2017KO EKAINAREN 27AN EGINDAKO
OHIKO BILKURAKO AKTA
BERTARATUAK
Alkate-Lehendakaria
Xabier Arregi Iparragirre
Zinegotziak
Alaitz Aizpurua Labaka
Xuban Zubiria Elexpe
Jone Urdampilleta Urdampilleta
Iñaki Ugarte Agirre
Miren Josune Estella Arranz
Irene Gartzia Palacios
Jose Mari Iribar Zapirain
Andoni Atxega San Sebastian
Carlos Perez Fraisoli
Fermin Orue-Echevarria Iturri
Idazkaria: Garazi Etxeberria San Miguel
Kontu-hartzailea: Karmele Lizaso Ubera
Ezin-etorria adierazi dute: Josune Urkola Larrartek eta Mirari Azurmendi Sorazuk.

Arratsaldeko 18:00etan batzarrari hasiera eman zaio.
Usurbilen, 2017ko ekainaren 27an, arratsaldeko 18:00etan, Udaletxeko Pleno Aretoan,
Usurbilgo Udaleko ohiko Udalbatza Plenoa egiteko goian adierazten direnak lehen
deialdian bildu dira.
Bertaratuak bezala goian agertzen diren zinegotziak batzarkide direlarik, Xabier Arregi
Iparragirre izan da Batzarburua.

1.- AURREKO BILKURAKO AKTAREN ONESPENA: 2017/05/30EKO BILKURA.
Batzarkideek 2017ko maiatzaren 30eko bilkurako akta aho batez onartu dute.

2.- ALKATETZAKO DEKRETU HAUEN BERRI EMATEA: 2017KO MAIATZAREN
22TIK EKAINAREN 16RA (2017/0519-2017/0635).
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Alkatetzak 2017ko maiatzaren 22tik ekainaren 16ra bitartean (2017/0519–2017/0635)
egindako dekretuen berri eman zaie bertaratutakoei.
Zinegotziak jakinaren gainean geratu dira.

3.- 2017-2019 DIRU-LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA BEHIN BETIKOZ
ONARTZEA.
Puntu hau diktaminatu gabe datorrenez, hasteko, batzarkideek aho batez gaizerrendan sartzea berretsi dute.
Alaitz Aizpuruak puntu honi buruzko azalpenak eman ditu. Aipatu du apirilaren 25eko
plenoan onartu zutela 2017-2019ko Diru Laguntzen Plan Estrategikoa, Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean argitaratu zela eta ez dela inolako alegaziorik aurkeztu, baina
zuzenketa txiki bat ekarri nahi izan dutela adierazi du. Hain zuzen ere, diru-laguntza
lerro berri bat txertatu nahi da Gizarte Zerbitzuen sailean, ezustekoen lerroa dena,
izengabea eta 2017rako 3.000 euroko partida duena.

Batzarkideek, alkatearen proposamena aztertu dute eta aho batez onartu dute:
“Esp. Zenbakia: ID.21/2016-0463
Udalbatza Plenoak, 2017ko apirilaren 25ean egindako ohiko bilkuran 2017-2019
epealdirako Usurbilgo Udalaren Plan Estrategikoa hasieraz onartu zuen.
2017ko maiatzaren 5ean Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratu zen, 30
eguneko epea emanez interesdunek bidezkotzat jotzen zituzten erreklamazioak eta
iradokizunak aurkeztu zitzaten.
Jendaurrean egon den epean ez da inolako erreklamazio edo iradokizunik jaso.
Hala ere, bidezkoa ikusten da Gizarte Zerbitzuen sailean lerro berri bat txertatzea,
honakoa:
Programaren
deskribapena
Aurre-ikusi
gabeko
gizartezerbitzuetako
egoerapremia
bereziak

Helburua

Gizartezerbitzuetan
gizarte
interesekoak
diren
beharretan
diruzlaguntzea

Hartzaileak

Dirulaguntza
mota

Elkarte,
Izengabea
erakunde
edo
norbanakoa
k

Zenbatekoa
(2017)

Aurrekontu
aplikazioa
(2017)

Oharrak

3000€ 1.8000.480.23
1.03.04. Dirulaguntza
zuzenak:
gauza anitz
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Guzti hau kontuan izanik, Udalbatzarrak honako erabakia hartu du aho batez:
ERABAKIA
LEHENENGOA: Gizarte Zerbitzuen sailean lerro berri bat txertatzea onartzea,
honakoa:
Programaren
deskribapena
Aurre-ikusi
gabeko
gizartezerbitzuetako
egoerapremia
bereziak

Helburua

Gizartezerbitzuetan
gizarte
interesekoak
diren
beharretan
diruzlaguntzea

Hartzaileak

Dirulaguntza
mota

Elkarte,
Izengabea
erakunde
edo
norbanakoa
k

Zenbatekoa
(2017)

Aurrekontu
aplikazioa
(2017)

Oharrak

3000€ 1.8000.480.23
1.03.04. Dirulaguntza
zuzenak:
gauza anitz

BIGARRENA: 2017-2019 Diru-laguntzen Plan Estrategikoari behin betiko onespena
ematea.
HIRUGARRENA: Testu osoa Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.”

Bozketa honela izan da:
Aldeko botoak: Xabier Arregi Iparragirre, Alaitz Aizpurua Labaka, Xuban Zubiria Elexpe,
Jone Urdampilleta Urdampilleta, Iñaki Ugarte Agirre, Miren Josune Estella Arranz, Irene
Gartzia Palacios, Jose Mari Iribar Zapirain, Andoni Atxega San Sebastian, Carlos
Perez Fraisoli eta Fermin Orue-Echevarria Iturri.
Beraz, erabakia aho batez hartu da.

4.- HIRI ANTOLAMENDUKO ARAU SUBSIDIARIOETAKO A-107 (IARTZA)
EREMUKO H.E.U. 107.22 EXEKUZIO UNITATEARI DAGOKION XEHETASUNAZTERKETA BEHIN BETIKOZ ONARTZEA.
Alkateak adierazi du 2017ko apirilaren 11n alkatearen dekretuz hasieraz onartu zela
eta proposatzen den aldaketak zerikusia duela eraikin baten lerrokadura eta sestrak
aldatzearekin eta, horren arabera, exekuzio unitatearen eremua berrantolatzearekin.
Jendaurrean egon den epean ez dela inolako alegaziorik aurkeztu esan du.
Azkenik, ekaineko Hirigintza Batzordetik diktaminatuta datorrela adierazi du eta
irizpeneko puntuak irakurri ditu.
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Batzarkideek, Hirigintza batzordearen irizpena aztertu dute eta aho batez onartu dute:
“Esp. Zenbakia: HZ.01/2016-0451
EVA MARIA UGARTEMENDIA GORRITI andereak eta XABIER ECENARRO
BALDA jaunak, Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-107 (Iartza) Eremuko
HEU 107.22 Exekuzio Unitateko Xehetasun-Azterketa aurkeztu dute dagokion
izapidetzea izan dezan.
Xehetasun-Azterketaren helburua, eraikinaren lerrokadura eta sestrak aldatzea
eta Exekuzio Unitateari dagokion eremua birrantzolatzea lirateke.
Alkatetzak 2017ko apirilaren 11ean, udal teknikarien aldeko txostenak kontutan
izanik, 2017/0360 zenbakidun dekretuaren bidez, zera erabaki zuen:

LEHENDABIZI: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-107
(Iartza) Eremuko HEU 107.22 Exekuzio Unitateko Xehetasun-Azterketa
hasieraz onartzea.
BIGARRENA: Espedientea jendaurrean jartzea 20 lanegunez,
dagokion iragarkia iragarki taulan, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta
ohizko egunkarietan argitaratuz, interesatuek azterlana aztertu, eta hala
badagokio, bidezko alegazioak aurkeztu ditzaten.
Xehetasun-Azterketa
jendaurrean
jarri
aurretik,
interesatuak
Xehetasun-Azterketa euskaraz zein gazteleraz aurkeztu beharko du
paperean zein euskarri digitalean.

Hartutako erabakia kontutan izanik, espedientea jendaurrean jarri zen 20
lanegunez ondoko iragarkia argitaratuz:
1.
2.
3.
4.

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala (88. zenbakia): 2017-05-10
BERRIA: 2017-05-04
GARA: 2017-05-05
EL DIARIO VASCO: 2017-05-04

Espedientea jendaurreko epealdian egon den bitartean ez da alegaziorik
tartekatu.
Hirigintza Batzordeak, 2017ko ekainaren 15ean egindako bilkuran, Xabier
Arregi, Jone Urdanpilleta, Joxe Mari Iribar eta Fermin Orue-Echevarriaren aldeko
botoekin, eta Mirari Azurmendiren abstentzioarekin, luzatutako irizpena kontutan
hartuta, Udalbatzarrak honako erabakia hartu du aho batez:
ERABAKIA
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LEHENDABIZI: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-107 (Iartza)
eremuko HEU 107-22 exekuzio unitateari dagokion Xehetasun-Azterketa behin betikoz
onartzea.
BIGARRENA:
Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-107 (Iartza)
eremuko HEU 107-22 exekuzio unitateari dagokion Xehetasun-Azterketa Foru
Aldundira igortzea, bertako hirigintzako plangintzaren erregistro administratiboan gorde
dadin.
HIRUGARRENA: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-107 (Iartza)
eremuko HEU 107-22 exekuzio unitateari dagokion Xehetasun-Azterketaren behin
betiko onespena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, hirigintza-plana Foru
Aldundiko hirigintza plangintzaren erregistro administratiboan jaso dela aipatuz.
LAUGARRENA: Erabaki honen berri EVA MARIA UGARTEMENDIA GORRITI
andereari eta XABIER ECENARRO BALDA jaunari,ematea, Zehaztasun Azterlanaren
izapidetze gastuak helaraziz.”

Bozketa honela izan da:
Aldeko botoak: Xabier Arregi Iparragirre, Alaitz Aizpurua Labaka, Xuban Zubiria Elexpe,
Jone Urdampilleta Urdampilleta, Iñaki Ugarte Agirre, Miren Josune Estella Arranz, Irene
Gartzia Palacios, Jose Mari Iribar Zapirain, Andoni Atxega San Sebastian, Carlos
Perez Fraisoli eta Fermin Orue-Echevarria Iturri.
Beraz, erabakia aho batez hartu da.

5.- HIRI ANTOLAMENDUKO ARAU SUBSIDIARIOETAKO S-5 (OLARRIONDO)
SEKTOREAN ETA A-59 (UGARTONDO) EREMUAN ERAIKITZEKOAK ZIREN
BABES OFIZIALEKO 168 ETXEBIZITZA, BERE GARAJE ETA TRATELEKUEKIN,
ESLEITZEKO JARDUNBIDEA BERTAN BEHERA UZTEA.
Puntu hau diktaminatu gabe datorrenez, hasteko, batzarkideek aho batez gaizerrendan sartzea berretsi dute.
Jarraian, alkateak adierazi du 5., 6. eta 7. puntuak elkarrekin lotuta daudela eta
zerikusia dutela Ugartondoko eremuko etxebizitzen esleipenarekin.
Ugartondoko etxebizitzak zozketatu ahal izateko, aldez aurretik irekita zegoen
espediente bat itxi beharra dagoela adierazi du. Aipatu espedientea aspalditik datorrela
esan du eta zerikusia duela bai Olarriondoko sektoreko bai Ugartondoko eremuko
babes ofizialeko 168 etxebizitza, bere garaje eta trastelekuekin esleitzeko
jardunbidearekin. Beraz, proposatzen dena da jardunbide hori bertan behera uztea,
izan ere, hori irekita egonda kontraesanean eroriko lirateke eremu horietako
etxebizitzak zozketatzearekin.
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Batzarkideek, proposamena aztertu dute eta aho batez onartu dute, honela dio:
“Espediente zenbakia: HZ.09/2007-0199
AURREKARIAK
Plenoak, 2007ko martxoaren 28an, besteak beste, Hiri Antolamenduko Arau
Subsidiarioetako S-5 (Olarriondo) Sektorean eta A-59 (Ugartondo) Eremuan eraikiko
diren 168 Babes Ofizialeko Etxebizitza, bere garaje eta trastelekuekin, esleitzeko bete
beharreko Lege, Ekonomi eta Administrazio Baldintzen Orriak behin betikoz onartzea
erabaki zuen. Baldintzen Orriak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialeko 70. zenbakian
argitaratu ziren 2007ko apirilaren 11an.
Honekin batera, esleipen jardunbidean parte hartzeko eskaerak aurkezteko
deialdia egin zen, iragarkiak ohiko egunkarietan argitaratuz. Eskaera aurkezteko epea,
2007ko apirilaren 17tik 2007ko maiatzaren 4ra (biak barne) zabaldu zen. Eskaera
aurkezteko epealdiaren barruan, guztira, 420 eskaera jaso ziren.
Udal zerbitzuek, izendako eskaerak aztertu ostean, Alkatetzak 2008ko
urtarrilaren 11ean, 2008/0050 zenbakidun dekretuaren bitartez, onartuen eta
baztertuen behin behinezko zerrendak onartzea eta hauek jendaurrean jartzea erabaki
zuen. Izandako 420 eskaeretatik 58 baztertu eta 362 behin behingoz onartu ziren.
Onartuen eta baztertuen behin behineko zerrendak jendaurrean egon ziren
bitartean, 10 erreklamazio aurkeztu ziren. Bestalde, 5 pertsonak zozketan partehartzea
uko egin zioten. Erreklamazio eta eskaera guztiak aztertu ostean, Plenoak, 2008ko
apirilaren 29an, izandako erreklamazioak erantzutea eta onartuen eta baztertuen
BEHIN BETIKO zerrendak onartzea erabaki zuen. Izandako 420 eskaeratik, 359
onartu ziren.

EGITASMOA ETENIK
Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako S-5 (Olarriondo) Sektorean eta A-59
(Ugartondo) Eremuan babes ofizialeko 168 etxebizitza garatzeko egitasmoa ordea,
etenda gelditu zen. Proiekturik ez zen sekula aurkeztu eta noski Eusko Jaurlaritzako
Etxebizitza Sailaren behin behingo kalifikaziorik ez zen eskuratu.
Orain berriz, Udala Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59 (Ugartondo)
Eremuan eraikiko diren babes ofizialeko 46 etxebizitza, bere garaje eta trastelekuekin,
esleitzeko jardunbidea martxan jarri du 2017ko maiatzaren 3an baldintza orri berriak
hasieraz onartu eta jendaurrean jarriz.
Gauzak horrela, bidezkoa da 2007an hasi eta hamar urtez geldirik izan den
esleipen jardunbidea bertan behera uztea berriari ekin aurretik.
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Gauzak horrela, guzti hau kontutan izanik, Udalbatzarrak honako erabakia hartu
du aho batez:
ERABAKIA
LEHENENGO: 2007an, Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako S-5
(Olarriondo) Sektorean eta A-59 (Ugartondo) Eremuan eraikiko diren babes ofizialeko
168 etxebizitza, bere garaje eta trastelekuekin, esleitzeko martxan jarritako jardunbidea
bertan behera uztea.
BIGARRENA: Interesatuek jardunbidea partehartzeko aurkeztutako eskaera
eta dokumentazio guztia suntsitzeko agintzea.
HIRUGARRENA: Erabaki honen berri Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean ematea
(edo iragarki taulan argitaratzea).”

Bozketa honela izan da:
Aldeko botoak: Xabier Arregi Iparragirre, Alaitz Aizpurua Labaka, Xuban Zubiria Elexpe,
Jone Urdampilleta Urdampilleta, Iñaki Ugarte Agirre, Miren Josune Estella Arranz, Irene
Gartzia Palacios, Jose Mari Iribar Zapirain, Andoni Atxega San Sebastian, Carlos
Perez Fraisoli eta Fermin Orue-Echevarria Iturri.
Beraz, erabakia aho batez hartu da.

6.- HIRI ANTOLAMENDUKO ARAU SUBSIDIARIOETAKO A-59 (UGARTONDO)
EREMUKO C ETA D PARTZELETAN ERAIKIKO DIREN BABES OFIZIALEKO 46
ETXEBIZITZA, GARAJE ETA TRASTELEKUEN ESLEIPENERAKO OINARRIAK
BEHIN BETIKOZ ONARTZEA.
Puntu hau diktaminatu gabe datorrenez, hasteko, batzarkideek aho batez gaizerrendan sartzea berretsi dute.
Alkateak adierazi du badela maiatzaren 3ko dekretu bat, non esleipenerako oinarriak
hasieraz onartzen ziren. Ondoren, jendaurrean egon denean ez dela inolako
alegaziorik tartekatu azaldu du.
Hala ere, bi zuzenketa egin direla azpimarratu du. Batetik, argibide bat ematea da,
baldintzen artean aipatzen da 35 urtetik beherako bizikideez osatutako bizikidetza
unitateentzat jarri dela 5. ataleko kupo bat, hori ondo dagoela dio baina horri gehitu
behar zaiola ez direla bakarrik bizikidetza unitateak, baizik eta pertsona bakarrak ere
aurkeztu daitezkeela. Beraz, testua honela geratuko litzateke: “35 urtetik beherako
bizikideez osaturiko bizikidetza unitateak eta 35 urtetik beherako gazteak”.
Beste zuzenketak zerikusia duela dio datekin eta errenta aitorpenarekin. Espediente
honen tramitazioan eta hasieraz onartu zen testuan 2015. urteko errenta aitorpenen
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araberako dokumentazioa eskatzen zen, baina ikusirik pleno honetara iritsi garela
2016ko errenta aitorpenak ja bukatuta daudela, egokiagoa iruditzen zaiela dio
informazio gaurkotuagoa erabiltzea 2015ekoa erabiltzea baino.

Batzarkideek, proposamena aztertu dute eta aho batez onartu dute, honela dio:
“Espediente zenbakia: HZ.09/2017-0235
JAUREGUIZAR Promoción y Gestión Inmobiliaria S.L. (IFK: B-48472500)
merkataritza-enpresa, babes ofizialeko 46 etxebizitza, beren garaje eta trastelekuekin,
sustatzera doa Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59 (Ugartondo) Eremuko
C eta D partzeletan.
Alkateak, 2017ko maiatzaren 3an, 2017/0429 dekretuaren bidez zera erabaki
zuen:
LEHENDABIZI: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59
(Ugartondo) Eremuko C eta D partzeletan eraikiko diren babes
ofizialeko 46 etxebizitza, garaje eta trastelekuen esleipenerako oinarriak
hasieraz onartzea.
BIGARRENA: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59
(Ugartondo) Eremuko C eta D partzeletan eraikiko diren babes
ofizialeko 46 etxebizitza, garaje eta trastelekuen esleipenerako oinarriak
jendaurrean jartzea 8 laneguneko epean, dagokion iragarkia
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik
kontatzen hasita. Iragarkia ohiko egunkarietan ere argitaratuko da.

Oinarriak jendaurrean jarri ziren 8 lanegunez, ondoko iragarkia argitaratuz:
−
−
−
−

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala (85. zenbakia): 2017-05-05
BERRIA: 2017-05-06
GARA: 2017-05-06
EL DIARIO VASCO: 2017-05-06

Oinarriak jendaurreko epealdian egon diren bitartean, ez da inolako alegaziorik
tartekatu.
Hala ere, udal gobernu taldeak, V. Atalean, kupoak azaltzerakoan, d) Gazteak
kupoari dagokionez, gauzak hobeto argitze aldera, 35 urtetik beherako bizikidez
osaturiko bizikidetza-unitateentzat jarri ordez, 35 urtetik beherako bizikidez osaturiko
bizikidetza-unitateak eta 35 urtetik beherako gazteak jartzea hobetsi du.
Bestalde, 2016ko ekitaldiko errenta eta aberastasunaren kanpaina 2017ko
ekainaren 26an bukatzen denez, diru-sarrerei dagokionez, 2015. urtekoak ordez, 2016.
urtean jasotako diru-sarrerak kontutan hartzea hobetsi da.
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Gauzak horrela, esleipenduak hautatzeko honako oinarri hauek prestatu dira:
Usurbilgo A-59 (Ugartondo) Eremuan eraikiko diren babes ofizialeko 46
etxebizitza, garaje eta trastelekuen esleipenerako oinarriak
I. Deialdiaren xedea.
Deialdi honen helburua, babes ofizialeko erregimen orokorreko 46 etxebizitza, beren
garaje eta trastelekuekin, jabetzan eskuratzeko zozketarako baldintzak jartzea da.
Sustapena ondokoak dira:
 A-59 (Ugartondo) Eremuko C eta D partzelak: 46 etxebizitza
Sustatzailea: Jaureguizar, S.L.
Etxebizitza horiek guztiek, trasteleku eta garajea atxikita dituzte eta, beraz,
etxebizitza erostean osagarri horiek ere erosten dira; ezin izango dira, hortaz, aparte
eskualdatu.
Etxebizitzen eta haien osagarrien ezaugarriak oinarri hauek onartzeko unean babes
ofizialeko etxebizitzen arloan indarrean dagoen araudiaren arabera arautuko dira.
Zozketa bidez egingo den aukeraketak, hirugarrenaren aurreko lehentasun eskubidea
ematen du, horregatik Usurbilgo Udalak etxebizitza horiek nori saldu azalduko dio
sustatzaile-eraikitzaileari, zozketaren ondoriozko ordena errespetatuz.
Etxebizitzak esleitzeko prozedura honek, indarrean dagoen legediak exijitzen dituen
publizitate, konkurrentzia publikoa eta gardentasuna bermatzen ditu.

