
OHIZKO OSOKO BILKURA

2017.10.31

Tolosako Udaletxean, 2017ko urriaren 31n,
iluntzeko 8etan, lehen deialdia egin ondoren,
Udalbatza  bildu  da  Ohizko  Osoko  bilkura
egiteko. Mahaiburu, Olatz Peon Ormazabal,
Korporazioko  alkate-lehendakaria  izan  da
eta ondorengo gaiak aztertzeko udalbazkide
hauek agertu dira:

En  la  Casa  Consistorial  de  Tolosa,  a  las
20:00 horas del día 31 de octubre de 2017,
se reúne el  Ayuntamiento Pleno en sesión
ordinaria  y  primera  convocatoria,  bajo  la
presidencia  de  la  Alcaldesa,  Olatz  Peon
Ormazabal, y la asistencia que se expresa,
a fin de tratar sobre los puntos del orden del
día que se relacionan:

Alkate-lehendakaria:
Olatz Peon Ormazabal

Bertaratutako zinegotziak:

Jokin Azkue Arrastoa
Nerea Letamendia Belloso
Patxi Amantegui Zubiria
Nuria Carbonell Miranda
Iñigo Alonso  Sarasibar
Joseba Koldo Ormazabal Lopez
Maite Ruiz de Eguilaz Ezkiaga
Begoña Tolosa Mendia

Ibai Iriarte San Vicente
Lore Agirre Zipitria
Onintza Lasa Arteaga
Iñaki Irazabalbeitia Fernandez 
Igor Ezenarro Balda
Maria Lasa Arruabarrena
Pedro Manuel Etxabe Zabala
Cristian Fernandez Susin

Behin Behineko idazkaria:
Karmele Contreras Goikoetxea

Kontuhartzailea:
Ainhoa Molinos Zubiaurre

Eguneko gaia zerrenda Orden del día

1. Ondorengo akta onartzea:
2017ko  irailaren  26ko  Ohizko  Osoko
Bilkurakoa.

1. Aprobación de la siguiente acta:
Sesión ordinaria del 26 de septiembre de
2017.

2. Alkatetzako dekretu hauen berri ematea:

2017ko  irailaren  1etik  30era
(2017/1.492-2017/1.751).

2. Dar cuenta de los decretos emitidos por
la Alcaldía:
Del  1  al  30  de  septiembre  de  2017
(2017/1.492-2017/1.751).

3. Ordenantza  honen  aldaketa  2018rako:
Ordenantza  Orokorra,  zergak  eta  udal
zuzenbide  publikoaren  bestelako

3. Modificación  para  el  año  2018  de  la
ordenanza  general  de  gestión  y
recaudación  de  los  tributos  y  otros
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sarrerak kudeatzeko eta biltzeko. ingresos de derecho público locales.
4. Ordenantza  honen  aldaketa  2018rako:

Ondasun Higiezinen gaineko Zergarena.
4.  Modificación  para  el  año  2018  de  la

ordenanza  reguladora  del  Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.

5. Ordenantza  honen  aldaketa  2018rako:
Trakzio  Mekanikoko  Ibilgailuen
gainekoa.

5.  Modificación  para  el  año  2018  de  la
ordenanza  reguladora  del  Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

6. Ordenantza  honen  aldaketa  2018rako:
Eraikuntza,  Instalazio  eta  Obren
gainekoa.

6.  Modificación  para  el  año  2018  de  la
ordenanza  reguladora  del  Impuesto
sobre  Construcciones,  Instalaciones  y
Obras.

7. Ordenantza  honen  aldaketa  2018rako:
Hirilurren Balio Gehikuntzaren gainekoa.

7.  Modificación  para  el  año  2018  de  la
ordenanza  reguladora  del  Impuesto
sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

8. Ordenantza  honen  aldaketa  2018rako:
zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak
burutzeagatiko tasarena.

8.  Modificación  para  el  año  2018  de  la
ordenanza  reguladora  de  tasas  por
prestación  de  servicios  públicos  y
realización de actividades.

9. Ordenantza  honen  aldaketa  2018rako:
jabari  publikoaren  erabilera  pribatiboari
eta aprobetxamendu bereziari dagokion
tasarena.

9.  Modificación  para  el  año  2018  de  la
ordenanza  reguladora  de  tasas  por  la
utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local.

10.  Ordenantza  honen  aldaketa  2018rako:
prezio publikoena.

10.Modificación  para  el  año  2018  de  la
ordenanza  reguladora  de  los  precios
públicos.

11. Itxitako ekitaldiko fakturen onarpena. 11.Aprobación de las facturas del  ejercicio
cerrado.

12. Dekretu hauen berri ematea: 1877/2017
(2017/11  transferentzia  kreditua),
1881/2017  (2017/12  kreditu  gaikuntza)
eta  1883/2017  (2017/13  kreditu
gehigarria).

12.Dar  cuenta  de  los  decretos  1877/2017
(transferencia  de  crédito  2017/11),
1881/2017  (habilitación  de  crédito
2017/12) y  1883/2017 (crédito  adicional
2017/13).

13. 2017/14 kreditu gehigarriaren hasierako
onarpena.  Egonkortasunaren
txostenaren jakinarazpena.

13.Aprobación  inicial  del  crédito  adicional
2017/14.   Comunicación  al  Pleno  del
informe sobre estabilidad presupuestaria

14. Onartzea  2017ko  diru-laguntzen
eranskina aldatzeko proposamena.

14.Aprobación  de  la  propuesta  de
modificación del anexo de subvenciones
del 2017.

15. Kontu  ematea  2017ko  aurrekontuaren
exekuzioari buruz (urtarriletik irailera).

15.Dar  cuenta  de  la  ejecución  de  los
presupuestos  del  2017  (de  enero  a
septiembre).

16. Tolosako  EHBildu  alderdiak
aurkeztutako  mozioa,  “Kalitatezko
autobus  zerbitzu  baten  alde,
murrizketarik ez” lelopean.

16.Moción  presentada  por  la  coalición
EHBildu de Tolosa: “Kalitatezko autobus
zerbitzu baten alde, murrizketarik ez”

17. Tolosako  EHBildu  alderdiak
aurkeztutako  mozioa,  Kataluniari
elkartasuna adierazteko.

17.Moción  de  solidaridad  con  Cataluña,
presentada  por  la  coalición  EHBildu  de
Tolosa.

18. Galderak eta eskaerak. 18. Ruegos y preguntas.
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Segidan,  lehendakariak  batzarrari  hasiera
eman dio ondorengo gaiak aztertzeko:

A continuación, se da inicio a la sesión por la
presidencia,  para  analizar  los  siguientes
puntos:

1. Ondorengo akta onartzea:
2017ko irailaren 26ko Ohizko  Osoko
Bilkurakoa.

1. Aprobación de la siguiente acta:
Sesión ordinaria del 26 de septiembre
de 2017.

Izenburuan aipatutako akta, aho batez, onartu da.

2. Alkatetzako  dekretu  hauen  berri
ematea:

2017ko  irailaren  1etik  30era
(2017/1.492-2017/1.751).

2. Dar  cuenta  de  los  decretos  emitidos
por la Alcaldía:

       Del  1  al  30  de  septiembre  de  2017
(2017/1.492-2017/1.751).

Alkatetzak  2017ko  irailaren  1etik  31ra  bitartean  (2017/1.492-2017/1.751) egin  dituen
dekretuen berri eman zaie bertaratutakoei.

Denak jakinaren gainean geratu dira.

3. Ordenantza honen aldaketa 2018rako:
Ordenantza Orokorra, zergak eta udal
zuzenbide  publikoaren  bestelako
sarrerak kudeatzeko eta biltzeko.

3. Modificación  para  el  año  2018  de  la
ordenanza  general  de  gestión  y
recaudación  de  los  tributos  y  otros
ingresos de derecho público locales.

… Lehenik  Ogasun  Batzordeko  lehendakariak  ordenantza  fiskaletako  aldaketa  nagusien
proposamena  aurkeztu  die  batzarkideei.  Esan  du  lehenbizi  ordenantza  bere  osotasunean
bozkatuko dela  eta  gero zatika.   Orokorrean zerga  tipoei  dagokionez,  KPIa %1,7ko igoera
aplikatuko dela. Gero aztertu ditu ordenantza bakoitzaren xehetasunak.

…  Lore  Agirre  Zipitria  (EHBildu):  Ordenantzei  dagokionez,  aipatu  den  bezala  urteroko
proposamenaren haritik dator. Orokorrean %1,7ko igoera jasatzen dute zergak eta tasa guztiak
KPI  dagokionez  eta  hondakinak  %5eko igoera.   Aurten  gehitzen  zaie  Hirukide  Elkarteak
egindako ekarpen teknikoak edo legez horrela egin beharrekoak. Zentzu horretan ez daukagu
eragozpenik eta aldeko botoa emango diegu. Hala ere, batzordean aipatu bezala, hemen  kezka
adierazi nahi dugu hondakinen bilketagatik udalari sortzen ari zaion defizit hori, historiko izan
duen defizita, areagotzen ari delako. Aipatu  bezala %5eko igoera proposamen honen helburua
gastu eta sarreren parekatzearekin  dator,  baina ikusten ari  gara eta  aipatu genuen bezala
batzordean oso urrun gelditzen ari zaigu parekatze hori, hau da, herritarrek zerbitzu honengatik
ordaindu  behar  duena  ordaintzea.  Eskualdeko  zenbait  herritan  ari  dira  pausoak  ematen
herritarrok izan dezaten guzti horrengatik ordaintzen dutenak. Baina nahiz eta helburu hori izan
oso urrun gaude, gainera defizita iaztik areagotu egin da. Pentsatzen dugu hondakin sistema
berak hausnarketa eskatzen duela, iazko datuak dauzkagu, azkenengo datuen arabera %30eko
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sailkatze tasa zeukan Tolosak. Oraingoa ez dakigu, azkenean horrek dakar gastua areagotzea
eta udalaren defizita handitzea. Beraz, pentsatzen dugu, nahiz eta gaiarekin lotuta ez egon,
hausnarketa behar duela eta hitz egitea. 

… Alkatea: “Egia da hondakin bilketaren kostua estaltzea tasarekin oso zaila dela, zerbitzuak kostu
handia daukalako. Udalak ematen duen zerbitzu garrantzitsuenetako bat da eta horrekin lotuta
esan aurreko astean gai hau mahai gaineratu zen eskualdeko alkateak izan genuen bileran,
historikoki askotan aipatzen da tasa unifikatzearena herri guztien artean. Hau da, Tolosan bizi,
Ibarran  bizi  edo  Leaburun  bizi  tasa  berdina  ordaindu  behar  izatea.  Ahalmena  udaletxe
bakoitzarena da tasa erabakitzearena eta horrelako  erabaki  bat  hartzea beste eskualdeko
udaletan hartuta baldin badaukate ere oso zaila da. Urtero errepikatzen den gai da edozein
herritan bizitzea. Gai hauek asko errepikatzen dira urtero. “

- - - - - - - - - - 

Jarraian, Ogasun batzordeak 2017ko urriaren 25eko diktamenaren arabera, Udalbatzak, aho
batez, 

ERABAKI DU

Lehen.- Ogasun batzordeak aurkezturiko  diktamena,  2018rako  Ordenantza  Orokorraren,
zergak  eta  udal  zuzenbide  publikoaren  bestelako  sarrerak  kudeatzeko  eta  biltzeko,
aldaketari dagokiona, behin-behingoz bere egitea.

Bigarren.- Hartutako  akordioa  eta  bideratutako  espedientea  jendaurrean  jartzea  hogeita
hamar  eguneko  epez,  Gipuzkoako  Hazienda  Lokalak  arautzen  dituen  uztailaren  5eko
11/1989  zk.dun  Arau  Foralak  agindu  bezala:  Udaletxeko  iragarki  taulan,  Gipuzkoako
Lurralde Historiko boletinean eta egunkaririk zabalduenetako batean iragarkia argitaratuz.

Hirugarren.- Aipatutako erabakia behin betikoa jotzea beste erabakirik hartu beharrik gabe,
jendaurreko erakustaldi hori inolako erreklamaziorik jaso gabe agortu bada.

Hala  ere,  erabaki  diren  akordio  bat  edo  batzuk  erreklamazio  xede  bihurtzen  badira,
Udalbatzak  horiei  buruzko  erabakiak  hartzera  joko  du,  aurkeztu  diren  erreklamazioei
buruzko ebazpenak emanez edo aipatu aldaketen behin-betiko testua onetsiz.

Alabaina,  ez  da  erabaki  berririk  hartu  behar  izango  jendaurreko  erakustaldiaren  barru
erreklamazio xede izan ez den edo ez diren akordioei buruz, akordio horiek behin-betikoz
onartutakotzat joko baitira.

Aipatutako diktamena
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ORDENANTZA OROKORRA,  ZERGAK
ETA  UDAL  ZUZENBIDE
PUBLIKOAREN  BESTELAKO
SARRERAK  KUDEATZEKO  ETA
BILTZEKO

ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN
Y RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS
Y  OTROS  INGRESOS  DE  DERECHO
PÚBLICO LOCALES
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I. PRINTZIPIO OROKORRAK

1. artikulua.- Xedea.

Ordenantzaren  xedea  da  Toki
Araubidearen  Oinarriak  arautzen  dituen
apirilaren  2ko  7/1985  Legeko  106.2
artikuluan eta Zergei buruzko martxoaren
8ko  2/2005  Foru  Arauan  aitortutako
erregelamendu-ahalmenaz  baliatzea,
eta, ondorioz, Udalak zehaztu edo garatu
beharreko gaiak erregulatzea. 

2. artikulua.- Lege araubidea.

Zerga kredituen eta zuzenbide publikoko
gainerako  tokiko  sarrerak  biltzeko
kudeaketa  ondorengo  xedapen  hauek
arautuko dute:

1.-  Tolosako  Udaleko  zerga  bilketarako
udal ordenantza honek.

2.-  Gipuzkoako  Lurraldeko  Zerga
Bilketako  Erregelamenduak,  abuztuaren
2ko 38/2006 Foru Dekretuak.

3.-  Zerga  Foru  Arau  Orokorrak,
martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak.

3. artikulua.- Organoak eta eskumenak.

Zerga  bilketaren  kudeaketa  ondorengo
organoei dagokie:

1. Alkatea:

 Likidazioak  onartzea  eta
indargabetzea.
 Zerga  errolden,  likidazioen  eta
borondatezko  epeko  ordainagirien
aurkako  berraztertze  errekurtsoen
gaineko erabakiak hartzea.
 Okerreko  sarrerak  itzultzeko  eskaerak
ebaztea.

I. PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1.- Objeto.

El objeto de la Ordenanza es ejercer la
potestad reglamentaria reconocida en el
art.  106.2 de la  Ley Reguladora de las
Bases  del  Régimen  Local,  Ley  7/1985,
de  2  de  abril,  y  en  la  Norma  Foral
General Tributaria, N.F. 2/2005, de 8 de
marzo,  y  regular  las  materias  que
precisan de concreción o desarrollo por
parte del Ayuntamiento.

Artículo 2.- Régimen legal.

La gestión  recaudatoria  de  los  créditos
tributarios y demás ingresos de derecho
público locales se regirá por:

1.º La presente Ordenanza Municipal de
Recaudación  del  Ayuntamiento  de
Tolosa.

2.º  El  Reglamento  de  Recaudación  del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, Decreto
Foral 38/2006, de 2 de agosto.

3.º  La  Norma  Foral  General  Tributaria,
Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo.

Artículo 3.- Órganos y competencias.

La gestión recaudatoria corresponde y se
realiza por los siguientes órganos:

1.º El alcalde o alcaldesa:

 Aprobar y anular liquidaciones.

 Resolver los recursos de reposición
contra  los  Padrones  Fiscales,
liquidaciones  y  recibos  en  periodo
voluntario.
 Resolver  las  solicitudes  de
devolución de ingresos indebidos.
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 Konpentsazioak ebaztea.
 Erakunde  publikoen  kredituak  ofizioz
konpentsatzea.
 Kobratu  ezin  diren  kredituak
deklaratzea.
 Aldizkako zergak kobratzeko iragarkiak
argitaratzea.
 Berraztertzeko  helegiteak  ebaztea
exekuzio aldian.
 Exekuzio  prozedura  eteteko  eskaerak
ebaztea.

 Enbargatutako  ondasunen
besterentzea baimentzea.
 Zerga  eta  zergaz  kanpoko  zorren
erantzukizun eratorpenak ematea.

 Legez  beste  organoei  esleitu  ez
zaizkien eginkizun guztiak egikaritzea.

 Onura  fiskalak  aitortzeko  eskaerak
ebaztea
 Atzeratze  edo  zatikatze  eskaerak
ebaztea.

4. artikulua.- Zerga erroldak.

