehaztu behar da
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Deialdi bakoitzean eskaini ahal izango diren gehienezko kontzeptuak eta zenbatekoak ondoren
zehaztutakoak dira:
a) KULTURA-PROGRAMAK ORO HAR
Proposatutako dirulaguntzaren zenbatekoak ez du programaren aurrekontuaren % 75 gaindituko.
b) KULTUR TRUKEKO ETA SENIDETZEKO JARDUERAK
b.1) Trukeak hiri senidetuetako elkarteekin:
Zarauzko elkarteak hiri senidetuak bisitatzeko:
Kontzeptu hauek ondorengo kopuruekin lagunduko dira:



Hiri senideturaino egindako joan-etorrien gastuen % 50.
Hiri senidetuan egingo diren kultura-jardueretatik -museoetako sarrerak, etab.- sortutako
gastuei aurre egiteko kantitate bat. Kantitate hori kultura-jarduera horiek egin direla
egiaztatzen duten gastuaren frogagiriak aurkezten direnean onartuko eta ordainduko da.

Hiri senidetuetako elkarteak Zarautz bisitatzeko:
Kultur trukea egiten duen hiri senidetuko elkarteak Zarauzko elkarteari sortutako gastuen %
50eraino lagunduko dira diruz, aurrez gastu horiek egiaztatzen dituen gastuaren frogagiriak
aurkezten badira eta 300 euroko mugaraino.
b.2) Trukeak senidetu gabeko udalerrietako elkarteekin:
Zarauzko Udalak bere gain hartuko ditu ondorengo kantitateak kontzeptu hauengatik:



Xedeko udalerrirainoko joan-etorrien gastuen % 50 (900 euroko mugaraino).
Senidetu gabeko hirian egingo diren kultur jardueretatik —museoetako sarrerak, etab.—
sortutako gastuei aurre egiteko kantitate bat. Kantitate hori kultur jarduera horiek egin
direla egiaztatzen duten gastu-frogagiriak aurkezten direnean onartuko da.

ESPRESUKI dirulaguntza mota horren EMAKIDATIK KANPO utziko dira ostatu- eta mantenu-gastuak,
izan ere, senidetzeen filosofiaren arabera, bidaiatzen duten elkarteko kideek hiri senidetuko elkarteko
kideen etxeetan hartuko dute ostatu.
c) SORMEN PROIEKTUAK
Sormen proiektuetarako 3.000 euro emango dira. Proposatutako dirulaguntzaren zenbatekoak ez du
programaren aurrekontuaren % 75 gaindituko. Puntuaziorik altuena atera duen proiektuari gehienez 3.000
euro emango zaizkio, eta proiektu horrek, aurrekontuaren arabera, diru kopuru hori behar ez badu
puntuazioaren hurrenkera jarraituko da kopurua agortu arte.
Dirulaguntzen emakida gehienez dagokion partidaren aurrekontuko diru-izendapenaren mugaraino
egingo da.
Salbuespen gisa, banku-bermeko gastuak diruz lagundu ahal izango dira, diruz lagundutako jarduera
modu egokian prestatzeko edo burutzeko ezinbestekoak baldin badira, eta horien onarpena Balioespen
Batzordearen iritzira utziko da.

7. ONURADUNEN BETEBEHARRAK
1.

Dirulaguntza jasotzen den kultur jarduna burutzea.

2.

Zerga-betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta Zarauzko Udalarekikoak egunean dituztela
egiaztatu. Betebehar horiek betetzen direla egiaztatu ahal izateko, baimena emango dio Zarauzko
Udalari honek bere aldetik erakunde eskudunei informazioa eskatzeko.
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Horretarako, ez da beharrezkoa izango interesdunaren adostasuna, eta administrazioak, bere
eskumenak baliatuz, beharrezkoak diren egiaztapenak egin ahal izango ditu datuen zehaztasuna
egiaztatzeko eta bere esku dauden edo beste edozein administraziok egin dituen dokumentuak
kontsultatu eta biltzeko.
3.

Hizkuntzari buruzko baldintzak
Diruz lagundutako jarduera guztietan euskararen erabilera bermatuko da. Jarduerak euskaraz edo ele
bitan egingo dira. Mezu idatziak (kartelak, liburuxkak, gonbidapenak, deialdiak, publizitatea...) eta
ahozko komunikazioak (aurkezleak, hizlariak, musika, etab.) euskaraz egingo dira gutxienez, eta, ele
bitan eginez gero, euskarari emango zaio lehentasuna. Diruz lagundutako jarduera euskaraz egiten
bada, euskaraz idatzi eta jakinaraziko da.
Haur, nerabe eta gazteentzat berariaz antolatutako jarduera guztiak euskaraz bakarrik egingo dira.
Euskararen erabilera bermatuko da eremu guztietan, hedapenean eta jardueraren garapenean.
Dirulaguntzaren onuradunak hizkuntzaren tratamendua aurreikusiko du hirugarrenekin zerbitzuak
kontratatzean, bileretan, hitzaldietan, ekitaldi publikoetan, idatzizko komunikazioetan (informazioorriak, kartelak, gutunak, oharrak), megafonian, web-orrian, WhatsApp-taldean…
Dirulaguntza justifikatzeko txostena, ahal dela, euskaraz egingo da, hargatik eragotzi gabe interesdunek
bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan harremanak izateko duten eskubidea.

4.

5.

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera ondorengo
betebeharrak zehazten dira:
a)

Sexuaren, ideologiaren, jaioterriaren, nazionalitatearen edo sexu-joeraren ziozko diskriminaziorik
ez egitea, kideak aukeratzeko prozesuan ezta lan-jardunean ere.

b)

Zigor administratibo edo penalik ezarrita eta indarrean ez izatea, sexuagatiko diskriminazioa egin
izanagatik.

c)

Dokumentazio, publizitate, irudi edo material guztietan sexismorik gabeko komunikazioa
erabiltzea. Emakumeak diskriminatzen dituen edozein irudi edo estereotipo sexista saihestea; eta
berdintasun-balioak,
emakume
eta
gizonen
presentzia
orekatua,
dibertsitatea,
erantzunkidetasuna, rol-aniztasuna eta genero-identitate anitzak erakusten dituzten irudiak
sustatzea.

d)

Dirulaguntza justifikatzeko memorian sexuaren araberako datuak ematea (kopuru absolutuetan
edo portzentajeetan).

e)

Antolatutako jarduera, ekitaldi edo ikuskizunak eduki sexistarik gabekoak izatea.

18/1998 Legea, ekainaren 25ekoa, droga-mendekotasunen arloko aurrezaintza, laguntza eta
gizarteratzeari buruzkoaren arabera ondorengo betebehar zehazten dira tabakoaren eta edari
alkoholdunen salmenta eta kontsumoari buruz:
Antolatutako jardueretan edari alkoholdunen publizitaterik ez egitea, eta edari alkoholdunik edo
tabakorik ez saltzea edo hornitzea 18 urtetik beherakoei.

6.

Ingurumenari buruzko Udal Araudiaren arabera ondorengo betebeharrak jartzen dira:
a)

Bere jarduera guztietan sortutako hondakinak sailkatzea eta behar bezala kudeatzea.

b)

Birziklatutako materialez egindako papera, kartoia… erabiltzea, bi aldetatik inprimatutakoak, eta
abar.
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8. ZUZKIDURA ETA AURREKONTUKO PARTIDA
Dirulaguntzen zuzkidura eta aurrekontuko partidak Kultura Departamentuaren urteko deialdietan
ezarriko dira.

9. EBAZPENA
Ebazpena Zarauzko Udaleko Ordenantza Orokorrean ezarrita dagoenari jarraiki egingo da.
Organo eskudunak


Antolamendua eta instrukzioa (Instrukzio-organoa): Kultura Departamentuko arduraduna.



Azterketa eta balioespena (Balioespen Batzordea): Kide anitzeko organo bat, dirulaguntza ematen duen
Departamentuari dagokion informazio-batzordeko kideek osatutakoa.



Ebazpena (Organo eskuduna): Alkatetzari edo Tokiko Gobernu Batzarrari egokituko zaio, Udalaren
administrazio-antolamenduan une bakoitzean indarrean diren eskumenekin eta aldi bateko
eskuordetzeekin bat etorriz.

Jakinarazpen-epea
Dirulaguntzen ebazpena jakinarazteko epea Zarauzko Udaleko Ordenantza Orokorrean ezarritakoa izango
da.

10. DIRULAGUNTZAREN ERABILERAREN JUSTIFIKAZIOA
Dirulaguntzaren erabileraren justifikazioa Zarauzko Udaleko Ordenantza Orokorrean ezarritakoari jarraiki
egingo da, eta Kultura Departamentuaren urteko deialdian ezartzen den epean aurkeztu beharko da.
Udaleko Ordenantza Orokorraren 22.1.d) artikuluan jartzen duen bezala, onuradunak jarduera edo
programa espezifiko bati dagozkion gastu guztien kontuak aurkeztu beharko ditu (jarduera edo programa
zehatz bat egiteko ematen den dirulaguntzaren kasuan). Beraz, diruz lagundutako proiektuaren,
jardueraren edo programaren % 100 justifikatu behar du. Justifikatutako gastuak aurrekontuan sartutakoak
baino txikiagoak badira, portzentaje berean murriztuko da emandako dirulaguntza.
Dirulaguntzaren erabilera hurrengo urteko urtarrilaren 31a baino lehen justifikatuko da. Eta
dirulaguntzaren erabilera justifikatzeko ondorengoak aurkeztuko dira:
1.

Dirulaguntzaren emakidan ezarritako baldintzak bete direla justifikatzeko jarduera-memoria bat,
burututako jarduerak eta lortutako emaitzak adierazteko. Memoria horrek gutxienez ondorengo atalak
izango ditu:

JARDUERA, PROGRAMA EDO PROIEKTUAREN IZENA
Egindako lan-prozesuaren deskribapena:
a)

Burutako jardueren zehaztapena: datak, jarduerak, tokiak...







Diruz lagundutako jardueren deskribapen zehatza eta edukia.
Lortutako helburuak
Genero-ikuspegia txertatzeko hartutako neurrien deskribapen zehatza.
Partaideen kopurua sexuaren arabera (kopuru absolutuetan edota portzentajetan)
Emaitzen ebaluazioa
Beste alderdi batzuk
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Dirulaguntzaren balorazio-irizpideak bete direla justifikatzeko jarduera-memoria aurkeztuko da.
b)

c)
d)
e)

f)

2.

Hala badagokio, Euskararen Erabilera Normalizatzeko Udal Araudiari dagokionez, oinarri
hauetan derrigorrez ezarritakoari erantsitako neurri osagarriak zehaztea.
Hizkuntza ofizialen benetako erabilera justifikatzea, dagokion inprimakiaren bidez.
Hala badagokio, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeari
dagokionez, oinarri hauetan derrigorrez ezarritakoari erantsitako neurri osagarriak zehaztea.
Hala badagokio, Ingurumenari buruzko Udal Araudiari dagokionez, oinarri hauetan derrigorrez
ezarritakoari erantsitako neurri osagarriak zehaztea.
Hala badagokio, 18/1998 Legea, ekainaren 25ekoa, droga-mendekotasunen arloko aurrezaintza,
laguntza eta gizarteratzeari buruzkoari dagokionez, oinarri hauetan derrigorrez ezarritakoari
erantsitako neurri osagarriak zehaztea.
Diruz lagundutako jarduera egiteko erabilitako material grafikoak eta idatziak: programak,
kartelak, iragarkiak, publizitatea…

Memoria ekonomiko bat, egindako jardueren kostua justifikatzeko; hauek bilduko ditu:
a)

b)
c)

Jardueraren gastuen eta inbertsioen ordainketaren erantzukizunpeko adierazpen bat, honakoak
adierazita: pertsona edo erakunde hartzekodunaren eta dokumentuaren identifikazioa,
zenbatekoa, jaulkipen-data, eta, hala badagokio, ordainketa-data. Dirulaguntza aurrekontu baten
arabera ematen bada, gertatutako desbiderapenak ere adieraziko dira (erabili E-05 inprimakieredua).
Aurreko paragrafoan aipatutako zerrendako gastuen frogagiriak, edo pareko froga-balioa edo
administrazio-eraginkortasuna duten dokumentuak.
Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten diru-sarrera edo dirulaguntza guztien
erantzukizunpeko adierazpena, elkartearen diruzainak sinatutakoa, horien zenbatekoa eta
jatorria adierazita (erabili E-05 inprimaki-eredua).

Hala badagokio, aplikatu gabeko gerakinen kasuan, diru-itzuleraren eta horietatik sortutako interesen
ordainketa-gutuna.
Gastuen frogagiriak dituen justifikazio-kontua erabiliz gero, aldez aurretik ezarri ahalko da
justifikaziorik behar izango ez duen goren muga (portzentajea) edota kopurua. Goren muga edota
kopuru zehatza, bere kasuan, Kultura Departamentuaren urteko deialdian ezarriko da.
3.

Oinarri hauetan zehazten diren Euskararen Erabilera Normalizatzeko Udal Araudian ezarritako
betebeharrak bete direla zehazten duen zinpeko aitorpena. Horretarako E-06 inprimaki-eredua bete
behar da.

11. DIRULAGUNTZEN ABONUA ETA AURRERAKINAK
Dirulaguntzen abonua Zarauzko Udaleko Ordenantza Orokorrean ezarritakoari jarraiki egingo da.
Deialdi honen bidez diruz lagunduko diren ekintzen berezitasunei erreparatuta, zenbatekoaren % 70
dirulaguntza ebazten denean ordaindu ahal izango da, eta gainontzeko % 30a diruz lagundutako jarduera
amaitu eta hori behar bezala justifikatu ostean.
Ordainketa aurreratuak egin ahal izango dira justifikazioaren aurretiko fondo-entrega moduan,
dirulaguntzei atxikitako jarduerak burutzeko nahitaezko finantzaketa gisa, aurrez behar bezala
justifikatutako eskaera eginda. Nolanahi ere, azken zatiaren abonua egindako gastuaren justifikaziora
baldintzatuta geratuko da.
12. PUBLIZITATEA
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Dirulaguntzen onuradunak diruz laguntzeko den edozein programaren, jardueraren, inbertsioren edo
jardunen izaera publikoari buruzko publizitatea egin beharko du, euskaraz edo bi hizkuntzetan. Bi
hizkuntzetan eginez gero, beti ere euskarari lehentasuna emanda.
Publizitate horretan Zarauzko Udaleko Kultura Departamentuaren erakunde-irudia txertatu beharko da
derrigorrez, eta baita finantzaketa publikoari buruzko hitzak ere txartel, plaka oroigarri, material inprimatu,
euskarri elektroniko edo ikus-entzunezko, edo komunikabideetan egindako aipamenetan.
Onuradunek, gainera, jasotako dirulaguntzen eta laguntzen berri eman beharko dute, zenbatekoa eta
helburua edo xedea adierazita, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari
buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean jarritako moduan eta baldintzetan, honako kasu hauetan:



Erakunde pribatuek urtebeteko epean 100.000 eurotik gorako laguntza edo dirulaguntza publikoak
jasotzen dituztenean, edo urteko diru-sarrera guztien % 40 gutxienez laguntza edo dirulaguntza
publikokoak direnean, baldin eta gutxienez 5.000 eurora iristen badira.