II. Esleipen erregimena eta prezioa.
Etxebizitzak jabetzan esleituko dira, haien eraketari dagokion tituluan zehaztuko diren
mugekin.
Etxebizitzak babes ofizialeko erregimenaren menpe geratzen dira, indarrean dagoen
legedian ezarritako epean zehar. Hau da, iraunkorra.
Etxebizitza ohiko bizileku iraunkor gisa erabili beharko dute esleipendunek.
Etxebizitzen ezaugarriak eta prezioak, hala nola hauei loturiko trasteleku eta
garajeena, BOEko behin behineko kalifikazioan zehazten direnak izango dira.
Era berean, eroslehentasun eta atzera-eskuratze eskubidea Usurbilgo Udalaren alde
eta ordezko izaeraz Eusko Jaurlaritzaren alde finkatuko dira, indarrean dagoen
legediak dioenaren arabera; xehetasun hau jasota geratuko da saleroste eskrituran.
Zozketa honetan etxebizitza bat adjudikatzen zaion pertsona guztiek, eta behar
besteko arrazoirik gabe, uko egiten badiote, Udalak antolatu ditzakeen edozein
motatako babes publikoko aurrerantzeko etxebizitzen zozketetan ezingo dute parte
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hartu 3 urteko epean.
Egoera ekonomikoagatik uko egiten bada, eta behar bezala justifikatzen bada,
hurrengo zozketetan parte ez hartzea, urtebeteko epera mugatuko da.
Adjudikatutako etxearen azalera, guztira, bizikidetza-unitateko pertsona bakoitzeko
15 m² erabilgarriko ratioa baino txikiagoa duenean ere, arrazoirik gabeko uko egitea
onartuko da.

III. Esleipendun izateko baldintzak.
Deialdi honetan esleituko diren etxebizitzetakoren baten esleipendun izateko, legezko
ahalmenari buruzko baldintza orokorrez gain, ondorengo baldintzak ere bete beharko
dira, kontuan hartuta izaera pertsonalekoak, behar ekonomikoarenak eta
ezintasunaren gainekoak Eusko Jaurlaritzaren araudi aplikagarrian zehaztutakoak
direla.
a) Baldintza pertsonalak:

1. Esleipena jasotzen dutenak adinez nagusiko pertsona fisikoak/naturalak
(adinez nagusiak edo adin txikiko emantzipatuak) izango dira, edota
bizikidetza-unitateak.
Bizikidetza unitate bateko kide direnak ezingo dute banakako eskaerarik
aurkeztu.
Adin txikiko emantzipatuak egiaztatu egin beharko du familiagunetik kanpo
bizi dela eta bere lan-egoerak bidea ematen diola oinarrizko beharrei
erantzun ahal izateko baliabide ekonomikoak eskuratzeko. Horretarako,
errentamendu-kontratua edota familiagunetik kanpo bizi dela erakusteko
beste edozein ziurtagiri aurkeztu beharko du. Gainera, eskaera aurkeztu arte
eguneratutako lan-bizitzaren agiria aurkeztu beharko du.
Honela ulertzen da bizikidetzako unitatea: Elkarrekin bizi diren edo biziko
diren bi pertsonak edo gehiagok osatutakoa, baldin eta ondoko loturaren
batek elkartzen baditu: Ezkontzak edo antzeko beste harreman-mota
iraunkorren batek elkartuak, seme-alabaordetzaren bidez, odolkidetasunaz
eta ezkontz-ahaidetasunez, 3. eta 2. mailaraino hurrenez hurren. Hauetatik at
geratuko da adiskidetasun edo komenentziazko elkarbizitza.
Bizikidetza-unitateen kasuan, adinez nagusi diren guztiek izan beharko dute
titularkide, ezinbestean, ondorengo egoeretan:
1. Irabazpidezko araubidepean ezkondutako ezkontideak.
2. Ondasunen bananketa-araubidea duten ezkontideak eta izatezko
bikoteak, baina hauek titularkidetasunaren portzentajea erabaki ahal
izango dute.
3. 3. mailaraino albo-lerroko odol-lotura duten bizikidetza-unitateko kideak.
4. 2. mailaraino ezkontza-ahaidetasuna duten bizikidetza-unitateetako
kideak.
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2. Etxebizitzetako baten esleipendun izateko, bakarka aurkeztuko den
pertsonak edota titular moduan agertu nahi duen bizikidetza unitatea osatzen
dutenetako gutxienez batek Etxebide-ko (Euskal Herriko Etxebizitza Zerbitzu
Publikoko) Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan bere inskripzio eskaera
egina izan beharko du, zerbitzu horrek Donostian (Andia kalea, 13), Bilbon
(Gran Via, 85) edo Gasteizen (Samaniego, 2) dituen bulegoetan, betiere
Udaletxean eskaera aurkezteko epea bukatu baino lehen.

3. Horrezaz gain, egingo den zozketan parte hartu ahal izateko, erroldatuta
egoteko ondorengo baldintza bete beharko da:
Usurbilgo udalerrian etenik gabe erroldatuta egotea, egoiliar izanik, gutxienez
azken 5 urteetan, edota, hala izan ezean, azken 15 urteetan 8 urtez
erroldatuta egotea, beti ere eskaerak egiteko ireki den datatik kontatzen
hasita.
Edo Donostiako udalerrian erroldatua egonik ere, etenik gabe Zubietako
egoiliar izatea gutxienez azken 5 urteetan, edota, hala izan ezean, azken 15
urteetan 8 urtez Zubietako egoiliarra izatea, beti ere eskaerak egiteko ireki
den datatik kontatzen hasita.
Eskaeran titular bat baino gehiago ageri bada, nahikoa izango da erroldatzearen baldintza horietako batek bakarrik betetzea.
Izaera iraunkorreko mugikortasun urria duten pertsonak direnean, Usurbil ez
den EAEko beste herri batean egon daitezke erroldatuta, nahiz etxebizitza
eskuratzeko lehentasuna lehenek eduki; modu berean ez zaie erroldatuta
egotea eskatuko generoko indarkeriaren biktima izan diren emakumeei
(maiatzaren 23ko 107/2006 Dekretua).
Esandako ondorioetarako, izaera iraunkorreko mugikortasun urria duten
minusbaliatutzat hartuko dira, 2008ko apirilaren 16ko Etxebizitza eta Gizarte
Gaien Kontseilariaren Aginduan, etxebizitza beharren gorabeherei buruz hala
deskribatutakoak:
1. Gurpil-aulkian mugatuta daudenak.
2. Batetik bestera ibiltzeko derrigorrez bi makuluren beharra dutenak.
3. Zazpi (7) puntu edo gehiago biltzen dituztenak, minusbaliotasun maila
aitortu, aldarrikatu eta kalifikatzeko prozedura arautzen duen
abenduaren 23ko 1971/1999 Errege-dekretuaren III. Eranskineko d) eta
h) atalen arabera.
b) Etxebizitza beharraren baldintzak:
Etxebizitza beharra adierazten duten baldintzak arlo hori arautzen duen
Erkidegoko araudian jasotakoak izango dira, batik bat arau hauetakoak:
Martxoaren 4ko 39/2008 Dekretua (Eukal Herriko Aldizkarian 2008ko martxoaren
28an argitaratua), eta 2012ko urriaren 15eko Agindua, etxebizitza eskatzaileen
erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko
zuzkidura bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa (Eukal Herriko Aldizkarian
2012ko urriaren 15ean.) (Zuzenketak 2012ko abenduaren 12ko aginduan; EHAA
2012ko abenduaren 28a)
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Bizikidetza-unitateko kide bakoitzak eta guztiek ez dute jabetzan edo jabetza
soilean inolako etxebizitzarik, azalera-eskubiderik edo usufrukturik izango, Babes
Ofizialeko etxebizitza moduan esleituko diren etxebizitzen behin-behineko
sailkapenaren baino lehenagoko bi urteko epean. Egoera horretan jarraitu
beharko da salerosketa eskritura publikoan jaso arte.
Nolanahi ere, ondorengo kasuren batean sartuta dauden eskaerak onartuko dira,
izangaiek agirien bidez egoera hori egiaztatzen badute:
1.– Etxebizitza-premia izateko baldintzatik salbuetsita egongo dira indarreko
araudian xedatutako gainerako baldintzak betetzen dituztenak, baldin eta
jabetzan, jabetza soilean, azaleraeskubidean edo gozamenean Euskal
Autonomia Erkidegoan kokaturiko etxebizitza baten % 50 baino gehiagoren
titularrak badira edo aurreko bi urteetan hala izan badira, eta etxebizitza hori
haien ohiko bizileku iraunkorra bada edo izan bada; betiere, hauetako egoera
batean badaude:
a) Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko
azaroaren 30eko 317/2002 Dekretuan, edo ordezkatzen duen araudian,
ezarritako gutxieneko bizigarritasunbaldintzak ez betetzea, eta martxoaren
4ko 39/2008 Dekretuaren, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari
eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoaren,
17.3 artikuluan ezarritako datak baino bost urte lehenago gutxienez
eskuratua izatea.
b) Banantzeko edo dibortziatzeko edota izatezko bikoteak amaitzeko prozesu
baten ostean, judizialki beste ezkontidearen familia-helbide gisa esleitua
izatea.
c) Gerora sortutako ordaintzeko ezintasunaren ondorioz, hipotekabetearazpena jaso ondoren hirugarren maila arteko odolkidetasunez edo
kidetasunez ahaiderik ez diren pertsona bati epaiketa bidez edo notario bidez
esleitua izatea.
d) Indarreko araudian xedatutako irisgarritasun-baldintzak ez betetzea,
titularrak 70 urtekoak edo gehiagokoak direnean.
e) Gainokupatuta egotea.
f) Apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan, hiri-inguruneen, espazio publikoen,
eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei
buruzko arau teknikoak onartzekoan, jasotako sarbideei eta igogailuei
buruzko xedapenak betetzen ez dituen eraikin batekoa izatea, betiere haren
titularretako bat mugikortasun mugatu iraunkorra duen desgaitua bada
2.– Aurreko lerrokadan aipatutako etxebizitzaren titulartasuna bateragarria da
jabetzan, jabetza soilean, azalera-eskubidean edo gozamenean beste pertsona
edo bizikidetza-unitate batzuen ohiko etxebizitza iraunkorra diren beste
etxebizitza baten edo batzuen % 50 baino gutxiagoren titulartasunarekin; betiere,
partaidetzen balio osoa 75.000 eurotik gorakoa ez ba
Puntu honetako 1d, 1e eta 1f kasuetan aipaturiko etxebizitza-titularrek, Usurbilgo
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Udalaren esku jarri beharko dute etxebizitza, karga eta okupatzailerik gabe
indarrean dagoen Babes Ofizialeko Etxebizitzei buruzko Legediko xedapenen
arabera.
c)

Baldintza ekonomikoak:
— Gutxieneko eta gehienezko diru-sarrerak.
Ahalmen ekonomikoari buruzko baldintzak oinarri hauek onartzeko unean
indarrean daudenak izango dira. Gutxi gorabeherako bat izateko soilik, gaur
egun 2011eko irailaren 14ko Aginduan daude jasota (Euskal Herriko
Agintaritzaren Aldizkaria, 187 zk.a, 2011eko irailaren 30). Diru-sarreren
justifikazioa 2016ko ekitaldiari dagokiona izango da; beraz, 2016. urtean
jasotako diru-sarreren frogagiriak aurkeztu beharko dira.
Egiaztatuko diren diru-sarrerak 9.000 euro (3.000 € mugikortasuna murriztua
duten minusbaliatuak eta adimeneko gaixoak direnean) eta 39.000 euro
bitartekoak izango dira 2016. ekitaldian.
Ez zaie gutxieneko diru-sarrerarik izatea eskatuko genero-indarkeriaren
biktima izatea egiaztatzen duten pertsonei, genero-indarkeriaren biktima diren
emakumeentzat etxebizitzaren arloko ekintza positiboko 2006ko urriaren 4ko
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren Aginduan eskatutakoaren
arabera.
— Diru-sarreren jatorria, kontuan hartu beharreko diru-sarrerak, diru-sarrerak
jasotzen dituzten pertsonak eta diru-sarreren haztapena.
Diru-sarreren jatorriari eta kontuan hartu beharreko diru-sarrerei
dagokienean, 2008ko martxoaren 4ko 39/2008 dekretuan jasotako araudia
aplikatuko da.
Diru-sarrerak jasoko dituzten pertsonak zeintzuk diren zehazteko eta dirusarreren haztapena burutzeko ere aplikatuko da araudi hori.
— Ondarea.
Ez da onartuko 200.000,00 €-tik gorako ondare higigarriaren eta/edo
etxebizitza ez den ondare higiezinaren titularrek egindako eskaerarik.
Ondarea ezkutatzeko edozein egintzak esleipenduna izateko eskubidea
galtzea ekarriko du berekin.

d) Zerga-betebeharren betetzea.
Deialdira aurkezteko unean zein hala badagokio alokairu kontratua
formalizatzeko kasuan, eskatzaileak ez du zorrik izango Usurbilgo Udalarekin,
nahiz eta honi dagokionez, ez den egiaztagiririk aurkeztu beharko.
Aurreko baldintza horiek guztiak bete eta egiaztatu beharko dira salerosketa
kontratua egin arte
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IV. Baldintzak bete izana egiaztatzea.
Kasu bakoitzean Udalak egokitzat jotzen dituen ikerketak egiteaz gain eta
beharrezkotzat jo dezakeen beste edozein dokumentazio osagarri aurkeztarazteaz
gain, eta horri guztiari utzi gabe, honela egiaztatuko da baldintzak betetzen direla:
1. Etxebizitzarik eza.
Etxebizitza ezari parekatuta dauden zirkunstantzietako baten barruan egotea
alegatzen dutenek zirkunstantzia horren agiri frogagarria aurkeztuko dute.
Bizigarritasun baldintza kaxkarreko edo ordenamenduz kanpoko etxebizitzen
jabetza alegatzen bada, orduan Udal Zerbitzu Teknikoen txostenen bidez
egiaztatuko da baldintza hori.
2. Diru-sarrerak.
Dagokion epealdiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
aitorpenaren edo aitorpenen fotokopiak, Foru Ogasunak edo Udalak berak
konpultsatuak, aurkeztuz egiaztatuko dira. Aitorpena egin ez bada edo egin
beharrik ez dagoen kasuetan, aitorpen hori egin ez izana egiaztatzen duen
ziurtapena, Foru Ogasunak egindakoa. Kasu bietan, elkarbizitza unitatean
adin nagusikoak diren kide guztiak jaso beharko ditu aitorpenak.
Kasu hauetan ondoko dokumentazio hau ere aurkeztu beharko da:
— Lan bizitzaren txostena.
— Besteren konturako langileak: Dagokion ekitaldiko nominak edo
enpresaren ziurtagiriak, indarrean dagoen lan araudiak eskatutako
baldintzak beteaz.
— Jubilatuak edo pentsiodunak oro har, baita lanerako ezintasuneko
egoeran edo balioezintasuneko egoeran aurkitzen diren langileak ere:
Dagokion ekitaldian pentsioaren edo jasotako diru-prestazioen ziurtapena.
— Beren konturako langileak: Gizarte Segurantzari egindako urteko
kotizazioaren ziurtapena, bertan, kuotak kalkulatzeko erabili izan den
urteko oinarria jasoaraziz eta diru-sarreren aitorpen pertsonala.
— Langabezi egoera, langabetuak: INEMek egindako ziurtapena. Bertan,
enplegu eskatzaile dela adierazteaz gain, jasotako prestazioak edo, hala
badagokio, inolako prestaziorik jaso ez izana egiaztatuko da.
— Gizarte laguntzak jasotzen dituztenak: Jasotako laguntza ekonomikoaren
ziurtagiria.
3.- Ondarea.
Udalari egokituko zaio ondarearen balioa zehaztea, hura kuantifikatzeko
beharrezko baliabideak erabilita. Horretarako, ondarearen gaineko zergaren
aitorpena, edota aitorpen hori egitera behartuta ez egoteari buruzko Foru
Ogasunaren egiaztagiria aurkeztu beharko da. Era berean, Udalaren aldeko
baimena sinatu beharko da haren izenean, instituzio publiko nahiz pribatuei,
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adierazitako ondare-muga ez gainditzearen egiaztagiriak eskatu ahal izateko.
Gainera, baimen horren bidez, Udalak berak eskatutako agiri guztiak
aurkezteko konpromisoa hartzen da; eta, agiri horiek ezarritako epean
aurkezten ez badira, uko egiten dela ulertuko da.
V. Etxebizitzak. Kupoak eta erreserbak
Esleitu beharreko etxebizitzak 46 dira. Era berean, garajeak eta etxebizitzari lotutako
trastelekuak eskainiko dira, derrigorrez etxearekin batera erosi egin beharko direnak.
Hiru etxebizitza mota bereizten dira::
 MOTA 0: minusbaliatuentzako egokitutako etxebizitzak. Etxebizitza kopurua: 2
unitate.
 MOTA 1: bi logela dituzten etxebizitzak. Etxebizitza kopurua: 18 unitate.
 MOTA 2: hiru logela dituzten etxebizitzak. Etxebizitza kopurua: 26 unitate.
Esleitu beharreko 46 etxebizitzetatik, honako kopuru hauek gordeko dira zenbait
gizarte-sektoreri zuzenduta:
a) Minusbaliatuak. Erreserba honen barruan, mugikortasun urri iraunkorreko
minusbalia egoeran dauden pertsonak arituko dira lehian.
Kupo honetarako 2 etxebizitza gordeko dira.
Bizikidetza-unitateko kideren bat mugikortasun urri iraunkorreko ezintasuneko
egoeran baldin badago, bizikidetza-unitate hori erreserba-kupo honetan
sartuko da.
b) 70 urte edo gehiagoko pertsonak.
Etxebizitzaren titularra izango litzatekeen bizikidetza-unitateko kideren batek
70 urte edo gehiago baditu, bizikidetza-unitate hori erreserba-kupo honetan
sartuko da.
Kupo honetarako 4 etxebizitza gordeko dira.
c) Babes bereziko gizarte-sektoreak. Ondokoak hartuko dira kontutan:
Beren kargura adin txikikoak dituzten guraso bakarreko bizikidetzaunitateak.
Indarkeria matxistaren biktimak.
Bananduak, dibortziatuak eta alargunak.
Ezintasun psikikoa dutela egiaztatzen duten pertsonak; halakotzat
hartuko dira abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren 1 A
eranskineko 15. eta 16. kapituluetan gaineratutakoak.
Kupo honetarako 5 etxebizitza gordeko dira.
d) Gazteak. 35 urtetik beherako bizikidez osaturiko bizikidetza-unitateak eta 35
urtetik beherako gazteak.
Kupo honetarako 10 etxebizitza gordeko dira.
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e) Kupo orokorra. Aurreko kupoetarako gordetzen ez diren etxebizitzek kupo
orokorra osatuko dute; gutxienez 25 etxebizitza izango dira.
Kupo hauek ondoko lehentasun-hurrenkera izango dute:
1.
2.
3.
4.
5.

Minusbaliatuak.
70 urte edo gehiagoko pertsonak.
Babes bereziko gizarte-sektoreak.
Gazteak.
Kupo orokorra.