1. Erregistroetan altarik eragiten ez duten
kuotak  eta  gainerako  zergak,  subjektu
pasiboari  banaka  jakinarazitako  zerga-
egitateei  dagozkienak,  era  kolektiboan
jakinaraziko  dira,  Zergei  buruzko  Foru
Arau  Orokorreko  98.3  artikuluak
aurreikusitakoaren arabera.

2.  Zerga  bakoitzari  dagozkion  zerga
erroldak Kontuhartzailetzan  egongo dira
ikusgai,  hamabost  egunez,  kobratzeko
aldiak hasi baino lehen.

3.  Erroldak  jendaurrean  erakusgai
daudenean,  haien  aurka  berraztertzeko
helegitea  jarri  ahal  izango  da,
administrazioarekiko  auzi-helegitearen
aurretik,  jendaurrean  erakusteko  epea
amaitzen den egunetik hilabeteko epean.

 Resolver las compensaciones.
 Compensar de oficio los créditos de
las Entidades Públicas.
 Declarar los créditos incobrables.

 Publicar  los  anuncios  para  los
impuestos de cobro periódico.
 Resolver los recursos de reposición
en periodo ejecutivo.

 Resolver  las  solicitudes  de
suspensión del procedimiento ejecutivo.
 Autorizar  la  enajenación  de  bienes
embargados.
 Dictar  las  derivaciones  de
responsabilidad  de  deudas  tributarias  y
no tributarias.
 El  ejercicio  de  todas  las  funciones
no atribuidas legalmente a otros órganos.

 Resolver  las  solicitudes  de
reconocimiento de beneficios fiscales
 Resolver  las  solicitudes  de
aplazamiento o fraccionamiento.

Artículo 4.- Padrones fiscales.

1.º  Las  cuotas  y  demás  elementos
tributarios en cuanto no constituyen altas
en  los  respectivos  registros,  sino  que
hacen referencia  a  un hecho imponible
ya  notificado  individualmente  al  sujeto
pasivo, serán notificados colectivamente,
al amparo de lo que prevé el art. 98.3 de
la Norma foral General Tributaria.

2.º Los padrones fiscales de cada tributo
se expondrán al  público en las oficinas
de Intervención con anterioridad al inicio
de los periodos de cobro.

3.º  Contra  la  exposición  pública  de  los
padrones se podrá interponer recurso de
reposición,  previo  al  contencioso-
administrativo, en el plazo de un mes a
contar desde la fecha de finalización del
periodo de exposición pública.
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5. artikulua.- Zerga egutegia.

1.  Modu  kolektiboan  jakinarazten  diren
eta  aldizkako  mugaeguna  duten  udal
zergak borondatez ordaintzeko epeak 1.
eranskinean daude jasota.

2.  Ordaintzeko  borondatezko  epearen
azken  eguna  edo  ordainketa
helbideratuta  egiteko  eguna  baliogabea
izanez gero, hurrengo egun baliodunera
luzatuko da.

3.  Alkateak zerga egutegia argitaratzeko
agindua  emango  du  iragarkia
Gipuzkoako  Aldizkari  Ofizialean  eta
Udaleko ediktu taulan jarriz.

Artículo 5.- Calendario fiscal.

1.º  Los periodos de pago voluntario  de
los  tributos  municipales  de  vencimiento
periódico y notificación colectiva quedan
fijados en el anexo 1.

2.º En el caso de que el último día del
periodo voluntario o el día de cobro por
domiliciación  sea  inhábil  se  trasladará
dicha fecha al siguiente día hábil.

3.º  Se  publicará  el  calendario  fiscal
mediante anuncio en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa y en el  tablón de edictos del
Ayuntamiento de Tolosa.

II. ORDAINKETA

6. artikulua.- Zergak biltzeko sistema.

Udal  zergak  eta  zuzenbide  publikoko
sarrerak biltzeko, honela egingo da:

1.  Modu  kolektiboan  jakinarazten  diren
eta  aldizkako  mugaeguna duten  zergen
ordainagiriak:

Udalak  baimendutako  erakunde
laguntzaileen  bitartez,  ordainagiria
helbideratua egon edo ez.

Ordainagiri  helbideratua  interesatuak
adierazitako kontuan kargatuko da.

Helbideratu  gabeko  ordainagiria
zordunaren helbide fiskalera igorriko da,
edozein  erakunde  laguntzailetan  aurkez
eta ordain dezan. Zordunak agiri hori ez
badu, Kontuhartzailetzan eskatu beharko
du, borondatezko epearen barruan.

Era  berean,  zerga-zorrak  ordaindu  ahal
izango  dira  “Nire  ordainketa”  web

II. EL PAGO

Artículo 6.- Sistema de recaudación.

La recaudación de los tributos e ingresos
de  derecho  público  municipales  se
realizará:

1.º Los recibos tributarios de vencimiento
periódico y notificación colectiva:

A través de las Entidades Colaboradoras
autorizadas por el Ayuntamiento, tanto el
recibo  domiciliado  como  el  no
domiciliado.

El recibo domiciliario será cargado en la
cuenta  facilitada  por  la  persona
interesada.
El recibo no domiciliario será enviado al
domicilio  fiscal  de  la  persona  deudora,
para  su  presentación  y  pago  en
cualquiera  de  las  Entidades
Colaboradoras.  Si  no se dispusiese del
referido documento, esta lo solicitará en
la  Oficina  de  Intervención,  dentro  del
periodo voluntario. 

Asimismo, se podrá realizar el  pago de
las  deudas  tributarias  a  través  de  la
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orriaren bitartez.

2. Zergen eta zuzenbide publikoko beste
sarrera batzuen likidazioak.

Udalak  baimendutako  erakunde
laguntzaileen  bitartez  edo  “Nire
ordainketa”  web  orriaren  bitartez.
Beharrezkoa  izango  da  interesatuari
berari  aldez  aurretik  dagokion
likidazioaren  jakinarazpena  eta
ordainagiria  igortzea,  edozein  erakunde
laguntzailetan ordain dezan.

3. Autolikidazioak:

Ordainduko  dira  Udalak  baimendutako
erakunde  laguntzaileen  bitartez,
Udaletxean bertan edo “Nire ordainketa”
web orriaren bitartez.

4.  Hirigintzako  helegiteak  eta  beste
batzuk:

Hirigintzako  helegiteen  ebazpenak,
kautelazko  ordainarazpenak,  exekuzio
subsidiarioak,  zerbitzu-sarien  itzulera,
kontratu-obligazioak  eta  zigorrak
ebazpenaren  jakinarazpenean
adierazitako tokian.

5. Salaketak eta zigorrak:

a)  Salaketak,  Udalak  baimendutako
erakunde laguntzaileetan.

b)  Zigorrak,  borondatezko  epean  eta
exekuziokoan,  Udalak  baimendutako
erakunde laguntzaileetan.

6. Zerga-bilketa:

Zerga-bilketa  kudeatzeko
eraginkortasun- eta ekonomia- irizpideak
direla-eta,  6,00  euroko  kuota-likidoa
baino  gutxiagoko  likidazioak  salbuetsi
egingo dira.

página web de “mipago”.

2.º Liquidaciones de los tributos y otros
ingresos de derecho público.

A través de las Entidades Colaboradoras
autorizadas  por  el  Ayuntamiento  o  a
través  de  la  página  de  “Mipago”.  Será
necesaria  la  notificación  individual  y
previa  a  la  persona  interesada  de  la
liquidación  correspondiente  junto  al
recibo para su pago en cualquiera de las
Entidades Colaboradoras.

3º Autoliquidaciones:

El  pago  se  realizará  a  través  de  las
Entidades  Colaboradoras  autorizadas
por  el  Ayuntamiento,  en  el  propio
Ayuntamiento o a través de la página de
“Mipago”.

4.º Recursos urbanísticos y otros:

Las  resoluciones  de  recursos
urbanísticos,  exacciones  cautelares,
ejecuciones  subsidiarias,  reintegros  de
honorarios,  obligaciones contractuales y
sanciones  en  el  lugar  señalado  en  la
notificación de la resolución.

5.º Las denuncias y sanciones:

a)  Las  denuncias,  en  las  Entidades
Colaboradoras  autorizadas  por  el
Ayuntamiento.

b)  Las  sanciones,  tanto  en  periodo
voluntario como en periodo ejecutivo, en
las Entidades Colaboradoras autorizadas
por el Ayuntamiento.

6.º Recaudación de los tributos:

Por criterios de eficiencia y economía en
la  gestión  recaudatoria  del  tributo,  se
procederá  a  la  exención  de  las
liquidaciones  cuya  cuota  líquida  no
supere los 6,00 euros.
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7. artikulua.- Helbidea.

1.  Zergak  biltzeko  prozedurari
dagokionez,  helbidea  ondorengo  hau
izango da:

a)  Pertsona  naturalen  kasuan,  haren
ohiko egoitza.

b)  Pertsona  juridikoen  kasuan,  haien
helbide soziala.

2.  Zergadunak  beste  helbide  bat  hauta
dezake  (harena  edo  haren
ordezkariarena),  jakinarazpenak  bertan
jasotzeko.

3.  Udal  zergen  subjektu  pasibo  batek
helbidea  aldatzen  duenean,  zerga
administrazioari  jakinarazi  beharko  dio,
adierazpen espres baten bidez.  Helbide
aldaketak  ez  du  Udalaren  aurrean
efekturik  izango,  aipaturiko  zerga
adierazpena  aurkezten  ez  duen
bitartean.

4.  Subjektu  pasiboak  ez  dionean zerga
administrazioari  helbide  fiskala  aldatu
duela  aurreko  pasartean  xedatutako
moduan  jakinarazi,  zerga  izaera  duen
edonolako dokumentutan hark aitortutako
edo  adierazitako  azken  helbide  fiskala
hartuko da kontuan eragin guztietarako,
baita jakinarazpenak egiteko ere.

5.  Subjektu  pasiboak  ez  badu  helbide
fiskala adierazi,  titular gisa duen edozer
higiezin  edo  ustiategi  ekonomikoren
kokagunekoa  hartuko  da  halakotzat
bitartean.

6.  Udalak,  egiaztapenak  eginda,
zergadunen helbide fiskala egiaztatu ahal
izango du.

8. artikulua.- Onura fiskalak eskatzea.

Artículo 7.- Domicilio.

1.º  El  domicilio  a  efectos  del
procedimiento  recaudatorio  será  el
siguiente:

a) Para las personas naturales, el de su
residencia habitual.

b) Para las personas jurídicas, el de su
domicilio social.

2.º  La  persona  contribuyente  puede
designar  otro  domicilio  propio  o  de  su
representante, con el fin de recibir en el
mismo las notificaciones.

3.º  Cuando  un  sujeto  pasivo  de  los
tributos municipales cambie su domicilio,
deberá  ponerlo  en  conocimiento  de  la
administración  tributaria,  mediante
declaración expresa a tal efecto, sin que
el cambio de domicilio produzca efectos
frente  al  Ayuntamiento  hasta  tanto  se
presente la citada declaración tributaria.

4.º  Cuando  el  sujeto  pasivo  no  haya
comunicado a la Administración tributaria
conforme  a  lo  previsto  en  el  apartado
anterior, el cambio de su domicilio fiscal,
se  estimará  subsistente  a  todos  los
efectos,  incluso  al  de  notificaciones,  el
último declarado o el consignado por el
mismo  en  cualquier  documento  de
naturaleza tributaria.

5.º En el caso de que el sujeto pasivo no
hubiera declarado su domicilio fiscal, se
considerará  como  tal,  entretanto,  el  de
situación  de  cualquier  inmueble  o
explotación  económica  del  que  figure
como titular.

6.º  El  Ayuntamiento  podrá  verificar  el
domicilio fiscal de las personas obligadas
tributarias  mediante  la  comprobación
pertinente.

Artículo  8.-  Solicitud  de  beneficios
fiscales.
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Zerga  bakoitzaren  berariazko
arautegiaren arabera erabakiko da zergak
salbuestea, murriztea eta hobariak eman
edo  ez,  eta  ezin  izango  da  analogiarik
erabili salbuespen edo hobarien esparrua
zabaltzeko.

Aurkakoa  xedatzen  duen  lege
aurreikuspenik  egon  ezean,  aurrez
eskatu  ondoren  emango  dira  onura
fiskalak;  onura  horiek  lortzeko,  beraz,
eskaria  egin  beharko  da,  eta  kasu
bakoitzerako  eskatzen  diren  agiriak
aurkeztu. 

Onura fiskalak onartzeak ez du, oro har,
atzeraeraginik  izango;  beraz,  onura
fiskala emateko erabakia onartu ondoren,
zerga  lehen  aldiz  kobratzeko  unean
jarriko dira indarrean onuraren eraginak.

Tolosako  Udalak  onura  fiskalak  eman
ahal izango ditu bere zergei dagokienez,
bere  aurrekontuen  kargura,  arlo
horretako  foru-arauek  ezarritakoren  bat
etorrita. 
Baldin  eta  eskatzen  bada  aplikatzeko
udal-zergak  arautzeko  zerga-
ordenantzetan  zerga  batentzat  jasotako
hobari bat baino gehiago, horiek ez dira
aldi  berean  aplikatuko,  eta  soilik
zergadunarentzat  onuragarriena  den
hobaria ezarriko da. 

9.  artikulua.-  Ordainketa  atzeratzea  eta
zatikatzea. 

1. Ordainketa atzeratzeko eta zatikatzeko
eskariak  Tolosako  Udalak  Ordenantza
honetan  onartutako  xedapenen  arabera
izapidetuko  eta  ebatziko  dira,
Gipuzkoako  Lurralde  Historikoko  Zerga
Bilketari  buruzko Erregelamenduko 37.3
artikuluan  aurreikusitakoari  jarraiki.

La  concesión  o  denegación  de
exenciones, reducciones y bonificaciones
se ajustará a la normativa específica de
cada  tributo,  sin  que  en  ningún  caso
pueda  admitirse  la  analogía  para
extender  más  allá  de  sus  términos
estrictos el  ámbito de las exenciones o
bonificaciones.

Salvo previsión legal expresa en contra,
la concesión de beneficios fiscales tiene
carácter rogado, por lo que los mismos
deberán ser solicitados, acompañándose
de  la  fundamentación  exigida  en  cada
caso.

Con  carácter  general,  la  concesión  de
beneficios  fiscales  no  tendrá  carácter
retroactivo,  por  lo  que  sus  efectos
comenzarán a operar desde el momento
en  que  por  primera  vez  tenga  lugar  el
devengo del tributo con posterioridad a la
adopción del  acuerdo de concesión del
beneficio fiscal.

El  Ayuntamiento  de  Tolosa  podrá
conceder  beneficios  fiscales en materia
de  sus  propios  tributos,  asumiéndolos
con  cargo  a  sus  propios  presupuestos,
de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  las
Normas  Forales  correspondientes.  En
caso de que se solicite la aplicación de
más  de  una  bonificación  de  las
señaladas  en  las  Ordenanzas  Fiscales
reguladoras  de  los  tributos  municipales
en un mismo tributo, éstas no podrán ser
aplicables  simultáneamente,  sino  que
sólo  se  aplicará  la  bonificación  que
resulte  más  beneficiosa  para  el
contribuyente.

Artículo  9.-  Aplazamientos  y
fraccionamientos de pago.

1.º  La  tramitación  y  resolución  de  las
solicitudes  de  aplazamiento  y
fraccionamiento de pago se realizará de
acuerdo con las disposiciones aprobadas
por  el  Ayuntamiento  de  Tolosa  en  esta
Ordenanza,  de  acuerdo  con  lo  previsto
en  el  artículo  37.3  del  Reglamento  de
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Halakorik  ez  badago,  Gipuzkoako
Lurralde  Historikoko  Zerga  Bilketari
buruzko  Erregelamenduan  xedatua
aplikatuko da.

2.  Ordaintzeko  obligazioa  duenaren
egoera  ekonomikoa  dela-eta  egingo  da
ordainketa  atzeratzeko  edo  zatikatzeko
eskaera,  ordainketa  dagokion  unean
egiteko ezintasunagatik.

3.  Ordaintzeko  obligazioa  duenak  egin
beharko du atzeratzeko edo zatikatzeko
eskaria,  Udal  Kontu-hartzailetzan,  eta
bere  egoera  ekonomikoa  islatzen duten
dokumentuak  aurkeztu  beharko  ditu.
Eskaerak  ondoko  datu  eta  agiri  hauek
izan beharko ditu:

a) Izen-abizenak, enpresaren izena, NAN
edo IFZ zenbakia eta helbide fiskala.

b)  Zorraren  kontzeptua,  urtea  eta
zenbatekoa adierazita.

c) Atzeratzeko edo zatikatzeko epeak.

d) Eskaera funtsatzen duten arrazoiak.

e)  Bermea formalizatzeko  konpromisoa,
Udal  Zerga-bilketak  markatutako
baldintzetan, moduan eta zenbatekoan.