Interes sozial edo kulturaleko helburuak besterik ez dituzten irabazi-asmorik gabeko erakundeak
badira, eta 50.000 eurotik beherako aurrekontua badute, jasotako laguntza edo dirulaguntza
publiko gehienen jatorri den administrazio publikoak haien esku jarritako bitarteko elektronikoak
erabili ahal izango dira lege honetatik eratorritako betebeharrak betetzeko.

13. ARAUDIA
Oinarri berezi hauetan aurreikusi ez den orotan arau hauek aplikatuko dira: azaroaren 17ko Dirulaguntzen
38/2003 Lege Orokorra (azaroaren 18ko BOE); horren garapenerako Erregelamendua, uztailaren 21eko
887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua (uztailaren 25eko BOE); eta Zarauzko Udalak eta bere Erakunde
Autonomoek dirulaguntzak emateko Ordenantza Orokor arautzailea.

18.- 2022. URTEAN KIROL DEPARTAMENTUKO DIRULAGUNTZAK
EMATEKO OINARRI ESPEZIFIKOAK.
Espedientea: 2022SSSS0001

http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=18
2021eko azaroaren 25ean egindako bilkuran, Udalbatzarrak hasierako onespena
eman zion ZARAUZKO UDALEKO DIRULAGUNTZEN ORDENANTZA OROKOR ARAUTZAILEARI.
Jendaurreko erakustaldian alegaziorik eta iradokizunik aurkeztu ez zenez,
ordenantza haren behin betiko testua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
2022ko otsailaren 21ean (34. zk.).
Orain, Udaleko departamentu bakoitzak 2022 urtean emango dituen
dirulaguntzen oinarri espezifikoak onartu behar dira; oinarriok, gutxienez, xedapen
hauetan jarritako edukia izango dute: Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Legearen
17. artikulua eta hura garatzen duen erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege
Dekretu bidez onartutakoa).
Departamentuak aurkeztutako proposamena ikusita, eta Herritarren informaziobatzordeak aldeko irizpena egin ondoren, Udalbatzarrak, aho batez, honako hau
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ERABAKI DU
Lehena.- KIROL DEPARTAMENTUKO
ESPEZIFIKOAK -2022 URTEA- onartzea.

DIRULAGUNTZAK

EMATEKO

OINARRI

Bigarrena.- Oinarri horiek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren weborrian argitaratzea.
Hirugarrena.- Aurreko OINARRI ESPEZIFIKOAK berariaz indargabetzea.
2022. URTEAN KIROL DEPARTAMENTUKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI
ESPEZIFIKOAK

1.- HELBURUA
Oinarri hauen helburua da kirol arloan jarduerak egiten dituzten Zarauzko erakundeei, norgehiagoka
araubidez, dirulaguntzak emateko prozedura arautzea. Hortaz, artikulu hauen bidez Zarauzko Udaleko
Kirol Departamentuak orokorrean emango duen dirulaguntza arautuko da, eta eranskinaren bidez, berriz,
dirulaguntza lerroaren alderdi bereziak. Oinarri hauetan arautzen den dirulaguntza lerroa honako hau da:
- Kirol klub eta elkarteei dirulaguntzak.

2.- DIRULAGUNTZAK ESKATZEKO BALDINTZAK
Oinarri hauetan araututako dirulaguntzak ondoren adierazitako baldintzak betetzen dituzten pertsona
juridikoek eskatu ahal izango dituzte:
Dirulaguntza hauen onuradun izaera izango du dirulaguntzaren oinarri den jarduera egin behar duen
pertsona fisiko edo juridikoak, edota dirulaguntza jasotzeko zilegi egiten duen egoeran dagoenak. Pertsona
horrek, gainera, dirulaguntzari dagokion eranskinak ezartzen dituen baldintza zehatzak bete beharko ditu.
Oinarri hauetan arautzen diren dirulaguntzen onuradun ezin izango dira izan:
-

Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, Dirulaguntzei buruzkoak, 13.2 artikuluan aurreikusten den
egoeraren batean diren pertsona edo erakundeak.

-

Uztailaren 28ko 26/2015 Lege Organikoak, jarritakoaren arabera, sexu delituengatik zigor
administratiboak, laboralak edo penalak jaso dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak.

-

Emakume eta Gizonen Benetako Berdintasunari buruzko martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan eta
Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean ezarritako betekizunak betetzen ez dituzten
pertsona fisiko nahiz juridikoak.

-

Emakume eta gizonen arteko berdintasunaren printzipioaren aurkako helburuak, sarbide sistemak,
funtzionamendua, ibilbidea, jarduera, antolaketa edo estatutuak dituzten, eta sexuaren, ideologiaren,
jaioterriaren, nazionalitatearen edo sexu joeraren ziozko diskriminazioa egiten duten pertsona fisiko
nahiz juridikoei (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Zarauzko Udal Ordenantzaren 38.
artikulua).
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-

Berdintasunerako eta sexuagatik diskriminatuta ez izateko eskubidea urratzeagatik administrazio, lan
edo zigor arloko zehapenak jaso dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoei (Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Zarauzko Udal Ordenantzaren 38. artikulua).

Pertsonek edo erakundeek, kasuen arabera, lekukotza judizialaren bidez edo ziurtagiri bidez egiaztatu
dezakete, onuradun izaera lortzeko debekuetan sarturik ez daudela. Eta agiri horiek eskuratu ezin direnean,
horien ordez herri administrazio baten edota notario baten aurrean egindako aitorpenarenak aurkez
daitezke.
39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 28.2. artikuluan
eskubidea aitortzen die herritarrei, lehendik Administrazioaren esku dauden agiriak ez aurkezteko.
Zarauzko Udalak zuzenean egiaztatuko ditu beharrezko datuak sektore publikoko edozein erakundetan.
Zehazki, ondorengo kontsulta hauek egingo ditu: Interesdunak Gizarte Segurantzaren eta Foru Ogasunaren
zerga-betebeharrak betetzen dituen.
Interesdunak egiaztatze horren alde ez balego eskatutako ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu.

3.- ONURADUNAREN BETEBEHARRAK
Pertsona edo erakunde onuradunaren betebeharrak hauek dira:


Dirulaguntzen emakida sortu duen helburua bete, proiektua gauzatu, jarduera egin edo portaera
izan.



Dirulaguntzaren emakidarako kontuan izan den edozein gertaera objektibo zein subjektiboren
aldaketa jakinarazi.



Diruz lagundutako jarduera garatzeko eta bere zehaztapenak betetzeko behar diren baimen
guztiak lortu.



Organo emailearen edo, hala badagokio, erakunde laguntzailearen aurrean betebeharrak eta
baldintzak justifikatu, jarduera egin, eta dirulaguntzaren emakidak edo gozamenak zehazten
duten xedea bete.



Hartutako fondoen aplikazioa justifikatzen duten dokumentuak, dokumentu elektronikoak barne,
egiaztapen eta kontrol jardunen aztergai izan daitezkeenez, lau urteko epean gorde.



Organo emaileak egin beharreko egiaztapen jardunen mende jarri eta lagundu, indarrean den
araudiaren baldintzetan, eta baita kontrol organoek egin ditzaketen finantzako beste egiaztapen
eta kontrol jardunen mende ere, aurreko jardunetan eskatzen zaion informazio guztia ekarrita.



Diruz lagundutako jardueraren zabalkunde ekintzetan, jasoarazi beharko da Zarauzko Udalaren
dirulaguntza bidezko lankidetza.



Erakunde onuradunak diruz lagundutako jardueran argitaratzen diren idatzi, iragarki, ohar eta
gainerako komunikazioak euskaraz edo bi hizkuntza ofizialetan idatzi eta ezagutarazi beharko
ditu, beti ere euskarari lehentasuna emanda eta publizitatearekin ere, ahozko zein idatzia izan,
berdin jokatuko du. Halaber, ekitaldi zehatzetan megafoniaz igorritako mezuak euskaraz edo bi
hizkuntza ofizialetan transmititu beharko dira, beti ere euskara lehenetsiz. Betebehar hori bete
izana diruz lagundutako jarduera egin dela justifikatzerakoan egiaztatu beharko da.



Pertsona onuradunak aplikatzekoa zaizkion indarreko araudiak betetzea. Hauen artean,
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legea.
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-

Egoitza soziala Zarauzko udalerrian dutenak eta jarduera nagusia bertan garatzen dutenak
(herrian bertan ez dauden espazio bereziak behar dituzten modalitateak izan ezik)

-

Indarrean dagoen legediaren arabera eratuta egotea eta Kirol Erakundeen eta Elkarteen
Erregistroan (Eusko Jaurlaritza) inskribatuta egotea.

-

Identifikazio Fiskaleko Kodea edukitzea eta zerga betebeharretan eta Gizarte Segurantzakoetan
egunean egotea.

-

Gutxienez 25 federatu lizentzia izatea taldeko kiroletan, edo gutxienez 15 federatu lizentzia
banakako kirol arloren batean. Baldintza hau ez da bete beharrik izango ondorengo kasu hauetako
batean:




-

Zarautzen gutxiengoak egiten duen kirol modalitate batean aritzen den kluba bada.
Emakumeen kirolean aritzen den kluba bada.
Herri kirolen batean aritzen den kluba bada.

Ezin izango dituzte dirulaguntzak eskatu, bazkide edo kirolariaren urteko kuota 600,00 eurotik
gorakoa duten kirol klubek eta kirol taldeek.

4.- ESKAERAK
1. Eskaerak zerbitzu telematikoaren bitartez aurkeztu behar dira, dirulaguntza hauen urteko deialdian
xedatzen den epearen barruan.
2. Dirulaguntzari dagokion deialdian eskatzen diren agiriak:
a)

Eskaera inprimakiak behar bezala osatuta.
a.1 Dirulaguntza eskaera orriaren inprimakia.
a.2 Erantzukizun adierazpenaren inprimakia.
a.3 Hizkuntza ofizialen erabilera errealaren inprimakia.
a.4 Hizkuntza ofizialen erabilera aurreikuspenaren inprimakia.

b)

Nortasunaren
egiaztagiria
(NAN,
eraketaren
eskriturak
—dagokion
inskribatutakoak—, dagokion erregistroak egindako ziurtagiria, etab.).

c)

Identifikazio Fiskaleko Kodearen fotokopia.

d)

Eskatzaileak onuradun izateko ezintasun egoerarik ez duela adierazten duen lekukotasuna,
ziurtagiria edo, hala badagokio, aitorpena, azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, Dirulaguntzei
buruzkoak, 13.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.

e)

Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatzen duen agiria, banketxe batek
emana. Agiri hori aurkeztu beharko da, soilik dirulaguntza bat lehenengo aldiz eskatzen denean
edo kontuaren ezaugarriak aldatu direnean.

erregistroan

3. Oinarri hauek arautzen duten esparruan aurreko urteetan dirulaguntzarik eskuratu dutenek aski izango
dute soilik aurreko ataleko a), d) eta e) puntuetan xedatutako agiriak aurkeztea.
4. Eskatzen diren agirietakoren bat Zarauzko Udalaren organoren baten esku baldin badago,
dirulaguntzaren eskatzaileak erabil dezake urriaren 13ko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearenak, 28.2 artikuluan xedatzen duena, baina agiriak zein egun, organo
edo bulegotan jaso edo egin ziren adierazi beharko du, betiere dokumentu horiek loturik diren prozedura
bukatu eta bost urte baino gehiago igaro ez bada.
5.Zarauzko Udalak zuzenean egiaztatuko ditu beharrezko datuak sektore publikoko edozein erakundetan.
Zehazki, ondorengo kontsulta hauek egingo ditu: Interesdunak Gizarte Segurantzaren eta Foru Ogasunaren
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zerga-betebeharrak betetzen dituen. Interesdunak egiaztatze horren alde ez balego eskatutako ziurtagiriak
aurkeztu beharko ditu.
6. Halaber, eskaerak aurkez daitezke urriaren 13ko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearenak, 16.4 artikuluan adierazitako bide eta lekuetan.
7. Eskaera orria edo harekin batera aurkeztu beharreko agiriak akatsez edo osatu gabe baldin badaude,
interesdunari hamar eguneko epea emango zaio akatsak zuzentzeko; epe horretan akatsak zuzentzen ez
baditu, bere eskaera bertan behera uzten duela iritziko zaio, urriaren 13ko 39/2015 Legeak, Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 21.1 artikuluan jasotakoaren arabera hartutako
ebazpenaren bitartez.

5.- DIRULAGUNTZA EMATEKO PROZEDURA
Dirulaguntza hau norgehiagoka araubidez emango da, oinarri hauen eranskinean zehaztutako irizpideekin
bat etorriz. Prozedura ofizioz hasiko da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko den deialdiaren
bitartez.
6.- DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUERAK FINANTZATZEA
1. Diruz lagundutako jarduerarako jarritako ekarpen propioa jardueran izandako gainerako gastuen
modura egiaztatu beharko da.
2. Dirulaguntzaren eranskinetan besterik xedatzen ez bada, oinarri hauetan jasotzen diren dirulaguntzak
bateragarriak izango dira beste herri administrazioek edota erakunde publiko nahiz pribatuek, estatukoek,
Europako Batasunekoek edo nazioartekoek xede berarekin emandako laguntza, dirulaguntza, sarrera edo
baliabideekin, hurrengo paragrafoan xedatzen dena baztertu gabe.
3. Dirulaguntzaren zenbatekoa ezin izango da, bakarrik nahiz beste dirulaguntzekin, laguntzekin, diru
sarrerekin edo errekurtsoekin batera, aurrera eraman beharreko jardueraren kostua baino handiagoa izan.
7.- IZAPIDETZEA
1. Dirulaguntzak emateko prozedura izapidetzeko eskumena honako organo hauek dute:
a)
b)

Izapidetzea (instrukzio organoa): Zarauzko Udaleko kirol departamentuko arduraduna.
Kide anitzeko organoa: Zarauzko Kirol Departamentuari dagokion informazio batzordeko kideek
osatua.