Eskatzaileak ezarrita dauden kupoetako batean kokatuko dira automatikoki, eta aldi
berean ezin izango dira kupo batean baino gehiagotan egon, kupo orokorraren
kasuan izan ezik baldin eta hasiera batean automatikoki kokatutako berariazko
kupori dagokion zozketan hautatuak izan ez badira.
Eskaera bakoitzari, dagokion kupoa egokitzeaz gain, hasiera batean esleituko
litzaiokeen etxebizitza mota izendatuko zaio, ondoko irizpidearen arabera:
 Ezinduen kupoko bizikidetza unitateak: MOTA 0ko etxebizitza.
 Pertsona bat edo bi pertsonez osatutako bizikidetza unitateak: MOTA 1ko
etxebizitza.
 Hiri pertsona edo gehiagoz osatutako bizikidetza unitateak: MOTA 2ko
etxebizitza.
Era honetara, aukeratutako eskaera bakoitzari aurrez izendatutako motako
etxebizitza bat esleitzeko ahalegina egingo da. Horretarako, eskaera bat hautatzen
den bakoitzean, izendatuta duen etxebizitza mota kontsultatuko da, eta hala, mota
bereko etxebizitzarik esleitu gabe balego, zoriz hauetako baten artean bat hautatuko
da.
Mota bereko esleitu gabeko etxebizitzarik ez balego, hurrengo mota haundiagoko
etxebizitzen artean hautatuko da, eta horrela MOTA 2 etxebizitzara iritsi bitartean.
Aurreko irizpidea jarraituz esleipena ezinezkoa balitz, etxebizitza hurrengo mota
txikiagokoen artean hautatzea aukeratuko da, eta horrela MOTA 1 etxebizitzetara iritsi
bitartean.
Irizpide hauek ez dira aintzat hartuko lehen kupoan bildutako eskaerentzat; hauen
artean beraientzat espresuki egokitutako MOTA 0-ko bi etxebizitza zozketatuko dira.
Kupo orokorrean bildutako eskatzaileen zerrenda kupo berezien zerrendetan sartuta
ez daudenek eta, era berean, kupo berezietan sartuta daudenek osatuko dute
zuzenean.
Kupo batean baino gehiagotan sartzeko baldintzak betez gero, eskatzaileak kupoak
aurkezteko zehaztutako lehentasun-hurrenkeraren arabera sartuko dira zuzenean
dagokien kupoan.
Baldintza horietako bat baino gehiago beteta ere, eskatzaileak erreserba-kupo berezi
bakarrean sartu ahal izango dira, kupoak aurkezteko zehaztutako lehentasunhurrenkeraren arabera.
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Aurrekoaren kaltetan izan gabe, norbait sartu deneko kupoan onuradun suertatzen ez
bada, kupo orokorrean sartuko da zuzenean, eta gainerako parte-hartzaileekin batera
arituko da lehian gordeta ez dauden etxebizitzetarako.
Kupo bakoitzerako onartutakoen zerrenda ezarriko da.
Kupo bakoitzerako itxarote-zerrenda bat osatuko da, eragin guztietarako. Kupo bati
dagokion itxarote-zerrenda bukatu balitz eta onuradun berri baten premia balego,
ezarritako lehentasun-hurrenkera kontutan izanik, hurrengo kupoko itxarotezerrendatik izendatuko da.
Kuporen batean etxebizitza gehiago baldin badaude onuradun posible baino, horiek,
ezarritako lehentasun-hurrenkera kontutan izanik, hurrengo kupoan sartuko dira.
Bere garaian esleitzen diren etxebizitzak ohiko etxebizitza iraunkorrera zuzendu
beharko dira.

VI. Eskabideak eta adjudikazioa.
Usurbilgo Udalak Plenoan onartuko ditu behin betikoz oinarriak, eta horren ostean,
espedientearen hasiera eta ondoriozko deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALEAN eta gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratuko dira.
a.- Zozketan parte hartzeko eskera.
Zozketan parte hartzeko interesa duen ororen betebeharra izango da:
1.- Zozketan parte hartzeko eskabidea aurkeztea, erantsitako ereduaren arabera.
2.- Eskatzaileak eta bizikidetza-unitatea osatzen dutenek behar bezala sinatutako
baimena, udal-administrazioak bidezkotzat hartzen dituen erakunde publikoetara
edo erregistro publikoetara jo ahal izan dezan, interesdunek aurkeztutako datuak
egiaztatzeko. Baimena erantsitako ereduan dago jasota. Baimen hori ez
aurkeztea eskatzailearen (edo bizikidetza-unitatearen) datu-ezkutatze eta uko
gisa hartuko da, eta hautaketa-prozesutik kanporatzea ekarriko du zuzenean.
Eskabidearekin batera, oinarri hauetan ezarritako baldintzak betetzen direla
egiaztatzeko beharrezko agiri guztiak aurkeztu beharko dira. Bereziki, bizikidetzaunitatea osatzen duten kide guztien NANaren kopia erantsiko da; eta, hala
badagokio, famili liburua.
Pertsona edo bizikidetza-unitateko eskabide bakarra onartuko da, eta pertsona
bera ezin izango da egon bizikidetza-unitate batean baino gehiagotan aldi
berean. Kide batetik gorako bizikidetza-unitateei dagokienez, eskabidean kide
guztien datuak eta horiei buruzko dagokion informazioa jaso beharko dira, oinarri
hauen arabera.
b.- Aurkeztutako eskabideak zuzentzea.
Eskabidea behar bezala aurkeztuko ez balitz edota aurkeztu beharreko agiriren
bat falta balitz, 10 laneguneko epea izango luke eskatzaileak akatsak zuzendu
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edo agiriak osatzeko.
Adierazitako epean zuzenketarik ez egitea uko gisa hartuko da eta hautaketaprozesutik kanporatzea ekarriko du zuzenean.
c.- Agiriak garaiz kanpo aurkeztea.
Oinarri hauetan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko agiriak lortu
ahal izateko epe luzeagoa behar baldin bada agiriak aurkeztekoa edo zuzenketak
egitekoa baino, haiek geroago aurkeztu ahal izango dira; baldin eta aipatutako
agirietarako eskabidearen kopia behar bezala zigilatuta aurkezten bada,
erakunde publikoen eta erregistroen kasuan, eta kopia eskatu izanaren ziurtagiria
behar bezala sinatuta eta zigilatuta aurkezten bada, erakunde pribatuen kasuan.
Eskabide hori agiriak aurkezteko edo zuzenketak egiteko ezarritako epeen
barruan bideratu beharko da. Bestela, hautaketa-prozesuari uko egiten zaiola
ulertuko da.
Bide horretatik, behin-behineko zerrendak iragarki-taulan argitaratzen direnetik
gehienez 10 egunera aurkeztu beharko dira agiriak. Egoera horretan daudenak
behin-behineko zerrendetan onartu ahal izateko, aurkeztu beharreko agiri horien
bidez egiaztatu beharko dute oinarri hauetan ezarritako baldintzak betetzen
dituztela. Prozeduraren une horretan eskatutako agiriak aurkezten ez badira, uko
egin dela ulertuko da, eta behin betiko zerrendetatik zuzenean kanporatzea
ekarriko du berekin.
d.- Epea.
Parte hartzeko eskabidea eta dokumentazioa aurkezteko epea 20 egun
naturalekoa izango da. Epe hau, oinarri hauek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasiko da. Epea jaiegunean edo
igandean amaitzen bada, hurrengo laneguna hartuko da azken egun gisa.
Eskaerak Udalaren Erregistroan aurkeztu beharko dira. Epea azken laneguneko
14:00etan amaituko da.
e.- Onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda.
Eskabideak aurkezteko epea amaitzean, Usurbilgo Udalak eskabideen arteko
taldeak egingo ditu ezarritako kupoen arabera.
Udalak babes ofizialeko etxebizitza guztietarako zerrenda bat egingo du.
Zerrenda hori, era berean, kupoen arabera banatutako parte-hartzaileen
zerrendek osatuko dute.
Udalak, ofizioz eta zerrendak egitean, eskatzaileen inguruko beharrezko
informazioa bilduko du erregistroetan edota erakunde publiko eta pribatuetan,
aurkeztutako agirietan jasotako informazioa egiazkoa dela ziurtatzearren.
Aurkeztutako eskabideak aztertuta, eta beharrezko zuzenketak eta ofiziozko
egiaztapenak eginda, onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda
onartuko da.
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Behin-behineko zerrenda Alkatetzaren dekretu bidez onartu ahal izango da.
Zerrenda onartu eta argitaratzearen berri hedapen handieneko idatzizko
komunikabideetan emango da.
Hamar lan-eguneko epean behin-behineko zerrenda iragarki-taulan erakusgai
jarriko da, interesdunek, beharrezkoa ikusten badute, ondoen deritzoten
erreklamazioak aurkez ditzaten.
Onartutakoen zerrendek eskatzaileen identifikazio-datuak bilduko dituzte, honako
hauek barne direla: zein zerrenda eta kupotan parte hartzen duten eta, hala
badagokio, baztertu izanaren arrazoiak.
f.- Onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda.
Aurkez daitezkeen erreklamazioak erantzun eta hala badagokio behin-behineko
zerrenda zuzendu ondoren, Udalak behin betikoz onartuko du.
Behin betiko zerrenda Alkatetzaren dekretu bidez onartu ahal izango da.
Onartutakoen zerrendek eskatzaileen identifikazio-datuak bilduko dituzte, honako
hauek barne direla: bizikidetza-unitatearen osaera, zein zerrenda eta kupotan
parte hartzen duten eta, hala badagokio, baztertu izanaren arrazoiak.
Onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrendaren aurka, berraztertzeko
errekurtsoa jarri ahal izango da hilabeteko epean berau jakinarazten den
biharamunetik kontatzen hasita, edo Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa,
Administrazioarekiko Auziak arautzen dituen 1998ko uztailaren 13ko Legeak
ezartzen duen moduan eta epean.
Partehartzaileak behin betiko zerrendetan onartu moduan agertzeak ez du esan
nahi eskatutako baldintza eta betebeharrak betetzen dituztenik. Horiek egiaztatu
egingo dira etxebizitzak behin betiko esleitu aurretik.
g.- Zerrenden osaketa.
Eskatzaileak zuzenean sartuko dira zerrendetan eta kupoetan, oinarri hauetan
ezarritako baldintzen arabera.
h.- Zozketak.
Etxebizitzak zozketa bidez adjudikatuko dira.
Dauden zerrenda eta kupo bezainbat zozketa egingo dira, orokorra barne dela.
Parte-hartzaile bakoitzari ausazko zenbaki bana esleituko zaio zozketan parte
hartzeko.
Zozketa egintza publikoan egingo da, notario aurrean, eta zozketaren zenbakiak
horretarako finkatutako egunean jarriko dira erakusgai.
Kupoen araberako zozketa bosgarren oinarrian ezartzen den hurrenkeraren
arabera egingo da.
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Mugikortasun urria eta iraunkorreko ezintasun-egoeran dauden pertsonen
kupoari, lehenengoari dagokion zozketa ondoko eran burutuko da:
a) Lehenbizi, aldez aurretik Usurbilen erroldatuta egotearen baldintza betetzen
dutenen eta gurpil-aulkiari lotuta daudenen artean zozketatuko dira.
b) Etxebizitzak soberan baleude, beste zozketa bat egingo da aldez aurretik
Usurbilen erroldatuta egotearen baldintza bete eta batetik bestera mugitzeko
erabateko menpekotasunez bi makulu behar dutenen artean.
c) Hala ere, etxebizitzak soberan geratuko balira, beste zozketa bat egingo
litzateke aldez aurretik Usurbilen erroldatuta egotearen baldintza bete eta 7
puntu edo gehiago biltzen dituztenen artean, minusbaliotasun maila aitortu,
aldarrikatu eta kalifikatzeko prozedura arautzen duen abenduaren 23ko
1971/1999 Errege-dekretuaren III. Eranskineko d) eta h) ataletan dioenari
jarraiki.
d) Hala ere, etxebizitzak soberan geratuko balira, a), b) eta c) puntuetan
aipatutako zozketak errepikatuko dira, Usurbilen erroldatuta egon arren,
ezarritako gutxienekoa betetzen ez duten eskatzaileekin.
e) Azkenik, oraindik ere etxebizitzak soberan baleude, beste zozketa bat egingo
da, balizko hiru egoera horietan sartuta egonik, Usurbilen erroldatuta ez
daudenen artean.
f)

Edonola ere, itxarote-zerrenda bat egingo da, aurreko lerraldietan finkatu den
ordenaren arabera.

Lehengo irizpideen aplikazioa dela eta, onartutako eskabideen ezagatik
etxebizitzaren bat hutsik geratzen bada, Udalak hurrengo kupoko bizikidetzako
unitateen artean esleituko du.
Zozketa guztiak egin ondoren etxebizitza guztiak banatuta geratuko ez balira,
Udalak beste eskatzaile-zerrenda bat eskatuko dio Etxebizitza Departamentuari
zozketa berri bat egiteko. Usurbilen erroldatuta egon arren, ezarritako
gutxienekoa betetzen ez duten eskatzaileena lehendabizi, eta honekin nahikoa ez
balitz, etxebizitza Usurbilen eskatu dutenena bigarrenez.
i.- Etxebizitzen behin behingo esleipendunen zerrenda.
Etxebizitzaren behin behingo esleipendunen zerrenda udaletxeko iragarki-taulan
jarriko da erakusgai.
j.- Itxarote-zerrenda.
Gerta daitezkeen ukoen edo oinarri hauetan ezarritako baldintzak ez betetzearen
ondoriozko hutsuneak betetzeko, Kupo bakoitzerako itxarote-zerrenda bat
osatuko da, eragin guztietarako. Kupo bati dagokion itxarote-zerrenda bukatuko
balitz eta onuradun berri baten premia balego, ezarritako lehentasun-hurrenkera
kontutan izanik, hurrengo kupoko itxarote-zerrendatik izendatuko da.
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zerrenda bakoitza. Gainerako eskabideek osatuko dute eta, era berean, ausaz
ordenatuko da, zozketa bidez, aurreko zozketak egin ondoren eta egintza berean.
Onuradunen ukoarengatik edo arau hauek ez betetzeagatik sor litezkeen
hutsuneak oinarri hauen emaitzazko dagokion kupoko itxarote-zerrendaren bidez
beteko dira.
k.- Zerrendak onartzea.
Zozketaren emaitzatik ateratzen diren behin behingo esleipendunen zerrendak
eta itxarote-zerrendak Alkatetzaren dekretuz onartuko dira eta iragarki-taulan
jarriko dira erakusgai.
Etxebizitzaren behin behingo esleipendun
jakinarazpen pertsonala egingo zaio.

gisa

hautatutako

bakoitzari

Prozesu osoan, Usurbilgo Udalak oinarri hauetan ezarritako baldintzak eta,
bereziki, etxebizitza ez izatearen baldintza betetzen direla egiaztatu ahal izango
du egoki deritzon guztietan. Ildo horretatik, baldintza horiek betetzen ez dituzten
edo lehen betetzen ez zituzten guziak hautaketatik kanpo geratuko dira.
l.- Errekurtsoak.
Interesdunek zerrenda horien aurka egin ahal izango dute, berraztertzeko
hautazko errekurtsoa aurkeztuta edota administrazioarekiko auzietarako
jurisdikzioaren aurrean.
m.- Esleipenaren formalizazioa.
Udalak, jasotako aktaren kopia bat bidaliko dio Eusko Jaurlaritzari.
Udalak behin behineko esleipendunen zerrenda helaraziko dio sustatzaileari,
zerrenda onartu eta 10 eguneko epe barruan.
Udalak behin behineko esleipendun bakoitzari bere aldeko esleipena jakinaraziko
dio. Jakinarazten denetik kontatzen hasi eta hamar egun naturalen epean
esleipena formalki onartu eta egoera zibila egiaztatzen duen dokumentu
eguneratua aurkeztu beharko dute. Hala egingo ez balitz, uko egin dela ulertuko
da, eta esleipen prozesutik zuzenean kanporatzea ekarriko du berekin.
Esleipena formalki onartzen den egun kontatzen hasita, behin behineko
esleipendunek 30 laneguneko epea izango dute sutatzaileari beronek eskatutako
dokumentazioa aurkezteko.
Epe horretan eskatutako agiriak aurkezten ez badira, uko egin dela ulertuko da,
eta esleipen prozesutik zuzenean kanporatzea ekarriko du berekin. Hau
gertatuko balitz, lehenengo itxaroten dagoenari eskatuko zaio dokumentazioa;
Honen eta uko egiten dutenen berri, Etxebideri emango zaio.
Sustatzaileak egingo ditu behar diren saleroste kontratuak.
Kontratuak esleipendun suertatutako bizikidetza unitateko kideek sinatu beharko
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dituzte, indarrean dagoen Babes Ofizialeko Etxebizitzei buruzko Legediko
xedapenen arabera.
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Departamenduak, erosketa kontraturen bati
bisatzeari uko eginez gero, eroslea, ukapena administrazio bidean irmoa denean,
esleipen prozesutik kanpo geratuko da, eta itxarote-zerrendan ondoren agertzen
den pertsonari emango lioke eskubidea.
Horren berri eman beharko dio sustatzaileak Usurbilgo Udalari, honek aldi
berean, itxaroten dagoen hurrengoaren izena eman diezaion. (Itxarotezerrendaren gestioa Usurbilgo Udalaren esku geratzen da).
Oniritziak jaso, etxebizitzen eraikitze lanak bukatu eta dagokion baimenak lortu
ondoren, esleipendunaren eta sustatzailearen artean egindako saleroste
kontratuak Eskritura Publiko bihurtzeari ekingo zaio.

VII. Baldintzak ez betetzea.
Oinarri hauetan, edo babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudi nagusian onetsitako
baldintzetan jasotako baldintzetako edozein ez betetzeak, edo aztertuko diren
zirkunstantziei buruzko datuen faltsutasunak, kontratuaren deuseztapena sortuko du
eta, ondorioz, itxoite-zerrendan agertzen diren eskatzaileen artean etxebizitza berriro
adjudikatzera eramango du.

VIII. Behin betiko esleipenaren ondoko betebeharrak.
Etxebizitza hauen esleipendunek kontratua izenpetzeko formalitateak bete behar
dituzte. Baldin eta esleipenduna ez bada kontratua izenpetzeko saiora azaldu eta
zergatia justifikatu ez badu, esleipenari uko egin diola pentsatu ahalko da; hori
horrela, itxarote-zerrendan hurrena dagoen pertsonari edo bizikidetza-unitateari
emango zaio aukera, aurreko puntuan adierazitako salbuespen berarekin.

IX.Jurisdikzio eskuduna
Oinarri hauetan jatorria duten arazo edo auzi guztiak ebazteko jurisdikzio eskuduna
administrazioarekiko auzietakoa izango da.
Oinarri hauen aurka, berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da hilabeteko epean
berau
GAOn
argitaratzen
den
biharamunetik
kontatzen
hasita,
edo
Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa, Administrazioarekiko Auziak arautzen dituen
1998ko uztailaren 13ko Legeak ezartzen duen moduan eta epean.