4. Atzeratzeko edo zatikatzeko erabakia
hautazkoa izango da.

5. Atzeratzeak edo zatikatzeak indarrean
dagoen berandutze interesa sortuko du.

6. Bermeak eta irizpideak.

Gehieneko  atzeratze  edo  zatikatze
epeak,  bermeak  eta  egin  beharreko
aurrerapenak  2.  eranskinean  daude
jasota.

Recaudación  del  Territorio  Histórico  de
Gipuzkoa.  En  su  defecto,  la  regulación
establecida  en  el  Reglamento  de
Recaudación  del  Territorio  Histórico  de
Gipuzkoa les será de aplicación de forma
subsidiaria.

2.º El aplazamiento o fraccionamiento se
solicitará por la imposibilidad económica
de realizar el pago en el momento actual
debido a la situación de tesorería de la
persona obligada al pago.

3.º  La  solicitud  de  aplazamiento  o
fraccionamiento  debe  formularla  la
persona obligada al  pago en la  Oficina
de Atención al Público del Ayuntamiento
de  Tolosa,  y  aportará,  en  su  caso,  los
documentos necesarios para apreciar la
situación  económica.  La  solicitud
contendrá necesariamente los siguientes
datos y documentos:

a)  Identificación  con  el  nombre  y
apellidos,  razón  social  o  denominación,
DNI o NIF y domicilio fiscal.

b) Concepto de la deuda con indicación
del año y su importe.

c)  Plazos  del  aplazamiento  o
fraccionamiento

d) Causas que motivan la solicitud.

e) Compromiso de formalizar la garantía
en los supuestos, en la forma y cuantía
que la Recaudación Municipal señale.

4.º  La  concesión  de  aplazamiento  o
fraccionamiento será discrecional.

5.º  El  aplazamiento  o  fraccionamiento
devengará el interés de demora vigente.

6.º Garantías y criterios de concesión.

Los plazos máximos de aplazamiento o
fraccionamiento,  las  garantías  y  el
anticipo  a  aportar  quedan fijados  en  el
anexo 2.
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Salbuespenez,  prozedura
konkurtsaletako  beste  zenbait  irizpide
erabili  ahal izango dira, beste erakunde
batzuekin  elkar  hartuta  (Foru  Aldundia,
Gizarte  Segurantza  edo  gisako  beste
erakunde batzuk).

7. Aurreko apartatuetan xedatutakoa hala
izanik  ere,  Gobernu  Batzarrak  baimena
eman ahal izango du edozein izaeretako
zerga  zorren  ordainketa  zatikatu  edo
geroratzeko, baldin eta kopurua 100.000
baino  gehiago  ez  bada eta  ordaintzeko
epea gehienez 5 urtekoa bada, aparteko
zirkunstantziak  daudenean  edo  interes
publikoak hala agintzen duenean.

10. artikulua.- Okerreko sarrerak itzultzea.

1.  Udal  zergen  okerreko  sarrerak
itzultzeko  eskubidea  aitortzeko
prozedurak  ofizioz  edota  interesatuak
eskatuta bultzatu eta izapidetuko dira.

2.  Behin  itzulketarako  eskubidea
egiaztatu  denean,  Udalak  banku
transferentziaren bitartez ordainduko dio
eskubidearen  titularrari  dagokion
zenbatekoa.

11. artikulua.- Itzulketak.

Zergadunari  jasanarazi  dakiokeen
gasturen  bat  egiten  badu Udalak,  edota
okerreko  ordainketaren  bat  egiten  badu,
Kontu-hartzailetzak,  egoera  horren  berri
izan bezain azkar, zenbatekoa itzul dezan
eskatuko  dio  hartzaileari,  adieraziko
dizkion  baldintzetan.  Hartzaileak
eginbehar  hori  betetzen  ez  badu,
premiamendu  bidez  eskatuko  dio
itzulket0a Udalak.

12. artikulua.- Exekuzio subsidiarioak.

Dagokion  espedientea  izapidetu

Excepcionalmente,  se  podrán  utilizar
otros  criterios  en  procedimientos
concursales,  conjuntamente  con  otras
Entidades  como  Diputación  Foral,
Seguridad Social o entidades de carácter
análogo.

7.º  No  obstante  lo  dispuesto  en  los
apartados  anteriores,  la  Junta  de
Gobierno  podrá  dispensar  de  la
constitución  de  garantías  los
aplazamientos o fraccionamientos de las
deudas  tributarias  de  cualquier
naturaleza,  cuyo  importe  no  supere  los
100.000 euros y el plazo no sea superior
a cinco años,  en aquellos supuestos en
que  concurran  circunstancias
excepcionales  o  razones  de  interés
público.

Artículo  10.-  Devoluciones  de  ingresos
indebidos.

1.º  Los  procedimientos  para  el
reconocimiento  del  derecho  a  las
devoluciones  de  ingresos  indebidos  de
los tributos municipales se impulsarán y
tramitarán  de  oficio  o  a  solicitud  de  la
persona interesada.

2.º Una vez constatado el derecho a la
devolución,  el  Ayuntamiento  abonará  el
importe  correspondiente  a  la  persona
titular del derecho mediante transferencia
bancaria.

Artículo 11.- Reintegros.

Cuando el Ayuntamiento realice un gasto
repercutible a la persona contribuyente, o
en el supuesto de realización de un pago
indebido, tan pronto como sea conocida
tal  situación  por  la  Intervención,  se
requerirá  a  la  persona  receptora  para
que  reintegre  su  importe  en  el  término
que  se  señale.  Si  se  incumpliese  esta
obligación, el reintegro se exigirá en vía
de apremio.

Artículo 12.- Ejecuciones subsidiarias.

Una  vez  tramitado  el  correspondiente
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ondoren,  eta  kasu  bakoitzari  aplika
dakiokeen araudiari  jarraiki,  zergadunari
kobratuko  zaizkio,  bai  bere  jarduera
ezagatik  burutu  beharreko  exekuzio
subsidiarioen zenbatekoa, bai,  kasuaren
arabera,  udal  ondasunetan  eragindako
kalteak konpontzeko lanen kostu osoa.

13. artikulua.- Kobraezinak.

1.  Zergak  biltzeko  prozeduran  kobratu
ezin  diren  kredituak  dira  kobraezin
deituak,  ezinezkoa  delako  kobratzea
ordaintzeko  obligazioa  dutenei,  eta
gainerako erantzuleei, egonez gero.

2.  Udal  zerga-biltzaileak  egingo  du
kobraezinen  proposamena.  Hori  baino
lehen,  premiamendu  prozedurako
jardueren  bidez,  zordun  nagusien  eta
erantzule  solidarioen  kaudimen  eza
frogatu beharko du, bai eta, bere kasuan,
egonleku  ezezaguna  dutela  ere,
espedientean  jasotako
dokumentazioaren arabera.

Zordun  kaudimengabetzat  joko  dira
enbarga  edo  diru  bihur  daitekeen
ondasunik  edo  eskubiderik  ez  duten
haiek.

Enbargotik  libre  dauden  ondasuntzat
hartuko  dira  Zerga-bilketa  Zerbitzuko
buruaren iritzian, diru bihurtuta ere, diru
bihurtze  horren  kostua  estaltzeko
nahikoa emango ez luketen haiek. Horri
dagokionez,  zerga-biltzaileak  erabakiko
du  enbargatutako  ondasuna  diru
bihurtzearen gutxieneko kostua zein den.

3.  Udal  zerga-biltzaileak  proposatuta,
kontu-hartzaile  diruzainak  kreditu
kobraezinen adierazpena formulatuko du,
ordaintzeko  obligazioa  dutenei  ezin
zaielako kobratu.

4.  Ordaintzeko  obligazioa  zutenak

expediente  contradictorio,  con arreglo  a
la normativa aplicable a cada supuesto,
se repercutirá a la persona contribuyente
tanto  el  importe  de  las  ejecuciones
subsidiarias  que deban llevarse a  cabo
por su inactividad, como el coste total de
las  obras  de  reparación  por  los
desperfectos  ocasionados  en  bienes
municipales, según el caso.

Artículo 13.- Fallidos.

1.º Son créditos incobrables aquellos que
no  pueden  hacerse  efectivos  en  el
procedimiento  de  gestión  recaudatoria
por  resultar  fallidas  la  personas
obligadas  al  pago  y  las  demás
responsables, si las hubiere.

2.º El/la recaudador/a municipal realizará
la  propuesta  de  fallido  de  los  mismos,
demostrada la insolvencia y, en su caso,
paradero  desconocido  de  las  personas
deudoras  principales  y  responsables
solidarias,  a  través  de  las  actuaciones
del  procedimiento  de  apremio,  y
conforme a la documentación obrante en
el expediente.

Se  considerarán  insolventes  aquellas
personas  deudoras  respecto  de  las
cuales se ignore la existencia de bienes
o derechos embargables o realizables.

Se  considerarán  bienes  libres  de
embargos  aquellos  de  cuya  realización
se  presuma  que  resulte  producto
insuficiente  para  la  cobertura  del  coste
de  dicha  realización.  A  tal  efecto  la
persona recaudadora establecerá cual es
el coste mínimo de realización de un bien
embargado.

3.º  A  propuesta  de  la  persona
recaudadora  municipal,  la  persona
interventora-tesorera  formulará  la
declaración  de  créditos  incobrables  por
resultar fallidas las personas obligadas al
pago.

4.º  Declaradas  fallidas  las  personas
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kobraezin  deklaratu  ondoren,  behin-
behinekoz  iraungita  deklaratuko  dira
zorrak,  betiere  preskripzio  epearen
barruan birgaitzen ez badira. Zorra behin
betiko  iraungita  geratuko  da,  epe
horretan birgaitu ez baldin bada.

Zorduna  kobraezin  deklaratu  denean,
haren  aurka  dauden  geroagoko
mugaeguneko  kredituei  baja  emango
zaie,  esandako deklarazioa dela  medio,
betiere  beste  obligatu  edo  erantzule
batzuk ez baldin badaude.

5.  Udal  zerga  biltzaileak  jakiten  badu
zordunak,  gerora,  kaudimena  duela,
kreditua  birgaitzea  proposatuko  dio
kontuhartzaile diruzainari.

obligadas  al  pago,  se  declararán
provisionalmente extinguidas las deudas,
en  tanto  no  se  rehabiliten  dentro  del
plazo de prescripción. La deuda quedará
definitivamente  extinguida  si  no  se
hubiera rehabilitado en aquel plazo.

Declarada  fallida  un  persona  deudora,
los  créditos  contra  el  mismo  de
vencimiento  posterior  serán  dados  de
baja por referencia a dicha declaración,
si no existen otras personas obligadas o
responsables.

5.º Si la persona recaudadora municipal
conociera de la solvencia sobrevenida de
la  persona  deudora,  propondrá  la
rehabilitación del crédito a Intervención.

III. PRESKRIBATZEA

14. artikulua. Preskribatzea

1.  Lau  urtera  preskribatuko  dute
ondorengo eskubide hauek:

a)  Tolosako  Udalak  daukan  eskubidea
zerga-zorra  dagokion  kitapenaren  bidez
zehazteko.

b)  Tolosako  Udalak  daukan  eskubidea
likidatutako  edo  autolikidatutako  zerga-
zorren ordainketa exijitzeko.

c)  Zerga  bakoitzaren  arautik  eratorriko
itzultzeak, okerreko diru-sarrerak itzultzea
eta bermeen kostuak itzultzea eskatzeko
eskubidea.

d)  Zerga  bakoitzaren  arautik  eratorriko
itzulketak,  okerreko  diru-sarreren
itzulketak eta bermeen kostuen itzulketak
lortzeko eskubidea.

2. Preskribatzea zenbatzeko, eteteko eta
bestelako ondorioetarako NFGT delakoan

III. PRESCRIPCIÓN 

Artículo 14.-Prescripción

1.  Prescribirán  a  los  cuatro  años  los
siguientes derechos: 

a) El derecho del Ayuntamiento de Tolosa
para  determinar  la  deuda  tributaria
mediante la oportuna liquidación. 

b) El derecho del Ayuntamiento de Tolosa
para  exigir  el  pago  de  las  deudas
tributarias liquidadas y autoliquidadas. 

c) El derecho a solicitar las devoluciones
derivadas  de  la  normativa  de  cada
tributo,  las  devoluciones  de  ingresos
indebidos y el reembolso del coste de las
garantías. 

d) El derecho a obtener las devoluciones
derivadas  de  la  normativa  de  cada
tributo,  las  devoluciones  de  ingresos
indebidos y el reembolso del coste de las
garantías.

2. A los efectos del cómputo, interrupción
y  demás  efectos  de  la  prescripción  se
estará  a  lo  previsto  en  el  NFGT y  sus
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(Zergei buruzko Foru Arau Orokorra) eta
horren  garapeneko  xedapenetan
jasotakoa hartuko da aintzat.

IV. PREMIAMENDU PROZEDURA

15. artikulua. Exekuzio aldia

1. Zerga-zorrak edo zuzenbide publikoko
gainontzeko sarrerak borondatezko aldian
ordaintzeko  epea  igarota,  horiek  oso-
osorik  ordaintzen  ez  badira,  exekuzio
aldiari  ekingo  zaio,  ordaintzeke  utzitako
zorrak kitatzeko.

16. artikulua. Exekuzio aldiko errekarguak

1.  Exekuzio  aldiko  errekarguak  hiru
motatakoak  dira:  errekargu  exekutiboa;
premiamenduzko errekargu murriztua; eta
premiamenduzko errekargu arrunta.
Errekargu  horiek  ez  dira  bateragarriak
beren  artean,  eta  kalkulatzen  dira
borondatezko epean ordaindu ez den zor
guztia kontuan izanda.

2. Errekargu exekutiboa % 5ekoa izango
da, eta borondatezko epean ordaindu ez
den zorra premiamenduzko probidentzia
jakinarazi  aurretik  ordaintzen  denean
aplikatuko  da.  

3. Premiamenduzko errekargu murriztua
% 15ekoa izango da,  eta aplikatuko da
borondatezko  epean  ordaindu  ez  den
zorra  eta  errekargua  bera  ordaintzen
denean epe bateko epea amaitu aurretik,
haiek  jakinarazi  eta  hurrengo  egunetik
kontatzen  hasita.

4. Premiamenduzko errekargu arrunta %
20koa izango da, hilabetea igaro ondoren
hura  jakinarazi  eta  hurrengo  egunetik
kontatzen hasita.

17. artikulua.- Premiamendu prozedura.

Premiamendu prozedura bateko alderdia

disposiciones de desarrollo.

IV. PROCEDIMIENTO DE APREMIO

Artículo 15.-Periodo ejecutivo

1. Trascurrido el  plazo para el pago en
periodo  voluntario  de  las  deudas
tributarias o demás ingresos de derecho
público, sin que éstas se efectúen en su
totalidad,  dará  comienzo  el  periodo
ejecutivo por las deudas pendientes.

Artículo  16.-  Recargos  del  periodo
ejecutivo

1. Los recargos del período ejecutivo son
de tres tipos: Recargo ejecutivo, recargo
de  apremio  reducido  y  recargo  de
apremio ordinario. 
Dichos recargos son incompatibles entre
sí y se calculan sobre la totalidad de la
deuda  no  ingresada  en  período
voluntario. 

2. El recargo ejecutivo será del 5 por 100
y  se  aplicará  cuando  se  satisfaga  la
totalidad  de  la  deuda  no  ingresada  en
período  voluntario  antes  de  la
notificación de la providencia de apremio.

3. El  recargo de apremio reducido será
del 15 por 100 y se aplicará cuando se
satisfaga  la  totalidad  de  la  deuda  no
ingresada  en  período  voluntario  y  el
propio recargo antes de la finalización de
un mes a partir del día siguiente al de su
notificación.

4. El recargo de apremio ordinario será
del 20 por 100 tras haber transcurrido un
mes a partir  del  día  siguiente  al  de su
notificación. 

Artículo 17.- Procedimiento de apremio.

La persona contribuyente que sea parte
en  un  procedimiento  de  apremio  podrá
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den  zergadunak  noiznahi  jakin  ahal
izango  du  prozeduraren  izapidea  zer
egoeratan  dagoen.  Era  berean,
espedientean  jasorik  dauden
dokumentuen kopia eskuratu ahal izango
du, hark ordainduta, betiere hirugarrenen
interesei  dagozkienak  edo  beste
pertsona batzuen intimitateari buruzkoak
ez  badira,  edota  legeak  eragozten  ez
badu.  Horri  dagokionez,  Udalak
erregelamendu bidez zehaztuko du kopia
horien kostua.

conocer,  en  cualquier  momento  de  su
desarrollo, el estado de la tramitación del
procedimiento. Asimismo, podrá obtener,
a su costa, copia de los documentos que
figuren  en  el  expediente,  salvo  que
afecten a intereses de terceras personas
o  a  la  intimidad  de  otras  o  que  así  lo
disponga  una  ley.  A  estos  efectos  el
Ayuntamiento  establecerá
reglamentariamente  el  coste  de  estas
copias.