2. Instrukzio organoak egingo ditu, ofizioz, datuak zehaztu, eskuratu eta egiaztatzeko behar diren ekintza
guztiak, horien arabera ebazpen proposamena gauzatzeko.
3. Eskaera bakoitzari buruz egingo den aurre ebaluazioarekin emango zaio hasiera izapidetze faseari. Aurre
ebaluazioan ziurtatuko da eskaera egin duen pertsonak dirulaguntza jasotzeko onuradun izateko jarritako
baldintzak betetzen dituela, eta aurkeztutako dokumentazioa osatua eta zuzena dela.
4. Instrukzio organoak eskaeren ebaluazioa egingo du, deialdi bakoitzean ezarritako balioeste irizpideen
arabera.
5. Eskaerak ebaluatu ondoren, kide anitzeko organoak txostena prestatuko du, egindako ebaluazioaren
emaitza zehazteko.
6. Espedientea eta kide anitzeko organoaren txostena ikusita, instrukzio organoak behar bezala
arrazoitutako behin behineko ebazpen proposamena egingo du. Ebazpen proposamen hori interesdunei
jakinaraziko zaie.
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Prozeduran interesdunek argudiatutako egintzak, alegazioak eta probak bakarrik agertzen badira eta horiek
bakarrik hartzen badira kontuan, orduan, ez da entzunaldiaren izapidea egin beharrik izango. Kasu
horretan, ebazpen proposamena behin betikoa izango da.
7. Ebaluazioaren ondorioa dirulaguntza ez ematekoa baldin bada, eman beharreko ebazpenaren aurretik,
interesdunei 10 eguneko epea eskainiko zaie entzunaldiaren izapidean nahi dituzten alegazioak aurkez
ditzaten.

8. DIRULAGUNTZA EMATEKO IRIZPIDEAK
Adjudikaziodun bakoitzak gehienez ere jardueraren aurrekontu osoaren % 50eko dirulaguntza jasoko du.
Ondorengo kontzeptuen artean banatuko da ohiko jarduera diruz laguntzeko jarritako kopuru osoa,
jarraian aipatzen diren ehunekoekin bat etorriz:
3. 1. Ohiko lizentzien kopurua: % 50
3. 2. Urola Kostako Eskola Kiroleko programan jarduerak antolatzea: % 7
3. 3. Kirol-ekitaldiak antolatzea: % 10
3. 4. Ikasturtean klubean aktibo diren teknikarien titulazioak: % 5
3. 5. Kirol-teknikariak prestatzeko jarduerak antolatzea: % 5
3. 6. Kirol-txapelketa ofizialetara egindako aparteko joan-etorriak: % 5
3. 7. Hizkuntza, euskararen erabilera: % 5
3. 8. Berdintasuna: % 5
3. 9. Herritar kolektibo zaurgarrientzat ekintzak edo proiektuak: % 8

Kopuru horiek zatitu egingo dira kirol-erakundeei atal bakoitzean adjudikatutako puntuazio osoarekin —
puntu horiek jarraian adierazten diren balorazio adierazleen arabera emango dira—. Horrela kalkulatuko
da puntu batek atal bakoitzean zein balio ekonomiko duen. Ondoren, balio ekonomiko hori kirol-klubak
atal bakoitzean lortzen dituen puntuekin biderkatuko da, eta horiek guztiak batuta zehaztuko da
dirulaguntzaren zenbatekoa.
9.- EBAZPENA
1. Ebazpena Zarauzko Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrari dagokio.
2. Dirulaguntzaren oinarri arautzaile berezietan xedatutakoaren arabera arrazoituko da ebazpena. Dena
den, prozeduran frogatuta gelditu beharko dira, dirulaguntzen emakida arautzen duten irizpide
objektiboen arabera, hartuko den ebazpenaren oinarriak.
3. Dirulaguntza emateko ebazpenak argi zehaztu beharko ditu dirulaguntzaren xedea, eskatzailea edo
eskatzaileen zerrenda, zenbatekoa, ordaintzeko erak eta epeak, eta dirulaguntza lerro bakoitzaren
berariazko oinarri arautzaileetan eskatzen diren gainerako baldintzak eta betekizunak. Era berean,
ebazpenak adierazi beharko ditu haren aurka jotzeko dauden errekurtso bideak, zein organoren aurrean
aurkeztu behar diren eta zein epe dagoen hori egiteko, beti ere interesdunek egoki iritzitako beste edozein
errekurtso bide erabiltzeko eskubidea baztertu gabe.
4. Prozeduraren ebazpenak eman eta jakinarazteko gehienezko epea sei hilabetekoa izango da. Epe hori
kontatzen hasiko da deialdia argitaratzen denetik aurrera.
5. Oinarri hauetan aurre ikusten den dirulaguntzak emateko prozeduraren baitan gerta daitezkeen ustezko
egintzak ezestekotzat hartu behar dira, urriaren 13ko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearenak, 24. artikuluan xedatutakoaren arabera.
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6. Prozeduraren ebazpena interesdunei jakinaraziko zaie, urriaren 13ko 39/2015 Legeak, 40. artikuluan
aurreikusitakoaren arabera, eta jakinarazpen hori artikuluak berak jasotzen dituen xedapenenekin bat
etorrita egingo da. Horrez gain, emandako dirulaguntzak Zarauzko Udalaren web orrian ere argitaratuko
dira.
10.- ZUZKIDURA ETA AURREKONTUKO PARTIDA
Dirulaguntzaren zuzkidura eta aurrekontuko partida Zarauzko Udaleko Kirol Departamentuaren urteko
deialdian ezarriko da.
Aurrekontuan izendatutako diru kopurua nahikoa ez bada dirulaguntza jasotzeko eskubidea duten
eskabide guztiak betetzeko, banaketa proportzionala egingo da.
Bestalde, dirulaguntza lerro bakoitzerako zehaztutako diru kopurua gehitu ere egin ahal izango da, Udal
Aurrekontua Gauzatzeko Oinarriek aurreikusitakoarekin bat etorriz, baldin eta deialdian hala ezartzen
bada.
Dirulaguntza ematea ebatzi baino lehen, baimendutako gastua handitu edo murriztu ahal izango du,
aldaketaren zenbatekoaren arabera, eskumena esleituta duen organoak. Dena den, horrek ez du beste
deialdi bat egitea ekarriko.

11.- DIRULAGUNTZA ORDAINTZEA
Arau orokor gisa, eta dagokion eranskinean beste formula bat ezartzen ez bada, oinarri hauek araututako
dirulaguntza emango da, aurretik dagozkion administrazio izapideak egin eta gero, gastua justifikatzeko
frogagiriak aurkeztu ondoren.

12.- DIRULAGUNTZAREN XEDEA JUSTIFIKATZEA
Dirulaguntzaren erabileraren justifikazioa Zarauzko Udaleko Ordenantza Orokorrean eta oinarri hauetako
eranskinetan ezarritakoari jarraiki egingo da, eta urteko deialdietan ezarritako epeetan aurkeztu beharko
da.
13.- PUBLIZITATEA
Emandako dirulaguntzaren zerrenda Udalaren web orrian eta udaleko iragarki taulan argitaratuko dira.
Bestalde, dirulaguntzen onuradunak diruz laguntzeko den edozein programaren, jardueraren, inbertsioren
edo jardunen izaera publikoari buruzko publizitatea egin beharko du euskaraz, eranskinean zehazten den
moduan.
14.- DIRULAGUNTZAK ITZULTZEA
Oinarri hauetan edo dirulaguntza ematean ezarritako bete beharrekoren bat bete ezean, dirulaguntza
berriro aztertuko da eta, horren arabera, dirulaguntza baliogabetu edo gutxitu ahal izango da eta baita
itzultzeko eskatu ere, abenduaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, Dirulaguntzei buruzkoak, 37. artikuluan
eta 52. eta hurrengo artikuluetan aurreikusten duen baldintzetan.
1. Jasotako diru kopuruak itzuli beharko dira, eta dirulaguntza ordaindu zenetik itzulketa egin beharra
erabakitzen den bitarteko berandutza interesak ordaindu beharko dira, azaroaren 17ko 38/2003 Lege
Orokorrak, Dirulaguntzei buruzkoak, 37. artikuluan aurreikusitako kasuetan, eta bereziki hurrengo kasu
hauetan:
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Dirulaguntza eskuratzea horretarako ezarrita dauden baldintzak faltsutuz edo eskuratze hori
galaraziko luketen baldintzak ezkutatuz.



Dirulaguntza emateko oinarrian dagoen helburua, jarduera, proiektua edo jokabidea osorik edo zati
batean ez betetzea.



Jasotako dirulaguntza zuritzeko betebeharra ez betetzea, edo zuritzea behar bezala ez egitea, 10. eta 11.
oinarrietan xedatutakoaren arabera eta, hala behar denetan, dirulaguntza lerro bakoitzaren berariazko
oinarri arautzaileetan.



Dirulaguntza emateko ebazpenean xedatzen diren zabalkunde neurriak jartzeko betebeharra ez
betetzea.



Indarrean diren legeetan aurreikusitako finantza egiaztatze eta kontroleko jarduerei aurre egitea,
aitzakiak jartzea edo uko egitea, baita kontabilitate, erregistro edo dokumentu gordetze aldetik diren
beharkizunak ez betetzea ere, baldin jokaera horrek ezinezko egiten badu dirulaguntzaren erabilera
egiaztatzea, helburua bete den jakitea, diruz lagundutako jarduerak benetakoak eta erregularrak diren
ikustea, edo xede berarekin beste herri administrazioek edota erakunde publiko nahiz pribatuek
(estatukoek, Europako Batasunekoek edo nazioartekoek) emandako laguntza, dirulaguntza, sarrera
edo baliabiderik jaso ote den egiaztatzea.



Administrazioak onuradunei ezarritako beharkizunak ez betetzea; edota onuradunek dirulaguntza
eman zaienean onartutako konpromisoak ez betetzea, baldin eta horrek zuzeneko eragina izaten badu
helburuak lortzeko moduan, jarduera egiteko moduan, edo dirulaguntza emateko oinarrian izan den
proiektua gauzatzeko edo jokabidea hartzeko moduan.

2. Emandako laguntzaren edo dirulaguntzaren zenbatekoak, bakarka, edo bestelako herri administrazioen
edo erakunde publiko nahiz pribatu nazioko edo nazioartekoen dirulaguntza edota bestelako laguntzarekin
batera, onuradunak aurrera eraman beharreko jardueraren kostua gainditzen duenean, emakida egiteko
ebazpena aldatu egingo da eta, beharrezkoa bada, itzuli egin beharko da garatutako jardueraren kostuaz
gaindiko diru kopurua.
Bi herri erakunderen edo gehiagoren dirulaguntzak emanak direnean, eta puntu honetan aipatzen den
soberakina gertatzen denean, emakida aldatu edo, bestela, dirua itzuliko da, eta hori egiteko erakunde haiek
emandako kopuruen banaketa proportzionala aplikatuko da.
3. Itzuli beharreko zenbatekoak eskubide publikoko diru sarreratzat hartuko dira.

15.- DIRUA ITZULTZERA BEHARTUAK
1. Aurreko oinarrian azaldutako kasuetan, onuradunek jasotako diru kopurua osorik edo zati batean itzuli
beharko dute, gehi diru kopuruoi dagozkien berandutza interesak. Beharkizun horrek ez du zer ikusirik,
hartara iritsiz gero, ezar daitezkeen zigorrekin.
2. Dirua itzultzeko obligazio subsidiarioa izango dute merkataritza sozietateetako administratzaileek, edota
beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenek, baldin eta hautsitako obligazioak betetzeko
beren egitekoak egin ez badituzte, beraiek hartutako erabakiekin urratzeak gerta badaitezke, edota beren
mendekoek hartutakoak onartzen badituzte.
3. Halaber, bere jarduera bukatu duten pertsona juridikoen legezko ordezkaritza dutenak izango dira,
aplikagarri zaizkien legezko edo estatutuetako xedapenen arabera, dirua itzultzeko haien obligazioaren
erantzule subsidiarioak.
16.- ARAUDI OSAGARRIA
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Oinarri berezi hauetan aurreikusi ez den orotan arau hauek aplikatuko dira: azaroaren 17ko 38/2003 Lege
Orokorra, Dirulaguntzei buruzkoa (azaroaren 18ko BOE); horren garapenerako Erregelamendua, uztailaren
21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua (uztailaren 25eko BOE); eta Zarauzko udaleko
dirulaguntzen ordenantza orokor arautzailea.

19.- 2022. URTEAN GAZTERIA DEPARTAMENTUKO DIRULAGUNTZAK
EMATEKO OINARRI ESPEZIFIKOAK.
Espedientea: 2022WWWW0001

http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=19
2021eko azaroaren 25ean egindako bilkuran, Udalbatzarrak hasierako onespena
eman zion ZARAUZKO UDALEKO DIRULAGUNTZEN ORDENANTZA OROKOR ARAUTZAILEARI.
Jendaurreko erakustaldian alegaziorik eta iradokizunik aurkeztu ez zenez,
ordenantza haren behin betiko testua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
2022ko otsailaren 21ean (34. zk.).
Orain, Udaleko departamentu bakoitzak 2022 urtean emango dituen
dirulaguntzen oinarri espezifikoak onartu behar dira; oinarriok, gutxienez, xedapen
hauetan jarritako edukia izango dute: Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Legearen
17. artikulua eta hura garatzen duen erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege
Dekretu bidez onartutakoa).
Departamentuak aurkeztutako proposamena ikusita, eta Herritarren informaziobatzordeak aldeko irizpena egin ondoren, Udalbatzarrak, aho batez, honako hau
ERABAKI DU
Lehena.- GAZTERIA DEPARTAMENTUKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI
ESPEZIFIKOAK -2022 URTEA- onartzea.
Bigarrena.- Oinarri horiek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren weborrian argitaratzea.
Hirugarrena.- Aurreko OINARRI ESPEZIFIKOAK berariaz indargabetzea.
2022. URTEAN GAZTERIA DEPARTAMENTUKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI
ESPEZIFIKOAK

AURKIBIDEA
1.
2.
3.
4.