X. Datuen babesa
Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa betez,
jakinarazten da bai ekarritako datuak, bai lortzeko baimentzen direnak, Udala titular
deneko fitxategietan bilduko direla, behar den tratamendua emateko eta oinarri
hauetan ezarritako helburuarekin.
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XI. Ordezko araudia
Oinarri hauetan jasotzen ez diren kasuetarako, babes ofizialeko etxebizitzei buruzko
araudian xedatutakoa aplikatuko da; funtsean, honako hau da araudia:
−

Dekretua, martxoaren 4koa, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta
etxebizitzarenneta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoa. (EHAA 59zk,
2008ko martxoak 28)

− Agindua, 2011ko irailaren 14koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako
sailburuarena, babes ofizialeko etxebizitza eskuratzeko eskatu beharreko urteko
diru-sarrera haztatuen mugak aldatzeko dena.(EHAA 187zk, 2011ko irailak 30)
−

AGINDUA, 2012ko urriaren 15ekoa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako
sailburuarena, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko
etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko
prozedurei buruzkoa. (EHAA 211zk, 2012ko urria 31)

−

AGINDUA, 2012ko abenduaren 12koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako
sailburuarena, honako agindu honetako akatsak zuzentzeko dena: 2012ko
urriaren 15eko Agindua, Etxebizitzaeskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko
etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko
prozedurei buruzkoa. (EHAA 251zk, 2012ko abendua 28)

− AGINDUA, 2010eko azaroaren 3koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako
sailburuarena, babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko prezioak zehazteari
buruzkoa. (EHAA 222zk, 2010ko azaroak 18)

Joxe Martin Sagardia plaza, z.g. 20170 Usurbil • Tel. 943 371 951 • Faxa 943 371 493 • www.usurbil.eus•
idazkaritza@usurbil.eus

23/75

Joxe Martin Sagardia plaza, z.g. 20170 Usurbil • Tel. 943 371 951 • Faxa 943 371 493 • www.usurbil.eus•
idazkaritza@usurbil.eus

24/75

Joxe Martin Sagardia plaza, z.g. 20170 Usurbil • Tel. 943 371 951 • Faxa 943 371 493 • www.usurbil.eus•
idazkaritza@usurbil.eus

25/75

Joxe Martin Sagardia plaza, z.g. 20170 Usurbil • Tel. 943 371 951 • Faxa 943 371 493 • www.usurbil.eus•
idazkaritza@usurbil.eus

26/75

Joxe Martin Sagardia plaza, z.g. 20170 Usurbil • Tel. 943 371 951 • Faxa 943 371 493 • www.usurbil.eus•
idazkaritza@usurbil.eus

27/75

Joxe Martin Sagardia plaza, z.g. 20170 Usurbil • Tel. 943 371 951 • Faxa 943 371 493 • www.usurbil.eus•
idazkaritza@usurbil.eus

28/75

Joxe Martin Sagardia plaza, z.g. 20170 Usurbil • Tel. 943 371 951 • Faxa 943 371 493 • www.usurbil.eus•
idazkaritza@usurbil.eus

29/75

Joxe Martin Sagardia plaza, z.g. 20170 Usurbil • Tel. 943 371 951 • Faxa 943 371 493 • www.usurbil.eus•
idazkaritza@usurbil.eus

30/75

Gauzak horrela, guzti hau kontutan izanik, Udalbatzarrak honako erabakia hartu
du aho batez:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59 (Ugartondo)
Eremuko C eta D partzeletan eraikiko diren babes ofizialeko 46 etxebizitza, garaje eta
trastelekuen esleipenerako oinarriak BEHIN BETIKOZ ONARTZEA.
BIGARRENA: Oinarriak behin betikoz onartu direla jakinaraziz eta eskabideak
aurkezteko deialdia eginez, dagokion iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialera eta
ohiko egunkarietara bidaltzea.”

Bozketa honela izan da:
Aldeko botoak: Xabier Arregi Iparragirre, Alaitz Aizpurua Labaka, Xuban Zubiria Elexpe,
Jone Urdampilleta Urdampilleta, Iñaki Ugarte Agirre, Miren Josune Estella Arranz, Irene
Gartzia Palacios, Jose Mari Iribar Zapirain, Andoni Atxega San Sebastian, Carlos
Perez Fraisoli eta Fermin Orue-Echevarria Iturri.
Beraz, erabakia aho batez hartu da.

7.- HIRI ANTOLAMENDUKO ARAU SUBSIDIARIOETAKO A-59 (UGARTONDO)
EREMUKO A ETA B PARTZELETAN ERAIKIKO DIREN 46 UDAL ETXEBIZITZA
TASATU, GARAJE ETA TRASTELEKUEN ESLEIPENERAKO OINARRIAK BEHIN
BETIKOZ ONARTZEA.
Puntu hau diktaminatu gabe datorrenez, hasteko, batzarkideek aho batez gaizerrendan sartzea berretsi dute.
Alkateak adierazi du seigarren puntuko gauza bera dela, soilik kasu honetan ez direla
ari babes ofizialeko etxebizitzei buruz baizik eta etxebizitza tasatuei buruz.

Batzarkideek, proposamena aztertu dute eta aho batez onartu dute, honela dio:
“Espediente zenbakia: HZ.09/2017-0236
JAUREGUIZAR Promoción y Gestión Inmobiliaria S.L. (IFK: B-48472500)
merkataritza-enpresa, 46 udal etxebizitza tasatu, beren garaje eta trastelekuekin,
sustatzera doa Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59 (Ugartondo) Eremuko
A eta B partzeletan.
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Alkateak, 2017ko maiatzaren 3an, 2017/0428 dekretuaren bidez zera erabaki
zuen:
LEHENDABIZI: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59
(Ugartondo) Eremuko A eta B partzeletan eraikiko diren 46 udal
etxebizitza tasatu, garaje eta trastelekuen esleipenerako oinarriak
hasieraz onartzea.
BIGARRENA: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59
(Ugartondo) Eremuko A eta B partzeletan eraikiko diren 46 udal
etxebizitza tasatu, garaje eta trastelekuen esleipenerako oinarriak
jendaurrean jartzea 8 laneguneko epean, dagokion iragarkia
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik
kontatzen hasita. Iragarkia ohiko egunkarietan ere argitaratuko da.

Oinarriak jendaurrean jarri ziren 8 lanegunez, ondoko iragarkia argitaratuz:
−
−
−
−

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala (85. zenbakia): 2017-05-05
BERRIA: 2017-05-06
GARA: 2017-05-06
EL DIARIO VASCO: 2017-05-06

Oinarriak jendaurreko epealdian egon diren bitartean, ez da inolako alegaziorik
tartekatu.
Hala ere, udal gobernu taldeak, V. Atalean, kupoak azaltzerakoan, d) Gazteak
kupoari dagokionez, gauzak hobeto argitze aldera, 35 urtetik beherako bizikidez
osaturiko bizikidetza-unitateentzat jarri ordez, 35 urtetik beherako bizikidez osaturiko
bizikidetza-unitateak eta 35 urtetik beherako gazteak jartze hobetsi du.
Bestalde, 2016ko ekitaldiko errenta eta aberastasunaren kanpaina 2017ko
ekainaren 26an bukatzen denez, diru-sarrerei dagokionez, 2015. urtekoak ordez, 2016.
urtean jasotako diru-sarrerak kontutan hartzea hobetsi da.
Gauzak horrela, esleipenduak hautatzeko honako oinarri hauek prestatu dira:
Usurbilgo A-59 (Ugartondo) Eremuan eraikiko diren erregimen orokorreko 46
etxebizitza, tasatu, garaje eta trastelekuen esleipenerako oinarriak

I. Deialdiaren xedea.
Deialdi honen helburua, erregimen orokorreko 46 etxebizitza tasatu, beren garaje eta
trastelekuekin, jabetzan eskuratzeko zozketarako baldintzak jartzea da.
Sustapena ondokoak dira:
 A-59 (Ugartondo) Eremuko A eta B partzelak: 46 etxebizitza
Sustatzailea: Jaureguizar, S.L.
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Etxebizitza horiek guztiek, trasteleku eta garajea atxikita dituzte eta, beraz,
etxebizitza erostean osagarri horiek ere erosten dira; ezin izango dira, hortaz, aparte
eskualdatu.
Etxebizitzen eta haien osagarrien ezaugarriak oinarri hauek onartzeko unean babes
publikoko etxebizitzen arloan indarrean dagoen araudiaren arabera arautuko dira.
Zozketa bidez egingo den aukeraketak, hirugarrenaren aurreko lehentasun eskubidea
ematen du, horregatik Usurbilgo Udalak etxebizitza horiek nori saldu azalduko dio
sustatzaile-eraikitzaileari, zozketaren ondoriozko ordena errespetatuz.
Etxebizitzak esleitzeko prozedura honek, indarrean dagoen legediak exijitzen dituen
publizitate, konkurrentzia publikoa eta gardentasuna bermatzen ditu.

II. Esleipen erregimena eta prezioa.
Etxebizitzak jabetzan esleituko dira, haien eraketari dagokion tituluan zehaztuko diren
mugekin.
Etxebizitzak erregimen orokorreko etxebizitza tasatu erregimenaren menpe geratzen
dira, indarrean dagoen legedian ezarritako epean zehar. Hau da, iraunkorra.
Etxebizitza ohiko bizileku iraunkor gisa erabili beharko dute esleipendunek.
Etxebizitzen ezaugarriak eta prezioak, hala nola hauei loturiko trasteleku eta
garajeena, UETen behin behineko kalifikazioan zehazten direnak izango dira.
Prezioei dagokienez, honako hauek hartuko dira oinarri gisa:
2.110,00 €/m2 erabilgarria
Garaje itxia: 18.000,00 €
11,10 m2tako trasteleku itxia: 6.200,00 €
Era berean, eroslehentasun eta atzera-eskuratze eskubidea Usurbilgo Udalaren alde
eta ordezko izaeraz Eusko Jaurlaritzaren alde finkatuko dira, indarrean dagoen
legediak dioenaren arabera; xehetasun hau jasota geratuko da saleroste eskrituran.
Zozketa honetan etxebizitza bat adjudikatzen zaion pertsona guztiek, eta behar
besteko arrazoirik gabe, uko egiten badiote, Udalak antolatu ditzakeen edozein
motatako babes publikoko aurrerantzeko etxebizitzen zozketetan ezingo dute parte
hartu 3 urteko epean.
Egoera ekonomikoagatik uko egiten bada, eta behar bezala justifikatzen bada,
hurrengo zozketetan parte ez hartzea, urtebeteko epera mugatuko da.
Adjudikatutako etxearen azalera, guztira, bizikidetza-unitateko pertsona bakoitzeko
15 m² erabilgarriko ratioa baino txikiagoa duenean ere, arrazoirik gabeko uko egitea
onartuko da.

III. Esleipendun izateko baldintzak.
Deialdi honetan esleituko diren etxebizitzetakoren baten esleipendun izateko, legezko
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ahalmenari buruzko baldintza orokorrez gain, ondorengo baldintzak ere bete beharko
dira, kontuan hartuta izaera pertsonalekoak, behar ekonomikoarenak eta
ezintasunaren gainekoak Eusko Jaurlaritzaren araudi aplikagarrian zehaztutakoak
direla.
a) Baldintza pertsonalak:

1. Esleipena jasotzen dutenak adinez nagusiko pertsona fisikoak/naturalak
(adinez nagusiak edo adin txikiko emantzipatuak) izango dira, edota
bizikidetza-unitateak.
Bizikidetza unitate bateko kide direnak ezingo dute banakako eskaerarik
aurkeztu.
Adin txikiko emantzipatuak egiaztatu egin beharko du familiagunetik kanpo
bizi dela eta bere lan-egoerak bidea ematen diola oinarrizko beharrei
erantzun ahal izateko baliabide ekonomikoak eskuratzeko. Horretarako,
errentamendu-kontratua edota familiagunetik kanpo bizi dela erakusteko
beste edozein ziurtagiri aurkeztu beharko du. Gainera, eskaera aurkeztu arte
eguneratutako lan-bizitzaren agiria aurkeztu beharko du.
Honela ulertzen da bizikidetzako unitatea: Elkarrekin bizi diren edo biziko
diren bi pertsonak edo gehiagok osatutakoa, baldin eta ondoko loturaren
batek elkartzen baditu: Ezkontzak edo antzeko beste harreman-mota
iraunkorren batek elkartuak, seme-alabaordetzaren bidez, odolkidetasunaz
eta ezkontz-ahaidetasunez, 3. eta 2. mailaraino hurrenez hurren. Hauetatik at
geratuko da adiskidetasun edo komenentziazko elkarbizitza.
Bizikidetza-unitateen kasuan, adinez nagusi diren guztiek izan beharko dute
titularkide, ezinbestean, ondorengo egoeretan:
1. Irabazpidezko araubidepean ezkondutako ezkontideak.
2. Ondasunen bananketa-araubidea duten ezkontideak eta izatezko
bikoteak, baina hauek titularkidetasunaren portzentajea erabaki ahal
izango dute.
3. 3. mailaraino albo-lerroko odol-lotura duten bizikidetza-unitateko kideak.
4. 2. mailaraino ezkontza-ahaidetasuna duten bizikidetza-unitateetako
kideak.

2. Etxebizitzetako baten esleipendun izateko, bakarka aurkeztuko den
pertsonak edota titular moduan agertu nahi duen bizikidetza unitatea osatzen
dutenetako gutxienez batek Etxebide-ko (Euskal Herriko Etxebizitza Zerbitzu
Publikoko) Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan bere inskripzio eskaera
egina izan beharko du, zerbitzu horrek Donostian (Andia kalea, 13), Bilbon
(Gran Via, 85) edo Gasteizen (Samaniego, 2) dituen bulegoetan, betiere
Udaletxean eskaera aurkezteko epea bukatu baino lehen.

3. Horrezaz gain, egingo den zozketan parte hartu ahal izateko, erroldatuta
egoteko ondorengo baldintza bete beharko da:
Usurbilgo udalerrian etenik gabe erroldatuta egotea, egoiliar izanik, gutxienez
azken 5 urteetan, edota, hala izan ezean, azken 15 urteetan 8 urtez
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erroldatuta egotea, beti ere eskaerak egiteko ireki den datatik kontatzen
hasita.
Edo Donostiako udalerrian erroldatua egonik ere, etenik gabe Zubietako
egoiliar izatea gutxienez azken 5 urteetan, edota, hala izan ezean, azken 15
urteetan 8 urtez Zubietako egoiliarra izatea, beti ere eskaerak egiteko ireki
den datatik kontatzen hasita.
Eskaeran titular bat baino gehiago ageri bada, nahikoa izango da
erroldatzearen baldintza horietako batek bakarrik betetzea.
Izaera iraunkorreko mugikortasun urria duten pertsonak direnean, Usurbil ez
den EAEko beste herri batean egon daitezke erroldatuta, nahiz etxebizitza
eskuratzeko lehentasuna lehenek eduki; modu berean ez zaie erroldatuta
egotea eskatuko generoko indarkeriaren biktima izan diren emakumeei
(maiatzaren 23ko 107/2006 Dekretua).
Esandako ondorioetarako, izaera iraunkorreko mugikortasun urria duten
minusbaliatutzat hartuko dira, 2008ko apirilaren 16ko Etxebizitza eta Gizarte
Gaien Kontseilariaren Aginduan, etxebizitza beharren gorabeherei buruz hala
deskribatutakoak:
1. Gurpil-aulkian mugatuta daudenak.
2. Batetik bestera ibiltzeko derrigorrez bi makuluren beharra dutenak.
3. Zazpi (7) puntu edo gehiago biltzen dituztenak, minusbaliotasun maila
aitortu, aldarrikatu eta kalifikatzeko prozedura arautzen duen
abenduaren 23ko 1971/1999 Errege-dekretuaren III. Eranskineko d) eta
h) atalen arabera.
b) Etxebizitza beharraren baldintzak:
Etxebizitza beharra adierazten duten baldintzak arlo hori arautzen duen
Erkidegoko araudian jasotakoak izango dira, batik bat arau hauetakoak:
Martxoaren 4ko 39/2008 Dekretua (Euskal Herriko Aldizkarian 2008ko
martxoaren 28an argitaratua), eta 2012ko urriaren 15eko Agindua, etxebizitza
eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide
autonomikoko zuzkidura bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzkoa (Euskal
Herriko Aldizkarian 2012ko urriaren 15ean.) (Zuzenketak 2012ko abenduaren
12ko aginduan; EHAA 2012ko abenduaren 28a)
Bizikidetza-unitateko kide bakoitzak eta guztiek ez dute jabetzan edo jabetza
soilean inolako etxebizitzarik, azalera-eskubiderik edo usufrukturik izango, Udal
etxebizitza Tasatuen moduan esleituko diren etxebizitzen behin-behineko
sailkapenaren baino lehenagoko bi urteko epean. Egoera horretan jarraitu
beharko da salerosketa eskritura publikoan jaso arte.
Nolanahi ere, ondorengo kasuren batean sartuta dauden eskaerak onartuko dira,
izangaiek agirien bidez egoera hori egiaztatzen badute:
1.– Etxebizitza-premia izateko baldintzatik salbuetsita egongo dira indarreko
araudian xedatutako gainerako baldintzak betetzen dituztenak, baldin eta
jabetzan, jabetza soilean, azalera eskubidean edo gozamenean Euskal
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Autonomia Erkidegoan kokaturiko etxebizitza baten % 50 baino gehiagoren
titularrak badira edo aurreko bi urteetan hala izan badira, eta etxebizitza hori
haien ohiko bizileku iraunkorra bada edo izan bada; betiere, hauetako egoera
batean badaude:
a) Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko
azaroaren 30eko 317/2002 Dekretuan, edo ordezkatzen duen araudian,
ezarritako gutxieneko bizigarritasun baldintzak ez betetzea, eta martxoaren
4ko 39/2008 Dekretuaren, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari
eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoaren,
17.3 artikuluan ezarritako datak baino bost urte lehenago gutxienez
eskuratua izatea.
b) Banantzeko edo dibortziatzeko edota izatezko bikoteak amaitzeko prozesu
baten ostean, judizialki beste ezkontidearen familia-helbide gisa esleitua
izatea.
c) Gerora sortutako ordaintzeko ezintasunaren ondorioz, hipotekabetearazpena jaso ondoren hirugarren maila arteko odolkidetasunez edo
kidetasunez ahaiderik ez diren pertsona bati epaiketa bidez edo notario bidez
esleitua izatea.
d) Indarreko araudian xedatutako irisgarritasun-baldintzak ez betetzea,
titularrak 70 urtekoak edo gehiagokoak direnean.
e) Gainokupatuta egotea.
f) Apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan, hiri-inguruneen, espazio publikoen,
eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei
buruzko arau teknikoak onartzekoan, jasotako sarbideei eta igogailuei
buruzko xedapenak betetzen ez dituen eraikin batekoa izatea, betiere haren
titularretako bat mugikortasun mugatu iraunkorra duen desgaitua bada
2.– Aurreko lerrokadan aipatutako etxebizitzaren titulartasuna bateragarria da
jabetzan, jabetza soilean, azalera-eskubidean edo gozamenean beste pertsona
edo bizikidetza-unitate batzuen ohiko etxebizitza iraunkorra diren beste
etxebizitza baten edo batzuen % 50 baino gutxiagoren titulartasunarekin; betiere,
partaidetzen balio osoa 75.000 eurotik gorakoa ez ba
Puntu honetako 1d, 1e eta 1f kasuetan aipaturiko etxebizitza-titularrek, Usurbilgo
Udalaren esku jarri beharko dute etxebizitza, karga eta okupatzailerik gabe
indarrean dagoen Babes Publikoko Etxebizitzei buruzko Legediko xedapenen
arabera.
c) Baldintza ekonomikoak:
— Gutxieneko eta gehienezko diru-sarrerak.
Ahalmen ekonomikoari buruzko baldintzak oinarri hauek onartzeko unean
indarrean daudenak izango dira. Gutxi gorabeherako bat izateko soilik, gaur
egun 2011eko irailaren 14ko Aginduan (Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkaria, 187 zk.a, 2011eko irailaren 30) eta Usurbilgo Udal Etxebizitza
Tasatuak Arautzen Dituen Ordenantza Orokorrean (GAO 2008/07/14) daude
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jasota Diru-sarreren justifikazioa 2016ko ekitaldiari dagokiona izango da;
beraz, 2016. urtean jasotako diru-sarreren frogagiriak aurkeztu beharko dira.
Egiaztatuko diren diru-sarrerak 25.000 euro (3.000 € mugikortasuna
murriztua duten minusbaliatuak eta adimeneko gaixoak direnean) eta 58.500
euro bitartekoak izango dira 2016. ekitaldian.
Ez zaie gutxieneko diru-sarrerarik izatea eskatuko genero-indarkeriaren
biktima izatea egiaztatzen duten pertsonei, genero-indarkeriaren biktima diren
emakumeentzat etxebizitzaren arloko ekintza positiboko 2006ko urriaren 4ko
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren Aginduan eskatutakoaren
arabera.
— Diru-sarreren jatorria, kontuan hartu beharreko diru-sarrerak, diru-sarrerak
jasotzen dituzten pertsonak eta diru-sarreren haztapena.
Diru-sarreren jatorriari eta kontuan hartu beharreko diru-sarrerei
dagokienean, 2008ko martxoaren 4ko 39/2008 dekretuan jasotako araudia
aplikatuko da.
Diru-sarrerak jasoko dituzten pertsonak zeintzuk diren zehazteko eta dirusarreren haztapena burutzeko ere aplikatuko da araudi hori.
— Ondarea.
Ez da onartuko 200.000,00 €-tik gorako ondare higigarriaren eta/edo
etxebizitza ez den ondare higiezinaren titularrek egindako eskaerarik.
Ondarea ezkutatzeko edozein egintzak esleipenduna izateko eskubidea
galtzea ekarriko du berekin.
d) Zerga-betebeharren betetzea.
Deialdira aurkezteko unean zein hala badagokio alokairu kontratua
formalizatzeko kasuan, eskatzaileak ez du zorrik izango Usurbilgo Udalarekin,
nahiz eta honi dagokionez, ez den egiaztagiririk aurkeztu beharko.
Aurreko baldintza horiek guztiak bete eta egiaztatu beharko dira salerosketa
kontratua egin arte.