4. Ordenantza  honen aldaketa  2018rako:
Ondasun  Higiezinen  gaineko
Zergarena.

4.  Modificación  para  el  año  2018  de  la
ordenanza  reguladora  del  Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.

Jarraian, Ogasun batzordeak 2017ko urriaren 25eko diktamenaren arabera, Udalbatzak, aho
batez, 

ERABAKI DU

Lehen.- Ogasun batzordeak aurkezturiko diktamena, 2018rako Ondasun Higiezinen gaineko
zergaren ordenantzaren aldaketari dagokiona, behin-behingoz bere egitea.

Bigarren.- Hartutako  akordioa  eta  bideratutako  espedientea  jendaurrean  jartzea  hogeita
hamar  eguneko  epez,  Gipuzkoako  Hazienda  Lokalak  arautzen  dituen  uztailaren  5eko
11/1989  zk.dun  Arau  Foralak  agindu  bezala:  Udaletxeko  iragarki  taulan,  Gipuzkoako
Lurralde Historiko boletinean eta egunkaririk zabalduenetako batean iragarkia argitaratuz.

Hirugarren.- Aipatutako erabakia behin betikoa jotzea beste erabakirik hartu beharrik gabe,
jendaurreko erakustaldi hori inolako erreklamaziorik jaso gabe agortu bada.

Hala  ere,  erabaki  diren  akordio  bat  edo  batzuk  erreklamazio  xede  bihurtzen  badira,
Udalbatzak  horiei  buruzko  erabakiak  hartzera  joko  du,  aurkeztu  diren  erreklamazioei
buruzko ebazpenak emanez edo aipatu aldaketen behin-betiko testua onetsiz.

Alabaina,  ez  da  erabaki  berririk  hartu  behar  izango  jendaurreko  erakustaldiaren  barru
erreklamazio xede izan ez den edo ez diren akordioei buruz, akordio horiek behin-betikoz
onartutakotzat joko baitira.

Aipatutako diktamena

2018  urterako  Tolosako  udaleko  Ondasun  Higiezinen  gaineko  Zergaren  ordenantza
aldatzeko ondorengo proposamenak egin dira. 
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Zerga tipoei dagokienez, proposatu da haiek ezartzea, 2017ko erroldak %1,7 ko igoera izateko
moduan. Hau da, 2016ko erroldatik, KPIak aplikatzea.

Simulazio bat egiten da 2018 urterako Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako datuekin. Balore
katastralak %0 igoko direnez,  zerga tipoa %1,7 igo behar da. Industrialaren kasuan, aldiz,
topean gaudenez, dagoen bezala uztea proposatzen da.

2017 2018

Industriala 0,6 0,6

Gainerakoa 0,2972 0,3023

Era berean,, Hirukide elkarteak hala eskatuta, familia ugariei hobaria aplikatzeko dagoen balio
katastral maximo igotzea proposatzen da: 95.550,33 eurotik 100.000 eurotara. 

Bestalde,  ohiko  bizilekua  ez diren  etxebizitzen  errekarguan,  beste  salbuespen bat  jartzea
proposatzen da:
“  Inor erroldatuta ez dagoen etxebizitza aurreko urteko urriaren 1etik aurrera bada subjetu
pasiboa eta martxoaren 31a baino lehen bertan norbait  erroldatu bada, ez du errekargurik
izango.”
Eta, ondorengo kentzea proposatzen da: 
“h)  Errekargu  honen  helburuen  espiritu  eta  irizpideekin  bat  datorren  kasuetan,  Gobernu
Batzordeak erabakiko du errekarguaren salbuespena onartu edo ez.”

5. Ordenantza honen aldaketa 2018rako:
Trakzio  Mekanikoko  Ibilgailuen
gainekoa.

5.  Modificación  para  el  año  2018  de  la
ordenanza  reguladora  del  Impuesto
sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica. 

Jarraian, Ogasun batzordeak 2017ko urriaren 25eko diktamenaren arabera, Udalbatzak, aho
batez, 

ERABAKI DU

Lehen.- Ogasun  batzordeak  aurkezturiko  diktamena,  2018rako  Trakzio  Mekanikoko
Ibilgailuen  gaineko zergaren  ordenantzaren  aldaketari  dagokiona,  behin-behingoz  bere
egitea.

Bigarren.- Hartutako  akordioa  eta  bideratutako  espedientea  jendaurrean  jartzea  hogeita
hamar  eguneko  epez,  Gipuzkoako  Hazienda  Lokalak  arautzen  dituen  uztailaren  5eko
11/1989  zk.dun  Arau  Foralak  agindu  bezala:  Udaletxeko  iragarki  taulan,  Gipuzkoako
Lurralde Historiko boletinean eta egunkaririk zabalduenetako batean iragarkia argitaratuz.

Hirugarren.- Aipatutako erabakia behin betikoa jotzea beste erabakirik hartu beharrik gabe,
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jendaurreko erakustaldi hori inolako erreklamaziorik jaso gabe agortu bada.

Hala  ere,  erabaki  diren  akordio  bat  edo  batzuk  erreklamazio  xede  bihurtzen  badira,
Udalbatzak  horiei  buruzko  erabakiak  hartzera  joko  du,  aurkeztu  diren  erreklamazioei
buruzko ebazpenak emanez edo aipatu aldaketen behin-betiko testua onetsiz.

Alabaina,  ez  da  erabaki  berririk  hartu  behar  izango  jendaurreko  erakustaldiaren  barru
erreklamazio xede izan ez den edo ez diren akordioei buruz, akordio horiek behin-betikoz
onartutakotzat joko baitira.

Aipatutako diktamena

4.- 2018rako Trakzio mekanikoko ibilgailuen ordenantzaren aldaketa

2018  urterako  Tolosako  udaleko  Trakzio  mekanikoko  ibilgailuen  Zergaren  ordenantzako
taula, %1,7 igotzea proposatu da. Taula honela geratzen da:

Honez gain, iaz, Trakzio mekanikoko ibilgailuen zerga arautzen duen Ordenantza Fiskalaren
6.artikuluan ondorengo hobaria onartu zen:
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“Zerga-kuotan %30eko hobaria izango dute,  artikulu honetan arautzen den zenbateko eta
baldintzetan, 14 zaldi fiskal baino gutxiagoko potentzia eta bost eserleku edo gehiago dituzten
turismoak,  baldin eta haien titularra  indarrean dagoen legediaren arabera familia ugaritzat
jotzen den familia bateko kide bada.”

Kasu honetan, alde batetik, Hirukide elkarteak eskatuta, 14 zaldi fiskaletatik 16 zaldi fiskaletara
pasatzea proposatzen da, familia ugariek kotxe handiak dituztelako. 

Eta, beste alde batetik, izaera bereziko familia ugarietan, hobaria %30etik %50era pasatzea
proposatzen da. 

6. artikulua honela geratuko da:

“Zerga-kuotan %30eko hobaria izango dute, artikulu honetan arautzen den zenbateko eta
baldintzetan, 16 zaldi fiskal baino gutxiagoko potentzia eta bost eserleku edo gehiago dituzten
turismoak, baldin eta haien titularra indarrean dagoen legediaren arabera familia  ugaritzat
jotzen den familia bateko kide bada. 
Familia  bakoitzeko  kotxe bakarrari  emango da hobaria.  Izaera bereziko  familia  ugarietan,
hobaria %50ekoa izango da.”

Bestalde, ibilgailu hibridoen kasuan, %50eko hobaria onartzea proposatzen da. Zergadunak 2
urtez gozatu ahal izango du hobari honetaz.

“Zerga kuotan %50eko hobaria izango dute ibilgailu hibridoek, gehienez bi urtez, matrikulazio
egunetik kontatzen hasita.”

6. Ordenantza honen aldaketa 2018rako:
Eraikuntza,  Instalazio  eta  Obren
gainekoa.

6.  Modificación  para  el  año  2018  de  la
ordenanza  reguladora  del  Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.

Jarraian, Ogasun batzordeak 2017ko urriaren 25eko diktamenaren arabera, Udalbatzak, aho
batez, 

ERABAKI DU

Lehen.- Ogasun batzordeak aurkezturiko diktamena,  2018rako Eraikuntza,  Instalazio  eta
Obren gaineko zergaren ordenantzaren aldaketari dagokiona, behin-behingoz bere egitea.

Bigarren.- Hartutako  akordioa  eta  bideratutako  espedientea  jendaurrean  jartzea  hogeita
hamar  eguneko  epez,  Gipuzkoako  Hazienda  Lokalak  arautzen  dituen  uztailaren  5eko
11/1989  zk.dun  Arau  Foralak  agindu  bezala:  Udaletxeko  iragarki  taulan,  Gipuzkoako
Lurralde Historiko boletinean eta egunkaririk zabalduenetako batean iragarkia argitaratuz.

Hirugarren.- Aipatutako erabakia behin betikoa jotzea beste erabakirik hartu beharrik gabe,
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jendaurreko erakustaldi hori inolako erreklamaziorik jaso gabe agortu bada.

Hala  ere,  erabaki  diren  akordio  bat  edo  batzuk  erreklamazio  xede  bihurtzen  badira,
Udalbatzak  horiei  buruzko  erabakiak  hartzera  joko  du,  aurkeztu  diren  erreklamazioei
buruzko ebazpenak emanez edo aipatu aldaketen behin-betiko testua onetsiz.

Alabaina,  ez  da  erabaki  berririk  hartu  behar  izango  jendaurreko  erakustaldiaren  barru
erreklamazio xede izan ez den edo ez diren akordioei buruz, akordio horiek behin-betikoz
onartutakotzat joko baitira.

Aipatutako diktamena

5.- 2018rako Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko ordenantzaren aldaketa

2018  urterako  Tolosako  udaleko  Eraikuntza,  instalazio  eta  obren  gaineko  zergaren
ordenantzan bi aldaketa aztertu dira:

Alde batetik, zerga egitatea ondorengoa da:
“3. artikulua: Zerga egitatea ondorengoa da: udalerrien barruan edozein eraikuntza, instalazio
edo  obra  egiteagatik,  horretarako  obra  edo  hirigintza  lizentzia  jasotzea  exijitzen  denean,
lizentzia  hori  jaso  edo  ez,  edo  erantzukizunezko  aitorpena edo  aurretiazko  komunikazioa
aurkeztu beharra dagoenean, baldin eta lizentzia ematea edo kontrol jarduera egitea zerga
aplikatzen duen udalari badagokio.”

Bestetik,  Eerantzukizunezko  aitorpena  edo  aurretiazko  komunikazioa  aztertu  behar  den
kasuetan, autolikidazio bidez kudeatu ahal izango dela jartzea aztertu da. 

7. Ordenantza  honen aldaketa  2018rako:
Hirilurren  Balio  Gehikuntzaren
gainekoa.

7.  Modificación  para  el  año  2018  de  la
ordenanza  reguladora  del  Impuesto
sobre el  Incremento del  Valor  de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

Jarraian, Ogasun batzordeak 2017ko urriaren 25eko diktamenaren arabera, Udalbatzak, aho
batez, 

ERABAKI DU

Lehen.- Ogasun  batzordeak  aurkezturiko  diktamena,  2018rako  hirilurren  Balio
Gehikuntzaren gaineko zergaren ordenantzaren aldaketari dagokiona, behin-behingoz bere
egitea.
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Bigarren.- Hartutako  akordioa  eta  bideratutako  espedientea  jendaurrean  jartzea  hogeita
hamar  eguneko  epez,  Gipuzkoako  Hazienda  Lokalak  arautzen  dituen  uztailaren  5eko
11/1989  zk.dun  Arau  Foralak  agindu  bezala:  Udaletxeko  iragarki  taulan,  Gipuzkoako
Lurralde Historiko boletinean eta egunkaririk zabalduenetako batean iragarkia argitaratuz.

Hirugarren.- Aipatutako erabakia behin betikoa jotzea beste erabakirik hartu beharrik gabe,
jendaurreko erakustaldi hori inolako erreklamaziorik jaso gabe agortu bada.

Hala  ere,  erabaki  diren  akordio  bat  edo  batzuk  erreklamazio  xede  bihurtzen  badira,
Udalbatzak  horiei  buruzko  erabakiak  hartzera  joko  du,  aurkeztu  diren  erreklamazioei
buruzko ebazpenak emanez edo aipatu aldaketen behin-betiko testua onetsiz.

Alabaina,  ez  da  erabaki  berririk  hartu  behar  izango  jendaurreko  erakustaldiaren  barru
erreklamazio xede izan ez den edo ez diren akordioei buruz, akordio horiek behin-betikoz
onartutakotzat joko baitira.

Aipatutako diktamena

6.- 2018rako Hiri izaerako lurren balio gehitzearen ordenantzaren aldaketa

2018 urterako  Tolosako udaleko Hiri  Izaerako lurren balio  gehitzearen  zerga  tipoa  %1,7
igotzea diktaminatu da, aho batez. 

Taula honela geratzea diktaminatu da, beraz:

I. ALDIA – PORCENTAJEAK

a) 1-5 urte artekoa – De 1 a 5 a osñ 3,6

b) 10 urte artekoa – Hasta 10 a osñ 3,4

c) 15 urte artekoa – Hasta 15 a osñ 3,1

d) 20 urte artekoa – Hasta 20 a osñ 2,9

II. TARIFA

Karga tasa – Tipo de gravamen % 9,46
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8. Ordenantza  honen aldaketa  2018rako:
zerbitzu  publikoak  eskaini  eta
jarduerak burutzeagatiko tasarena.

8.  Modificación  para  el  año  2018  de  la
ordenanza  reguladora  de  tasas  por
prestación  de  servicios  públicos  y
realización de actividades.

Jarraian, Ogasun batzordeak 2017ko urriaren 25eko diktamenaren arabera, Udalbatzak, aho
batez, 

ERABAKI DU

Lehen.- Ogasun batzordeak aurkezturiko diktamena, 2018rako zerbitzu publikoak eskaini
eta  jarduera  burutzeagatiko  tasaren  ordenantzaren  aldaketari  dagokiona,  behin-behingoz
bere egitea.

Bigarren.- Hartutako  akordioa  eta  bideratutako  espedientea  jendaurrean  jartzea  hogeita
hamar  eguneko  epez,  Gipuzkoako  Hazienda  Lokalak  arautzen  dituen  uztailaren  5eko
11/1989  zk.dun  Arau  Foralak  agindu  bezala:  Udaletxeko  iragarki  taulan,  Gipuzkoako
Lurralde Historiko boletinean eta egunkaririk zabalduenetako batean iragarkia argitaratuz.

Hirugarren.- Aipatutako erabakia behin betikoa jotzea beste erabakirik hartu beharrik gabe,
jendaurreko erakustaldi hori inolako erreklamaziorik jaso gabe agortu bada.

Hala  ere,  erabaki  diren  akordio  bat  edo  batzuk  erreklamazio  xede  bihurtzen  badira,
Udalbatzak  horiei  buruzko  erabakiak  hartzera  joko  du,  aurkeztu  diren  erreklamazioei
buruzko ebazpenak emanez edo aipatu aldaketen behin-betiko testua onetsiz.

Alabaina,  ez  da  erabaki  berririk  hartu  behar  izango  jendaurreko  erakustaldiaren  barru
erreklamazio xede izan ez den edo ez diren akordioei buruz, akordio horiek behin-betikoz
onartutakotzat joko baitira.

Aipatutako diktamena

7.-  2018rako  Zerbitzu  publikoak  eskaini  eta  jarduerak  burutzeagatiko  tasaren
ordenantzaren aldaketa

2018 urterako Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatiko tasak %1,7 igotzea
aztertu da, hondakinen tasan izan ezik. Hondakinen tasa, %5 igotzea aztertu da.

2.1.1. Dokumentu administratiboak  
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2.1.2. Hirigintzako baimenak  

Orain arte, 2.1.2 eranskineko 2. artikuluak honakoa zioen:

“Tasa  honen  zerga  egitatea  da  lurzoruaren  zein  hiri  ordenazioko  legeriak  exijitutako
hirigintza-lizentziak  ematea,  edo  kontrol-jarduera  administratiboak  egitea,  aurretiazko
baimen edo kontrolari lotuta ez dauden jarduerak direnean.”

Hau da, hirigintza lizentzia behar zituzten obrak eta lizentzia behar ez zituztenak sartzen
ziren. Orain, bi epigrafetan banatzea proposatzen da. 

Aurretiazko baimen edo kontrolari lotutako jardueratan, autolikidazio bidez kudeatzeko aukera
jartzea proposatzen da. 

Hasierako proiektuarekiko aldaketa garrantzitsua dagoenean, interesatuak udalari esan behar
dio. Kasu horretan, tasaren %10a kobratzea proposatzen da.