Helburua
Eskaerak
Onuraduna izateko debekua
Prozedura
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Diruz laguntzeko gastuak
Dirulaguntza emateko irizpideak
Zuzkidura eta aurrekontuko partida
Pertsona edo erakunde onuradunaren betebeharrak
Ebazpena
Dirulaguntzaren erabileraren justifikazioa
Dirulaguntzen abonua eta aurrerakinak
Publizitatea
Araudia

1. HELBURUA
Oinarrien helburua da Zarauzko udalerriko irabazi-asmorik gabeko gazte edo gizarte elkarteek
dirulaguntzak eskatzeko eta horiek norgehiagoka araubidez emateko prozedura arautzea. Dirulaguntzak
hainbat programa eta jarduera burutzeko izango dira. Jarduera eta programa horiek duten proiekzio eta
interesagatik bat etorriko dira Gaztematikako lan-ildoekin eta Gazteria Departamentuaren honako
programen helburuekin:
1.

Legez eratutako elkarteak:
a) Urteko programazioa – Elkartegintza sustatzea
b) Elkarteko kideen prestakuntza
c) Materiala erostea eta berritzea

2.

Gazteak edo gazte taldeak:
a) Ekimen puntuala

Espresuki dirulaguntzen emakidatik kanpo utziko dira gazte, gazte-elkarte edo gizarte-elkarte eskatzaileek
zuzenean egiten ez dituzten programak eta jarduerak.

2. ESKAERAK
Zarauzko irabazi-asmorik gabeko gazte edo gizarte arloko elkarteek eskatu ahal izango dituzte
dirulaguntzak. Elkarte horiek legearen arabera eratuta eta dagokien erregistroan inskribatuta egongo dira,
eta bere IFZ izango dute. Bere jarduera, nagusiki, Zarauzko udalerrian garatuko dute, soilik gazte
zarauztarrentzat, eta jarduera guztiak euskaraz burutuko dituzte.
Era berean, udalerriarentzat interesgarriak diren jarduera sozialek ere laguntza jaso ahal izango dute, nahiz
eta elkarte edo erakunde eskatzaileak Zarautzen ordezkaritza ofizialik ez izan. Hala ere, Zarautzen
ordezkaritza ofizialik ez duten elkarte edo erakundeek urte osoko programazio bat eskaini beharko dute
Zarauzko herrirako, zarauztar gazteei soilik eskainitakoa, eta hilero gutxienez bi jarduera izango dituena;
gainera, eskatzaileen ordezkariak (Zuzendaritza Batzordea) zarauztarrak izango dira, eta 18 eta 30 urte
bitarte edukiko dituzte.
Halaber, ekimen puntualak egiten badituzte, dirulaguntzak eskatu ahal izango dituzte nortasun juridikorik
gabeko elkarteek, nahiz pertsona fisiko edo juridikoak izan nahiz publiko edo pribatuak izan. Nolanahi ere,
elkartearen ordezkari edo ahaldun bakar bat izendatu beharko da, onuradun gisa elkarteari dagozkion
betebeharrak betetzeko ahalorde askietsia izango duena. Kasu horietan guztietan, nahikoa izango da
eskatzaileen bi herenek edota eskatzaileak (bakarra denean) 14 eta 30 urte bitarteko adina izatea eta
Zarautzen erroldatua egotea azken hiru urtean.
Zarauzko Udalak zuzenean egiaztatuko ditu beharrezko datuak sektore publikoko edozein erakundetan.
Zehazki, ondorengo kontsulta hauek egingo ditu: Interesdunak Udalarekiko Gizarte Segurantzarekiko eta
Foru Ogasunarekiko zerga-betebeharrak betetzen dituen.
Interesduna egiaztatze horren alde ez balego eskatutako ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu.
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Eskaerek baldintza hauek bete beharko dituzte:
1.

Gazteria Departamentuaren urteko deialdian zehazten den eskabide ofizialaren eredua betez egin
beharko dira.

2.

Programa edo jardueraren ordezkari edo pertsona arduradunak dirulaguntza eskatzeko inprimaki
ofizialaren gelaxka guztiak beteko ditu.

Eskaerak Udaleko Erregistro Elektronikoan aurkeztuko dira hilabeteko epean www.zarautz.eus
webguneko tramiteen atarian, hain zuzen ere, Gazteria Departamentuaren urteko deialdian zehazten
denarekin bat, dagokion deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik
kontatzen hasita.
Eskaerarekin batera Zarauzko Udaleko Ordenantza Orokorreko 14. artikuluan ezarritako dokumentazioa
aurkeztuko da.

3. ONURADUNA IZATEKO DEBEKUA
Oinarri hauetan araututako dirulaguntzak ezingo ditu jaso ondorengo zirkunstantziaren batean dagoen
erakundeak:








38/2003 Legeak, azaroaren 17koak, dirulaguntzenak, 13.2 artikuluan zerrendatutako edozein.
26/2015 Lege Organikoak, uztailaren 28koak, ezarritakoari jarraikiz, sexu-delituengatik
administrazio-, lan- edo zigor-arloko zehapenak jaso dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak.
Emakume eta Gizonen Benetako Berdintasunari buruzko martxoaren 22ko 3/2007 Lege
Organikoan eta Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean ezarritako betekizunak
betetzen ez dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak.
Emakume eta gizonen arteko berdintasunaren printzipioaren aurkako helburuak, sarbidesistemak, funtzionamendua, ibilbidea, jarduera, antolaketa edo estatutuak dituzten, eta sexuaren,
ideologiaren, jaioterriaren, nazionalitatearen edo sexu-joeraren ziozko diskriminazioa egiten duten
pertsona fisiko nahiz juridikoak (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Zarauzko Udal
Ordenantzaren 38. artikulua).
Berdintasunerako eta sexuagatik diskriminatuta ez izateko eskubidea urratzeagatik administrazio, lan- edo zigor-arloko zehapenak jaso dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak (Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako Zarauzko Udal Ordenantzaren 38. artikulua).

Erakundeak, kasuen arabera, lekukotza judizialaren bidez edo ziurtagiri bidez egiaztatu dezake onuradun
izaera lortzeko debekuetan sartuta ez dagoela. Eta agiri horiek eskuratu ezin direnean, horien ordez,
erantzukizunpeko aitorpenarenak aurkez daitezke.

4. PROZEDURA
Dirulaguntzak emateko prozedura Zarauzko Udaleko Ordenantza Orokorrean ezarritakoa izango da.
Espedientean instrukzio-organoaren txosten bat sartuko da. Bertan adieraziko du, bere esku duen
informaziotik ondorioztatuta, pertsona onuradunek betetzen dituztela dirulaguntzak eskuratzeko baldintza
guztiak.

5. DIRUZ LAGUNTZEKO GASTUAK
Legean aurreikusitako gastuez gain, hauek ere onartuko dira: diruz lagundutako proiektua gauzatzeko egin
behar diren finantza gastuak, aholkularitza juridiko edo finantzarioko gastuak, notario eta erregistrogastuak, eta perituen gastuak, baldin eta diruz lagundutako jarduerarekin zuzenean lotuta badaude eta
jarduera hori modu egokian prestatzeko edo burutzeko ezinbestekoak badira.
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6. DIRULAGUNTZA EMATEKO IRIZPIDEAK
1.- Dirulaguntzak esleitzeko ondorengo puntuak hartuko dira kontuan, eta eskaerarekin batera aurkeztuko
diren programazio-fitxetan egiaztatu beharko dira.
Horrela bada, puntuazio zehatz bat emango zaio eskaera bakoitzari, eta lehentasun-hurrenkera bat jarriko
da. 60 puntu gainditzen dituzten eskaerak soilik onartuko dira, eta horien artean hainbanaketa egingo da.













Aisia hezitzailea (5-30 urte bitarteko haurrei, nerabeei eta gazteei zuzendua): 20 puntu.
Bizikidetza
Solidaritatea
Gizalegea
Ohitura osasungarriak sustatzea
Informazio, orientazio eta laguntza jarduerak: 15 puntu
Adierazpenerako eta partaidetzarako bideak: 10 puntu
Iritzia eman
Proposamenak egin
Erabakiak hartu
Erantzukizunak hartu
Kudeaketan trebatu (elkarrekin kudeatu)
Baliabideak kudeatu
Euskarazko komunikazioa eta materiala erabili eta sortzea: 10 puntu
Hiritartasun aktiboa eta herriko bizitza soziokulturalean partaidetza sustatzea (alderdi komunitarioa
lantzea): 10 puntu
Elkarteko helburuen eta jardueren arteko koherentzia 10 puntu
Jardueren kalitatea eta taldearen egonkortasuna: 10 puntu
Partaideak eta bazkideak erakartzeko egindako lana: 5 puntu
Dirulaguntza jasotzen duten elkarteen ardura-postuetan eta erabakitzeko organoetan emakumeen
parte-hartzea gutxienez % 40koa izatea: 5 puntu
Dirulaguntza jasotzen duten elkarteen osaeran emakumeen parte-hartzea gutxienez % 40koa izatea: 5
puntu

2.- Deialdi bakoitzean eskaini ahal izango diren gehienezko kontzeptuak eta zenbatekoak ondoren
zehaztutakoak dira:
a)

URTEKO PROGRAMAZIOA
Diruz lagunduko dira beren eguneroko jardueren eta jarduera tradizionalen bidez elkartearen
helburuak lortu nahi dituzten programak eta jarduerak.
Dirulaguntza ildo hau Elkarteen sustapenaren transferentzien partidari atxikiko zaio.
Proposatutako dirulaguntzaren zenbatekoak ez du programa edo ekintzaren kostuetako gastuen
% 70 gaindituko. Emandako dirulaguntzen zenbatekoak ezingo du inoiz gainditu, bakartuta zein
beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin batera, erakunde onuradunak
dirulaguntzarekin garatu beharreko jardueraren kostua.

b)

ELKARTEKIDEEN PRESTAKUNTZA
Elkartearen kudeaketa, programa eta jarduerekin zerikusia duten ikastaro edo prestakuntzaprogrametara elkartekideak joatea. Atal honetan bereziki sartuta daude aisialdiko begirale eta
zuzendarien prestakuntza-ikastaroak eta antzekoak.
Dirulaguntza ildo hau Elkarteen sustapenaren transferentzien partidari atxikiko zaio.
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Proposatutako dirulaguntzaren zenbatekoak ez du programa edo ekintzaren kostuetako gastuen
% 30 gaindituko. Emandako dirulaguntzen zenbatekoak ezingo du inoiz gainditu, bakartuta zein
beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin batera, erakunde onuradunak
dirulaguntzarekin garatu beharreko jardueraren kostua.
c)

MATERIALA EROSTEA ETA BERRITZEA
Eskatzaileak bere eguneroko programak eta jarduerak burutzeko behar dituen material ez
suntsigarrien erosketak eta berritzeak izango dira.
Dirulaguntza ildo hau elkarteen sustapeneko transferentzien partidari atxikiko zaio.
Proposatutako dirulaguntzaren zenbatekoak ez du programa edo ekintzaren kostuetako gastuen
% 30 gaindituko. Emandako dirulaguntzen zenbatekoak ezingo du inoiz gainditu, bakartuta zein
beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin batera, erakunde onuradunak
dirulaguntzarekin garatu beharreko jardueraren kostua.

d)

EKIMEN PUNTUALAK
Gazteek norbanako gisara edo taldean antolatzen dituzten gizarte eta kultur arloko ekimen
puntualak, beren proiekzio eta interesagatik Zarauzko Udaleko Gazteria Departamentuaren
programa ezberdinen helburuekin bat etortzen badira.
Dirulaguntza ildo hau Elkarteen sustapenaren transferentzien partidari atxikiko zaio.
Eskatzaileak ez du zertan Eusko Jaurlaritzako elkarteen erregistroan inskribatuta egon; taldeka edo
banaka eska daiteke, eta talde eskatzailearen kideen bi herenak gutxienez edota banakako
eskatzaileak 14-30 urte bitartekoak izango dira, eta Zarautzen erroldatuta egongo dira azken hiru
urtean. Kasu honetan, langile bitartekariak gazteak izango direla bermatu beharko da, hartara
gazteen proiektu kulturalak bultzatu ahalko baitira.
Proposatutako dirulaguntzaren zenbatekoak ez du programa edo ekintzaren kostuetako gastuen
% 50 gaindituko. Emandako dirulaguntzen zenbatekoak ezingo du inoiz gainditu, bakartuta zein
beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin batera, erakunde onuradunak
dirulaguntzarekin garatu beharreko jardueraren kostua.

3.- Dagokion aurrekontu-partidako diru-izendapenaren gehienezko muga arteko dirulaguntzak emango
dira.
4.- Salbuespen gisa, banku-bermeko gastuak ere diruz lagundu ahal izango dira, diruz lagundutako
jarduera modu egokian prestatzeko edo burutzeko ezinbestekoak badira; horien onespena Balioespen
Batzordearen iritzira utziko da.

7. ZUZKIDURA ETA AURREKONTUKO PARTIDA
Dirulaguntzen zuzkidura eta aurrekontuko partidak Gazteria Departamentuaren urteko deialdietan
ezarriko dira.
8. PERTSONA EDO ERAKUNDE ONURADUNAREN BETEBEHARRAK
Pertsona edo erakunde onuradunaren betebeharrak, oinarri berezietan jasotakoez gain, hauek dira:
-

Zarauzko Udalarekiko, Gizarte Segurantzarekiko eta Foru Ogasunarekiko zerga-betebeharrak betetzea.
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-

Organo-emaileari jakinaraziko dio ea diruz lagundutako jarduera finantzatzen duten beste
dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuk lortu dituen, edozein administrazio edo
erakunde publiko edo pribatu nazional zein nazioartekotik.

-

Zarauzko Udaleko Gazteria Departamentuaren dirulaguntza jaso duela adierazi beharko da diruz
lagundutako jardueraren hedapen-ekintzetan.

-

Jardueran aritzean, pertsonaren funtsezko eskubideekiko behar den errespetua erakutsiko da, eta
indarrean diren legeak errespetatuko dira.

-

Dokumentazio, publizitate, irudi edo material guztietan komunikazioa modu ez-sexista eta
barneratzailean erabiltzea. Emakumeak diskriminatzen dituen edozein irudi edo estereotipo sexista
saihestea; eta berdintasun-balioak, emakume eta gizonen presentzia orekatua, dibertsitatea,
erantzunkidetasuna, rol-aniztasuna eta genero-identitate anitzak erakusten dituzten irudiak sustatzea.