IV. Baldintzak bete izana egiaztatzea.
Kasu bakoitzean Udalak egokitzat jotzen dituen ikerketak egiteaz gain eta
beharrezkotzat jo dezakeen beste edozein dokumentazio osagarri aurkeztarazteaz
gain, eta horri guztiari utzi gabe, honela egiaztatuko da baldintzak betetzen direla:
1. Etxebizitzarik eza.
Etxebizitza ezari parekatuta dauden zirkunstantzietako baten barruan egotea
alegatzen dutenek zirkunstantzia horren agiri frogagarria aurkeztuko dute.
Bizigarritasun baldintza kaxkarreko edo ordenamenduz kanpoko etxebizitzen
jabetza alegatzen bada, orduan Udal Zerbitzu Teknikoen txostenen bidez
Joxe Martin Sagardia plaza, z.g. 20170 Usurbil • Tel. 943 371 951 • Faxa 943 371 493 • www.usurbil.eus•
idazkaritza@usurbil.eus

37/75

egiaztatuko da baldintza hori.
2. Diru-sarrerak.
Dagokion epealdiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
aitorpenaren edo aitorpenen fotokopiak, Foru Ogasunak edo Udalak berak
konpultsatuak, aurkeztuz egiaztatuko dira. Aitorpena egin ez bada edo egin
beharrik ez dagoen kasuetan, aitorpen hori egin ez izana egiaztatzen duen
ziurtapena, Foru Ogasunak egindakoa. Kasu bietan, elkarbizitza unitatean
adin nagusikoak diren kide guztiak jaso beharko ditu aitorpenak.
Kasu hauetan ondoko dokumentazio hau ere aurkeztu beharko da:
— Lan bizitzaren txostena.
— Besteren konturako langileak: Dagokion ekitaldiko nominak edo
enpresaren ziurtagiriak, indarrean dagoen lan araudiak eskatutako
baldintzak beteaz.
— Jubilatuak edo pentsiodunak oro har, baita lanerako ezintasuneko
egoeran edo balioezintasuneko egoeran aurkitzen diren langileak ere:
Dagokion ekitaldian pentsioaren edo jasotako diru-prestazioen ziurtapena.
— Beren konturako langileak: Gizarte Segurantzari egindako urteko
kotizazioaren ziurtapena, bertan, kuotak kalkulatzeko erabili izan den
urteko oinarria jasoaraziz eta diru-sarreren aitorpen pertsonala.
— Langabezi egoera, langabetuak: INEMek egindako ziurtapena. Bertan,
enplegu eskatzaile dela adierazteaz gain, jasotako prestazioak edo, hala
badagokio, inolako prestaziorik jaso ez izana egiaztatuko da.
— Gizarte laguntzak jasotzen dituztenak: Jasotako laguntza ekonomikoaren
ziurtagiria.
3.- Ondarea.
Udalari egokituko zaio ondarearen balioa zehaztea, hura kuantifikatzeko
beharrezko baliabideak erabilita. Horretarako, ondarearen gaineko zergaren
aitorpena, edota aitorpen hori egitera behartuta ez egoteari buruzko Foru
Ogasunaren egiaztagiria aurkeztu beharko da. Era berean, Udalaren aldeko
baimena sinatu beharko da haren izenean, instituzio publiko nahiz pribatuei,
adierazitako ondare-muga ez gainditzearen egiaztagiriak eskatu ahal izateko.
Gainera, baimen horren bidez, Udalak berak eskatutako agiri guztiak
aurkezteko konpromisoa hartzen da; eta, agiri horiek ezarritako epean
aurkezten ez badira, uko egiten dela ulertuko da.

V. Etxebizitzak. Kupoak eta erreserbak
Esleitu beharreko etxebizitzak 46 dira. Era berean, garajeak eta etxebizitzari lotutako
trastelekuak eskainiko dira, derrigorrez etxearekin batera erosi egin beharko direnak.
Hiru etxebizitza mota bereizten dira::
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 MOTA 0: minusbaliatuentzako egokitutako etxebizitzak. Etxebizitza kopurua: 2
unitate.
 MOTA 1: bi logela dituzten etxebizitzak. Etxebizitza kopurua: 18 unitate.
 MOTA 2: hiru logela dituzten etxebizitzak. Etxebizitza kopurua: 26 unitate.
Esleitu beharreko 46 etxebizitzetatik, honako kopuru hauek gordeko dira zenbait
gizarte-sektoreri zuzenduta:
a) Minusbaliatuak. Erreserba honen barruan, mugikortasun urri iraunkorreko
minusbalia egoeran dauden pertsonak arituko dira lehian.
Kupo honetarako 2 etxebizitza gordeko dira.
Bizikidetza-unitateko kideren bat mugikortasun urri iraunkorreko ezintasuneko
egoeran baldin badago, bizikidetza-unitate hori erreserba-kupo honetan
sartuko da.
b) 70 urte edo gehiagoko pertsonak.
Etxebizitzaren titularra izango litzatekeen bizikidetza-unitateko kideren batek
70 urte edo gehiago baditu, bizikidetza-unitate hori erreserba-kupo honetan
sartuko da.
Kupo honetarako 4 etxebizitza gordeko dira.
c) Babes bereziko gizarte-sektoreak. Ondokoak hartuko dira kontutan:
Beren kargura adin txikikoak dituzten guraso bakarreko bizikidetzaunitateak.
Indarkeria matxistaren biktimak.
Bananduak, dibortziatuak eta alargunak.
Ezintasun psikikoa dutela egiaztatzen duten pertsonak; halakotzat
hartuko dira abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren 1 A
eranskineko 15. eta 16. kapituluetan gaineratutakoak.
Kupo honetarako 5 etxebizitza gordeko dira.
d) Gazteak. 35 urtetik beherako bizikidez osaturiko bizikidetza-unitateak eta 35
urtetik beherako gazteak.
Kupo honetarako 10 etxebizitza gordeko dira
e) Kupo orokorra. Aurreko kupoetarako gordetzen ez diren etxebizitzek kupo
orokorra osatuko dute; gutxienez 25 etxebizitza izango dira.
Kupo hauek ondoko lehentasun-hurrenkera izango dute:
1.
2.
3.
4.

Minusbaliatuak.
70 urte edo gehiagoko pertsonak.
Babes bereziko gizarte-sektoreak.
Gazteak.
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5. Kupo orokorra.
Eskatzaileak ezarrita dauden kupoetako batean kokatuko dira automatikoki, eta aldi
berean ezin izango dira kupo batean baino gehiagotan egon, kupo orokorraren
kasuan izan ezik baldin eta hasiera batean automatikoki kokatutako berariazko
kupori dagokion zozketan hautatuak izan ez badira.
Eskaera bakoitzari, dagokion kupoa egokitzeaz gain, hasiera batean esleituko
litzaiokeen etxebizitza mota izendatuko zaio, ondoko irizpidearen arabera:
 Ezinduen kupoko bizikidetza unitateak: MOTA 0ko etxebizitza.
 Pertsona bat edo bi pertsonez osatutako bizikidetza unitateak: MOTA 1ko
etxebizitza.
 Hiri pertsona edo gehiagoz osatutako bizikidetza unitateak: MOTA 2ko
etxebizitza.
Era honetara, aukeratutako eskaera bakoitzari aurrez izendatutako motako etxebizitza
bat esleitzeko ahalegina egingo da. Horretarako, eskaera bat hautatzen den
bakoitzean, izendatuta duen etxebizitza mota kontsultatuko da, eta hala, mota bereko
etxebizitzarik esleitu gabe balego, zoriz hauetako baten artean bat hautatuko da.
Mota bereko esleitu gabeko etxebizitzarik ez balego, hurrengo mota haundiagoko
etxebizitzen artean hautatuko da, eta horrela MOTA 2 etxebizitzara iritsi bitartean.
Aurreko irizpidea jarraituz esleipena ezinezkoa balitz, etxebizitza hurrengo mota
txikiagokoen artean hautatzea aukeratuko da, eta horrela MOTA 1 etxebizitzetara iritsi
bitartean.
Irizpide hauek ez dira aintzat hartuko lehen kupoan bildutako eskaerentzat; hauen
artean beraientzat espresuki egokitutako MOTA 0-ko bi etxebizitza zozketatuko dira.
Kupo orokorrean bildutako eskatzaileen zerrenda kupo berezien zerrendetan sartuta
ez daudenek eta, era berean, kupo berezietan sartuta daudenek osatuko dute
zuzenean.
Kupo batean baino gehiagotan sartzeko baldintzak betez gero, eskatzaileak kupoak
aurkezteko zehaztutako lehentasun-hurrenkeraren arabera sartuko dira zuzenean
dagokien kupoan.
Baldintza horietako bat baino gehiago beteta ere, eskatzaileak erreserba-kupo berezi
bakarrean sartu ahal izango dira, kupoak aurkezteko zehaztutako lehentasunhurrenkeraren arabera.
Aurrekoaren kaltetan izan gabe, norbait sartu deneko kupoan onuradun suertatzen ez
bada, kupo orokorrean sartuko da zuzenean, eta gainerako parte-hartzaileekin batera
arituko da lehian gordeta ez dauden etxebizitzetarako.
Kupo bakoitzerako onartutakoen zerrenda ezarriko da.
Kupo bakoitzerako itxarote-zerrenda bat osatuko da, eragin guztietarako. Kupo bati
dagokion itxarote-zerrenda bukatu balitz eta onuradun berri baten premia balego,
ezarritako lehentasun-hurrenkera kontutan izanik, hurrengo kupoko itxarotezerrendatik izendatuko da.
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Kuporen batean etxebizitza gehiago baldin badaude onuradun posible baino, horiek,
ezarritako lehentasun-hurrenkera kontutan izanik, hurrengo kupoan sartuko dira.
Bere garaian esleitzen diren etxebizitzak ohiko etxebizitza iraunkorrera zuzendu
beharko dira.

VI. Eskabideak eta adjudikazioa.
Usurbilgo Udalak Plenoan onartuko ditu behin betikoz oinarriak, eta horren ostean,
espedientearen hasiera eta ondoriozko deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALEAN eta gehien zabaltzen diren egunkarietako batean argitaratuko dira.
a.- Zozketan parte hartzeko eskera.
Zozketan parte hartzeko interesa duen ororen betebeharra izango da:
1.- Zozketan parte hartzeko eskabidea aurkeztea, erantsitako ereduaren arabera.
2.- Eskatzaileak eta bizikidetza-unitatea osatzen dutenek behar bezala sinatutako
baimena, udal-administrazioak bidezkotzat hartzen dituen erakunde publikoetara
edo erregistro publikoetara jo ahal izan dezan, interesdunek aurkeztutako datuak
egiaztatzeko. Baimena erantsitako ereduan dago jasota. Baimen hori ez
aurkeztea eskatzailearen (edo bizikidetza-unitatearen) datu-ezkutatze eta uko
gisa hartuko da, eta hautaketa-prozesutik kanporatzea ekarriko du zuzenean.
Eskabidearekin batera, oinarri hauetan ezarritako baldintzak betetzen direla
egiaztatzeko beharrezko agiri guztiak aurkeztu beharko dira. Bereziki, bizikidetzaunitatea osatzen duten kide guztien NANaren kopia erantsiko da; eta, hala
badagokio, famili liburua.
Pertsona edo bizikidetza-unitateko eskabide bakarra onartuko da, eta pertsona
bera ezin izango da egon bizikidetza-unitate batean baino gehiagotan aldi
berean. Kide batetik gorako bizikidetza-unitateei dagokienez, eskabidean kide
guztien datuak eta horiei buruzko dagokion informazioa jaso beharko dira, oinarri
hauen arabera.
b.- Aurkeztutako eskabideak zuzentzea.
Eskabidea behar bezala aurkeztuko ez balitz edota aurkeztu beharreko agiriren
bat falta balitz, 10 laneguneko epea izango luke eskatzaileak akatsak zuzendu
edo agiriak osatzeko.
Adierazitako epean zuzenketarik ez egitea uko gisa hartuko da eta hautaketaprozesutik kanporatzea ekarriko du zuzenean.
c.- Agiriak garaiz kanpo aurkeztea.
Oinarri hauetan ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko agiriak lortu
ahal izateko epe luzeagoa behar baldin bada agiriak aurkeztekoa edo zuzenketak
egitekoa baino, haiek geroago aurkeztu ahal izango dira; baldin eta aipatutako
agirietarako eskabidearen kopia behar bezala zigilatuta aurkezten bada,
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erakunde publikoen eta erregistroen kasuan, eta kopia eskatu izanaren ziurtagiria
behar bezala sinatuta eta zigilatuta aurkezten bada, erakunde pribatuen kasuan.
Eskabide hori agiriak aurkezteko edo zuzenketak egiteko ezarritako epeen
barruan bideratu beharko da. Bestela, hautaketa-prozesuari uko egiten zaiola
ulertuko da.
Bide horretatik, behin-behineko zerrendak iragarki-taulan argitaratzen direnetik
gehienez 10 egunera aurkeztu beharko dira agiriak. Egoera horretan daudenak
behin-behineko zerrendetan onartu ahal izateko, aurkeztu beharreko agiri horien
bidez egiaztatu beharko dute oinarri hauetan ezarritako baldintzak betetzen
dituztela. Prozeduraren une horretan eskatutako agiriak aurkezten ez badira, uko
egin dela ulertuko da, eta behin betiko zerrendetatik zuzenean kanporatzea
ekarriko du berekin.
d.- Epea.
Parte hartzeko eskabidea eta dokumentazioa aurkezteko epea 20 egun
naturalekoa izango da. Epe hau, oinarri hauek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasiko da. Epea jaiegunean edo
igandean amaitzen bada, hurrengo laneguna hartuko da azken egun gisa.
Eskaerak Udalaren Erregistroan aurkeztu beharko dira. Epea azken laneguneko
14:00etan amaituko da.
e.- Onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda.
Eskabideak aurkezteko epea amaitzean, Usurbilgo Udalak eskabideen arteko
taldeak egingo ditu ezarritako kupoen arabera.
Udalak udal etxebizitza tasatu guztietarako zerrenda bat egingo du. Zerrenda hori,
era berean, kupoen arabera banatutako parte-hartzaileen zerrendek osatuko dute.
Udalak, ofizioz eta zerrendak egitean, eskatzaileen inguruko beharrezko
informazioa bilduko du erregistroetan edota erakunde publiko eta pribatuetan,
aurkeztutako agirietan jasotako informazioa egiazkoa dela ziurtatzearren.
Aurkeztutako eskabideak aztertuta, eta beharrezko zuzenketak eta ofiziozko
egiaztapenak eginda, onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda
onartuko da.
Behin-behineko zerrenda Alkatetzaren dekretu bidez onartu ahal izango da.
Zerrenda onartu eta argitaratzearen berri hedapen handieneko idatzizko
komunikabideetan emango da.
Hamar lan-eguneko epean behin-behineko zerrenda iragarki-taulan erakusgai
jarriko da, interesdunek, beharrezkoa ikusten badute, ondoen deritzoten
erreklamazioak aurkez ditzaten.
Onartutakoen zerrendek eskatzaileen identifikazio-datuak bilduko dituzte, honako
hauek barne direla: bizikidetza-unitatearen osaera, zein zerrenda eta kupotan
parte hartzen duten eta, hala badagokio, baztertu izanaren arrazoiak.
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f.- Onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda.
Aurkez daitezkeen erreklamazioak erantzun eta hala badagokio behin-behineko
zerrenda zuzendu ondoren, Udalak behin betikoz onartuko du.
Behin betiko zerrenda Alkatetzaren dekretu bidez onartu ahal izango da.
Onartutakoen zerrendek eskatzaileen identifikazio-datuak bilduko dituzte, honako
hauek barne direla: bizikidetza-unitatearen osaera, zein zerrenda eta kupotan
parte hartzen duten eta, hala badagokio, baztertu izanaren arrazoiak.
Onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrendaren aurka, berraztertzeko
errekurtsoa jarri ahal izango da hilabeteko epean berau jakinarazten den
biharamunetik kontatzen hasita, edo Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa,
Administrazioarekiko Auziak arautzen dituen 1998ko uztailaren 13ko Legeak
ezartzen duen moduan eta epean.
Partehartzaileak behin betiko zerrendetan onartu moduan agertzeak ez du esan
nahi eskatutako baldintza eta betebeharrak betetzen dituztenik. Horiek egiaztatu
egingo dira etxebizitzak behin betiko esleitu aurretik.
g.- Zerrenden osaketa.
Eskatzaileak zuzenean sartuko dira zerrendetan eta kupoetan, oinarri hauetan
ezarritako baldintzen arabera.
h.- Zozketak.
Etxebizitzak zozketa bidez adjudikatuko dira.
Dauden zerrenda eta kupo bezainbat zozketa egingo dira, orokorra barne dela.
Parte-hartzaile bakoitzari ausazko zenbaki bana esleituko zaio zozketan parte
hartzeko.
Zozketa egintza publikoan egingo da, notario aurrean, eta zozketaren zenbakiak
horretarako finkatutako egunean jarriko dira erakusgai.
Kupoen araberako zozketa bosgarren oinarrian ezartzen den hurrenkeraren
arabera egingo da.
Mugikortasun urria eta iraunkorreko ezintasun-egoeran dauden pertsonen
kupoari, lehenengoari dagokion zozketa ondoko eran burutuko da:
a) Lehenbizi, aldez aurretik Usurbilen erroldatuta egotearen baldintza betetzen
dutenen eta gurpil-aulkiari lotuta daudenen artean zozketatuko dira.
b) Etxebizitzak soberan baleude, beste zozketa bat egingo da aldez aurretik
Usurbilen erroldatuta egotearen baldintza bete eta batetik bestera mugitzeko
erabateko menpekotasunez bi makulu behar dutenen artean.
c) Hala ere, etxebizitzak soberan geratuko balira, beste zozketa bat egingo
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litzateke aldez aurretik Usurbilen erroldatuta egotearen baldintza bete eta 7 puntu
edo gehiago biltzen dituztenen artean, minusbaliotasun maila aitortu, aldarrikatu
eta kalifikatzeko prozedura arautzen duen abenduaren 23ko 1971/1999 Erregedekretuaren III. Eranskineko d) eta h) ataletan dioenari jarraiki.

d) Hala ere, etxebizitzak soberan geratuko balira, a), b) eta c) puntuetan
aipatutako zozketak errepikatuko dira, Usurbilen erroldatuta egon arren,
ezarritako gutxienekoa betetzen ez duten eskatzaileekin.
e) Azkenik, oraindik ere etxebizitzak soberan baleude, beste zozketa bat egingo
da, balizko hiru egoera horietan sartuta egonik, Usurbilen erroldatuta ez
daudenen artean.
f)

Edonola ere, itxarote-zerrenda bat egingo da, aurreko lerraldietan finkatu den
ordenaren arabera.