Bestalde,  babes  ofizialeko,  publikoko  eta  sozialeko  etxebizitzetan  lehen  genituen  hobariak
kentzea proposatzen da, ahalmen ekonomikoaren arabera ez direlako. 
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2.1.2.1 HIRIGINTZA BAIMENAK

HIRIGINTZAKO BAIMENAK LICENCIAS URBANÍSTICAS EUROAK

2017

EUROAK

2018

A) OBRA  -  BAIMENAK  LICENCIAS DE OBRAS

A.1 3.005,06 € bitarteko aurrekontua A.1 Hasta 3.005,06 € de presupuesto

34,35 34,95

A.2 3.005,07 - 6.010,12 € bitarteko aurrekontua A.2 De 3.005,07 a 6.010,12 € de presupuesto

68,55 69,70 

A.3 6.010,13 - 30.050,61 € bitarteko aurrekontua A.3 De 6.010,13 a 30.050,61 € de presupuesto

343,00 348,85

A.4 30.050,62 – 120.202,42 € bitarteko aurrekontua

A.5 120.202,43 –721.214,52 € bitarteko aurrekontua

A.6 721.214,53- 3.005.060,52 € bitarteko aurrekontua

A.4 De 30.050,62 a 120.202,42 € de presupuesto

A.5 De 120.202,43 a 721.214,52 € de presupuesto

A.6 De 721.214,53 a3.005.060,52 € de presupuesto

673,00

3.560,00

7.120,00

684,45

3.620,50

7.241,05

A.7 3.005.060,53 € tik gorako aurrekontua A.7 Más de 3.005.060,53 € de presupuesto 10.675,00 10.856,45

B) LEHEN ERABILERAKO BAIMENAK  LICENCIAS DE PRIMERA UTILIZACIÓN

B.1 Eraikin eta oro har instalazioen lehen erabilerarako 
baimenak ehunekotan, eraikuntza, instalazio eta 
obren zergan lortutako baimenaren 
zenbatekoaren gainean

B.1 Licencias de primera utilización de los edificios e 
instalaciones en general, en % sobre el importe 
de la licencia obtenida en el impuesto sobre 
construcciones, instalaciones y obras

15 % 15 %

C) HIRIGINTZAKO ESPEDIENTE TRAMITAZIOA  TRAMITACIÓN EXPEDIENTES EN MATERIA 

URBANÍSTICA

C.1. Hirigintza gestioko dokumentu bakoitzeko:

Exekuzio unitateen mugaketa 

Urbanizazio proiektuak

Birpartzelatze proiektuak

C.1. Por cada documento de gestión urbanística:

Delimitación de unidades de ejecución

Proyectos de actuación urbanizadora

Proyectos de reparcelación

3.083,00 3.135,40

C.2 Hirigintza partzelazioak C.2 Parcelaciones y segregaciones urbanísticas 343,00 348,85
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C.3 Kontsultak eta hirigintza zedulak C.3 Consultas y cédulas urbanísticas 137,00 139,30

APLIKAZIO ARAUAK   

1  Tasa honen zerga egitatea da lurzoruaren zein hiri ordenazioko legeriak exijitutako º

hirigintza lizentziak ematea.

2.  Obrak hasi baino lehen bidezko den baimena eskuratu beharra dago. Baimena udal º

bulegoetan eskuratuko da.

3.  º Baimen bat lortu nahi dutenek eskatu egin behar dute. Eskaeran zehaztu behar dira: 

egin nahi den obra, instalazio, plangintza edo proiektuaren izaera, hedapena, 

kokamendua eta tarifa egoki ezartzeko beharrezko litzatekeen gainerako informazioa.

4  º Ordenantzaren ondorioetarako bidezko tasaren likidazioa egingo da, baimena lortu nahiz 

ez lortu.

5.  º Lizentzia guztiek eman eta sei hilabeteko iraupena dute. Iraungipena espresuki adierazi 

beharrik ez dago. Lizentziaren titularrak aipatu epea iragan ondoren baimendutako 

egintza burutu nahi izango balu lizentzia berria eskatu beharra dauka.

6.  º Baimen baten iraungitze-deklarazioak ez dio titularrari eskubiderik ematen likidatutako 

tasan murrizketa jasateko edo hura aipatu lizentzi jabeari itzultzeko.

7.  º C ataleko tarifei dagokienez, Udalak Udaletik kanpoko profesionalen aholkamendu 

teknikoa eskatzea beharrezkoa duenean, hain zuzen ere Udalak ez daukalako eginkizun

hori burutuko lukeen funtzionario edo soldata finkoko profesionalik eta espedientean 

titulazio jakin bat duen norbaitek informatu behar duelako, interesatuak ordaindu beharko

ditu aipatu profesionalen ordainsariak, Ordenantzaren tarifak aplikatzearen ondoriozko 

ordainen kaltetan izan gabe.

8.  Hasierako proiektuarekiko aldaketa nabarmena badago, interesatuak Tolosako udalariº

azaldu behar dio egoera. Kasu horretan, tasaren %10a likidatuko zaio.
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2.1.2.2. AURRETIAZKO KOMUNIKAZIOA

COMUNICACIÓN PREVIA DE DE LAS OBRAS O DECLARACIÓN RESPONSABLE EUROAK

2018

A)

A.1 Hasta 3.005,06 € de presupuesto

28

A.2 De 3.005,07 a 6.010,12 € de presupuesto

55,75

A.3 De 6.010,13 a 30.050,61 € de presupuesto

279,10

A.4 De 30.050,62 a 120.202,42 € de presupuesto

A.5 De 120.202,43 a 721.214,52 € de presupuesto

A.6 De 721.214,53 a3.005.060,52 € de presupuesto

547,55

2.896,40

5.792,85

A.7 Más de 3.005.060,53 € de presupuesto 8.685,15

APLIKAZIO ARAUAK   
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1  Tasa honen zerga egitatea da kontrol jarduera administratiboak egitea, aurretiazko º

baimen edo kontrolari lotuta ez dauden jarduerak direnean. 

2.  º Baimen bat lortu nahi dutenek eskatu egin behar dute. Eskaeran zehaztu behar dira: 

egin nahi den obra, instalazio, plangintza edo proiektuaren izaera, hedapena, 

kokamendua eta tarifa egoki ezartzeko beharrezko litzatekeen gainerako informazioa.

3.  Tolosako udalak autolikidazio bidez kudeatu ahal izango du tasa, aurretiazko baimena º

edo kontrola eskatzerako momentuan.

4.  Hasierako proiektuarekiko aldaketa nabarmena badago, interesatuak Tolosako udalari º

azaldu behar dio egoera. Kasu horretan, tasaren %10a likidatuko zaio. 

2.1.3. Establezimenduak irekitzeko baimenak.  

Kasu honetan, zerga egitateak dio: 

“Tasa  honen xedea establezimenduak irekitzeko lizentziak  ematea da,  bai  eta  sektoreko
legerian jasotako baldintzak bete izana egiaztatzeko jarduera egitea ere, aurretiazko baimen
edo kontrolari lotuta ez dauden jarduerak direnean.”

Bi epigrafetan banatzea proposatzen da: 

- baimena behar duten jarduerak

- aurretiazko komunikazioko jarduerak.

Aurretiazko komunikazioko kasuetan, autolikidazio bidez kudeatu ahal izatea proposatzen
da. 

2.1,3,1 LICENCIAS DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS SEGÚN ANEXO 2.A. DE LA LEY 3/98 
GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

EUROAK
2017

A)

A.1 Estaciones de servicio (8) 773,95

A.2 Comercios y almacenes (7) 405,80

A.3 Establecimientos hosteleros (puntos 15 al 16) 572,00

Salas de juego 5.217,20

Salas de Fiesta y discotecas 15.660,80

Salas de Bingo y Casinos 15.660,80

28



OHIZKO  OSOKO BILKURA
2017.10.31

Cafeterías y bares de categoría especial (Pubs) 7.841,10

Restaurantes: 2.088,90

Otros bares 1.049,55

A.4 Industrias y aquellos que estén en los puntos del 1 al 6 y del 10 al 14 y 19 773,95

A.5 Explotaciones ganaderas (punto 17-18) 186,10

A. 6. Instalacines complementaria (punto 9, 20 del Anexo) 202,50

A.7 En el supuesto de que las superficies de los locales fueran superiores a 100 m², las tarifas a 
aplicar serían el doble (excepto en el punto A.3)

En superficies mayores a 200 m2, el triple.
B)En cambEn los cambios de titularidad de la actividad, sin modificación o ampliación de la actividad, se 

liquidará la mitad de la tarifa.

APLIKAZIO ARAUAK   

1.  º Tasa honen xedea establezimenduak irekitzeko lizentziak ematea da

2.  º Ordainarazpenaren ondorioetarako, irekitzeko lizentzia behar duten establezimendu

edo lokalak honako hauek dira:

a) Lehen instalazioak.

b) Lokalen lekualdaketak (larrialdietan gertatutakoak izan ezik), bidezko lizentziaren jabe

direnean.

c) Negozio-eskualdatze edo zesioak eta establezimenduaren jabe aldaketak, nahiz eta

bertan garatzen den jarduera ez aldatu. 

d) Jarduera-aldaketak, nahiz eta izenik, titularrik eta lokalik ez aldatu.

e) Jarduera-zabalkuntzak; jarduera ekonomikoen gaineko zergaren kuotetan gehikuntzak

(zerga erreformaren ondoriozkoak izan ezik) daudenean jarduera-zabalkuntza dago. 

f) Lizentzia behar duten jardueren legeztatzea

3.  º Zerga ordaindu beharra industria, merkataritza, lanbide edo jarduerak sortarazten du.

Eta sortuko da, hain zuzen ere, titularrak alta, lekualdaketa, eskualdaketa, negozioa

uztea,  jarduera aldaketa edo zabalkuntza gauzatzen duenean edo gauzatu beharko

lukeenean, zerga industrialaren gaineko lizentzia fiskalaren ondorioetarako, edo jarduera

burutu behar den lokalaren erabilera edo zabalkuntza gertatzen den unean.
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4.  º Obrengatik  jatorrizko  lokalean  egindako  aldi  baterako  irekitzeak,  lekualdaketak

iraungo duen hilabete edo zatikien proportzioan likidatuko da.

5.  º Exakzio hau ordaindu behar duten pertsonek lizentzia eskaera egin behar dute.

Eskaeran,  Ordenantza  honetako  eskubideen  likidazioa  egiteko  beharrezkoa  den

informazioa  adierazi  behar  dute  eta  era  berean  lizentzia  emateko  espedientea

tramitatzeko premiazkoak diren dokumentuak aurkeztu behar dira. 

6.  º Lizentzia eskaerak ikusita, dagokion eskubideen likidazioa egingo da, eta onetsia

izan ondoren, interesatuari jakinaraziko zaio, hark 15 eguneko epearen barnean ordain

dezan. Aipatu epea iragan ondoren premiamenduzko prozedurari helduko zaio kobrantza

egin ahal izateko. 

7.  º Eskubideen likidazioak ez dakar  jardueraren legeztapena.  Jarduera  legeztatzeko

lizentzia ematean jarritako betebehar eta baldintza guztiak bete behar dira.

8.  º Lizentziek eta ordainduriko eskubideek balioa galduko egingo dute eman eta handik

hiru hilabetera establezimendu edo lokalak ireki ez badira, edo ireki ondoren berriro

ixten badira edo sei hilabeteko epean jarduera ekonomikoen gaineko zergan baja izan

badira;  salbuespen  izango  dira  ezinbesteko  kasuak,  kontuan  izanik  planteatutako

arrazoiak  edo  irekitzea  atzeratzera  edo  denboraldi  batez  ixtera  behartzen  duten

zirkunstantziak. 

9,  Se  entienden  por  instalaciones  complementarias  las  salas  de  calderas,º

instalaciones de aire acondicionado, instalaciones de c maras frigor ficas, dep sitosá í ó

para  almacenamiento  de  combustibles  l quidos,  centros  de  transformaci n,í ó

instalaciones de radiodiagnostico m dico ect..asociadas a otra actividad principal. é

2.1.3.2 COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS SEGÚN ANEXO 2.B. DE LA LEY 
3/98 GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

EUROAK
2018

A) TARIFA GENERAL Y MÍNIMA

A.1 Garages (punto 5 del Anexo) 405,80

A.2 Comercios (punto 3) 405,80

A.3 Servicios (puntos 6, 7 y 13 del Anexo) 581,70

A.4 Industrias y aquellos que estén en los puntos 1,2,4,14 773,95
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A.5 Explotaciones ganaderas (putno 9)

A.6 Instalaciones complementarias (punto 10,11 y 12)

186,10

202,50

A.7. Hostelería (punto 8)

A.7.1 Restaurantes: 1.569,25

A.7.2 Otros bares y degustaciones de café o similares 1.049,55

C)En cambEn los cambios de titularidad de la actividad, sin modificación o ampliación de la actividad, se 
liquidará la mitad de la tarifa.

APLIKAZIO ARAUAK   

1.  º Tasa honen zerga egitatea sektoreko legerian jasotako baldintzak  bete  izana

egiaztatzeko jarduera egitea da, aurretiazko baimen do kontrolari lotuta ez daudenean.

2.  Jarduera hasi aurretik Tolosako udalari beharrezkoak diren dokumentuak aurkeztuº

beharko dira, bere izaera, luzapena eta esparrua ezagutzeko. 

3.  Tolosako udalak  autolikidazio  bidez  kudeatu  ahal  izango du tasa,  aurretiazkoº

baimena edo kontrola eskatzerako momentuan. 

4.  º Obrengatik  jatorrizko  lokalean  egindako  aldi  baterako  irekitzeak,  lekualdaketak

iraungo duen hilabete edo zatikien proportzioan likidatuko da.

2.1.4. Auto-taxi eta gainerako akura ibilgailuen lizentziak eta baimenak
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2.1.6. Hondakinen bilketa eta ezabaketa

Tarifei dagokienez, % 5eko igoera proposatzen da.

2.1.7. Hilerria  
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2.1.8. Ibilgailuak bide publikotik kentzea eta jasotzea  

2.1.12. Udal kirol instalazioak  
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2.1.16. Zuloaga Txiki aterpea  

2.1.20. Tolosako ingurumen zentroa  

Kentzea proposatzen da, kurtso horiek ez direlako ematen jada.
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2.1.21. Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentzia

Gizarte zerbitzuetako buruak hala eskatuta, logela konpoartituak kentzea proposatzen da, gaur
egun ez daudelako. 

Bestalde, “pertsona zesionaduna” jartzen duenean, “pertsona zesiodunaren familia unitateko” jarri
behar da. 

Ondorioz, hauexek izango dira tarifak:  

2.1.23.Kartografia
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9. Ordenantza  honen aldaketa  2018rako:
jabari  publikoaren  erabilera
pribatiboari  eta  aprobetxamendu
bereziari dagokion tasarena.

9.  Modificación  para  el  año  2018  de  la
ordenanza reguladora de tasas por la
utilización  privativa  o  el
aprovechamiento especial del dominio
público local.

Jarraian, Ogasun batzordeak 2017ko urriaren 25eko diktamenaren arabera, Udalbatzak, aho
batez, 

ERABAKI DU

Lehen.- Ogasun batzordeak aurkezturiko diktamena, 2018rako jabari publikoaren erabilera
pribatiboari  eta  aprobetxamendu  bereziari  dagokion  tasaren  ordenantzaren  aldaketari
dagokiona, behin-behingoz bere egitea.

Bigarren.- Hartutako  akordioa  eta  bideratutako  espedientea  jendaurrean  jartzea  hogeita
hamar  eguneko  epez,  Gipuzkoako  Hazienda  Lokalak  arautzen  dituen  uztailaren  5eko
11/1989  zk.dun  Arau  Foralak  agindu  bezala:  Udaletxeko  iragarki  taulan,  Gipuzkoako
Lurralde Historiko boletinean eta egunkaririk zabalduenetako batean iragarkia argitaratuz.

Hirugarren.- Aipatutako erabakia behin betikoa jotzea beste erabakirik hartu beharrik gabe,
jendaurreko erakustaldi hori inolako erreklamaziorik jaso gabe agortu bada.

Hala  ere,  erabaki  diren  akordio  bat  edo  batzuk  erreklamazio  xede  bihurtzen  badira,
Udalbatzak  horiei  buruzko  erabakiak  hartzera  joko  du,  aurkeztu  diren  erreklamazioei
buruzko ebazpenak emanez edo aipatu aldaketen behin-betiko testua onetsiz.

Alabaina,  ez  da  erabaki  berririk  hartu  behar  izango  jendaurreko  erakustaldiaren  barru
erreklamazio xede izan ez den edo ez diren akordioei buruz, akordio horiek behin-betikoz
onartutakotzat joko baitira.