-

Dirulaguntza justifikatzeko memorian sexuaren araberako datuak ematea (kopuru absolutuetan edo
portzentajeetan).

-

Antolatutako jarduera, ekitaldi edo ikuskizunak eduki sexistarik gabekoak izatea.

9. EBAZPENA
Ebazpena Zarauzko Udaleko Ordenantza Orokorrean ezarrita dagoenari jarraiki egingo da.
Organo eskudunak:
–

Antolamendua eta instrukzioa (Instrukzio-organoa): Gazteria Departamentuko arduraduna.

–

Azterketa eta balioespena (Balioespen Batzordea): Kide anitzeko organo bat, dirulaguntza ematen
duen departamentuko informazio-batzordeko kideek osatutakoa.

–

Ebazpena (Organo eskuduna): Alkatetzari edo Tokiko Gobernu Batzarrari egokituko zaio,
Udalaren administrazio-antolamenduan une bakoitzean indarrean diren eskumenekin eta aldi
bateko eskuordetzeekin bat etorriz.

Jakinarazpen-epea:
Dirulaguntzak emateko jakinarazpen-epea Zarauzko Udaleko Ordenantza Orokorrean ezarritakoa izango
da.
10. DIRULAGUNTZAREN ERABILERAREN JUSTIFIKAZIOA
Dirulaguntzaren erabileraren justifikazioa Zarauzko Udaleko Ordenantza Orokorrean ezarritakoari jarraiki
egingo da, eta Gazteria Departamentuaren urteko deialdian ezartzen den epean aurkeztu beharko da.
Onuradunak modalitate hauen bidez justifikatu ahal izango du jarritako baldintzak bete direla eta
dirulaguntzaren emakidan aurreikusitako helburuak lortu direla: Justifikazio-kontua gastuaren
frogagiriak ekarrita eta moduluka egiaztatzea.
Justifikazio-kontuak gutxienez informazio hau emango du:

1.

Jarduera memoria:

Jardueren memoria bat, dirulaguntzaren emakidan jarritako baldintzak betetzen direla justifikatzeko.
Memorian, egindako jarduerak eta lortutako emaitzak adieraziko dira, eta datu agregatuak eta estatistikoak
sartuko dira, pertsona fisikoak identifikatzeko edo identifikagarri egiteko datu pertsonalik gabe. Zehazki,
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anonimizatu egingo da parte-hartzaileen informazioa, eta bakar-bakarrik hauek sartuko dira: partehartzaileen kopuruen edo portzentajeen datu estatistiko agregatuak (adin-tartearen, sexuaren, eskolaren
arabera sailkatuta).

2.

Memoria ekonomikoa (ondorengoak sartuko dira):
a)

Jardueraren gastuen eta inbertsioen zerrenda sailkatu bat, hartzekodunaren eta
dokumentuaren identifikazioa, zenbatekoa, jaulkipen-data eta, hala badagokio, ordainketadata eta guzti. Dirulaguntza aurrekontu baten arabera ematen bada, gertatutako
desbideratzeak adieraziko dira.

b)

Aurreko paragrafoan aipatzen den zerrendako gastuaren frogagiriak, edo pareko frogabalioko edo administrazio eraginkortasuneko dokumentuak, dirulaguntza publikoaren xedea
bete izana ziurtatu ahal izateko. Diruz lagundutako jardueraren kostu orokor edota zeharkako
kostuak aldez aurreko portzentaje edo kantitate zehatz baten bidez konpentsatuko dira,
justifikatu behar izan gabe.

c)

Diruz lagundutako jarduera finantzatu duten beste diru-sarrera edo dirulaguntzen zerrenda
xehatu bat, zenbatekoa eta beren jatorria adierazten dituena.

d)

Hala badagokio, aplikatu gabeko geldikinen kasuan, diru-itzuleraren eta horietatik sortutako
interesen ordainketa-gutuna.

Gastuen frogagiriak dituen justifikazio-kontua erabiliz gero, aldez aurretik ezarriko da justifikaziorik behar
izango ez duen goren muga (portzentajea) edota kopurua. Goren muga edota kopuru zehatza Gazteria
Departamentuaren urteko deialdian ezarriko da.
Azterlan, programa, argitalpen, iragarki-txartel eta laguntza ekonomikoaren ondorioz garatutako jardueran
sortu den dokumentazio grafikoaren eta idatziaren ale bat.
Diruz lagundutako jardueren gastuen eta diru-sarreren balantzea, erakundeko idazkariak sinatuta eta
dagokion zigiluarekin.
Dirulaguntza justifikatzeko memoria, agiri eta dokumentu guztiak euskaraz aurkeztu beharko dira.
Dirulaguntza justifikatzeko memorian sexuaren araberako datuak ematea (kopuru absolutuetan edo
portzentajeetan).
Dietak eta desplazamenduak jardueren antolaketarako beharrezkoak badira bakarrik onartuko dira.
11. DIRULAGUNTZEN ORDAINKETA ETA AURRERAKINAK
Dirulaguntzen abonua Zarauzko Udaleko Ordenantza arautzailean ezarritakoari jarraiki egingo da.
Ordainketa aurreratuak egin ahal izango dira justifikazioaren aurretiko fondo-entrega moduan,
dirulaguntzei atxikitako jarduerak burutzeko nahitaezko finantzaketa gisa. Nolanahi ere, azken zatiaren
ordainketa egiteko, aurrez, gastua justifikatu beharko da.
Dirulaguntza ezingo da ordaindu harik eta pertsona edo erakunde onuradunak zerga-betebeharrak eta
Gizarte Segurantzakoak ordaindu artean edo dirua itzultzea agintzen duen ebazpen batengatik zordun den
artean.
12. PUBLIZITATEA
Udalaren web-orrian eta Udaleko iragarki-oholean argitaratuko da emandako dirulaguntzen zerrenda
(pertsona onuradunak eta zenbatekoak adierazita).
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Horrela, bada, eta zarauztar guztiei tratu berbera ematea bermatzeko asmoz, dokumentazio, publizitate
irudi edo material eta agiri guztietan modu egokian erabiliko da komunikazioa, errespetuz, modu
barneratzailean, onartzailean, inolako aurreiritzirik sortu gabe; hau da, herritar guztiak berdin tratatuz.
Ondorioz, saihestu egingo dira haurrak, nerabeak, gazteak eta, oro har, edonor edozein arrazoirengatik
diskriminatzen duten irudiak edo estereotipoak.
Dirulaguntzaren onuradunak publizitatea egin beharko du, euskaraz, diruz lagundutako edozein
programaren, jardueraren, inbertsioren edo jardunen izaera publikoari buruz. Horrela, bada:


Mezu idatziei dagokienez (kartel, esku-orri, prentsa-iragarki, sarrera txartel eta gonbidapen,
liburuxka, gutun, deialdi, ohar eta gisakoak), euskaraz soilik idatzi eta ezagutaraziko dira.



Ahozko komunikazioetan (aurkezleak, hizlariak, irakasle/monitoreak, bozgorailuetako mezuak,
irratietakoak, jarritako musika...) soilik euskara erabiliko da.



Dirulaguntza justifikatzeko txostena bere osotasunean euskaraz idatziko da.



Bestalde, haur eta nerabeen gurasoekiko harremana euskaraz egingo da; eta, egoerak hala
behartuta, elebitan egingo da, euskara lehenetsiz.

Publizitate horretan Zarauzko Udaleko erakunde-irudia txertatu beharko da derrigorrez, eta baita
finantzaketa publikoari buruzko hitzak ere txartel, plaka oroigarri, material inprimatu, euskarri elektroniko
edo ikus-entzunezko, edo komunikabideetan egindako aipamenetan, “Jarduera honek Zarauzko Udalaren
laguntza jaso du” leloarekin eta Zarauzko Udaleko armarriarekin.

13. ARAUDIA
Oinarri berezi hauetan aurreikusi ez den orotan arau hauek aplikatuko dira: Azaroaren 17ko Dirulaguntzen
38/2003 Lege Orokorra (azaroaren 18ko Estatuko Aldizkari Ofiziala); horren garapenerako
Erregelamendua, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua (uztailaren 25eko Estatuko
Aldizkari Ofiziala); eta Zarauzko Udalak dirulaguntzak emateko Ordenantza Orokor arautzailea.

20.2022.
URTEAN
GAZTEEK
PROIEKTUAK
DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ESPEZIFIKOAK.

GARATZEKO

Espedientea: 2022WWWW0002

http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=20
2021eko azaroaren 25ean egindako bilkuran, Udalbatzarrak hasierako onespena
eman zion ZARAUZKO UDALEKO DIRULAGUNTZEN ORDENANTZA OROKOR ARAUTZAILEARI.
Jendaurreko erakustaldian alegaziorik eta iradokizunik aurkeztu ez zenez,
ordenantza haren behin betiko testua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen,
2022ko otsailaren 21ean (34. zk.).
Orain, Udaleko departamentu bakoitzak 2022 urtean emango dituen
dirulaguntzen oinarri espezifikoak onartu behar dira; oinarriok, gutxienez, xedapen
hauetan jarritako edukia izango dute: Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Legearen
17. artikulua eta hura garatzen duen erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege
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Dekretu bidez onartutakoa).
Departamentuak aurkeztutako proposamena ikusita, eta Herritarren informaziobatzordeak aldeko irizpena egin ondoren, Udalbatzarrak, aho batez, honako hau
ERABAKI DU
Lehena.- GAZTEEK PROIEKTUAK GARATZEKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI
onartzea.

ESPEZIFIKOAK -2022 URTEA-

Bigarrena.- Oinarri horiek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren weborrian argitaratzea.
Hirugarrena.- Aurreko OINARRI ESPEZIFIKOAK berariaz indargabetzea.
2022. URTEAN GAZTEEK PROIEKTUAK GARATZEKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO
OINARRI ESPEZIFIKOAK.

AURKIBIDEA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Helburua
Dirulaguntza eskatzeko baldintzak
Onuraduna izateko debekua
Eskaerak
Dirulaguntzaren zenbatekoa
Laguntza emateko prozedura
Diruz lagundutako jarduerak finantzatzea
Izapidea
Ebazpena
Zuzkidura eta aurrekontu partida
Onuradunen betebeharrak
Dirulaguntzak ordaintzea
Dirulaguntzaren xedea justifikatzea
Publizitatea
Dirulaguntzak itzultzea
Errekurtsoak
Araudia

1. HELBURUA
Oinarri hauen helburua da Zarauzko Udaleko Gazteria Departamentutik gazteei, norgehiagoka araubidez,
era anitzeko proiektuak garatzeko dirulaguntzak emateko baldintzak arautzea.
Urtean zehar edozein arlotan egindako proiektuak, gazteen interesa eta grina berezia islatzen dutenak,
banaka zein taldeka aurkeztuak.
Adibide gisa jarraian zerrendatzen direnak:



Ekintzailetza proiektuak
Zientziaren inguruko proiektuak
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Ikus-entzunezko lanen produkzioa (zinea, bideoa, erakusketak…) edo teknologia berriekin
erlazionaturikoak.
Musikagileen maketen grabaketa eta edizioa.
Komiki, fanzine edo bestelako kultur argitalpenen edizioa.
Antzezlanen produkzioa eta antzezpena.
Zarauztar gazteek gauzatu ditzaketen beste proiektu batzuk.

Dirulaguntza hauen iraupena honakoa izango da: deialdia egiten den urteko urtarrilaren 1etik abenduaren
31ra.
2. DIRULAGUNTZA ESKATZEKO BALDINTZAK
Oinarri hauetan arautzen diren laguntzen eskatzaile izan daitezke hurrengo baldintzak betetzen dituzten
gazteak:
16 eta 30 urte bitarteko adina izatea eta Zarautzen erroldatua egotea azken hiru urtetan; taldean aurkeztuz
gero, taldekideen hiru laurdenek bete beharko dute baldintza hori.
Dirulaguntza hauen onuradun izaera izango du dirulaguntzaren oinarri den jarduera egin behar duen
pertsona fisiko edo juridikoak, edota dirulaguntza jasotzeko zilegi egiten duen egoeran dagoenak. Pertsona
horrek, gainera, dirulaguntzari dagokion eranskinak ezartzen dituen baldintza zehatzak bete beharko ditu,
baita legeek edota bestelako arauek ezarritakoak ere.
Proiektua onartu baino lehen, Gazteria Departamentuak erabakiko du ea aurkeztutako proiektuen edukia
bat datorren Gazteria Departamentuaren helburuekin.
Diruz lagunduko diren egitasmoak euskaraz izan behar direnez, hau izango da komunikaziorako tresna
bakarra, hedapenean eta jarduera gauzatzerakoan ere bai.
3. ONURADUNA IZATEKO DEBEKUA
Oinarri hauetan araututako dirulaguntzak ezingo ditu jaso ondorengo zirkunstantziaren batean dagoen
pertsonak:








38/2003 Legeak, azaroaren 17koak, dirulaguntzenak, 13.2 artikuluan zerrendatutako edozein.
26/2015 Lege Organikoak, uztailaren 28koak, ezarritakoari jarraikiz, sexu-delituengatik
administrazio-, lan- edo zigor-arloko zehapenak jaso dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak.
Emakume eta Gizonen Benetako Berdintasunari buruzko martxoaren 22ko 3/2007 Lege
Organikoan eta Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean ezarritako betekizunak
betetzen ez dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak.
Emakume eta gizonen arteko berdintasunaren printzipioaren aurkako helburuak, sarbidesistemak, funtzionamendua, ibilbidea, jarduera, antolaketa edo estatutuak dituzten, eta sexuaren,
ideologiaren, jaioterriaren, nazionalitatearen edo sexu-joeraren ziozko diskriminazioa egiten duten
pertsona fisiko nahiz juridikoak (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Zarauzko Udal
Ordenantzaren 38.artikulua).
Berdintasunerako eta sexuagatik diskriminatuta ez izateko eskubidea urratzeagatik administrazio, lan- edo zigor-arloko zehapenak jaso dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak (Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako Zarauzko Udal Ordenantzaren 38. artikulua).

Eskatzaileak, kasuen arabera, lekukotza judizialaren bidez edo ziurtagiri bidez egiaztatu dezake onuradun
izaera lortzeko debekuetan sartuta ez dagoela. Eta agiri horiek eskuratu ezin direnean, horien ordez,
erantzukizunpeko aitorpenarenak aurkez daitezke.