Lehengo irizpideen aplikazioa dela eta, onartutako eskabideen ezagatik
etxebizitzaren bat hutsik geratzen bada, Udalak hurrengo kupoko bizikidetzako
unitateen artean esleituko du.
Zozketa guztiak egin ondoren etxebizitza guztiak banatuta geratuko ez balira,
Udalak beste eskatzaile-zerrenda bat eskatuko dio Etxebizitza Departamentuari
zozketa berri bat egiteko. Usurbilen erroldatuta egon arren, ezarritako
gutxienekoa betetzen ez duten eskatzaileena lehendabizi, eta honekin nahikoa ez
balitz, etxebizitza Usurbilen eskatu dutenena bigarrenez.
i.- Etxebizitzen behin behingo esleipendunen zerrenda.
Etxebizitzaren behin behingo esleipendunen zerrenda udaletxeko iragarki-taulan
jarriko da erakusgai.
j.- Itxarote-zerrenda.
Gerta daitezkeen ukoen edo oinarri hauetan ezarritako baldintzak ez betetzearen
ondoriozko hutsuneak betetzeko, Kupo bakoitzerako itxarote-zerrenda bat
osatuko da, eragin guztietarako. Kupo bati dagokion itxarote-zerrenda bukatuko
balitz eta onuradun berri baten premia balego, ezarritako lehentasun-hurrenkera
kontutan izanik, hurrengo kupoko itxarote-zerrendatik izendatuko da.
Onuradunen zerrenda osatuko dutenak atera ondoren egingo da itxarotezerrenda bakoitza. Gainerako eskabideek osatuko dute eta, era berean, ausaz
ordenatuko da, zozketa bidez, aurreko zozketak egin ondoren eta egintza berean.
Onuradunen ukoarengatik edo arau hauek ez betetzeagatik sor litezkeen
hutsuneak oinarri hauen emaitzazko dagokion kupoko itxarote-zerrendaren bidez
beteko dira.
k.- Zerrendak onartzea.
Zozketaren emaitzatik ateratzen diren behin behingo esleipendunen zerrendak
eta itxarote-zerrendak Alkatetzaren dekretuz onartuko dira eta iragarki-taulan
jarriko dira erakusgai.
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Etxebizitzaren behin behingo esleipendun
jakinarazpen pertsonala egingo zaio.

gisa

hautatutako

bakoitzari

Prozesu osoan, Usurbilgo Udalak oinarri hauetan ezarritako baldintzak eta,
bereziki, etxebizitza ez izatearen baldintza betetzen direla egiaztatu ahal izango
du egoki deritzon guztietan. Ildo horretatik, baldintza horiek betetzen ez dituzten
edo lehen betetzen ez zituzten guziak hautaketatik kanpo geratuko dira.
l.- Errekurtsoak.
Interesdunek zerrenda horien aurka egin ahal izango dute, berraztertzeko
hautazko errekurtsoa aurkeztuta edota administrazioarekiko auzietarako
jurisdikzioaren aurrean.
m.- Esleipenaren formalizazioa.
Udalak, jasotako aktaren kopia bat bidaliko dio Eusko Jaurlaritzari.
Udalak behin behineko esleipendunen zerrenda helaraziko dio sustatzaileari,
zerrenda onartu eta 10 eguneko epe barruan.
Udalak behin behineko esleipendun bakoitzari bere aldeko esleipena jakinaraziko
dio. Jakinarazten denetik kontatzen hasi eta hamar egun naturalen epean
esleipena formalki onartu eta egoera zibila egiaztatzen duen dokumentu
eguneratua aurkeztu beharko dute. Hala egingo ez balitz, uko egin dela ulertuko
da, eta esleipen prozesutik zuzenean kanporatzea ekarriko du berekin.
Esleipena formalki onartzen den egun kontatzen hasita, behin behineko
esleipendunek 30 laneguneko epea izango dute sutatzaileari beronek eskatutako
dokumentazioa aurkezteko.
Epe horretan eskatutako agiriak aurkezten ez badira, uko egin dela ulertuko da,
eta esleipen prozesutik zuzenean kanporatzea ekarriko du berekin. Hau
gertatuko balitz, lehenengo itxaroten dagoenari eskatuko zaio dokumentazioa;
Honen eta uko egiten dutenen berri, Etxebideri emango zaio.
Sustatzaileak egingo ditu behar diren saleroste kontratuak.
Kontratuak esleipendun suertatutako bizikidetza unitateko kideek sinatu beharko
dituzte, indarrean dagoen Babes Publikoko Etxebizitzei buruzko Legediko
xedapenen arabera.
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Departamenduak, erosketa kontraturen bati
bisatzeari uko eginez gero, eroslea, ukapena administrazio bidean irmoa denean,
esleipen prozesutik kanpo geratuko da, eta itxarote-zerrendan ondoren agertzen
den pertsonari emango lioke eskubidea.
Horren berri eman beharko dio sustatzaileak Usurbilgo Udalari, honek aldi
berean, itxaroten dagoen hurrengoaren izena eman diezaion. (Itxarotezerrendaren gestioa Usurbilgo Udalaren esku geratzen da).
Oniritziak jaso, etxebizitzen eraikitze lanak bukatu eta dagokion baimenak lortu
ondoren, esleipendunaren eta sustatzailearen artean egindako saleroste
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kontratuak Eskritura Publiko bihurtzeari ekingo zaio.

VII. Baldintzak ez betetzea.
Oinarri hauetan, edo babes publikoko etxebizitzei buruzko araudi nagusian onetsitako
baldintzetan jasotako baldintzetako edozein ez betetzeak, edo aztertuko diren
zirkunstantziei buruzko datuen faltsutasunak, kontratuaren deuseztapena sortuko du
eta, ondorioz, itxoite-zerrendan agertzen diren eskatzaileen artean etxebizitza berriro
adjudikatzera eramango du.

VIII. Behin betiko esleipenaren ondoko betebeharrak.
Etxebizitza hauen esleipendunek kontratua izenpetzeko formalitateak bete behar
dituzte. Baldin eta esleipenduna ez bada kontratua izenpetzeko saiora azaldu eta
zergatia justifikatu ez badu, esleipenari uko egin diola pentsatu ahalko da; hori
horrela, itxarote-zerrendan hurrena dagoen pertsonari edo bizikidetza-unitateari
emango zaio aukera, aurreko puntuan adierazitako salbuespen berarekin.

IX. Jurisdikzio eskuduna
Oinarri hauetan jatorria duten arazo edo auzi guztiak ebazteko jurisdikzio eskuduna
administrazioarekiko auzietakoa izango da.
Oinarri hauen aurka, berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da hilabeteko epean
berau
GAOn
argitaratzen
den
biharamunetik
kontatzen
hasita,
edo
Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa, Administrazioarekiko Auziak arautzen dituen
1998ko uztailaren 13ko Legeak ezartzen duen moduan eta epean.

X. Datuen babesa
Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa betez,
jakinarazten da bai ekarritako datuak, bai lortzeko baimentzen direnak, Udala titular
deneko fitxategietan bilduko direla, behar den tratamendua emateko eta oinarri
hauetan ezarritako helburuarekin.

XI. Ordezko araudia
Oinarri hauetan jasotzen ez diren kasuetarako, Usurbilgo Udal Etxebizitza Tasatuak
Arautzen Di- tuen Ordenantza Orokorrean (GAO 2008/07/14) eta babes publikoko
etxebizitzei buruzko araudian xedatutakoa aplikatuko da; funtsean, honako hau da
araudia:
−

Dekretua, martxoaren 4koa, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta
etxebizitzarenneta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoa. (EHAA 59zk,
2008ko martxoak 28)

− Agindua, 2011ko irailaren 14koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako
sailburuarena, babes ofizialeko etxebizitza eskuratzeko eskatu beharreko urteko
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diru-sarrera haztatuen mugak aldatzeko dena.(EHAA 187zk, 2011ko irailak 30)
−

AGINDUA, 2012ko urriaren 15ekoa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako
sailburuarena, etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko
etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko
prozedurei buruzkoa. (EHAA 211zk, 2012ko urria 31)

−

AGINDUA, 2012ko abenduaren 12koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako
sailburuarena, honako agindu honetako akatsak zuzentzeko dena: 2012ko
urriaren 15eko Agindua, Etxebizitzaeskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko
etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko
prozedurei buruzkoa. (EHAA 251zk, 2012ko abendua 28)

− AGINDUA, 2010eko azaroaren 3koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako
sailburuarena, babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko prezioak zehazteari
buruzkoa. (EHAA 222zk, 2010ko azaroak 18)
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Gauzak horrela, guzti hau kontutan izanik, Udalbatzarrak honako erabakia
hartu du aho batez:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: Hiri Antolamenduko Arau Subsidiarioetako A-59 (Ugartondo)
Eremuko A eta B partzeletan eraikiko diren 46 udal etxebizitza tasatu, garaje eta
trastelekuen esleipenerako oinarriak BEHIN BETIKOZ ONARTZEA.
BIGARRENA: Oinarriak behin betikoz onartu direla jakinaraziz eta eskabideak
aurkezteko deialdia eginez, dagokion iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialera eta
ohiko egunkarietara bidaltzea.

Bozketa honela izan da:
Aldeko botoak: Xabier Arregi Iparragirre, Alaitz Aizpurua Labaka, Xuban Zubiria Elexpe,
Jone Urdampilleta Urdampilleta, Iñaki Ugarte Agirre, Miren Josune Estella Arranz, Irene
Gartzia Palacios, Jose Mari Iribar Zapirain, Andoni Atxega San Sebastian, Carlos
Perez Fraisoli eta Fermin Orue-Echevarria Iturri.
Beraz, erabakia aho batez hartu da.

8.- USURBILGO UDALAREN 2016 EKITALDIKO KONTU OROKORRA BEHIN
BETIRAKO ONARTZEA.
Alaitz Aizpuruak puntu honi buruzko azalpenak eman ditu. 2016 ekitaldiko Kontu
Orokorra maiatzaren 8ko Kontuen Batzorde Berezira eraman zutela eta ondoren
jendaurrean egon den bitartean ez dela inolako alegaziorik aurkeztu adierazi du. Pleno
honetara behin betiko onespena emateko ekarri dela dio eta, ondoren, espediente hau
Herri Kontuen Euskal Epaitegira igorriko dela gaineratu du.

Andoni Atxegak adierazi du honek aurrekontuekin zerikusia duenez eta aurrekontuekin
ados ez daudenez, koherentzia mantenduz abstenitu egingo direla.

Alaitz Aizpuruak erantzun dio aurrekontuekin baino itxierarekin duela zerikusia. Dena
den, hau dela dio onartutako kontu batzuen exekuzio teknikoa nola egin den, txosten
tekniko bat dela.

Batzarkideek, Kontuen Batzorde Bereziaren proposamena aztertu dute eta gehiengoz
onartu dute, honela dio erabakiak:
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“21/2003 Foru Arauak, abenduaren 19koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki
Erakundeen Aurrekontuei buruzkoak arautzen duen eran, Kontuen Batzorde Bereziak
maiatzaren 8an eman zuen 2016ko Kontu Orokorrari buruzko txostena (aldeko bozkak:
Alaitz Aizpurua, Xabier Arregi eta Jone Urdanpilleta; abstentzioa: Josune Urkola).
Kontu Orokorra, aipatutako txostenarekin, jendaurrean azaldu da, Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean 2017ko maiatzaren 15ean argitaratua izan denetik hasita 15 egunetan. Epe
honetan ez da erreklamaziorik aurkeztu.
Hau guztia dela eta, Korporazioaren Osoko Bilkuraren onespenerako jartzen da, onetsi
ahal izan dadin, beti ere uztailaren 31a baino lehen.
Beraz, Udalbatzarrak honako erabakia hartu du gehiengoz:
ERABAKIA
1.- Usurbilgo Udalaren 2016 ekitaldiko Kontu Orokorra behin betirako onartzea.
2.- Behin betiko izaeraz onartutako Kontu Orokorraren Espedientea Herri Kontuen
Euskal Epaitegiari igortzea, dagozkien azterketak egiteko.”

Bozketa honela izan da:
Aldeko botoak: Xabier Arregi Iparragirre, Alaitz Aizpurua Labaka, Xuban Zubiria Elexpe,
Jone Urdampilleta Urdampilleta, Iñaki Ugarte Agirre, Miren Josune Estella Arranz, Irene
Gartzia Palacios, Jose Mari Iribar Zapirain eta Fermin Orue-Echevarria Iturri.
Abstentzioa: Andoni Atxega San Sebastian eta Carlos Perez Fraisoli.
Beraz, erabakia gehiengoz hartu da.

9.- 2017KO
ONARTZEA.

ZERGA

ORDENANTZAREN

ALDAKETA

BEHIN

BEHINGOZ

Alaitz Aizpuruak azaldu du 2017ko zerga ordenantza iraila edo urrian onartzen dela
urtarrilaren 1etik aurrera indarrean sartzeko. Baina ikasturtearekin batera aldatzen
diren prezio batzuk ere izaten direla eta horiek aldatzeko momentua orain izaten dela
esan du.
Orain dakartzaten aldaketak bi direla esan du.
Batetik, zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatiko tasa bat, eguneko
arreta zerbitzuari dagokion tasa. Zerbitzu hau berria dela eta asmoa urritik aurrera
eskaintzea dela esan du. Zerbitzu hau Beterri Buruntzako eskualde mailan egiten ari
diren lanketan kokatzen dela, herri bakoitzak bere herrian emango duela, baina
adostutako prezioak direla zehaztu du.
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Bestetik, bigarren aldaketa ikasturte aldaketarekin beti aldatzen diren Oiardo
kiroldegiko ikastaroen prezioak direla zehaztu du.

Batzarkideek, Ogasun Batzordearen irizpena aztertu dute eta aho batez onartu dute,
honela dio erabakiak:
“Ogasun Batzordeak, 2017ko ekainaren 19ko ez-ohiko bileran, aho batez, Alaitz
Aizpurua, Xabier Arregi, Jone Urdanpilleta (EH Bildu), Josune Urkola (EAJ) eta Fermin
Orue-Echevarriaren (PSE) aldeko botoekin, luzatutako irizpena kontutan hartuta,
Udalbatzarrak honako erabakia hartu du aho batez:

ERABAKIA
LEHENA.- 2017ko Zerga-Ordenantzetan aldaketa hauek behin-behingoz onartzea:
6.- ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERAK BURUTZEAGATIK TASAK.
K.- EGUNEKO ARRETA
Diru-sarrerak urtean

€ / eguneko

5. LGS X14 (8000+-) baino gutxiago per capita
•

1
2

LGS X14 tik 18.000€ bitarte per capita
•

3

18.000€ baino gehiago per capita

*Zerbitzuan alta edo baja kasuetan, hilabeteak osorik kobratuko dira.

8.- ZERBITZUAK ESKAINI EDO UDAL JARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO
PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA.
B1.-OIARDO UDAL KIROLDEGIA
SARRERAK
19 urte edo gehiago

6,00

18 urte edo gutxiago

3,70

Erreserba sarrera

2,00

Dutxa

2,00

ABONUAK
FAMILIARRA

19 urte

18 urte edo gutxiago,
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EPEA

edo
gehiago

pentsioduna,
erretiratu. eta 25 urtez
beherako ikasleak

urt. – abe., ots. - abe.

240,00

158,00

99,00

mar. - abe.

224,00

147,00

92,00

api. – abe.

204,00

134,00

84,00

mai. – abe.

184,00

121,00

76,00

eka. – abe.

164,00

108,00

68,00

urt. – eka., uzt.- abe.

156,00

102,00

64,00

ots. – eka., abu. – abe.

136,00

89,00

56,00

mar. – eka., ira. – abe.

116,00

76,00

48,00

api. – eka., urr. - abe.

96,00

63,00

40,00

mai. – eka., aza. - abe.

76,00

50,00

31,00

eka. – eka., abe. – abe. edo
hilabete naturala

56,00

37,00

23,00

-.Abonoa pertsonala da.
-Abonoa ordaintzeko hiru era daude: kiroldegiko kontu korrontean sartuta, kreditu
txartelarekin ordainduta eta helbideratuta. Abonoak urtero automatikoki luzatuko dira, beti
ere, ordaintzeko era helbideratua bada eta abonatuak hala eskatuz gero eta baja
eskatzen ez duen bitartean. Baja, abenduaren 20a aurretik eskatu beharko da.
-Urtarriletik abendura bitarteko abonoa (100 €-tik gorakoa) bi zatitan ordaindu ahal izango
da, erdia eta erdia, beti ere, ordainketa helbideratzen bada. Lehenengo ordainketa
urtarrilean burutuko da eta bigarrena uztailean.
Ez da onartuko 10€tik gorako ordainketarik eskudirutan.
- Abonua behin ordainduta, baja emateak ez du suposatuko ordaindutakoa itzuliko denik.
Itzultzeko arrazoiak honakoak dira: zendu izana, sendagileak urte osoan kirolik ezin dela
egin adieraztea eta bizilekua beste herri batera aldatzea. Horretarako, beharrezkoa da
bajaren arrazoia justifikatzea.
-Oiardo kiroldegian abonua egiteak, Andoainen, Lasarte-Orian eta Urnietan erroldatuak
dauden pertsonei izan ezik, Buruntzaldeko udaletako (Andoain, Lasarte-Oria, Urnieta
eta Usurbil) kirol instalazioak erabiltzeko eskubidea ematen du. Erabilpen honek
berarekin dakar instalazio bakoitzaren erabilpen arauak bete beharra eta arau horiek
hausten dituen erabiltzaileari dagokion zigorra aplikatzea. Ezarritako zigorrak
Buruntzaldeko udaletan aplikatuko dira.
ABONOAN HOBARIAK
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Kiroldegiko abonuan hobaria izango dute Usurbilen erroldatuak daudenak eta dirusarrera hauek baino gutxiago dituztenek:
Etxean bizi
HOBARIA
diren
pertsonak
%90
%75
%50
1
< 1,10 PGS 1,10 PGStik 1,25 PGSra
1,26 PGStik 1,50 PGSra
2
< 1,44 PGS 1,44 PGStik 1,63 PGSra
1,64 PGStik 1,96 PGSra
3
< 1,57 PGS 1,57 PGStik 1,79 PGSra
1,80 PGStik 2,15 PGSra
4 edo +
< 1,69 PGS 1,69 PGStik 1,93 PGSra
1,94 PGStik 2,31 PGSra
Horretarako, kiroldegian adierazten diren dokumentazio guztia aurkeztu behar dute
eskaerarekin batera.
ERRESERBA ETA ZERBITZUAK
Squash ( 60´)
10 saioko abonua
Sauna
10 saioko abonua
Pista kirolanitza (60´)
Argia
Pista kirolanitza (60´)
1/3
Argia
Pista kirolanitzean gomak jarri eta kentzea
Kanpoko zelaia
Argia
Gela erabilanitza
Tatamia

5,20
41,60
3,70
29,60
21,25
4,30
8,20
1,60
300,00
15,85
4,15
8,20
10,20

-Tasa hauek instalazio bakoitza pentsatutako kirol ekintza egiteko ordu beteko alokairu
tasa da.
-Alokairua duten erabiltzaileak (abonatuak ez direnak) erreserbako sarrera ordaindu
beharko dute. Honek, instalazioan sartu eta alokairua erabiltzeko aukera eta dutxatzekoa
ematen die.
-Tarifa hauek ordaintzeaz salbuetsita egongo dira Usurbilgoak diren irabazi asmorik
gabeko taldeak eta entitateak eta interes publikokoak diren ekitaldiak antolatu nahi duen
usurbildar norbanakoak. Beti ere antolatutako ekitaldiak Udalaren interesekoak diren
irizpideekin bat badatoz.
OIARDOKO ZERBITZUAK
Giltza puskatzea, galtzea
Karneta puskatzea, galtzea
Txanoa

5,20
3,50
2,00

IKASTAROAK IKASTURTEKO PREZIOA
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Ikastaroa
Zumba eta aerobik astean 2 egunez
Mantentze gimnastika 3 egunez
Pilates eta Jumping astean 2 egunez
Spinning, tonifikazioa eta igeriketa eskola
astean 2 egunez
3.adinako gimnastika astean 2 egunez
Igeriketa umeak: karramarro eta dordoka
Igeriketa umeak: olagarro eta antxoa
Igeriketa umeak: Angula eta izurde
Yoga, astean behin (ordu eta erdi)

Ikastaroa
Haurtxoentzako igeriketa ikastaroa, astean 2
egunez
Helduen igeriketa hastapena, astean 4 egunez
Helduen igeriketa hobekuntza, astean 2
egunez

Abonatu ak
137,55 €
206,35 €
286,15 €
229,30 €
62,35 €
429,20 €
343,90 €
286,15 €
171,95 €

Iraupena
3 hilabete

Abonodunak
143,05 €

1 hilabete
3 hilabete

63,45 €
76,40 €

Abonatu ez diren ikasleak bikoitza ordaindu beharko dute ikastaroa.
Ikastaroetan izena emateak ordaintzea suposatzen du; beste inolako erreserbarik ez da
onartuko.
Izena emateak, ikasturte guztirako erreserba egitea derrigortzen du. Ikastaroa hasi eta
geroko altetan, alta horren hilabetetik hasita ordainduko da
Ikastaroetan izena ematea pertsonala da eta baja emateak ez du esan nahi dirua itzuliko
denik. Soilik itzuliko da dirua zendu izanagatik, sendagileak ikasturte osoan kirolik ezin
dela egin adierazteagatik eta bizilekua beste herri batera aldatzeagatik. Beharrezkoa da
adierazten den arrazoiaren ziurtagiria dirua itzuli ahal izateko.
Ikasturte osoko ikastaroen prezioa 100€ baino gehiago bada, bi zatitan ordaindu ahal
izango da, aurreneko zatia izena emate momentuan kobratuko da (%60), eta bigarren
zatia urtarrilean (%40), beti ere, ordainketa helbideratzen bada.
Erabiltzaileak ikastaroan baja ematen badu, baina ez dago arrazoirik dirua itzultzeko,
erabiltzaileak abonatu bezala ordainduko du ikastaroa.
Ikastaroak dirauen bitartean kirol-instalazioetako abonuan baja ematen duten ikastaro
kideek, abonodun ez direnen tarifari dagokion zati proportzionala ordainduko dute eta
alderantziz.
Irabazi asmorik gabeko taldeak eta entitateak Udal instalazioetan ikastaroren bat
antolatu nahi izanez gero, kobratu ahal izango zaio: sarrera, alokairua eta monitore
orduak. Horretarako, kasuan kasuko erabakiak hartuko ditu kirol zerbitzuak.
B2.-HARANE FUTBOL ZELAIA

Joxe Martin Sagardia plaza, z.g. 20170 Usurbil • Tel. 943 371 951 • Faxa 943 371 493 • www.usurbil.eus•
idazkaritza@usurbil.eus

60/75

Zelai osoa
Argiarekin
Zelai erdia
Argiarekin

€/orduko
48,00
60,25
26,45
32,50

B3.-PILOTALEKUAK

Pilotalekua
Argiarentzako fitxa

€/orduko
13,30€
3,90€

100 erabilpen baino gehiagoko alokairuei %30eko beherapena aplikatuko zaie.
Tasa hauek instalazio bakoitza pentsatutako kirol ekintza egiteko ordu beteko alokairu
tasa da.
Aldagelen erabilera prezioan sartua dago.
Tarifa hauek ordaintzeaz salbuetsita egongo dira Usurbilgoak diren irabazi asmorik
gabeko taldeak eta entitateak eta interes publikokoak diren ekitaldiak antolatu nahi duen
usurbildar norbanakoak. Beti ere antolatutako ekitaldiak Udalaren interesekoak diren
irizpideekin bat badatoz.
BIGARRENA.- Hartutako erabakia jendaurrean jartzea, bai udal iragarki taulan baita
ere Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean, hogeita hamar egunetan zehar interesatuek
espedientea aztertu eta erreklamazioak aurkeztu ahal izateko.
HIRUGARRENA.- Jendaurreko erakusketako epealdia amaitu ondoren, Udal
Korporazioak behar diren behin betiko erabakiak hartuko ditu, aurkeztu izan diren
erreklamazioak ebatziz eta Ordenantzaren behin betiko idazketa, beraren
indargabetzea edo eta, behin behineko akordioan aipatutako aldarazpenak onetsiz.
Erreklamaziorik aurkezten ez deneko kasuan, ordurarte behin behinekoa zen erabakia
behin betiko hartutzat ulertuko da.
LAUGARRENA.- Edonola ere, aurreko atalean aipatzen diren behin betiko akordioak,
izaera hori eman zaien behin behinekoak barne direlarik, eta Ordenantzen edo beraren
aldarazpenen testu bateratuak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuak izan
beharko dira, ez direlarik indarrean hasiko argitaratze hori burutua izan ez dadin
artean.”