Aipatutako diktamena

8.- 2018rako Jabari publikoaren erabilera pribatiboari eta aprobetxamendu bereziari
dagokion tasaren ordenantzaren aldaketa

2018  urterako  Tolosako  udaleko  Jabari  publikoaren  erabilera  pribatiboari  eta
aprobetxamendu bereziari dagokion tasaren ordenantzan ondorengo aldaketak aztertu dira: 

 Zerga tipoa %1,7 igotzea

 Tasa hau ordaindu beharrik ez dutenak: 

1. Estatua, autonomia erkidegoak eta udal entitateak, udal jabariaren erabilera partikularra
edo  aprobetxamendu  bereziarengatik,  zuzenean  ustiatzen  dituzten  komunikabideetako
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zerbitzu  publikoen  aprobetxamenduengatik  eta  zuzen-zuzenean  herritarren  segurtasun
edo defentsari interesgarriak zaizkion guztiengatik.

2. Onura publikokotzat jotako fundazio eta elkarteak nahiz interes orokorreko helburuak
lortu  asmo dituzten gainerako entitateak,  baldin  eta  Eusko Jaurlaritzaren edo Tolosako
Udalaren erroldetan hala ageri  badira,  edo ikastetxe publikoek edo hezkuntza itunetara
bildutako ikastetxe pribatuenak udal jabariaren erabilera partikularra edo aprobetxamendu
berezia egiteagatik baltzuaren xedeari dagokion ekintzaren bat egiteko.

Eranskin bakoitzari dagokionez:

2.2.1. Udaleko bide publikoetako lursailak merkantzia, eraikuntzako materiala, obra-
hondakinak,  hesiak,  eskorak,  aldamioak  eta  antzeko  instalazioekin  erabiltzeagatik
ordaindu beharreko tasa. 

Ondorengoa kentzea proposatzen da: 

Udalak, Gobernu Batzarraren erabakiz, hobariak ezarri ahal izango ditu tasa honen subjektu
pasiboaren alde, baldin eta subjektu pasibo horrek Udalari kontraprestaziorik ematen badio.

2.2.2.  Ibilgailuen  sarbidea  espaloitik  eta  aparkamendu  erreserba  bide  publikoan:
aparkatze esklusiboa, ibigailuen gelditzea, edozein eratako merkantzien karga lanak
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2.2.3. Azokak

2.2.5. Udaleko bide publikoetako lurzoru, lur gain eta lur azpiaren ea gainerako lursail
publikoen erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia  

Lehen, 8. apartatuak honakoa zion: “ Aurrekoetan ikusi ez diren kasuetan, Udalak zehaztuko
du  prezioaren  zenbatekoa,  xehetasun  eta  berezitasun  guztiak  kontuan  izanda”.  Kopuru
zehatza jartzea proposatzen da, industriagunea eta ez industriagunea bereiziz. Igogailuekin
lurzorua okupatzeagatik kobratzen den tasa ere bertan isladatzea proposatzen da.
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2.2.7. Ferialekua eta Zerkausi

Ondorengoa kentzea proposatzen da: 
Gobernu Batzarrak, udal interesa dela-eta, tasa ordaindu beharko ez duten kasuak aztertuko ditu.

2.2.8.   Postuak herriko jaietan eta ferietan  
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2.2.9. Kultur Etxea eta Udalaren beste zenbait higiezin

2.2.10.   Ibilgailuen aparkaldi mugatua bide publikoan  
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2.2.12.   Herri baratza  

10. Ordenantza honen aldaketa 2018rako:
prezio publikoena.

10.Modificación  para  el  año  2018  de  la
ordenanza reguladora  de  los  precios
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públicos.

Jarraian, Ogasun batzordeak 2017ko urriaren 25eko diktamenaren arabera, Udalbatzak, aho
batez, 

ERABAKI DU

Lehen.- Ogasun batzordeak aurkezturiko diktamena, 2018rako prezio publikoaren gaineko
zergaren ordenantzaren aldaketari dagokiona, behin-behingoz bere egitea.

Bigarren.- Hartutako  akordioa  eta  bideratutako  espedientea  jendaurrean  jartzea  hogeita
hamar  eguneko  epez,  Gipuzkoako  Hazienda  Lokalak  arautzen  dituen  uztailaren  5eko
11/1989  zk.dun  Arau  Foralak  agindu  bezala:  Udaletxeko  iragarki  taulan,  Gipuzkoako
Lurralde Historiko boletinean eta egunkaririk zabalduenetako batean iragarkia argitaratuz.

Hirugarren.- Aipatutako erabakia behin betikoa jotzea beste erabakirik hartu beharrik gabe,
jendaurreko erakustaldi hori inolako erreklamaziorik jaso gabe agortu bada.

Hala  ere,  erabaki  diren  akordio  bat  edo  batzuk  erreklamazio  xede  bihurtzen  badira,
Udalbatzak  horiei  buruzko  erabakiak  hartzera  joko  du,  aurkeztu  diren  erreklamazioei
buruzko ebazpenak emanez edo aipatu aldaketen behin-betiko testua onetsiz.

Alabaina,  ez  da  erabaki  berririk  hartu  behar  izango  jendaurreko  erakustaldiaren  barru
erreklamazio xede izan ez den edo ez diren akordioei buruz, akordio horiek behin-betikoz
onartutakotzat joko baitira.

Aipatutako diktamena

2018 urterako Tolosako udaleko zerbitzuak eman edo udal jarduerak burutzeagatiko prezio 
publikoak arautzen dituen ordenantzan ondorengo aldaketak aztertu dira: 

3.1.2. Udal garraio zerbitzua

Prezio publikoa izatez uzten du, beraz, 
kentzea proposatzen da:

3.1.2. Servicio de transporte 
municipal  

Deja de ser un precio público, por lo que
se propone quitarlo.

3.1.3. Txuleta festaren otordua

Tolosako udalak antolatzen duen Txuleta
Festan  otorduetarako  txartelak  saltzen

3.1.3.  Comida  y  cena  fiesta  de  la
chuleta  

En  Txuleta  Festa  organizado  por  el
Ayuntamiento  de  Tolosa,  se  venden
tickets para las comidas y cenas.  Los
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dira.  Txartel  horien  prezioak  prezio
publikoak  dira,  beraz,  hemen  onartzea
proposatzen da.

precios  de  esos  tickets  son  precios
públicos,  por  lo  que  se  propone
aprobarlo aquí. 

2018

Otorduetako txartela Ticket para comida/cena 45 euro (BEZa barne)

3.1.Zinea

%  1,7  eko  igoera  orokorra  aplikatzea
proposatzen  da  eranskin  honetako
tarifei.

3.1.2. Cine  

Se propone aplicar  a  las  tarifas  el
aumento general del 1,7%.

11. Itxitako ekitaldiko fakturen onarpena. 11.Aprobación  de  las  facturas  del
ejercicio cerrado.

Jarraian, Udalbatzak, aho batez, berea egin du Ogasun Batzordeak 2017ko urriaren 25ean 
jaulkitako diktamena:

“Abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauaren 61.artikuluaren arabera,  Gipuzkoako Lurralde
Historikoko  Toki  Erakundeen  Aurrekontuei  buruzkoa,  kontabilitate  ekitaldia  bat  dator
aurrekontu-ekitaldiarekin.  Jarraian  zehazten  den  faktura  hau  2017ko  ekitaldian  jaso  da,
baina 2016ko ekitaldiko faktura data du.

HARRERA DATA FTRA. DATA PARTIDA HORNITZAILEA FTRA. ZK. KONTZEPTUA KOPURUA

2017-09-19 2016-12-07 0800.220.00.332.1
0

ZINET MEDIA GROUP SN/2016/00002623
5

Aramburu  helduen  liburuegirako  “Muy  Interesante”
aldizkariaren 2016ko harpidetza

29,40 €

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko
21/2003 Foru Arauaren 46.artikuluak xedatutakoaren arabera, ekitaldiko aurrekontu orokorra
abenduaren 31n itxiko da ordu arte aintzatetsitako eskubideei eta betebeharrei dagokienez. 

2016ko  abenduaren  31an  aipatutako  obligazioak  onartu  gabe  zeuden  eta  2017ko
aurrekontutik onartuko dira. Beraz, faktura hauek onartzeko eskumena Plenoari dagokio.

Hori  guztia  ikusirik,  batzordeak  aho  batez  diktaminatu  du  itxitako  ekitaldiko  faktura  hau
Osoko Bilkurara bidaltzea, onar dezan.”
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12. Dekretu  hauen  berri  ematea:
1877/2017  (2017/11  transferentzia
kreditua),  1881/2017 (2017/12  kreditu
gaikuntza)  eta  1883/2017  (2017/13
kreditu gehigarria).

12.Dar cuenta de los decretos 1877/2017
(transferencia  de  crédito  2017/11),
1881/2017  (habilitación  de  crédito
2017/12) y 1883/2017 (crédito adicional
2017/13).

Partehartzeak:

… Begoña Tolosa Mendia, Ogasun batzordeburua: Gai hau ez dago bozkatu beharrik baizik eta
egin  diren  hiru  kredituen  aldaketen  hauen  berri   plenoari  jakinarazten  zaio.  11.a
transferentzi  kreditua  da  eta  azpiegituren  mantenimendutik  4.000  €  ingurumen  jarduerei
aurre  egiteko,  Iurramendiko  baratzaren  txabola   teilatua  konpontzeko.  12.  a  gehikuntza
modalitatekoa da eta aurreikusitakoz aparte jaso ditugu 17.734,00 €; Eusko Jaurlaritzatik
jaso ditugu 4.434,00 €  Gizarte Zerbitzuetara pasako direnak, eta Gipuzkoa Foru Aldunditik
13.300,00 € Berdintasun sailera pasako direnak  martxan dauden bi proiektu jorratzeko. 13.
kreditu aldaketa gehigarria da eta  34.262,00 € finantzatuko direnak gerakinetatik, alkateak
duen  eskumena  erabiliz.  Kasu  honetan  diru   banaketa  honela  egingo  da:   5.000,00€
erabiliko dira Oriaburu etxean Co-working-ean komunikazioarako; Santa Maria elizako bisita
gidatuetarako erabili diren 1.845,00€ eta azoketan jarduerei berriei aurre egiteko 3.912,00 €
eta hemen barne jarduera berri bezala daude Sagardo Fest, Euskal Herriko Unibertsitateko
Udako Ikastaroak “Azoka eta egungo gizarte urbanoaren beharrak” e. a.. Jaietan 17.960.00€
pabiloi baten alokairurako. Hauek dira 11, 12 eta 13. kreditu aldaketak.

- - - - - - - - - - 

Kontuhartzaileak,  2017ko  aurrekontuari  dagozkion  11.,  12.  eta  13.  kreditu  aldaketarako
espedienteen kontu eman du.

Hamaikagarren  espedientea  kreditu  transferentzia  modalitatean  egin  da,  eta  kreditua
transferitzen eta jasotzen duten partidak hauek dira:

Kreditua transferituko duten gastu partidak (bajak)

Partida Izena Hasierako
kreditua

Murrizketa Amaierako

kreditua

1 0700.210.01.153.20 2017 AZPIEGITUREN 
MANTENIMENDUA. BIDE 
PUBLIKOA

200.000,00 4.000,00 196.000,00

GUZTIRA 200.000,00 4.000,00 196.000,00

Kreditua jasoko duten gastu partidak (altak)
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Partida (*) Izena Hasierako
kreditua

Gehikuntza Amaierako

kreditua

1 1100.226.08.172.00 2017 INGURUMEN JARDUERAK. 
INGURUMENA

50.700,00 4.000,00 54.700,00

GUZTIRA 50.700,00 4.000,00 54.700,00

Hamabigarren  espedientea  kreditu  gaikuntza  modalitatean  egin  da,  eta  guztira  17.734
eurokoa izan da. 

2017ko aurrekontuan kredituak gaitzeko proposamena

Gastuen partida Azalpena Zenbatekoa

1 1400.226.06.231.60 2017 JARD.SOZIO-KULTURAK.BERDINTASUNA 13.300,00

1 0500.480.01.231.40 2017 FAMILIEI.GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAK 4.434,00

GAITU BEHARREKO KREDITUAK GUZTIRA 17.734,00

2017ko aurrekontuko kreditu gaikuntzaren finantzaketa

Kod. Sarreren partida Azalpena Zenbatekoa

a 2 410.01 2017 EUSKO JAURLARITZAREN TRANSFEREN.ARRUNTAK 4.434,00

a 2 420.99 2017 DIPUTAZIOAREN BESTE TRASNFEREN.ARRUNTAK 13.300,00

FINANTZAKETA GUZTIRA 17.734,00
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Hamahirugarren  espedientea  kreditu  gehigarrien  modalitatekoa  izan  da,  eta  kredituen
gehikuntza, guztira, 34.262 eurokoa da. Kreditu aldaketa honekin ez da gainditzen Alkateak
duen eskumena 2017an kreditu gehigarriak onartzeko. 

Partiden aldaketen xehetasuna hau da:

Gastuen

partida

1. Azalpena Kredituak

Egungoak Aldaketak Behin betikoak

1 1000.200.01.342.30 2017 LURREN ERRENDAMENDUAK. 
BERAZUBIKO ESTADIO

1.400,00 2.700,00 4.100,00

1 1100.226.03.430.20 2017 KOMUNIKAZIOA. ORIABURU 0,00 5.000,00 5.000,00

1 1100.226.06.431.10 2017 JARD.SOZIO KULTURALAK. FERIA ETA 
AZOKAK

92.600,00 3.912,00 96.512,00

1 1100.226.99.432.00 2017 HAINBAT GASTU. TURISMOA 13.000,00 1.845,00 14.845,00

1 0700.625.99.153.40 2017 EKIPAMENDUA. ZERBITZU 
OROKORRETAKO LANTALDEA

53.100,00 2.245,00 55.345,00

1 0400.624.01.130.00 2017 UDALTZAINGOAREN IBILGAILUAK 25.000,00 600,00 25.600,00

1 0800.201.01.338.00 2017 ERAIKINEN ALOKAIRUAK. JAIAK 29.040,00 17.960,00 47.000,00

GUZTIRA 214.140,00 34.262,00 248.402,00

Kod. Partida Azalpena Zenbatekoa

a 2 870.01 2017 ALTXORTEKIKO GERAKINA 34.262,00

FINANTZAKETA GUZTIRA 34.262,00

Plenoa jakinaren gainean geratu da.

13. 2017/14  kreditu  gehigarriaren
hasierako  onarpena.
Egonkortasunaren  txostenaren
jakinarazpena.

13.Aprobación  inicial  del  crédito
adicional  2017/14.   Comunicación  al
Pleno  del  informe  sobre  estabilidad
presupuestaria
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Jarraian, Udalbatzak, aho batez, bere egin du Ogasun Batzordeak 2017ko urriaren 25ean
jaulkitako diktamena, akordio bihurtuz: 

“2017/14  kreditu  aldaketarako  espedientea,  kreditu  gehigarrien  bidez.  Hasierako
onarpena.   

Udal honen aurtengo aurrekontuaren barnean kreditu gehigarrien bidez kredituak aldatzeko
izapidetzen ari den 14/2017 espedientea aztertu da.

Kreditu gehigarriak finantzatuko dituzten sarrerak bat datoz espedienteari aplikagarria zaion
araudian aurreikusitakoekin, eta oso-osorik finantzatzen dute gastu gehikuntza.

Halaber, kontuhartzaileak egindako aldeko txostena ere aztertu da.

Azaldutako guztiarengatik, eta kreditu aldaketak finantzaketa nahikoa eta egokia duela kontuan
hartuz, batzorde honek diktaminatu du aipatutako espedientea ontzat ematea eta organo 
eskudunari proposatzea kreditu gehigarriak, 500.000 eurokoak, behin betiko onar ditzala”

14. Onartzea  2017ko  diru-laguntzen
eranskina aldatzeko proposamena.

14.Aprobación  de  la  propuesta  de
modificación  del  anexo  de
subvenciones del 2017.

1) Tolosako Udalak, 2017ko aurrekontuetan, Euskara Zerbitzuaren diru laguntzen partidan,
“erabilera lan munduan” atalean, kopuru bat aurreikusi zuen, besteak beste, Tolosa & Co
elkartearekin  lankidetzako  hitzarmen  bat  egiteko  asmoarekin,  beti  ere  euskara
normalizatzeko ekintza proiekturen bat bideratzeko bere bazkideen artean.

Orain,  Tolosa&Co  elkarteak  asmoa  azaldu  du  euskara  erabiltzeko  plan  bat  egiteko  eta
zabaltzeko bere kideen artean. 

Hortaz, Euskara Zerbitzuaren 2017ko udal aurrekontuko diru laguntzen 0900.481.01.335.10
partidako  “Erabilera  lan  munduan”  ataletik  7.300  euro  ateratzea  diktaminatu  da  eta
nominatibo bezala izendatzea Tolosa &Co elkartearentzat, euskararen erabilera plangintza
aurrera eraman dezan. 