4. ESKAERAK
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Dirulaguntzak eskatu ahal izango dituzte pertsona fisikoek eta baita nortasun juridikoa dutenek ere, gazte
proiektu edo jarduera zehatzak egin nahi badituzte.
Dirulaguntzak emateko prozedura ofizioz hasiko da, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN
argitaratutako urteko deialdiaren bitartez.
Eskaerek Gazteria Departamentuaren urteko deialdian zehazten diren baldintzak bete beharko dituzte.
Eskaerarekin batera indarrean dauden arauek eta urteroko deialdiak ezarritako dokumentazioa ere
aurkeztuko da.
Zarauzko Udalak zuzenean egiaztatuko ditu beharrezko datuak sektore publikoko edozein erakundetan.
Zehazki, ondorengo kontsulta hauek egingo ditu: ea interesdunak betetzen dituen Udalarekin, Gizarte
Segurantzarekin eta Foru Ogasunarekin dituen zerga-betebeharrak.
Interesduna egiaztatze horren alde ez badago, eskatutako ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu. Eskaerak
honela aurkeztu ahal izango dira:
Pertsona fisikoek hilabeteko epean egin ahalko dute eskaera, Gazteriako Departamentuko urteroko
deialdian zehaztutakoarekin bat, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean dagokion deialdia argitaratu eta
hurrengo egunetik kontatzen hasita.



Udaleko web-orriko Erregistro Elektronikoan (www.zarautz.eus), tramiteen atalean.
HAZen (Kale Nagusia 29), ordutegi honetan:
Astelehenetik ostiralera: 07:30-15:00
Ostegunean: 07:30-19:00

Pertsona juridikoak behartuta daude aurkezpenak modu elektronikoan burutzera.
Dirulaguntza eskaerak aurkezteko epea urteko deialdian zehaztuko da.
5. DIRULAGUNTZAREN ZENBATEKOA
Lagundu ahal izango diren kontzeptuak honako hauek izango dira:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ekintzailetza proiektuak
Zientziaren inguruko proiektuak
Ikus-entzunezko lanen produkzioa (zinea, bideoa, erakusketak…) edo teknologia berriekin
erlazionaturikoak.
Musikagileen maketen grabaketa eta edizioa.
Komiki, fanzine edo bestelako kultur argitalpenen edizioa.
Antzezlanen produkzioa eta antzezpena.
Zarauztar gazteek gauzatu ditzaketen beste proiektu batzuk.

Dirulaguntza lerro honen barruan eskaerak jasotzeko bigarren epe bat ireki daiteke urteko azken lau
hilabeteetan, dagokion aurrekontu partidan dagoen kopurua bi zatitan adjudikatzeko (deialdi bakoitzerako
erdia gordeta), urteroko deialdian hala zehaztuko balitz. Hau da, urtero, lehenengo deialdian, zehaztuko da
eskaerak egiteko deialdi bakarra edota bi egingo diren.
Proposatutako dirulaguntzaren zenbatekoak ez du aurkeztutako programa edo ekintzaren kostuetako
gastuen % 70 gaindituko. Beti kontuan izango da dirulaguntzaren kopuruak ezingo duela, banaka edo beste
dirulaguntza batzuk kontuan izanda, ekintza edo programaren kostua gainditu.
Irizpideak:



Proiektu berritzaileak: 34 puntu
Hiritartasun aktiboa eta herriko bizitza soziokulturalean partaidetza: 33 puntu
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Gazteen interesa eta grina piztuko duten proiektuak: 17 puntu
Hartzaileak gazteak (16-30 urte) dituzten proiektuak: 8 puntu
Genero ikuspegia proiektuetan txertatzea: 8 puntu

Goian jasotako atalen aplikazioak puntuazio zehatz bat emango dio eskaera bakoitzari, lehentasunhurrenkera ezarriz. 50 puntu gainditzen dituzten eskaerak onartuko dira eta, nahiko diru ez balego horien
artean hainbanaketa egingo da.
6. LAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA
Laguntza hauek norgehiagoka araubidez emango dira.
1.

Zehaztapena
Dirulaguntza lerro horretan dagoen diru kopuruaren banaketa puntuen arabera proportzioan
egingo da aurkeztu eta onartutako proiektuen artean.

2.

Adjudikazio proposamena
Irizpide horiek kasu bakoitzean aztertu eta baloratuko ditu ebaluazio batzordeak.
Ondoren, laguntzak adjudikatzeko proposamena egingo da, kasu bakoitzean, goian adierazitako
moduan.
Ordainketa aurreratuak egin ahal izango dira justifikazioaren aurretiko fondo-entrega moduan,
dirulaguntzei atxikitako jarduerak burutzeko nahitaezko finantzaketa gisa. Nolanahi ere, azken
zatiaren ordainketa egindako gastuaren justifikazioaren baldintzapean geratuko da.

7. DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUERAK FINANTZATZEA
Dirulaguntza oinarriek, eranskinen arabera, diruz lagundutako jardueraren finantzaketa propioaren
zenbateko bat eska dezakete. Diruz lagundutako jarduerarako ekarpen propioa egiaztatu beharko da
jardueran izandako gainerako gastuen modu berean.
Dirulaguntza eranskinetan besterik xedatzen ez bada, oinarri hauetan jasotzen diren dirulaguntzak
bateragarriak izango dira beste herri-administrazioek edota erakunde publiko nahiz pribatuek, estatukoek,
Europako Batasunekoek edo nazioartekoek xede berarekin emandako laguntza, dirulaguntza, sarrera edo
baliabideekin, hurrengo paragrafoan xedatzen dena baztertu gabe.
Dirulaguntzen zenbatekoa ezin izango da, bakarrik nahiz beste dirulaguntzekin batera, aurrera eraman
beharreko jardueraren kostua baino handiagoa izan, etorkizunean diruz lagundutako proiektuak sortu
ditzakeen irabaziak aintzat hartu gabe.

8. IZAPIDEA
Instrukzioa eta proposamena indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera egingo da.
Organo eskudunak:

Instrukzioa: Gazteriako arduraduna

Balorazio Batzordea: Kide anitzeko organo bat, gaztediaren inguruko gaiak jorratzen direna.

Ebazpena: Alkatetzari edo Tokiko Gobernu Batzarrari egokituko zaio, Udalaren administrazio
antolamenduan une bakoitzean indarrean diren eskumenei eta aldi baterako eskuordetzei jarraiki.
Dirulaguntzak emateko prozedura izapidetzea Gazteria Departamentuaren eginkizuna da, eta hari dagokio
behar diren ekintza guztiak egitea, ofizioz, ebazpen proposamena gauza dadin beharrezkoak diren datuak
zehaztu, eskuratu eta egiaztatzeko.
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Gazteria Departamentuak dirulaguntza eskaerei buruz egingo duen aurre ebaluazioarekin hasiko da
instrukzio fasea. Aurre ebaluazioak egiaztatuko du, eskatzaileak dirulaguntzaren onuradun izaera
eskuratzeko ezarririk dauden baldintza guztiak betetzen dituela eta aurkeztutako dokumentazioa osatua
eta egokia dela.
Gazteriako arduradunak dirulaguntza deialdira aurkeztutako eskaeren balorazio txostena egingo du.
Eskaerak ebaluatu ondoren, ebazpen proposamena egingo du Balorazio Batzordeak, behar bezala
arrazoituta, eta organo eskudunari aurkeztuko dio ebazpena eman dezan.
Ebaluazioaren emaitza dirulaguntza ez ematekoa baldin bada, dagokion ebazpena eman aurretik,
interesdunei 10 eguneko epea eskainiko zaie entzuteko tramitean nahi dituzten alegazioak aurkez ditzaten.

9. EBAZPENA
Alkatetzari edo Tokiko Gobernu Batzarrari egokituko zaio, Udalaren administrazio antolamenduan une
bakoitzean indarrean diren eskumenei eta aldi baterako eskuordetzei jarraiki.
Ebazpena arrazoitu egingo da, eta nolanahi ere, prozeduran ziurtatu egin beharko dira onartzen den
ebazpenaren oinarriak, eta horretarako kontuan izango dira dirulaguntzak emateko arauetako irizpide
objektiboak.
Dirulaguntza emateko ebazpenak argi zehaztu beharko ditu dirulaguntzaren xedea, eskatzailea edo
eskatzaileen zerrenda, zenbatekoa, ordainketa erak eta epeak, eta dirulaguntzaren oinarri arautzaileetan
eskatzen diren gainerako baldintzak eta betekizunak. Era berean, ebazpenak adierazi beharko ditu haren
aurka jotzeko dauden errekurtso bideak, zein organoren aurrean aurkeztu behar diren eta zein epe dagoen
hori egiteko, eta interesdunek egoki iritzitako beste edozein errekurtso bide erabiltzeko eskubidea baztertu
gabe.
Prozeduraren ebazpenak eman eta jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da. Epe hori
kontatzen hasiko da deialdia argitaratzen denetik aurrera.
Oinarri hauetan aurreikusten diren dirulaguntzak emateko prozeduraren barnean gerta daitezkeen ustezko
egintzak ezestekotzat hartu behar dira, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak xedatutakoaren arabera.
Prozeduraren ebazpena jakinaraziko zaie interesdunei indarrean dagoen araudiak jasotzen duenaren
arabera.

10. ZUZKIDURA ETA AURREKONTU PARTIDA
Dirulaguntzen zuzkidura eta aurrekontuko partidak Gazteria Departamentuaren urteko deialdian ezarriko
dira.
Aurrekontuan izendatutako diru kopurua nahikoa ez bada dirulaguntza jasotzeko eskubidea duten
eskabide guztiak betetzeko, banaketa proportzionala egingo da baldintzak betetzen dituzten eskabide
guztien artean.

11. ONURADUNEN BETEBEHARRAK
Pertsona onuradunaren betebeharrak hauek dira:
a) Dirulaguntzen emakida sortu duen helburua bete, proiektua gauzatu edo jarduera egin. Bere
produktuaren aurkezpena egin Gazteria Departamentuarekin elkarlanean.
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b)

Organo emailearen edo erakunde laguntzailearen aurrean justifikatu beharko du dirulaguntzak
emateko edo horiek gozatzeko baldintza modura jarri diren betekizunak eta baldintzak bete direla,
jarduera egin dela, eta dirulaguntzaren xedea bete dela.
c) Organo emaileak indarrean dagoen legediaren arabera egin beharreko egiaztapen-jardunen mende
jarri eta horietan lagundu, bai eta kontrol-organoek egin ditzaketen finantzako beste egiaztapeneta kontrol-jardunen mende ere. Horretarako aurreko eginkizunetan ari direla eskatzen dioten
informazio guztia aurkeztu beharko du.
d) Zarauzko Udalarekiko, Gizarte Segurantzarekiko eta Foru Ogasunarekiko zerga-betebeharrak
beteta edukitzea.
e) Lau urteko epean gordeko dira hartutako fondoen aplikazioa justifikatzen duten dokumentuak,
dokumentu elektronikoak barne, egiaztapen eta kontrol-jardunen aztergai izan daitezkeelako.
f) Organo emaileari jakinarazi, hala badagokio, edozein administrazio edo erakunde publiko zein
pribatutatik, nazioko zein nazioartekotatik, diruz lagundutako jarduera finantzatzen duten beste
dirulaguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak lortu izana.
g) Dirulaguntzaren emakidarako kontuan izan den edozein gertaera objektibo zein subjektiboren
aldaketa jakinarazi.
h) Indarrean dagoen araudian aurreikusitako kasuetan jasotako fondoak itzuli.
i) Diruz lagundutako jardueraren hedapen-ekintzetan, jasota geratu beharko da Zarauzko Udalak
dirulaguntza bidez emandako lankidetzak.
j) Jardueran aritzean, pertsonaren funtsezko eskubideekiko behar den errespetua erakutsiko da eta
indarrean diren legeak errespetatuko dira.
k) Erakunde onuradunak diruz lagundutako jardueran argitaratzen diren idatzi, iragarki, ohar eta
gainerako komunikazioak euskaraz bakarrik idatzi eta ezagutarazi beharko ditu, eta
publizitatearekin ere, ahozko zein idatzia izan, berdin jokatuko du. Halaber, ekitaldi zehatzetan
megafoniaz igorritako mezuak euskaraz soilik transmititu beharko dira. Betebehar hori bete izana
diruz lagundutako jarduera egin dela justifikatzerakoan egiaztatu beharko da.
l) Dokumentazio, publizitate, irudi edo material guztietan komunikazioa modu ez-sexista eta
barneratzailean erabiltzea. Emakumeak diskriminatzen dituen edozein irudi edo estereotipo
sexista saihestea; eta berdintasun-balioak, emakume eta gizonen presentzia orekatua, dibertsitatea,
erantzunkidetasuna, rol-aniztasuna eta genero-identitate anitzak erakusten dituzten irudiak
sustatzea.
m) Dirulaguntza justifikatzeko memorian sexuaren araberako datuak ematea (kopuru absolutuetan
edo portzentajeetan).
n) Antolatutako jarduera, ekitaldi edo ikuskizunak eduki sexistarik gabekoak izatea.
Dirulaguntza eskatu nahi dutenek urteroko deialdian zehazten den eskaera-fitxa bete beharko dute.
Inprimakiarekin batera agiri hauek aurkeztu behar ditu eskatzaileak:





Egingo diren gastuen aurrekontua.
Taldeen kasuan, taldeko beste partaideen izen-deiturak eta NANaren zenbakia.
Proiektuaren azalpena.
Dirua sartzeko kontu korronte zenbakia.