Bozketa honela izan da:
Aldeko botoak: Xabier Arregi Iparragirre, Alaitz Aizpurua Labaka, Xuban Zubiria Elexpe,
Jone Urdampilleta Urdampilleta, Iñaki Ugarte Agirre, Miren Josune Estella Arranz, Irene
Gartzia Palacios, Jose Mari Iribar Zapirain, Andoni Atxega San Sebastian, Carlos
Perez Fraisoli.eta Fermin Orue-Echevarria Iturri.
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Beraz, erabakia aho batez hartu da.

10.- UDALAREN AURREKONTUKO KREDITUAK ALDATZEKO ESPEDIENTEA
ONARTZEA, KREDITU GEHIGARRIEN MODALITATEKOA.
Alaitz Aizpuruak gaiari buruzko azalpenak eman ditu. Bai gobernu programan bai
aurrekontuak lantzeko garaian behin eta berriz adierazi omen zuten Zumarte
eraberritzeko lanketan ari zirela. Gaineratu du 2016an proiektua egikaritzeko partida
bat zutela eta proiektua egitea kontratatu zela, aurten proiektu hori lantzen egon direla
esan du, bai kontratatutako arkitektoekin bai Zumartekoekin.
Aurrekontuen onarpeneko prozesuan esan zuten bezala Zumarte eraberritzeko lanek
kantitate inportantea dute. Ikusten zuten aurrekontuetatik haratago plan finantziero bat
beharko zutela eta, horretarako, izango zituen kosteen kantitateak zehaztuago jakin
beharko zituztela. Momentu honetan oinarrizko proiektua eskuartean dutela eta
exekuzio proiektua bukatzear dagoela adierazi du. Datozen hilabeteetan onartu eta
lizitazioa martxan jarri beharko dutela gaineratu du.
Aipatutakoa egin bitartean, geratzen den pausoa finantziazioaren gaia dela esan du.
Proposatzen dutena da 2 milioiko kreditu aldaketa bat. Behin kreditu aldaketa hori egin
ondoren, plan finantzieroa eta finantzaketa bilatu beharko direla zehaztu du. Hau da,
izan daitezkeen kanpoko finantzaketak zein bankuetatik lortu daitezkeen kredituak.
Ikusirik proiektuak 1.800.000 euroko aurrekontua duela eta horri gehitu beharko
zaizkiola zuzendaritzak, segurtasun planak, etab., 2 milioi euroko kreditu aldaketa
egitea proposatzen dute.
Gaineratu du finantzaketa bilatzen ari direla eta harremanetan daudela Eusko
Jaurlaritza eta Diputazioarekin. Momentuz Eusko Jaurlaritzatik ezezkoa erantzun
dutela eta Diputazioaren erantzunaren zain daudela jakinarazi du.
Adierazi du egin beharreko proiektutzat jotzen dutela eta udal eta herri honi esfortzu
bat suposatuko diola, baina uste dute proiektu honek merezi duela eta beharrezkoa
dela.

Batzarkideek, Ogasun Batzordearen irizpena aztertu dute eta aho batez onartu dute,
honela dio erabakiak:
“Ogasun Batzordeak, ekainaren 19an egindako bilkuran, aho batez (Alaitz Aizpurua,
Xabier Arregi, Jone Urdanpilleta, Josune Urkola eta Fermin Orue-Echevarria), luzatutako
irizpena kontutan hartuta, Udalbatzarrak honako erabakia hartu du aho batez:
ERABAKIA
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LEHENENGOA.- Onartzea Udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea,
kreditu gehigarrien modalitatekoa, kontu-hartzailearen txostenean ageri den partidakako
xehetasunarekin, kapitulukako laburpen honen arabera:
KREDITU GEHIGARRIAK
Kapituluak
VI. kapitulua

Izena
Inbertsio errealak

KREDITU GEHIGARRIAK GUZTIRA

Gehikuntzak
2.000.000,00
2.000.000,00

FINANTZAKETA
Kapituluak
IX. kapitulua

Izena
Finantza pasiboak

GUZTIRA

Zenbatekoa
2.000.000,00
2.000.000,00

BIGARRENA.- Jendaurrean ikusgai jartzea hamabost egunez, erreklamazioen
ondorioetarako. Erreklamaziorik aurkezten ez bada, erabaki hau betikotzat joko da.
Espediente honek aurrekontua onartzeko ezarritako gainerako tramiteak jarraitu beharko
ditu.”

Bozketa honela izan da:
Aldeko botoak: Xabier Arregi Iparragirre, Alaitz Aizpurua Labaka, Xuban Zubiria Elexpe,
Jone Urdampilleta Urdampilleta, Iñaki Ugarte Agirre, Miren Josune Estella Arranz, Irene
Gartzia Palacios, Jose Mari Iribar Zapirain, Andoni Atxega San Sebastian, Carlos
Perez Fraisoli.eta Fermin Orue-Echevarria Iturri.
Beraz, erabakia aho batez hartu da.

11.- KOORDINAZIO SOZIOSANITARIORAKO PROTOKOLOA ONARTZEA.
Jone Urdanpilletak gaiari buruzko azalpenak eman ditu.
Gizarte Zerbitzuetatik datorren gaia dela azaldu du. Gizarte Zerbitzuen Legeak eta
horrek markatzen duen maparen arabera, Donostialdeako ESI edo Erakunde Sanitario
Integratua deitzen zaionaren partaide dela Udala adierazi du, eta koordinazio
soziosanitarioa lortzeko helburuarekin protokolo bat zehaztu nahi dela.
Balio operatibo bat izatea nahi da eta denentzat loteslea izango litzatekeela adierazi
du. Gaineratu du zerbitzu-erakunde sanitarioek eta bestelako erakunde sinatzaileek
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konpromisoa hartzen dutela haien ardurapeko esparruan dauden herritarren arretabeharrei erantzuteko.
Protokolo honen balioak zeintzuk diren puntuz puntu zehaztuta daudela esan du.
Azpimarratu du pertsona edo familia ororentzat dela, osasun sistemaren eta gizarte
zerbitzuen abordatze bateratua behar denean arazoaren edo arrisku egoeraren
ebazpen eraginkorragoa lortzeko.
Protokolo honek lau urteko iraupena duela eta jarraipen batzorde bati lotuta dagoela
zehaztu du.
Protokoloaren testuan Buruntzaldea esaten dela, baina agian egokiagoa litzatekeela
dio Beterri Buruntza agertzea eta hori aldatzeko zer egin daitekeen Osakidetzarekin
hitz egingo dutela gaineratu du.

Batzarkideek, Osasun eta Gizarte Zerbitzuen Batzordearen irizpena aztertu dute eta
aho batez onartu dute, honela dio erabakiak:
“Esp. zkia.: GZ.81/2017-0211
-AURREKARIAKDonostialdea, ESIa, Ospitalez Kanpoko Osasun Mentaleko Sarea, Astigarraga,
Hernani, Urnieta, Lasarte-Oria eta Usurbilgo Udaletako
gizarte-zerbitzuak eta
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politikako Departamentuaren artean Koordinazio
soziosanitarioa lortzeko helburuarekin protokolo bat zehaztu nahi da.
Esku-hartzaileentzat balio operatiboa du, eta denentzat da loteslea. Zerbitzu-erakunde
sanitarioek eta bestelako erakunde sinatzaileek konpromisoa hartzen dute haien
ardurapeko esparruan dauden herritarren arreta-beharrei erantzuteko, diziplinarteko
esku-hartzeak eginez nork bere zerbitzu-zorroaren bidez, modu integralean erantzute
aldera herritarren beharrei haien ingurune sozial ohikoan, arin eta era koordinatuan
betiere, bikoiztasunak eta asistentzia-hutsuneak saihestuta, arretak aurrera jarraituko
duela bermatzeko.
Irizpide orokor gisa, protokolo honek balio behar du: pertsona edo familia ororentzat,
behar duena osasun sistemaren eta gizarte zerbitzuen abordatze bateratua arazoaren
edo arrisku egoeraren ebazpen eraginkorragoa lortzeko.
Maila operatiboan honako pertsona-taldeak edo jarduna eskatzen duten egoerak
identifikatu ahal dira:
1. Helduak dependentzia funtzionalaren (fisiko edo psikikoa) egoeran, bakarrik
bizi direnak edo ez dutenak beharrezko duten laguntza.
2. Helduak hauskortasun eta arrisku egoeran, osasun arazoak dituztenak eta
bakarrik bizi direnak edo ez dutenak beharrezko duten laguntza.
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3. Helduak laguntzarik gabe, abandonu egoeran, haien segurtasuna edo
hirugarrenena konpromisoan dagoenean.
4. Pertsona nagusi edo desgaituak tratu desegokiarekin, edo zaintzaileen aldetik
tratu txarrak pairatu dituztenak.
5. Gaixotasun mentala duten pertsonak hauskortasun, dependentzia edo
babesgabeziaren egoeran.
6. Desgaitasun intelektuala duten pertsonak, arreta soziosanitarioa behar
dutenak.
7. Ospitaleratutako pertsonak, ez dutenak etxera itzultzeko aukerarik edota alta
unean laguntza-baliabidea behar dutenak.
8. Altako unean autonomia pertsonalean aldaketa nabarmenak izan dituzten
pertsonak, laguntza soziofamiliarrarekin edo gabe.
9. Larritasun
soziosanitarioko
egoera,
bi
zerbitzuetako
profesionalek
atzemandakoak, ez daudenak aurreikusitako zerrenda honetan deskribaturiko
beste ezein egoeratan.
10. Zaintzaileak.
11. Generoko bortizkeriaren biktimak (protokolo espezifikoetan begiratu behar da).
12. Haur babesgabezia atzeman eta abordatzea (protokolo espezifikoak).
Hau dena aurrera eramateko Koordinazio Soziosanitariorako protokoloa osatu da.
Guzti hau kontutan izanik, Osasun eta Gizarte Zerbitzuen Batzordeak 2017ko
ekainaren 15ean egindako bilkuran aztertua izan da eta bozketa egin ondoren
ondorengo emaitza eman da:
Aldeko botoak: Jone Urdampilleta Urdampilleta Urdampilleta, Irene Garcia Palacios,
Josune Urkola Larrarte eta Fermin Orue-Echevarria Iturri.
Irizpena kontutan hartuta, Udalbatzarrak honako erabakia hartu du aho batez:
ERABAKIA
LEHENENGOA. Aipaturiko eragileen artean Koordinazio soziosanitarioa lortzeko
osaturiko protokoloa onartzea.”

Bozketa honela izan da:
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Aldeko botoak: Xabier Arregi Iparragirre, Alaitz Aizpurua Labaka, Xuban Zubiria Elexpe,
Jone Urdampilleta Urdampilleta, Iñaki Ugarte Agirre, Miren Josune Estella Arranz, Irene
Gartzia Palacios, Jose Mari Iribar Zapirain, Andoni Atxega San Sebastian, Carlos
Perez Fraisoli eta Fermin Orue-Echevarria Iturri.
Beraz, erabakia aho batez hartu da.

12.- USURBIL 0.0 HONDAKINEN PREBENTZIO ETA KUDEAKETA PROGRAMA
ONARTZEA.
Alkateak puntu honi buruzko azalpenak eman ditu.
Gogorarazi du hondakinak kudeatzeko eredu propioa garatzeko azterketa batzorde bat
eratu zela 2016ko uztailaren 26ko plenoan. Geroztik batzorde hori lanean aritu dela
eta, besteak beste, arlo teknikoan emaitza eskuartean duten Usurbil 0.0 programa
txostena dela zehaztu du. Bertan jasotzen dela dio Usurbilek gaurtik hasi eta 2023ra
bitartean hondakinen tratamenduan izango dituen helburuak, ekimenak, ze norabide
hartuko duen. Lanketa herritarrekin, kanpoko lau aditurekin eta udaleko baliabideekin
egiten dela adierazi du.
Halaber, lantzen aritu direla esan du ze aukera, ze zailtasun, ze baldintza dituzten
eredu propio hori garatzeko. Zehaztu du hiru bide jarri direla mahai gainean. Udalak
bere eskuetan dagoena eginda gero, San Markos Mankomunitateari eskatu zaio bai
idatziz eta baita batzordeko kide guztiek San Markosekin egindako bilkuran egindako
proposamenak aipatu ditu:
1. Usurbilgo Udalak bikain jaso eta emandako gaiak, era egokian eta trazabilitatea
ziurtatuz prozesatu nahi ditu. Biohondakinaren kasuan, A kalitateko konposta
lortu nahi dugu, eta, errefusaren kasuan, inerteari dagokion maila lortuz gero,
dagozkion biltegira bideratu nahi ditugu gai geldoak. San Markori eskatzen
diogu konpromisoa har dezan tratamendu egoki horiek emateko, eta udalaren
ekarpen ekonomikoa jasotako zerbitzu horien arabera inputatzeko.
2. Aurreko puntuan eskatutakoari SMMk ezezkoa ematen badio, Usurbilek
tratamendu horiek bere gain hartu eta horretarako berez duen eskumena
baliatuko luke. Zein izango litzateke jarraitu beharreko prozedura SMMeko kide
izateari utzi gabe?
3. Udalari beste aukerarik uzten ez bazaio, eta tratamenduan aipatu bikaintasuna
SMMeko kide gisa lortzerik ez balu, zein izango litzateke SMMeko kide izateari
uzteko jarraitu beharreko prozedura, eta, hala badagokio, egin beharreko
likidazioan Usurbili suertatuko litzaiokeen kopurua?

Hiru proposamen hauek planteatu zizkiela esan du eta horien atzean beraien ikuskera
bat dagoela, hain zuzen ere, Usurbil bilketa arloan eta prebentzio arloan aurreratzen
ari dela, neurri batean datuek horrela erakusten dutelako, hondakinen bilketan
bikaintasunetik gertu egonez, eta ez dute ikusten Mankomunitateak beraiek egindako
lanari behar bezala erantzuten dionik. Mankomunitatea herritarren eta udalen
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zerbitzura egon behar duela uste dute, beraz, udal gisa bilketan egiten duten lanari
neurri bereko erantzuna emateko eskubidea dutela Mankomunitatearen eskutik. Hori
horrela ez balitz, behartuta egongo liratekeela dio beste aukera batzuk baliatzera.
Oraindik ez dutela erantzunik jaso adierazi du, beraz, ez dakitela dio zenbateraino
erabili dezaketen hiru aukera horien garapena.
Jarraian, irizpenaren lau puntuak irakurri ditu.

Andoni Atxegak hitza hartu du eta adierazi du egungo hondakinen kudeaketa egiteko
garaian EAJk parte-hartze zuzena izan duela eta ez dutela ikusten aldatu beharrik
dagoenik. Salbuespen txiki batekin, esaten denean San Markosi eskatzen zaiola gaika
banatzen direnen tratamendua hobetu dezala, horrekin ados daudela esan du. Beraz,
ez dute ikusten bide berririk egin behar denik.

Fermin Orue-Echevarriak adierazi du ez al litzatekeen hobe izango San Markosen
erantzunari itxarotea.

Andoni Atxegak esandakoari alkateak erantzun dio aurreko legealdietatik esan izan
dutela Gipuzkoan gertatzen ari dena hondakinen tratamenduari dagokionez,
alderdikerietatik harago, salagarria dela herri honi ekartzen dion zamagatik (osasun,
ingurumen eta zama ekonomikoak). Behin baino gehiagotan esan izan diela dio gai
honetan behintzat herri gisa erantzun nahiko luketela eta EAJ udal taldearen aldetik
behin eta berriz entzuten ari direla EAJren ikuspegi edo ildo ofizialarekiko bat etortze
erabatekoa, eta hori herri mailan oso mingarria dela azpimarratu du. Aipatu du
erraustegiaren beste kokapen batzuk aipatu direnean, herri horietan EAJk beste jarrera
batzuk erakutsi dituela eta ildo ofizialetik desmarkatzen jakin izan duela herriaren alde
egiteko.
Fermin Orue-Echevarriak esandakoari erantzunez, egia dela dio erantzun bat emateko
eskatu zutenean hitz politak jaso zituztela “bai, bai, bai”. San Markosen hilean behin
gutxienez biltzen ari direla eta bertan hitzak jasotzen dituztela dio, baina ez inongo
konpromiso edo ekintzarik. Adierazi du noski ez diela ezezkorik eman, kontutan izanda
eskatzen dutena hain garbia eta ebidentea denean.
Gaineratu du hemen idatziz eskatzen zaiena, lehen ere San Markoseko kudeatzaileei
ahoz eskatu zaiela. Ahoz esan die behin eta berriz Udalak jasotzen duen zerbitzuaren
arabera ordaindu nahi duela, zerbitzu hori era berezituan egin nahi dutela, hain zuzen
ere, mankomunitate berean oso modu desberdinetan hondakinak biltzen dituzten
udalak baitaude. Azkenean, horiek denak zaku berera eramatea erabat onartezina dela
salatu du. Aurrekoan Azkoitian zer gertatzen zen modu grafikoan ikusi zutela esan du
eta ez pentsatzeko gurean oso gauza desberdina gertatzen denik. Azaldu du bildutako
hondakinak puntu batetara eramaten dituztela eta han transferentzia puntuetan,
adibidez Lasarte edo Donostiak bildutako hondakinekin nahastu egiten direla.
Egindako ahalegina non geratzen den galdetu du.
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Hau guztia behin eta berriz esan zaiela adierazi du eta momentu bat iristen dela dio
epemuga batzuk jarri behar direla, besteak beste, eredu propioa garatu ahal izateko
ikusteko nola garatu eta nola egin aurrera.

Alaitz Aizpuruak, alkateak esandakoa zehazte aldera, adierazi du martxoaren 29an
joan zirela San Markosera batzordekideak, tartean EAJko kidea, ia goiz osoa egon
omen ziren ereduaz hitz egiten eta eredu propioa garatu ahal izateko aukerak mahai
gaineratzen. Erantzutekotan geratu zirela esan du eta gaur arte.