2) Euskal Fondoa erakundeak “ur edangarriraen sistema zabaltzea. La Cañada eta San Luis
Tonitzul. I.fasea.Raxruha, Alta Verapaz, Guatemala” proiektua aurrera eraman behar du.

47



OHIZKO  OSOKO BILKURA
2017.10.31

2017ko ekainaren 9ko Gizarte Politikako Batzorde Informatiboak 2017an Tolosako udalak
proiektu hori kofinantzatuko zuela irizpidetu zuen. Horretarako,  7.055 €ko diru- ekarpena
egin behar zaio. 

Hori  dela  eta,  Euskal  Fondoa erakundeari  bere ekimenak burutzeko 0500.491.01.231.00
partidako  “Nazioarteko  dirulaguntzak”  ataletik  7.055  euro  ateratzea  diktaminatu  da  eta
nominatibo bezala izendatzea Euskal Fondoa erakundearentzat. 

Beraz, honela geratuko ziren:

Hau guztia ikusirik, proposamena  bozkatu egin da, bertaratutako guztien aldeko botoekin,
dirulaguntzen eranskina aldatzeko proposamena onartu egin da.

15. Kontu ematea 2017ko aurrekontuaren
exekuzioari  buruz  (urtarriletik
irailera).

15.Dar  cuenta  de  la  ejecución  de  los
presupuestos  del  2017  (de  enero  a
septiembre).

21/2003  Foru  Arauaren  64.  artikuluak  ezarritakoari  jarraituz,  Kontuhartzaileak  2017ko
aurrekontuaren  lehen  hiru  hiruhilabetekoaren  (urtarriletik  irailera,  biak  barne)  exekuzioari
buruzko ondorengo dokumentuak aurkeztu ditu: 

 Sarrerak, kapituluka eta partidaka
 Gastuak kapituluka, kontzeptuka eta organuka

Dokumentuak aktari atxikituta gelditzen dira (1.eranskina).

Lehen seihilabeteko  informazioa  aurkezteko  erabili  ziren  egitura  berdineko  dokumentuak
erabili dira, Udalbatzak beste informaziorik eskatzen ez duen bitartean.

Udal batzarreko kideak jakinaren gainean geratu dira.

16. Tolosako  EHBildu  alderdiak
aurkeztutako  mozioa,  “Kalitatezko
autobus  zerbitzu  baten  alde,
murrizketarik ez” lelopean.

16.Moción  presentada  por  la  coalición
EHBildu  de  Tolosa:  “Kalitatezko
autobus  zerbitzu  baten  alde,
murrizketarik ez”
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Lehenik eta behin Idazkariak EHBildu alderdiak aurkeztu duen mozioa irakurri du. Honela
dio: 

KALITATEZKO AUTOBUS ZERBITZU BATEN ALDE, MURRIZKETARIK EZ

Glpuzkoako  Aldizkari  Oflzialean,  2017ko  irailaren  7an,  bidaiarien  garraio  erregular
iraunkorreko  zerbitzu  publikoa  (Tolosa,  N-l  eta  Buruntzaldea  eta  Donostiako  loturak
izenekoa-)  argitaratu  zuen.  Argitaratutakoaren  arabera,  onartutako  aurreproiektua
jendaurrean erakutsi zen hilabeteko epean. Epe horretan, edozein pertsona edo entitatek
egoki irizten dituen alegazioak egitea zuen aurreproiektuari.

2017ko urriaren 6an Foru Aginduaren bidez, ebatzi zuen luzatzea 2017ko urriaren 23ra arte
alegazioak eta oharrak aurkezteko epea. Agerikoa da zerbitzu honen esleipena ez dela egin
kontuan  edukita  herritarrei  zor  diogun  errespetua,  eta  ez  dela  konpontzen  zuzenketa
batzuekin. Berriro atera behar dela, aldez aurretik kontuan edukita eragile guztiak, hau da,
udalerriak, sindikatuak eta erabiltzaileak.

Esan,  martxan dagoen zerbitzuaren esleipenaren antolaketa  burutu  zenean parte  hartze
prozesu  sakon  bat  sustatu  zela  GFAren  aldetik.  Horrela,  herriz  herri  erabiltzaile  eta
udaletxeetako  iritzi  eta  beharrak  jasoak  izan  ziren  bai  ordutegi  zein  ibilbidearen
egokitzapenak kontutan hartzeko helburuz.

Autobus zerbitzu honek 40.000 tik gora tolosarri eman dio zerbitzu 2016. Urtean eta urtez
urte erabiltzaile kopurua igotzen doa %2 batean hain zuzen. Hori déla eta ulergaitza egiten
da zerbitzuen murrizketa hau egin nahi izatea.

Tolosaren kasuan, murrizketa hauek oso esanguratsuak dira, Donostiara doazen zuzeneko
zerbitzuen maiztasuna 30 minututik  60 minutura pasatzen baitira  eta  egunean zehar  33
izatetik 18 izatera pasatzen dira. Hori gutxi ez eta lehen ordutan unibertsitatera doazen 8
zerbitzuetatik 4 desagertzen dira, gazteak unibertsitatera joateko aukerak murrizten.

Esan gabe doa,  aurreikusten diren zerbitzu murrizketak ez direla  onargarriak,  ikuspuntu
ekonomizista  batetik  ezarrita  daudelako.  Eta  ez  duela  kontuan  edukitzen  herritarren
beharrak mugikortasun jasangarriaren ikuspuntutik.

Mozioa

- Tolosako udalbatzak eskatzen dio Gipuzkoako Foru Aldundiari bertan behera utzi dezala
Tolosa, N-l, Buruntzaldea eta Donostiako loturak izeneko zerbitzuaren esleipena.

- Tolosako udalbatzak eskatzen dio Gipuzkoako Foru Aldundiari ireki dezala prozesu bat
sindikatuekin,  erabiltzaileekin  eta inplikatutako udalerriekin  zerbitzua berriro  esleitzeko
aldera.

Jarraian, EAJ-PNV alderdiak aurkeztutako mozioa irakurri da. Honela dio: 

“KALITATEZKO AUTOBUS ZERBITZU BATEN ALDE, MURRIKETARIK EZ

Gipuzkoako  Aldizkari  Ofizialean,  2017ko  irailaren  7an,  bidaiaren  garraio  erregular
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iraunkorreko  zerbitzu  publikoa  (Tolosa  N-1  eta  Buruntzaldea  eta  Donostiako  loturak
izenekoa) argitaratu zuen. Argitaratukoaren arabera, onartutako aurreproiektua jendaurrean
erakutsi zen hilabeteko epean. Epe horretan, edozein pertsona edo entitatek egoki irizten
dituen alegazioak egitea zuen aurreproiektuari.

2017ko urriaren 6an Foru Aginduaren bidez, ebatzi zen luzatzea 2017ko urriaren 23ra arte
alegazioak eta oharrak aurkezteko epea.

Autobus zerbitzu honek 40.0000tik gora tolosarri eman dio zerbitzu 2016.urtean eta urtez
urte erabiltzaile kopurua igotzen doa %2a, hain zuzen.

Tolosaren kasuan, murrizketa hauek oso esanguratsuak dira,  Donostiara  doazen herrien
arteko autobus zeritzuen maiztasuna 30 minututik 60minutura pasatzen baitira eta egunean
zehar 33 izatetik 18 izatera pasatzen dira.  Hori gutxi ez eta lehen ordutan unibertsitatera
doazen 8 zerbitzuetatik 4 desagertzen dira.

Horiek horrela, ondorengo mozioa proposatzen dugu onartzeko:

1. Tolosako Udaleko Osoko bilkurak Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketa Sailari eskatzen
dio Tolosaren konektagarritasuna bermatzeko Donostiarekin eta Buruntzaldea osoarekin
hiriarteko Autobus-zerbitzuaren bitartez, arreta berezia eskainita puntako lanorduei eta
eskola-orduei,  eta  zerbitzuak  udalerriko  eta  Buruntzaldea  osoko  biztanleen  benetako
mugikortasunera egokituta.

2. Aurreproiektu honek eragin negatiboa sortarazten duela tolosarrengan eta eskualdeko
herritarrengan. Gainera, aldez aurretik, ez zaie honen beri eman eragindako udalerriei.

3. Garraio  publikoaren  azterketa  sakona  egin  artean  mantedun  ditzala  orain  arteko
zerbitzuak.

4. Tolosako  Udaleko  Osoko  Bilkurak  Gipuzkoako  Foru  Aldundiari  eskatzen  dio  alegazio
epean  egindako  ekarpenak  kontuak  hartzeko  Tolosaldean  Lurraldebusen  zerbitzu
hobetzen jarraitzeko baliagarriak izan daitezke eta.”

Mozioa bozketara jarri da eta, EAJ-PNV(9) eta PSE-EE(1) alderdiko botoekin eta EHBildu
(7) alderdiko aurkako botoekin, Udalbatzak, gehiengoz, mozioa onartu egin du. 

Partehartzeak:

…  Ibai  Iriarte San Vicente (EHBildu):  “Guk aurkeztu genuen mozioaren kontra EAJk beste
mozio bat aurkeztu du, ulertu dut EAJk eta PSOE alderdiak adostutako testua dela. Guk argi
eta garbi adieraziko dugu hemen, mahai gainean, eta, gaur, mozio honetan agertzen direnak
murrizketak dira.  Murrizketak agertzen diren heinean EHBilduren ustez onartezinak dira.
Onartezinak  sakonean  zerbitzu  publiko  bati  murrizketa  oso  handiak  jartzen  zaizkiolako,
baina zerbitzu publiko efiziente bati jartzen zaizkio murrizketak, erabilia den zerbitzu publiko
bati  ezartzen zaizkio murrizketak,  urtez urte erabiltzaile kopurua handitzen doan zerbitzu
bati.  Gutxi  gora  behera  40.000  gora  tolosarrek  behin  edo  bi  aldiz,  sarri  erabiltzen  den
zerbitzu bati jartzen zaizkio murrizketak. Sakonean ez gaude ados, jende askok erabiltzen
duen  zerbitzu  bati  kalte  egiten  diotelako,  kalte  zerbitzuari  eta  kalte  pertsona  horien
eguneroko bizitzari.  Eta formetan ere iruditzen zaigu esperpento bat dela Foru Aldundiak
erabili duen forma. Esperpento bat  udalak ez omen duzuelako jakin izan BOG argitaratua
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izan  arte,  inori  ez zaiolako jakinarazi,  honen berri  ez zaio eman publiko egin den arte.
Azken finean, herriari eta herriei  bizkar emanez hasi den prozesu bat delako murrizketa
guzti  hauena.  Murrizketak gainera  ez dira  nola  nahikoak,  hau da,   33 autobusetik  18ra
jaisten dira zuzeneko zerbitzuak. Lehen orduan, unibertsitatera , ospitalera joaten diren eta
jendez lepo dauden autobus horietatik , 8tik 4ra jeisten da zerbitzua. Kalte nagusiena gazte
askori,  kotxea  ez  daukaten  horiek  eta  mugikortasuna  autobus   zerbitzuen  hauen bidez
bermatzen zaien gazte horiei eragiten die. Beraz, formetan esperpento izan da bat nola egin
diren gauzak.  Mozio  honek belarritik  tiratzea eskatu beharko luke Tolosako udalak Foru
Aldundian dagokion departamentu edo kargu politikoari.  Belarritikan tiratzea formetan ez
direlako gauzak horrela egiten eta sakonean murrizketa hauek ulergaitzak direlako  segur
aski  ikuspegi  ekonomikoengatik  ere.  Zerbitzu  publikoetaz hitz  egiten  dugunean ez dugu
mugatu behar ikuspegi ekonomiko batera soilik , baizik  zerbitzu publikoak zerbitzuak dira
eta publikoak  eta herritarren mugikortasuna bermatu behar da eta defizitarioak izatea ere
badute eta segur aski zifrak ez dituk ikusi baina erabilera ikusita beldurra ematen dit hau
egiteko gaitasuna eta adorea badute zer ez duten egingo Tolosaldean herri txikietara gaur
egun eskaintzen den zerbitzu horrekin.  Gainera zerbitzu hau,  aurreko legealdian,  Martin
Garitano Aldun Nagusia zenean  partehartze prozesu sakon baten bidez indartu zen eta
sakondu zen erabiltzaileei,  herriei  galdetzen noiz eta  zeintzuk ziren gehien behar izaten
zituzten orduak. Murrizketa hauek,berriz,  justu kontrako bideari ekin diote. Hau da, garai
hartan publikoki eta partehartze prozesuaren bidez zerbitzuak inplementatu ziren eta orain
atzeko atetik murrizketak datoz. Justu kontrakoa bi zentzutan. Horregatik ezin dugu onartu.
Ezinbestekoa ikusten dugu irailaren 7an publiko egin zen dekretu hori edo lege formatu hori
etetea, hau da, etetea martxan jarri den prozesu hau ezinbestekoa ikusten dugu eta berria
martxan  jarri  aurretik  herritarrekin  aurreko  legealdian  martxan  jarri  zen  prozesu   bera
garatzea. Ulertzen dut lehenago edo adosten saiatu izatea eta mozio alternatibo honetan
zenbait keinu guri egitea zuekin batera adostu nahi horretan . Murrizketa hitza aipatzen da,
ongi, baina erabat heteroa  iruditzen zaigu zuek aurkeztu duzuen mozioa. Ulertzen dugu
izan ere, EAJ eta PSE dira momentu honetan Gipuzkoako foru aldundiaren ardura politikoa
dutenak eta hau martxan jarri izanaren ardura duzuenak eta ulertzen dugu deserosoa izan
daitekeela etetea edo hemendik zuen alderdikideei eten izan behar izatea edo gaizki egin
dutela edo belarritik tiratzea baina hemen uste dut tolosarren interesen alde gaudela denok
eta zentzu horretan guri dagokigula  esatea gauzak ez direla horrela egiten murrizketa hau
ez dugu onartzen eta horregatik bat egitea guk planteatu dugun, EHBilduk planteatu duen
mozioarekin. Izan ere, zuen mozioan, lehenengo puntuan, bost lerrotako esaldi bakar horri
ez dut ulertzen eta hala dio:
“Tolosako Udaleko Osoko bilkurak Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketa Sailari eskatzen
dio  Tolosaren  konektagarritasuna  bermatzeko  Donostiarekin  eta  Buruntzaldea  osoarekin
hiriarteko  Autobus-zerbitzuaren  bitartez,  arreta  berezia  eskainita  puntako  lanorduei  eta
eskola-orduei,  eta  zerbitzuak  udalerriko  eta  Buruntzaldea  osoko  biztanleen  benetako
mugikortasunera egokituta”  Nik ez dakit zer esan nahi duzuen hain zaila al da martxan jarri
duzuen prozesua eten beharra dago, gaizki egin delako, murrizketak suposatzen dutelako
eta  hemendik  aurrera  prozesu  esleipena  martxan  jartzeko  aurrez  jarri  zen  partehartze
prozesu bera garatzea, hori eskatzea bi esaldi dira, ez dira bost eta puntu gabekoak. Beraz,
ulertzen dut deserosoa dela baina momentu honetan gure herritarren eta gure interesaren
alde, tolosarren alden tokatzen zaigu belarritik tiratzea Gipuzkoako foru aldundian erabaki
hau hartu duen arduradun politiko horri.  Eta horretarako gure mozioa aurkeztu dugu. Bi
hitzetan, gu gurea aurkezten dugu, gurea babesteko eta zuena iruditzen zaigu dela guri,
horixe, ea goxo- goxo aldatzen dugun baina zuenean ez duzue esaten inongo momentuan
etetea eta planteatzen dena da mantendu ditzala orain arteko zerbitzuak. Dena da ahalerak
eta gogoak. Ez. Iruditzen zaigu belarritikan tira behar zaiela, norberaren alderdikoa izanik
ere  edozeinek  egin  ditzake  gauzak  gaizki  baina  egokitzen  zaigu  esatea,  horrela  ez.
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Horregatik  guk  gurea  defendatuko  dugu  ikusten  dugulako  gauzak  argi  eta  garbi  uzten
duelako eta eskatzen duela argi eta garbi hitz egitea.”