Gazteriako arduradunak bide-laguntza emango die proiektuak aurkezteko, hala eskatzen duten gazteei.
Nolanahi ere, eskatzaileei behar besteko informazio osagarria eskatu ahal izango zaie eskatutako
dirulaguntza behar bezala baloratu ahal izateko.
12. DIRULAGUNTZAK ORDAINTZEA
Laguntzak ordaintzeko aurrez Gazteria Departamentuaren aldeko txostena beharko da. Bertan egiaztatuko
da laguntza emateko erabakian jarritako baldintzak bete direla.
Dirulaguntza ordainketa bakar batean egingo da banku-transferentzia bidez, zuritu eta gero.
Ez dago graduazio irizpiderik, erabiliko den irizpide bakarra jarduera edo ekintza egin den edo ez izango
da.
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13. DIRULAGUNTZAREN XEDEA JUSTIFIKATZEA
Dirulaguntzaren erabilera hurrengo urteko urtarrilaren 31a baino lehen justifikatu beharko da. Xede den
proiekturako memoria, fakturak eta produktua aurkeztuz zurituko dira dirulaguntzak.
14. PUBLIZITATEA
Emandako dirulaguntzen zerrenda Udalaren webgunean eta udaleko iragarki-oholean argitaratuko da.
Bestalde, dirulaguntzen onuradunak diruz laguntzeko den edozein programaren, jardueraren, inbertsioren
edo jardunen izaera publikoari buruzko publizitatea egin beharko du, euskaraz soilik. Publizitate horretan,
lehentasunezko tokian honako hau azaldu behar da Zarauzko Udalaren logotipoaren ondoan (liburuxketan
eta eskuko programetan, azal nagusian edota atzeko azalean): “Jarduera honek Zarauzko Udalaren laguntza
jaso du”. Finantzaketa publikoari buruzko aipamenak ere egingo dira txartel, plaka oroigarri, material
inprimatu, euskarri elektroniko edo ikus-entzunezko, edo komunikabideetan egindako aipamenetan.
15. DIRULAGUNTZAK ITZULTZEA
Oinarri hauetan edo dirulaguntza ematean ezarritako betebeharretakoren bat bete ezean, dirulaguntza
berriro aztertuko da eta, horren arabera, Zarauzko Udalak dirulaguntza baliogabetu edo gutxitu ahal izango
du, eta baita itzultzeko eskatu ere, indarrean dagoen legedian aurreikusten den baldintzetan.
16. ERREKURTSOAK
Interesdunek erabaki honen aurka zuzenean administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez dezakete
administrazioarekiko auzietako Donostiako epaitegietan, argitaratu eta biharamunetik hasita bi hilabeteko
epean.
Hala ere, partikularrek aukera dute horren aurretik berraztertzeko hautazko errekurtsoa aurkezteko oinarri
hauek onartu dituen organo eskudunaren aurrean, argitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.
Hori eginez gero, ezingo da administrazioarekiko auzi errekurtsorik aurkeztu harik eta berraztertzekoaren
berariazko ebazpena eman edo ustezko ezespena gertatu arte. Dena dela, egoki iritzitako beste edozein
errekurtso aurkez daiteke.
17. ARAUDIA
Oinarri berezi hauetan aurreikusi ez den orotan arau hauek aplikatuko dira: Azaroaren 17ko Dirulaguntzen
38/2003 Lege Orokorra (azaroaren 18ko Estatuko Aldizkari Ofiziala); horren garapenerako
Erregelamendua, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua (uztailaren 25eko Estatuko
Aldizkari Ofiziala); eta Zarauzko Udaleko Dirulaguntzen Ordenantza Orokor Arautzailea.

21.- EAJ-PNV UDAL TALDEAK AURKEZTUTAKO PROPOSAMENA
— Sahara
Espedientea: 2022O0010004

http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=21
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Aztergai honetara iritsita, aurkeztutako proposamena irakurri du EAJ-PNV udal
taldeko bozeramaileak, Arana jaunak. Hona hemen testua:
SAHARA
Espainiako estatuak, arrazoi historiko, politiko eta juridikoengatik, erantzukizun handia dauka
Mendebaldeko Sahararekin oraindik bizirik dagoen gatazka politikoan.
Izan ere, 1975an, Hayako Nazioarteko Auzitegiak legez kanpoko jo zituen `Madrilgo Akordioak´.
Haren ondorioz, Marokok ez dauka subiranotasunik Mendebaldeko Saharan, eta okupazioa
legez kanpokoa da erabat.
Duela hamarkada batzuk, Nazio Batuen kartan jasotzen denarekin bat etorriz, Nazio Batuen
erakundeak Mendebaldeko Saharaz deklaratu zuen “Lurralde ez Autonomoa” dela, gobernu
propioa osotasunean eskuratu ez duten herrien lurraldeei ematen zaien izendapenaren arabera.
Mendebaldeko Saharakoa da Afrika osoan estatutu post kolonialak etenda jarraitzen duen
bakarra.
Halaber, Nazio Batuen Erakundeak Espainiako gobernuari etengabe erreklamatu dio potentzia
kolonial administratzailea izan den aldetik- `de iure´ ere Entzutegi Nazionalak 2014an eman
zuen autoaz geroztik-, behar besteko ahaleginak egin ditzala saharar herriak bere
autodeterminazioa balia dezan erreferendumaren bidez.
Espainiako Gobernuak erabaki berri duen alde bakarreko jarrera ez da sinesgarria, ezta errealista
ere, izaera politikoko gatazka hau ebazteko.
1- Zarauzko Udalak erabat arbuiatzen du Espainiako Gobernuko agintariek Mendebaldeko
Saharan ematen den gatazka politikoaren inguruan egin duten jarrera-aldaketa erradikal
eta historikoa. Aldaketa honek esan nahi du Marokok Mendebaldeko Sahara erabat
bereganatzeko dituen asmo eta anbizioekin bat egiten duela Espainiako gobernuak.
2- Zarauzko Udalaren ustez, Espainiako Gobernuaren azken jarrera honek erabat urratzen
ditu Nazioarteko Zuzenbidea, Nazio Batuen Kartaren printzipio eta baloreak eta Nazio
Batuen Segurtasun Kontseiluaren ebazpenak, irtenbide politiko bidezko eta iraunkorra
aldarrikatzen baitute, bien artean adostua eta Saharar Herriaren borondatea askatasun
osoz adierazteko ariketarekin amaitu beharko litzatekeena.
3- Zarauzko Udalak eskatzen diete, bai Espainiako Estatuari eta, era berean Europako
Batasunari, EBko Justizia Auzitegiak emandako ebazpenak errespetatzea. Horietan
ezartzen da Mendebaldeko Saharako era guztietako baliabide naturalak Saharar Herriari
dagozkiola eta honen baimenik gabe inoiz ezin direla baliatu.
4- Zarauzko Udalak inplikatutako alde guztiei eskatzen diete probokaziozko edo
indarrezko edozein ekintzari uko egiteko; eta elkarrizketa prozesuarekin jarraitzeko
konpromisoa hartzea, Mendebaldeko Saharan Erreferendumerako Nazio Batuen
Misioarekin (MINURSO) hitzartutako akordioak erabat errespetatuz.
5- Zarauzko Udalak bere lurraldea okupatuta duen herriaren tragedia aitortzen du; baita
basamortuan, hala moduz, bizirautea lortzen duten errefuxiatuena ere. Ondorioz,
Zarauzko Udalak Saharar Herriaren erabakitzeko eskubidea defendatzen jarraituko du
eta zarauztarrei dei egiten die Mendebaldeko Saharako eta Tinduf-eko kanpamentuetako
egoera humanitarioa hobetzeko, laguntza eskaintzen jarrai dezaten.
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Gaia eztabaidatu ondoren, proposamena bozketan jarri dute, eta emaitza hau
izan du:
Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

18
2
—

10 EAJ-PNV, 7 EH Bildu, 1 Podemos-Equo Berdeak
2 PSE-EE

Ondorioz, botoen gehiengoarekin, Udalbatzarrak ERABAKI DU EAJ-PNV udal
taldeak aurkeztu duen mozioa ONARTZEA.

Gaueko bederatzi eta erdietan, Alkate jaunak bilkura eten egin du, Covidaren
inguruko segurtasun neurriak direla eta, aretoa aireztatzeko. Handik hamar minutura,
bederatziak eta berrogeian, berriro ekin diote bilkurari.

22.- PSE-EE UDAL TALDEAK AURKEZTUTAKO PROPOSAMENA
— Saharari buruzko mozioa.
Espedientea: 2022O0010009

http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=22
Gai-zerrendako puntu honetan, Elola jaunak, PSE-EE udal taldeko bozeramaileak,
proposamena irakurri du. Hona hemen testua:
SAHARARI BURUZKO MOZIOA
ZIOEN AZALPENA
Mendebaldeko Sahararen arazoak 46 urte daramatza enkistatuta.
Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak 74 ebazpen argitaratu ditu gatazkari irtenbide politikoa
aurkitzeko helburuarekin.
Urteetan, Nazio
proposamenetan.

Batuen

ebazpenek

eboluzionatu

egin

dute

gatazka

konpontzeko

Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak Mendebaldeko Saharari buruz emandako azken
ebazpenean (2602 ebazpena, 2021eko urriaren 29koa), berretsi egiten da “alderdiei laguntzeko
konpromisoa, konponbide politiko justu, iraunkor eta onargarri bat lortzeko, adostasunean
oinarritua, Mendebaldeko Saharako herriaren erabaki askea aurreikusiko duena Nazio Batuen
Gutunaren printzipio eta asmoen araberako xedapenen esparruan”. Gainera, “kontuan hartu da
Marokok 2007ko apirilaren 11n idazkari nagusiari aurkeztutako proposamena, eta ontzat eman
dira Marokok konponbide baterantz aurrera egiteko egindako ahalegin serio eta sinesgarriak, eta
kontuan hartu da, halaber, Fronte POLISARIOAk 2007ko apirilaren 10ean idazkari nagusiari
aurkeztutako proposamena”.
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Aldi horretan, Mendebaldeko Sahararako NBEko idazkari nagusiak 6 bidali berezi izendatu ditu
1997az geroztik. 2021eko azaroaren 1etik, Staffan de Mistura diplomatiko italiarra da
Mendebaldeko Sahararako NBEko idazkari nagusiaren bidali berezi berria.
Sahararren egoerak konponbidea behar du. Ia 200.000 saharar bizi dira Tindufeko bost
kanpalekuetan, eta ia % 40 17 urtetik beherakoak dira. 1975az geroztik, milaka pertsona bizi dira
egoera babesgabean eta nazioarteko laguntza humanitarioaren mende.
Espainiar gizarteak konpromiso historiko eta emozional irmoa du sahararrekin eta
errefuxiatuekin. Saharar errefuxiatuekiko konpromiso sendo horren froga dira elikadurasegurtasunaren, nutrizioaren eta osasunaren sektoreetako funtsezko proiektu estrategikoen
sostengu iraunkor eta jarraitua. Tradizioz, Espainia izan da Europako alde biko lehen emailea.
2021ean, Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziak 7,7 milioi euro eman
zizkien saharar errefuxiatuen kanpalekuei (5,5 milioi euro, berriz, 2020an eta 2019an).
Laguntza horri gehitu behar zaio krisi honetan tradizionalki oso aktiboak izan diren autonomiaerkidegoen eta toki-erakundeen lankidetzak emandako laguntza, zeinak Espainiako
administrazio eta herritar guztien konpromisoa erakusten baitu.
Azpimarratzekoa da, halaber, herritarrek elkartasun-karabanetan adierazitako konpromisoa,
“Oporrak bakean” programako neska-mutilen harrera eta sahararrekin senidetzeko kulturajardueren sare ugariak.
Horregatik guztiagatik,
1.

Saharar herriari elkartasuna eta babesa adierazten dizkiogu, eta lankidetza eta ekintza
humanitarioko jarduerak indartzeko konpromisoa hartzen dugu, udalerriko elkarteen
sarearekin lankidetzan.

2.

Gatazkaren alderdiei irmoki eskatzen diegu lan egin dezatela Nazio Batuen ebazpenetan
kokatutako eta nazioarteko legezkotasuna beteko duen konponbide politiko onargarri
bat bilatzeko.

3.

Espainiako gobernuari eskatzen diogu laguntzen jarraitzeko Staffan de Misturari, Nazio
Batuen Erakundeko idazkari nagusiaren Mendebaldeko Sahararako bidali pertsonalari,
Nazio Batuen esparruan elkarrekiko onargarria den konponbidea lortzeko.

Gaia eztabaidatu ondoren, mozioa bozkatu da, eta emaitza hau izan da:
Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

2
18
—

2 PSE-EE
10 EAJ-PNV, 7 EH Bildu, 1 Podemos-Equo Berdeak

Horrenbestez, PSE-EE udal taldeak aurkeztutako mozioa atzera botatzea
ERABAKI DU Udalbatzarrak.

23.- EAJ-PNV UDAL TALDEAK AURKEZTUTAKO PROPOSAMENA
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— Hilabete jada gerra Ukrania.
Espedientea: 2022O0010005

http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=23
Aztergai honetara iritsita, EAJ-PNV udal taldeak aurkeztutako proposamena
irakurri du Arana jaunak. Hona hemen testua:
HILABETE JADA GERRA UKRANIAN
2022ko otsailaren 24ean, Vladimir Putin Errusiako presidenteak Ukrainaren aurkako inbasioa
agindu zuen.
Hilabete luze honetan, Errusiako Armadak gogor jarraitu du burujabe den estatu Ukraniarra
erasotzen eta eskuragarri dagoen informazioaren arabera, behin eta berriro zibilak erasotu ditu,
bonbardaketa indiskriminatu horiek adin guztietako biktimak utzi ditu, herriak erabat suntsituta
ikusi ditugu, oinarrizkoen diren giza-eskubideak ere zanpatuak izan dira.
Ukrania jasaten ari den erasoaren, sortzen ari den tragedia humanitarioaren, Europar
Batasunaren egonkortasuna, nazioarteko ordena eta bakea arriskuan jarri duenaren aurrean,
Zarauzko udalak:
1.

Estatu subirano baten aurkako gerra-egintza hauen aurrean bere gaitzespen sakonena
erakusten du.

2.

Vladimir Putini inbasioa berehala eteteko eta tropa guztiak Errusiara itzultzeko eskatzen
dio.

3.

Erabateko babesa ematen diete Europar Batasunak eta Estatu kideek erabakitako ekimen
eta ekintza guztiei, eta bide horretatik jarrai dezaten eskatzen diete, Ukrainari ahalik eta
gehien laguntzeko, hala nola indar inbaditzaile guztiak Errusiara itzultzeko.

4.

Diplomaziara gatazka konpontzeko bidea da. Bakea berrezartzeko eta ondorio
suntsitzaile gehiago saihesteko.

5.

Ukrainarako finantza-laguntza eta laguntza humanitarioa emateko eskatzen diogu
Europar Batasunari eta nazioarteko komunitateari.