Alkateak gaineratu du ez dietela ez informaziorik eskatu, ez zehaztasunik eskatu.

Batzarkideek, Hondakinak kudeatzeko eredu propioa garatzeko azterketa
batzordearen irizpena kontutan hartuta, honako erabakia hartu dute gehiengoz:
“Espediente zenbakia: HZ.02/2017-171
2009. urtean Atez ateko bilketa hasi zenean, Usurbilgo hiri hondakinen
kudeaketa erabat aldatu zen eta %30-eko gaikako bilketa gainditzen ez zuen egoera
batetik %80tik gorako gaikako bilketa batetara igaro zen.
Orduz geroztik, etengabean zerbitzua hobetzen joan da eta Usurbilgo Udaletik
beharrezkoa ikusi da, Usurbilgo Atez Ateko bilketaren hurrengo pausu eta ildoen
azterketa bat egitea.
Usurbilgo Udalak 2016ko uztailaren 26ko plenoan, hondakinen tratamendua
bideratzeko azterketa abian jartzea erabaki zuen, horretarako azterketa batzorde bat
eratuz, “Hondakinak kudeatzeko eredu propioa garatzeko azterketa batzordea” hain
zuzen ere. Batzorde horren helburua hondakinen tratamenduaren inguruko alderdi
sozial, juridiko, tekniko eta finantzarioari buruzko azterketa egitea da.
Prozesu horren ondorioz, Usurbil 0.0 hondakinen prebentzio eta kudeaketa
programa prestatu da.
Esan bezala, Usurbil 0.0 hondakinen prebentzio eta kudeaketa programa
hau ibilbide luze baten emaitza da. Programa honetara iritsi aurretik, urteetako
hausnarketa eta jarduna egin du Usurbilgo herriak. Hortaz, programa hau beste urrats
bat da ibilbide luze batean. Hona hemen ibilbide horretan nabarmendu beharreko
lorpen edo mugarri batzuk:
− Usurbil Euskal Herriko atez ateko bilketa egiten duen lehen udalerria da,
2009an.
− Usurbil 2009. urteaz geroztik zero zabor udalerria da.
− Autokonpostaren eredua: 700 familiek etxean kudeatzen dituzte beren
hondakinen ia erdiak.
− Auzokonpostaren sustapenean aitzindari izan zen Gipuzkoan 2011an.
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− Euskal Herrian etxeetan sortzez besteko ordainketa tasa aplikatzen duen
udalerri bakarra da 2014 urteaz geroztik.
− Inoiz ekitaldi publiko batean egin den hondakinen kudeaketa
arduratsuenaren lekuko izan zen Usurbil. Egindako lanak aitortza jaso zuen,
eta Kilometroak 2015 EAE-ko hondakinen prebentzio astean finalista
izendatu zuten.
− Ingurumen ministerioak Usurbilgo Udala praktika onen eredu gisa aitortua
du gaur egun.
− Ohikoa da bestelako erakundeetatik Usurbilgo udalerrira bisita egitea
bertako hondakinen bilketa eredua ezagutzeko.
Usurbil 0.0 hondakinen prebentzio eta kudeaketa programa ez da
hondakinen kudeaketa plan bat. 6.200 biztanleko udalerria izaki, ahalmen teknikoekonomikoa mugatua du Usurbilek. Alabaina, txikitasunetik abiatuta, eta azken
urteetako % 83ko gaikako bilketak adierazten duen herriko hondakinen ezagutzan
oinarrituta, datozen 6 urteetarako Usurbilgo bide-orria izateko helburua du programak.
Hondakinen kudeaketan 0a da sarritan erreferentzia eta helburua. Gure
buruarekin zorrotzak izan nahirik, bat ez, bi zero jarri dizkiogu hemen proposatzen
dugun ereduari. Izan ere, behin % 83ko gaikako bilketa lortuz gero, ez dugu nahikotzat
jotzen bilketako emaitza on hori. Bikaintasuna nahi dugu hondakinen kudeaketako ziklo
osoan. Eta, gainera, planteamendu errealista eta egingarria mahai gainean jarrita lortu
nahi dugu bikaintasuna.
Hauek dira programa honek lorgarritzat dituen zeroak:
−
−
−
−
−
−

0 hondakin birziklagarri gaika bildu gabe.
0 hondakin birziklagarri aprobetxatu gabe.
0 hondakin biodegradagarri zabortegian.
0 hondakin erraustu.
0 hondakin ekonomia zirkularretik at.
0 defizit zerbitzuan

Horra, zeroen batura egokiak ekuazio osasuntsu, jasangarri eta aurreratu hau
eskaintzen dio Usurbili, eta horixe da programaren izenean adierazi nahi izan dena:
0+0 = 0.0
Ikuskera jakin bati erantzuten dio egitasmo honek; oinarrian badira hainbat
printzipio, hondakinen kudeaketari ez ezik, kontsumo eta bizi ohiturei ere
badagozkienak. Programa honek aurrera joko badu, partekatu, onartu eta praktikara
eraman beharrekoak dira printzipio horiek. Esan daiteke Usurbil 0.0 proposamenak
dimentsio soziala, ekonomikoa eta kulturala duela.
Honatx zein diren ikuskera horren oinarrizko ezaugarriak:
− Herritarrak ahalduntzea.
− Eginkizun eta arduraren dimentsio kolektiboa indartzea.
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− Ingurumena eta osasuna lehenestea.
− Azpiegitura makro eta erraldoien ordez, azpiegitura doitu eta eskalagarriak
sortzea.
− Tokiko konponbideak arazo globalei.
Bestalde, 0.0 ereduaren garapenean, Usurbilgo Udalak kide den San Marko
Mankomunitateari azterketan sakondu eta informazio osoa izan ahal izateko, honako
informazioa eskatu zion 2017ko martxoaren 29an
1. Usurbilgo Udalak bikain jaso eta emandako gaiak, era egokian eta trazabilitatea
ziurtatuz prozesatu nahi ditu. Biohondakinaren kasuan, A kalitateko konposta
lortu nahi dugu, eta, errefusaren kasuan, inerteari dagokion maila lortuz gero,
dagozkion biltegira bideratu nahi ditugu gai geldoak. San Markori eskatzen
diogu konpromisoa har dezan tratamendu egoki horiek emateko, eta udalaren
ekarpen ekonomikoa jasotako zerbitzu horien arabera inputatzeko.
2. Aurreko puntuan eskatutakoari SMMk ezezkoa ematen badio, Usurbilek
tratamendu horiek bere gain hartu eta horretarako berez duen eskumena
baliatuko luke. Zein izango litzateke jarraitu beharreko prozedura SMMeko kide
izateari utzi gabe?
3. Udalari beste aukerarik uzten ez bazaio, eta tratamenduan aipatu bikaintasuna
SMMeko kide gisa lortzerik ez balu, zein izango litzateke SMMeko kide izateari
uzteko jarraitu beharreko prozedura, eta, hala badagokio, egin beharreko
likidazioan Usurbili suertatuko litzaiokeen kopurua?

Guzti hau ikusirik, Hondakinak kudeatzeko eredu propioa garatzeko azterketa
Batzordeak, 2017ko ekainaren 20ean, Xabier Arregi Iparragirre, Alaitz Aizpurua Labaka
eta Jone Urdanpileta Urdanpiletaren aldeko botoekin eta Josune Urkola Larrarteren
abstentzioarekin, luzatutako irizpena kontutan hartuta, Udalbatzarrak honako erabakia
hartu du gehiengoz:
ERABAKIA
LEHENDABIZI: Usurbil 0.0 hondakinen prebentzio eta kudeaketa programa
onartzea.
BIGARRENA: Programako kronograman zehaztutakoaren arabera urte bakoitzeko
aurrekontuetan jasotako egitasmoak burutzeko beharrezko diru erreserbak egiteko
konpromisoa hartzea.
HIRUGARRENA: San Marko Mankomunitateari 2017ko martxoaren 29an egin zitzaion
eskaera gogoraraztea eta 15 eguneko epean erantzuteko eskatzea.
LAUGARRENA: Erabaki honen berri San Markos mankomunitateari, Gipuzkoa Zero
Zabor elkarteari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari ematea.”

Bozketa honela izan da:
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Aldeko botoak: Xabier Arregi Iparragirre, Alaitz Aizpurua Labaka, Xuban Zubiria Elexpe,
Jone Urdampilleta Urdampilleta, Iñaki Ugarte Agirre, Miren Josune Estella Arranz, Irene
Gartzia Palacios eta Jose Mari Iribar Zapirain.
Aurkako botoak: Andoni Atxega San Sebastian eta Carlos Perez Fraisoli.
Abstentzioa: Fermin Orue-Echevarria Iturri.
Beraz, erabakia gehiengoz hartu da.

Publikotik, Jose Mari Irazustak hitza eskatu du eta alkateak eman egin dio.
Jose Mari Irazustak adierazi du mankomunitateak teorian, legeak hala esaten du,
udalen zerbitzurako daudela, baina Usurbilek atez atekoa abian jarri zuenetik, neurri
batean San Marko jokoz kanpo geratzen hasi zela gaineratu du. Hori, emandako urrats
bakoitzean ebidenteago bihurtu dela gaineratu du, izan ere atez atekoa edo sortzez
bestekoa jarri ondoren mankomunitateak apenas zerbitzurik eman dion Usurbili. Aldiz,
kontraesan larriak agertu direla esan du mankomunitateak barruan dauzkan joko
arauetan.
2014tik mankomunitatearen aurrekontuak auzitan daudela dio, injustizia bat egiten ari
delako. Ondo egiten ari direnak urratsak ematen dituzten bakoitzean, ebidentzian
geratzen dira eta azkenean legeetara jo behar izan dela esan du.
Azkenean, mankomunitatearen ezkutuko helburua erraustegia egitea da.
PNVri zuzenduz esan du aitzakiatan dabiltzala. Hauek beti esaten dutela dio
ingurumenaren alde, gaikako bilketa ahalik eta handienaren alde daudela, baina gero
urratsak eman eta hobetu nahi direnean, beti aitzakiekin dabiltzala adierazi du.
Azkenean, publikoki aitortzen ez duten arren, hauek ere gauza berdinaren alde
daudela dio, erraustegiaren alde.
Herri honen aurka ere badaudela dio, herri honek behin eta berriz argi eta garbi bere
egunerokoan eta joan zen urteko bozketan are eta garbiago bere iritzia eman zuenean.
Amaitzeko, jokoz kanpo daudela esan die.

13.- MOZIOA: ERRAUSTEGIRIK EZ!
Puntu hau diktaminatu gabe datorrenez, hasteko, batzarkideek aho batez gaizerrendan sartzea berretsi dute.

Jarraian, alkateak mozioa irakurri du.
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Andoni Atxegak hitza hartu du eta adierazi du egungo hondakinen kudeaketarekin
ados daudela eta aurka bozkatuko dutela.

Fermin Orue-Echevarriak azaldu du udal honetan mozio bat aurkeztu zela gai
berarekin, gero kontsulta bat ere egin zela eta orain berriz ere mozio hau aurkezteari
ez diola logika handiegirik ikusten. Bere botoa, besteetan bezalaxe, abstentzioa izango
dela esan du.

Alkateak adierazi du mozio honek bere erabakitzeko puntuetan batez ere puntu bat
duela, hain zuzen ere, udaletxeko balkoian pankarta bat jartzea. Uste dute pankarta
hori komeni litzatekeela udalak bere osotasunean onartzea eta horregatik ekarri dela
mozioa.
Gaineratu du, zoritxarrez, gaiak hor dirauen bitartean eta, beraz, Usurbilgo herriak
aurre egiten dion bitartean proiektu honi, zoritxarrez, gai hau udal honetan presente
egongo dela eta udal honek unean uneko erabakiak hartu beharko dituela. Nahiko
luketela dio gaia berriro hona ez ekartzea, behingoagatik zentzua nagusituko balitz eta
proiektu horri uko egingo balitzaio.

Batzarkideek, EH Bilduk aurkeztutako mozioa aztertu dute eta gehiengoz onartu dute,
honela dio mozioak:
“ERRAUSTEGIRIK EZ!, MOZIOA
Behin eta berriz erakutsi izan du Usurbilgo herriak, eta Gipuzkoako gehiengo zibilak,
Zubietan egin asmo duten erraustegiaren aurka dagoela. Esaldiak dioen bezala, “burua
duenak ez du ondoan nahi eta bihotza duenak ez du inon nahi”.
Urte luzetako dinamika daramagu erraustegiaren aurka, Zubietan ezartzeko asmoa
erakutsi aurretik eta ostean. Hainbatetan errepikatu ditugu erraustegi toxiko horren
aurka dauzkagun arrazoi ezberdinak: inguruetako herritarren osasunari loturikoak,
ekonomikoak, etikoak, demokratikoak... Herritarrek ere iritzia argi eta garbi helarazi
ziguten udazkenean egindako galdeketan.
Usurbil herri eredugarria da, konpromiso zibikoan eta bilketa selektiboko tasetan.
Erraustegia kilometro batetara eraikitzea, zigor krudel gisara ulertzen dugu.
Horregatik, mozio honen bidez, herri hau erraustegiaren aurka dagoela modu argian
agerrarazi nahi dugu, eta honako puntuak udalbatzak onartu ditzan eskatzen dugu:
1.- Udaletxeko balkoian “Herritarron borondatea errespetatu, Erraustegirik ez!” lelodun
pankarta jartzea.
2.- Herriko eta eskualdeko hedabideetara, erabaki honen berri helaraztea.”
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Bozketa honela izan da:
Aldeko botoak: Xabier Arregi Iparragirre, Alaitz Aizpurua Labaka, Xuban Zubiria Elexpe,
Jone Urdampilleta Urdampilleta, Iñaki Ugarte Agirre, Miren Josune Estella Arranz, Irene
Gartzia Palacios eta Jose Mari Iribar Zapirain.
Aurkako botoak: Andoni Atxega San Sebastian eta Carlos Perez Fraisoli.
Abstentzioa: Fermin Orue-Echevarria Iturri.
Beraz, erabakia gehiengoz hartu da.

Publikotik herritar batek hitza hartu du eta adierazi du gai hau aspalditik tratatu dela
eta, hala ere, gero eta ulergaitzago egiten zaiola ikustea EAJ-ren jarrera, zeren
alkateak esan duen bezala erraustegia Hondarribian jarri nahi zutenean, herritarrak eta
herriko partidu politikoak oso alde batera joan ziren, Urnietan zer esanik ez eta
Usurbilen, berriz, goitik esaten diena isil isilik tragatzen ari direla salatu du.
Minbiziaren eta amiantoaren gaiak aipatu ditu. Gaineratu du erraustegiak sortzen
dituen gaitzak hainbat eta hainbat txostenetan jasota daudela mundu mailan.
PSOE-ri dagokionez, Gipuzkoan duen jarrera ere ulergaitza egiten zaiola adierazi du,
jakinik gainera Madrilen PSOE-ko idazkari orokorra erraustegiaren kontra dagoela,
Getafeko alkatea aurka dagoela, estatu mailako hainbat herrietako PSOE-ko zinegotzi
eta kargudun ere aurka daudela. Duela urte batzuk PSOE-ko hainbat kargudun
Gipuzkoan erraustegiaren aurka zeudela, eta aldaketaren zergatiaz galdetzen du,
berak bere iritzia baduela dio.
Igandean La Sexta telebistako erreportaje batean hemen Gipuzkoan esaten ari diren
gauza bera esan dutela adierazi du, hau da, kantzerigenoa dela, gezurra dela filtroaren
eragina, gezurra dela sortzen duen azkenengo hondakina ez dela arriskutsua, guztiz
toxikoa dela, ekonomikoki “txasko” bat dela, ez dela egia balorazio energetiko bat
lortzen denik. Desastre bat dela eta EAJ eta PSOEko zinegotziei zuzenduz adierazi die
beraiek direla arduradunak. Amaitu du esanez egunen batean hemen gaixotasun
horiek zabaltzen direnean, herri honen aurrean arduradunak beraiek izango direla.

14.- GALDERA-ESKAERAK.
Publikotik adierazi dute Gure Etxeako gaiari buruz hitz egin nahi dutela. Horren harira,
alkateak adierazi du bateraezintasun pertsonala duela gai horrekin, batzuk familiakoak
dituelako, ondorioz pleno aretotik atera egin da.

Alaitz Aizpuruak hitza eman die.
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Bizilagun batek hitza hartu du eta adierazi du Puntapaxeko Gure Etxea etxeko
bizilagun bezala datorrela eta berarekin beste bi bizilagun datozela.
Gure Etxearen egoera oso tamalgarria dela eta oso modu prekarioan bizi direla
sentitzen dute. Jakin nahi dutena da Udalaren aldetik ze erantzukizun duten
beraiekiko. 2014tik dabiltzala dio Udalarekin hitz egiten baina ez dutela inolako
erantzunik jaso.
Bigarren bizilagun batek egoeraren nondik norakoak azaldu ditu. 2013an urbanizazio
proiektua pikutara joan zela esan du, UTE bat zegoen, bi desagertu egin zirela eta
enpresa horietako batek jarraitu duela, Jaureguizaharrek. Gaineratu du udalak planak
aldatu dituela Olarriondo alde batetara utziz eta Ugartondokin jarraituz, Jaureguizaharri
baimen guztiak emanez beraiekin zor bat dutenean. Bizilagunekin zuten zorra ez
zutela bete eta gainera udalak Jaureguizaharri gauzak errazten dizkiola salatu dute.
2006tik ordenantzaz kanpo daudela eta erregistroan ez dagoela etxea adierazi dute.
Jakin nahi dutena da udalak noiz hartuko duen erabakia, izan ere udalak ardura duela
diote Jaureguizaharri behartzeko bizilagunekin duten obligazioa betearazteko.
2008an udalaren, bizilagunen eta promotoraren arteko hitzarmen bat sinatu zela eta
bertan dauden betebeharrrak ez direla betetzen salatu dute.
Legeari helduta erabakiko dutela diote noraino joango diren.

Alaitz Aizpuruak esan du udal gobernuak gaia ezagutzen duela. Gai korapilatsua dela
dio, bilera bat baino gehiago egin dira eta gai tekniko-juridikoa da. Bere ustez lanketa
juridiko bat egin behar da eta horretan ari direla esan du. Bizilagunek idatziz planteatu
dituzte gauzak, eta puntu honetara iritsita hori zuzena dela dio, eta hori horrela, ahal
bezain azkar idatziz erantzungo zaiela esan die.

Bizilagunetako batek esan du udalarekin fidatu izan direla beti, baina orain traizionatu
egin dituela sentitzen dutela.

Jone Urdanpilletak adierazi du oinarritik daudela akatsak, hasieran erabaki batzuk
hartu baitziren ez zirenak zuzenak izan. Gai korapilatsua dela eta gobernu taldea hor
egongo dela dio erantzuteko.

Bizilagunetako batek adierazi du tristea dela egoera honetara iritsi izana.

19:05ean Gure Etxeako bizilagunek pleno aretoa utzi dute.
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Fermin Orue-Echevarriak etxe hori nola dagoen galdetu du.

Alaitz Aizpuruak erantzun dio etxe hori ordenazioz kanpo dagoela. Olarriondo S-5
Sektorea birpartzelatu zenean etxe honen partzela birpartzelazio horretan sartu zen.
Bizilagun hauek horko enpresekin, buru egiten duena Jaureguizahar da, hitzarmen bat
dute sinatuta eta argitu behar dena da hor dauden gauza batzuk ondo dauden, gaizki
dauden, nola dauden, arrazoia duten, ez duten. Birpartzelazio horretan Olarriondon
eraikiko ziren etxe batzuen eskubidea sinatu zuten eta egiten ez baziren abal bat zuten
eskrituretan jasota eta diru kantitate batzuk ere jaso zituzten. Kontua da Olarriondo ez
dela garatu eta aipatutako abala ez zela inon depositatu. Esan bezala, hitzarmena
Jaureguizaharrekin dute sinatuta eta hor udalaren eskuartzea limitatua da, nahiz eta
ahaleginak egin diren beste aukera batzuk ikusteko.

Jone Urdanpilletak gehitu du aukera ere eman zitzaiela berriz ere Gure etxea
kontsolidatzeko.

Fermin Orue-Echevarriak galdetu du orduan zer den nahi dutena.

Alaitz Aizpuruak erantzun dio nahi dutena dela Jaureguizaharrek Ugartondon etxe
batzuk ematea.

Alkateak batzarraldia bukatutzat eman du arratsaldeko 19:10etan eta bilera agiri
hau jaso da, alkateak izenpetuz eta nik, idazkariak, ziurtatuz.
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