Podemos-Equo Berdeak udal taldearen bozeramaileak galdetu dio EAJ-PNV
udal taldeari ea mozioa puntuka bozkatzeko aukera onartuko duen. Arana jaunak bere
taldearen adostasuna adierazi du. Gaia eztabaidatu ondoren, puntuak banan bana
bozkatu dira, eta emaitza hauek izan dira:
1. Estatu subirano baten aurkako gerra-egintza hauen aurrean bere gaitzespen sakonena
erakusten du.
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Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

20 10 EAJ-PNV, 7 EH Bildu, 2 PSE-EE, 1 Podemos-Equo Berdeak
—
—

Horrenbestez, Udalbatzarrak ERABAKI DU EAJ-PNV udal taldeak aurkeztutako
mozioaren lehengo puntua AHO BATEZ ONARTZEA.
2. Vladimir Putini inbasioa berehala eteteko eta tropa guztiak Errusiara itzultzeko
eskatzen dio.

Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

20 10 EAJ-PNV, 7 EH Bildu, 2 PSE-EE, 1 Podemos-Equo Berdeak
—
—

Ondorioz, Udalbatzarrak ERABAKI DU EAJ-PNV udal taldeak aurkeztutako
mozioaren lehengo puntua AHO BATEZ ONARTZEA.
3. Erabateko babesa ematen diete Europar Batasunak eta Estatu kideek erabakitako ekimen
eta ekintza guztiei, eta bide horretatik jarrai dezaten eskatzen diete, Ukrainari ahalik eta
gehien laguntzeko, hala nola indar inbaditzaile guztiak Errusiara itzultzeko.

Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

12 10 EAJ-PNV, 2 PSE-EE
8 7 EH Bildu, 1 Podemos-Equo Berdeak
—

Era honetan, adierazitako botoekin, Udalbatzarrak ERABAKI DU EAJ-PNV udal
taldeak aurkeztutako mozioaren hirugarren puntua GEHIENGOZ ONARTZEA.
4. Diplomaziara gatazka konpontzeko bidea da. Bakea berrezartzeko eta ondorio
suntsitzaile gehiago saihesteko.

Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

20 10 EAJ-PNV, 7 EH Bildu, 2 PSE-EE, 1 Podemos-Equo Berdeak
—
—

Horrenbestez, Udalbatzarrak ERABAKI DU EAJ-PNV udal taldeak aurkeztutako
mozioaren laugarren puntua AHO BATEZ ONARTZEA.
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5. Ukrainarako finantza-laguntza eta laguntza humanitarioa emateko eskatzen diogu
Europar Batasunari eta nazioarteko komunitateari.

Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

20 10 EAJ-PNV, 7 EH Bildu, 2 PSE-EE, 1 Podemos-Equo Berdeak
—
—

Azkenik, Udalbatzarrak ERABAKI DU EAJ-PNV udal taldeak aurkeztutako
mozioaren bosgarren puntua AHO BATEZ ONARTZEA.
Ondorioz, puntu bakoitzean adierazitako botoekin, Udalbatzarrak ERABAKI
DU EAJ-PNV udal taldeak aurkeztu duen mozioa ONARTZEA.

24.- EAJ UDAL TALDEAK AURKEZTUTAKO PROPOSAMENA
—Herri barneko bidaietarako tarifa bateratua garraio publiko guztietan.
Espedientea: 2022O0010006

http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=24
Arana jaunak, EAJ-PNVren udal taldeko bozeramaileak, adierazi du bere udal
taldeak mozioa erretiratzen duela azken egunotan ematen ari diren pausuak kontuan
hartuta.
Gaueko hamarrak eta hogeita hamabostean, Alkate jaunak bilkura eten egin du,
Covidaren inguruko segurtasun neurriak direla eta, aretoa aireztatzeko. Handik hamar
minutura, hamarrak eta berrogeita bostean, berriro ekin diote bilkurari.

25.- PSE-EE
PROPOSAMENA

ETA

EH-BILDU

UDAL

TALDEEK

AURKEZTUTAKO

— MUGIren tarifa eredua babestu eta sustatzeari eta MUGIsistemaren tarifak

sozial eta ekonomikoagoak izateko neurriak hartzeari buruzko mozioa.
Espedientea: 2022O0010008

http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=25
Gai-zerrendako puntu honetan, Vazquez andreak, PSE-EE udal taldeko
bozeramaileak, proposamena irakurri du. Hona hemen testua:
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MUGIREN TARIFA EREDUA BABESTU ETA SUSTATZEARI ETA MUGI SISTEMAREN
TARIFAK SOZIAL ETA EKONOMIKOAGOAK IZATEKO NEURRIAK HARTZEARI
BURUZKO
MOZIOA
2013tik, MUGI tarifa sistema Gipuzkoako tarifa eredua da. Orduan sortu zen, eta Gipuzkoako
indar politiko gehientsuenen babesa du, baita garraio publikoaren gaineko eskumena duten eta
MUGI sistemaren barruan dauden erakundeena ere. MUGIren tarifa ereduari esker, sistema
ekologiko, sozial eta demokratikoa da gure garraio publikoaren eredua. MUGIren tarifa eredua
Gipuzkoako herritar guztien batasunerako eta kohesiorako elementua da, eta aurrekaririk
gabeko adostasuna lortu du alderdi politikoen artean, Gipuzkoako herritarren
mugikortasunerako funtsezko eskubidea bermatzen duen zerbitzu publiko baten eredu den
aldetik. ZArauzko Udala eta bere indar politiko gehienak adostasun eta babes horren parte dira,
sistema eratu zenetik.
Esan bezala, MUGIren tarifa eredua 2013an jarri zen martxan. Gipuzkoako Garraioaren Lurralde
Agintaritzak kudeatzen du, eta Euskadiko, Espainiako eta Europako txartel integral bakarra da;
izan ere, 2013. urtetik aurrera, Gipuzkoako garraio operadore publiko guztiak garraio publikoa
planifikatu eta koordinatzeko organo bakar horretan integratzen joan dira, eta gure tarifa
ereduaren bereizgarri nagusia ere jarri dute martxan: tarifak integratzeko sistema eta, haren
ildotik, gure garraio txartela, MUGI TXARTELA, zeinak gure tarifa eredua ahalduntzen duen.
Esan bezala, garraiobide guzti-guztiak konprometitu dira tarifa eredu bakarrarekin: errepideko
garraio publikoko zerbitzu guztiak, bai hiriartekoak (Lurraldebus eta ibilbide luzekoak), bai hiri
barrukoak (Donostia, Irun, Errenteria, Eibar, Zarautz, Arrasate, Hernani, Lasarte-Oria, Oiartzun,
Oñati eta Tolosakoak), eta trenbideko garraiobide publikoak (Euskotren eta Renfe Aldiriak).
Gipuzkoan, zarauztarrok eta gainerako gipuzkoarrok garraiobide guztietan bidaiatzen dugu
txartel bakarrarekin, eta, gure tarifa ereduan mugarik nahi ez dugunez, Araba osoan ere erabil
dezakegu, eta, laster, baita Bizkaian ere. Gipuzkoako jende asko bizi da bertan, dela
ikasketengatik, dela lanagatik, eta beste askok Lurraldebusekin bidaiatzen dute hara, egunero,
arrazoi berberengatik. Bada, batzuek eta besteek MUGI erabili nahi dute garraiobide masibo
horretan.
Gipuzkoako tarifa ereduaren erabilera hedatu izana MUGIren erabiltzaileen komunitatea
Gipuzkoako biztanleen ia % 80 delako izan da posible. Horrela, tarifen integrazioari esker,
ekologikoa ezezik eredu sozial eta bidezkoa ere izateko baldintza guztiak betetzen dituen tarifa
eredua bakarra da MUGI.
Ezaugarri hauek ditu MUGIren tarifa ereduak:
1.
2.
3.

Nork erabiltzen duena bakarrik ordaintzen du.
Zenbat eta gehiago erabili, orduan eta gutxiago ordaintzen da.
Ekitatea bermatzen da, babes sozialaren premiarik handiena duten kolektiboek hobari
handiak baitituzte: adinekoek, gazteek, langabeek, baliabide gutxikoek eta gaitasun
bereziak dituztenek.

MUGI tarifa ereduaren bidez, nahi den lekura bidaiatu daiteke, nahi bezala, nor non bizi den eta
zer baliabide dituen gorabehera. Mugi tarifa ereduari esker, gutxien dutenak ez dira gelditzen
gizarte aurrerapenetik baztertuta.
COVID-19 pandemiaren osteko krisialdi betean, tentsio sozial eta ekonomikoa gutxien dutenei
sufriarazten ari dela eta gerra gobernuen ekonomia eta, batez ere, Gipuzkoako emakume, gizon
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eta familiena aztoratzen ari dela, MUGI sistema babesten jarraitu nahi dugu, eta garraio
publikoaren erabiltzaileei lasaitasuna eman. Gainera, uste dugu MUGI SISTEMAren tarifen
ekitate eta justizian are gehiago sakontzeko garaia iritsi dela, familien ekonomiak ito edo estutu
ditzaketen une zailetan baikaude.
Horregatik, tarifak are sozialagoak eta, beraz, are progresiboagoak izatearen alde gaude. Alde
horretatik, uste dugu aurten MUGIko tarifen inguruko eztabaida eta erabakiak hartzeko unea
izango dela helburu hori lortzeko bidean MUGI tarifa ereduan beste urrats bat emateko unea.
Zarauzko Udalaren ustez, garraio publikoko sistema inoiz baino gehiago indartzeko unea da,
argi eta garbi, baita sistemak pandemian galdu dituen erabiltzaileak berreskuratzeko eta
erabiltzaile berriak erakartzeko unea ere, eta, horretarako, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde
Agintaritza osatzen duten administrazioek beharrezkoak diren neurri guztiak aztertu beharko
lituzkete. Izan ere, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren eginkizuna gizartean eta
lurralde historikoan mugikortasun irisgarria eta kalitatekoa bultzatzea da, eta egungo eta
etorkizuneko eskaerei erantzutea.
Horregatik guztiagatik, mozio hau sinatzen duten udal taldeek erabaki hau hartzea proposatzen
diote Zarauzko Udalbatzari:
1. Zarauzko Udalak tarifak berritzean neurri hauek eztabaidatu eta onar ditzan eskatzen dio
Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzari:
a) Garraio publikoaren erabiltzailerik ohikoenen batez besteko kostua jaisten laguntzeko
neurri hauek hartzea:
- Tarifen balizko jaitsiera eta horrek izan ditzakeen ondorioak aztertzea, eta, hori ikusita,
hurrengo bi ekitaldietan gutxienez tarifen prezioak mantentzea, inolaz ere ez daitezen izan
garraio publikoaren erabiltzaileak eta beren soldatak energia eta erregaiaren igoera eragin
duten krisiei eta Gipuzkoako gizarteari eragiten dion inflazio handiari aurre egiten dietenak.
- MUGIren deskontu sistemaren aldaketa onartzea, haren progresibitatean eta justizia
sozialean sakontzeko, eta laugarren tartea sortzea, MUGIren erabiltzaileei doakotasun
handiagoa emateko MUGI txartela erabiltzen duten tarte guztietan
b) MUGI sistemaren tarifa ereduaren misio sozialean aurrera egitea eta bereziki zaurgarriak
diren gizarteko kolektibo berriak sartzea
c) Zarauzko Udala Gipuzkoako garraio sistemaren zerbitzu guztiak berreskuratzearen alde
dago, baita erabiltzaileak gutxitzeagatik edo beste edozein erabakirengatik arriskuan egon
direnak ere, eta Renfe Aldirien zerbitzuaren egoera arintzen laguntzeko neurriak aztertzearen
alde egiten du.
d) Zarauzko Udalak garraio eskaintza behar beste zabaltzeko eskatzen dio Gipuzkoako
Garraioaren Lurralde Agintaritzari, erabiltzaile guztien eskaerei erantzuteko.
e) Jakinik Gipuzkoako garraio publikoaren tarifa sistemaren kostuak handitzea ekar
dezakeela horrek guztiak, Zarauzko Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen dio
errepideen foru sarean bidesaria ordaindu behar den zatietan bildutakoaren zati bat garraio
publikoa sustatzeko erabil dezan eta Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu
bateratuaren zazpigarren titulua eta hura garatzeko dekretua martxan jar ditzan –martxoaren
29ko 1/2011 Foru Arauaren bidez onartu zen Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren
testu bateratuaren zazpigarren titulua–.
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Gaia eztabaidatu ondoren, mozioa bozkatu da, eta emaitza hau izan da:
Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

9
11
—

7 EH Bildu, 2 PSE-EE
10 EAJ-PNV 1 Podemos-Equo Berdeak

Horrenbestez, PSE-EE eta EH-BILDU udal taldeek aurkeztutako mozioa atzera
botatzea ERABAKI DU Udalbatzarrak.

26.- EH-BILDU UDAL TALDEAK AURKEZTUTAKO PROPOSAMENA
— Zarauzko Pentsiodunen Mugimenduaren idatzia aurkeztuz.
Espedientea: 2022O0010007

http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=26
Aztergai honetara iritsita, EH-BILDU udal taldeak aurkeztutako proposamena
irakurri du Etxaburu jaunak. Hona hemen testua:
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Gaia eztabaidatu ondoren, proposamena bozketan jarri dute, eta emaitza hau
izan du:
Aldeko botoak:
Kontrako botoak:
Abstentzioak:

8
12
—

7 EH Bildu, , 1 Podemos-Equo Berdeak
10 EAJ-PNV, 2 PSE-EE

Ondorioz, Udalbatzarrak gehiengoz ERABAKI DU ATZERA BOTATZEA EH-BILDU
udal taldeak aurkeztutako proposamena, Zarauzko pentsiodunen mugimenduaren
idatzia aurkezten duena.

27.- ESKARI-GALDERAK
http://bideoakta.zarautz.eus/?pleno=20220331&punto=27
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Olaizola andreak adierazi du egokia izango litzatekeela herritarrei informatzea
trenbidearen eta geltoki berriaren ingurua nola geldituko den, panel informatiboen
bidez edo beste moduren batean, zarauztarrak jakinaren gainean egoteko.
Alkateak erantzun dio ETSk gaur arte gai horri buruz emandako informazio
guztia Zarautz-Lurren bulegoan dagoela, baina proposamena aztertuko dutela.
Azkenik, alkate jaunak merkatuan egiten ari diren obrei buruzko informazioa
eman du. Adierazi du esan daitekeela obrak ia-ia bukatuta daudela, eta nahiz eta %
100ean amaitu gabe egon, astelehenean funtzionamenduan izango direla postu guztiak.
Aste Santurako obra erabat bukatuta egongo dela aurreikusten da.

Eta aztertzeko besterik ezean, batzarburu jaunak osoko bilkurari amaiera eman
dio, gaueko hamaikak eta berrogeita bostean; eta nik, idazkariak, horren guztiaren fede
ematen dut.
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