... Alkatea:  “Lehenengo   eta  behin  esatea  guk  mozioa  ez  dugula  mozioa  aurkeztu  kontra
egiteko,  baizik  eta  alternatiba  bat  jarri  dugula  mahai  gainean  nolabait  adosteko  modua
bilatzeko, eten kontua adostea pentsatzen genuelako, Sakon sakonean, Ibaik pixkat argitu
du, baina sakon sakonean desadostasun bakarra izanda etetearena. Orain arte emandako
pausoak etetea ezinbesteko baldintzetaz jotzen duzuelako. Egia esan alegazio epea luzatu
baldin  bada  orain  arte,  aurreproiektua  Gipuzkoako  boletin  ofizialean  argitaratu  ondoren
luzatu baldin badute,  partaidetza prozesu hori gauzatzea posible da, eta daukagun helburu
hori  betetzea, etena izan gabe. Beraz, hori izanda zuen baldintzetako bat adostasun batera
ez iristeko. Bestela, mozioaren edukian erabat bat gentozen, hiru alderdiak gainera. Uste dut
Ibaik esan du,  baino nik ere errepikatu egingo dut,  aldaketa egiteko Foru Aldundiak eta
bereziki Mugikortasun sailak erabili  duen modua ez da zilegizkoa. Are eta gehiago, Foru
Aldunditik  beti  luzatzen  diren  mezuak  gobernantza  eredu  onaren  eredu  horren  baitan.
Tolosako Udalak gobernantza on horretan sinisten du eta gainera aplikatzen saiatzen da.
Horrelako aldaketa handi bat egitea autobuseko zerbitzuan, garraio publikoren zerbitzuan,
zuzenean boletinean argitaratzea Eskualdeko udalerriei herriei argibiderik eman gabe ez da
zilegi.  Egia  da,  guk ez genuela  jakin  Gipuzkoa Foru Aldundiak nolabaiteko oharra  pasa
zigulako baizik eta, bereziki,  nik jakin nuen Irurako alkateak ohartarazi ninduelako. Behin
boletinean argitaratuta ondoren epe barrutan geunden baina ez zegoen denbora gehiegirik
eta Tolosako Udalak alegazioa aurkeztu genuen, ondo fundamentua uste dut,  ibaik aipatu
dituen  kontuak  aipatzen.  Beraz  hori  luzatuta  dago  dagoeneko  alegazio  modura  Foru
Aldundira,  dagokion sailera.  Egia  da,  ikusita  alegazio  aurkezten ari  zirela  eta  herrietako
deserosotasuna gaiaren aurrean sailak erabaki zuela alegazio epe hori ere luzatzea. Uste
dut aukera badagoela hasitako prozesu horren baitan posible dela alegazioak egitea. Uste
dut  ez  duzuela  nahi  izan  adostasunera  iritsi,  ez  dagoela  sakonean beste  ezer,  zer  hor
esaten  ditugun gauzak eta  zuek aipatu  dituzuenak alegazioa  esaten dira.  Irakurriko  dut
alegazioaren  azkeneko  aipamena:  “”Azaldutako  guztia  aintzat  hartuta,  uste  dugu  kalte
nabarmena eragiten diela Tolosako eta Tolosaldeko bizilagunen interes orokorrei erabilera
orokorreko  bidaiarien  errepideko  garraio  erregular  iraunkorreko  zerbitzu  publikoaren
emakidaren aurreproiektuak; era berean, ez da egin azterlan zehatzik planteatutako neurri
horiek  egiaz  zer  eragin  izango  duten  jakiteko,  eta  tartean  diren  udalek,  enpresek  eta
kolektiboek ez  dute  parte  hartu  aurreproiektua  mamitzeko  prozesuan.  Beraz,  hori  guztia
kontuan izanda, Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako
Sailari eskatzen diogu berriro azter dezala proposamena eta ez ditzala murriztu maiztasunak
eta geltokiak; izatekotan, lehendik daudenak manten ditzala eta, horrela badagokio, gehiago
jar ditzala, Gipuzkoan garraioaren egoerari buruzko azterlan zorrotza eta zehatza egiten den
artean,  beti  ere  tartean  diren  kolektibo  guztien  iritzia  jasota.  Hori  guztia,  dudarik  gabe,
herritarren mesederako izango da,  eta,  orobat,  ezinbesteko urratsa Tolosaldeko udalerriak
elkarren  artean  eta  Donostiarekin  lotuko  dituen  garraio-sistema  publiko  kalitatezkoa,
eraginkorra, arina eta azkarra lortzeko. Horrela finkatuko ditugu lurraldearen ardatzak eta
sortuko dugu komunikazio-sare  egoki  bat  eskualdeei  bultzada  emateko eta  probintziaren
egiazko ardatz  dinamizatzaile  ekonomiko eta  soziala  izateko.””  Hori  bidalita  dago  Foru
Aldundira,  beraz,  ez  da  kontua  deseroso  sentitzen  garela,  alderdi  berdina  dela,  ez,  ez
hemen egiten ari gara lan administrazioari tokatzen zaio zerbitzu publikoak bermatzea eta
hori da udal honek egiten duela alderdikerietan erori gabe.”

... Ibai Iriarte San Vicente (EHBildu):  “Hain ados baldin bagaude eta hain gauza bera esaten
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ari  baldin bagara ez dut  ulertzen.  Guk,  hemen mozioa aurkeztu dugu eta zergatik hartu
duzuen lana kontramozioa egiteko. Ez dut ulertzen, hain berdina baldin bada eta hain gauza
antzekoak  esaten  ari  bagara  eta  ados  egonda,  ez  hartu  lan  horiek.  Esaten  duzu
administrazioa baina administrazioak bere lan administratiboak egiten ditu  baina erabaki
politiko  batzuk  daude atzean  eta  hau  erabaki  politiko  bat  da.  Hemen erabaki  politikoa
hartzen  dugu  eta  zuek  hartu  duzue  erabakia  kontramozio  bat  aurkezteko.  Eta  ez  dela
kontramozioa?  Zuena bozkatuko da eta onartuko da eta gurea ez. Hau da, bat edo bestea,
horregatik da kontramozioa. Berriro diot,  hain berdinak balira ez dut ulertzen zergatik sartu
duzuen zuek zuena, gurea bozkatu besterik ez zenuten edo abstenitu.” 

… Alkatea: “Aipatu dut zein zen desadostasuna eta zen prozesuaren etena eskatu duzuelako
baldintza ezinbesteko bezala eta guk pentsatzen dugulako ez dela etenik behar prozesua
behar bezala egiteko. Badagoela aukera beste era batera egiteko.”

17. Tolosako  EHBildu  alderdiak
aurkeztutako  mozioa,  Kataluniari
elkartasuna adierazteko.

17.Moción  de  solidaridad  con  Cataluña,
presentada  por  la  coalición  EHBildu
de Tolosa.

Partehartzeak:

…Cristian  Fernandez  Susin  (PSE-EE):  ““Alderdi  Sozialistatik  elkarrizketa  politikoa,
negoziazioa eta paktoaren bidea defendatu dugu eta defenditzen jarraituko dugu, guztion
berezitasunak,  askatasunak  eta  eskubideak  bermatzeko.  Egun  hauetan  gertatutakoa
elkarrizketarekin  ez litzateke gertatuko.  Ez Pptik  ezta  Kataluniako Governetik  egon zen
elkarrizketarako borondatea. Puigdemont-ek aukera eduki zuen 155.artikuluaren aplikazioa
gelditzeko, benetako hauteskundeak konbokatzea bakarrik eskatzen genion. Ez zuen egin,
bere gizarte-hausturarekin jarraitu nahi izan zuen, berme gabeko referendum ilegal baten
emaitzak  ezarriz,  independentziaren  aurkako  jendeari  inposatuz.  Abenduaren  21ko
hauteskundeetan,  Kataluniako  biztanleek  aukera  edukiko  dute  benetako  hauteskunde
autonomikoetan parte hartzeko, berme legal eta politiko guztiak dituzten hauteskundeetan,
nun, ere, alderdi independentistek bere aitortza eman diete.”

… Iñaki  Irazabalbeitia  Fernandez  (EHBildu):  “Orain  dela  hilabete  izan  ginen  eztabaidan
Kataluniako auzian eta udalbatza honek erabaki zuen elkartasuna adieraztea Kataluinako
herriari. Ikusi genuen bezala Carme Forcadellek bidali zigun kuttunaren medioz asko eskertu
ziguten gure jarrera. Hori, oker ez banago, irailean 26an, urriaren 1eko aurreko astean. Gero
batzuk lekuko izan ginen Katalunian  gertatukoaz. Bi gauza nabariak azaldu ziren: batetik
borondate baketsu eta demokratiko bat bere iritzia, urren eta botoen bidez emateko bidea
eta,  bestetik,   indarra,  ukazioa eta  beldurra  besterik  ezagutzen ez duen gobernu  baten
erantzuna:  jendea erasoz,  gazte,  zahar  eta  ume,   eta  eragotzi  nahian  herri  batek  bere
borondatea libreki eta demokratikoko  adieraztea. Orain arte Kataluniako herriak erakutsi du
bere baitan duen indarra, bere helburua lortuko duen kemena eta bereak bide demokratiko
eta  baketsuak  jokatzeko  duen  indarra.  Nolabait  esatearren,   izan  zen  erresistentzia
baketsuaren adibide zoragarri bat eta hala sentitu nuen han egon nintzen lekuko eta horrela
sentitzen  omen  zuten  hemengo  beste  batzuk.  Zein  izan  zen  Espainiako  gobernuaren
erantzuna, zein izan zen Espainiako erakundearen nagusiaren erantzuna? Lehengo lepotik
burua  mehatxua,  beldurra  eragitea  eta  elkarrizketari  uko  egitea.  Gogoratu  behar  dugu
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zenbat bider eskaini zion Carles Puigdemontek Mariano Rajoyri benetako elkarrizketa bat
irekitzea, ez pareta baten kontrako elkarrizketa bat irekitzea. Izan ere, horixe besterik ez
zuen nahi Mariano Rajoyk. Bai egon naiz, baina nirearekin atera naiz. Hori ikusi zen beste
behin Kataluniak eta euskal herriak daukagun estutua agertu da beste behin Espainiaren
ikuspegi  zentralistena, atzerakoena eta autotarismoak murgilduta dagoena, dibertsitateari
bizkar  ematen  diona,  munduaren  kosmobisioa.  Tamalez,  Espainiaren  bisio  inperiala.
Mentalitate hori, hau da, gaztelaren kosmobisio itxia. Tamalez Espainiako abertzaleen, eta
nik ez daukat ezer Espainiako abertzaleen kontra, baina bere kosmobisioa ez da kosmobisio
ireki  zabal  eta  demokratiko  bat,  da  gaztelaren  kosmobisio  itxi  hori.  Eta  horren  kontra
borrokatu  behar  dute.  Balukete  Espainiako  agintariak  Kanadako  agintariaz  ikastea,
Eskoziako  jarreraz  ikastea,  ez  dute  ikasi  Kataluniako  arazoa  demokrazia  aurreratuan
elkarrizketaren bidez bideratzen dira eta herritarrak bozkontzi  botoa emanez erabakitzen
dira. Eta  hori da, hain zuen ere, Espainian dagoen arazoa, ez dutela horretara iritsi nahi,
inondik  inora.  “España una grande y libre”  hori  da buruan dutena,  izan ezkerreko,  izan
eskuineko eta  hori  da ikusi  duguna. Mozio hau dator  nolabait  aitortza egitea eta  pozez
adieraztea  Kataluniako  herritarrek  hartu  duen erabakia  eta  bestaldetik  salatzea  oraintxe
aipatu  ditugun  jarrera  atzerakoi  elkarrizketaren  kontrako  itxi  horiek.  Espero  dezagun
Kataluniako gatazka modu adostu,  demokratiko  batean konpondu ahal  izatea baina ez
dauka  konponduko  den  itxurarik.  Kataluniako  presidentea  eta  bere  gobernuko  zati  bat
exilioan daukagu Belgikan.  Companys garaian bezala eta Companys bezala esan zuen
bukatuko zuela PPko goi agintari batek. Espero dezagun Puigdemont horrela ez bukatzea
eta abenduko  21eko hauteskunde horietan Kataluniako alderdiek parte hartzea, eta hori
errespetatzea. Guk hori errespetatzea besteri ez dugu.  Seguru nago hauteskunde horietan
ere, orain arte erakutsitakoa erakutsiko dela eta hemendik bi hilabetera gaur gauden egoera
berean egongo garela. Hori izango da 155 artikuluaren aplikazioaren ondorio bakarra. Hor
Espainian  esaten  ari  diren  bezala  abenduaren  21a  izan  liteke  Kataluniako  benetako
autodeterminazioaren  erreferenduma.  Bitartean,  errespetu  osoa,  laguntza  osoa,  babesa
osoa  Kataluniako  herriari  eta  Kataluniako  erakundeek  egiten  ari  diren  borrokari,
demokratiko,  baketsu eta ereduzkoa.”

… Alkatea: “Guk  bat egiten dugu Iñakik egiten duen adierazpen horrekin. Bai azpimarratu eta
irmoki  gaitzetsi  konstituzioaren155  artikuluaren  aplikazioari  eta  gainera  mingarriena  da
aplikazio  hori  demokrazia  eta  askatasunaren  izenean  egiten  dutela  esatea.  Uste  dugu
Kataluniako herriaren interbentzioa antidemokratiko dela, demostratu duten gauza bakarra
da espainiarra autonomien estatua gezur handi bat dela. Hori egia balitz ez litzake ailegatu
mutur  honetara.  Esan  guk  bakarrik  errespetatuko  dugula  erabateko  errespetua  diogula
Kataluniako herritarrak erabakitzen duten horri,  oinarrian erabakitzearen eskubideen alde
egon delako beti historikoki eta Euskal Herriak eta Kataluniak bide paraleloak dituztela esan
genezake, ez berdinak,  baina bai paraleloak eta beti elkarren  aldamenean egon garela
horrelako aldarrikapenak egiteko garaia. Beraz, erabat ados.“

- - - - - - - - - - 

Gai zerrendan agertzen den mozioaren ordez, EAJ-PNV eta EHBildu alderdiak adostu duten
mozioa irakurri da. Honela dio:

“Kataluniako parlamentuak independentziaren adierazpena egin eta gero, erabaki historiko
horrek  Kataluniarentzat  duen  garrantziagatik  eta  baita  Euskal  Herriarentzat  ere  duen
esanahiagatik Udal honek honakoa adierazten du:
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1. Aitortza, errespetua eta afektua erakutsi nahi dizkio Kataluniako errepublikari.

2. Exijitzen du Kataluniako herritarren borondatea errespetatzea,  zeina behin eta berriro
hautestontzietan, modu demokratikoan, adierazi den.

3. Zorionak ematen dizkie Kataluniako herritarrei, gizarte eragileei, erakundeei eta alderdi
politikoei. Eta modu berezian azken urteetan Giza Eskubideak, bakea, demokrazia eta
askatasuna  defendatu  izugarrizko  ausardia  eta  konpromisoa  erakutsi  duten  hautetsi
guztiei. Eredu dira guretzat.

4. Aldarrikatu nahi du Estaturik gabeko nazio guztiek euren etorkizuna erabakitzeko duten
eskubidea.  Horregatik,  eskatu  nahi  die  euskal  alderdi  politikoei  akordio  batera  iris
daitezela eskubide hau legebiltzarrean eztabaidatzen airi diren autogobernu ponentziak
jasotzeko.

5. Zeharo deitoratzen du Espainiako Senatuak konstituzioaren 155. artikulua indarrean jarri
izana herritar katalanek eta beren ordezkariek hartutako erabaki demokratiko bat bertan
behera uzteko helburuarekin.

6. Onartzen du Adierazpen hau Kataluniako Generalitat-era, Kataluniako Parlamentu- era
eta Kataluniako Independentziaren aldeko udalerrien elkartera (AMI) igortzea.”

Mozioa  bozketara  jarri  ondoren,  onartu  egin  da EAJ-PNV(9)  eta  EHBildu(7)  alderdien
aldeko botoekin eta PSE-EE (1) alderdiko zinegotziaren kontrako botoekin.

18. Galderak eta eskaerak. 18. Ruegos y preguntas.

Partehartzeak:

… Igor  Ezenarro  Balda  (EHBildu):  “Urriaren  25ean  izan  genuen  Kultura  eta  Festetako
batzordean egin  nuen galderaren inguran:  Iñauterietako karrozak biltzeko erabiltzen zen
Deltako pabiloiaren  sutearen ondorioz alokatu ziren bi pabiloi txiki eta orain  haiek utzi dira
eta  Deltako  pabiloiaren  luzatzen  ari  denez pabiloi  handi  bat  alokatu  duzue.  Feriala  ere
hortxe dago. Nire galdera izan zen plangintzarik ba ote  zegoen. Izan ere, diru kontuak ere
aipatzekoak  dira,  lehen  zeudenarekin  alderatuz,  kopurua  askoz  handiago  baita,  80.000
€koa.  Ferialaren  erabilera  nolakoa  izango  zen,  Feriala  erabiliko  ote  zen  karrozak
prestatzeko.  Momentuz  plangintza  ez  zegoela  erantzun  zidaten.  Deltakoak  su  hartu
ondoren, ulertzekoa da momentuan hartu zen erabakia, baina oraingoan diru kostu handian
sartzen gara. Diru kopuru hauetan sartuz gero plangintza beharrezkoa dela uste dut.” 

… Alkatea:  “Egia da,  gai  asko kolpatzen  dira  hemen.  Ferialekuan hainbat  obra egin  ziren,
teilatua eta  abar.  Garai  batean,  San Esteban auzoko plangintza barruan beste  plan bat
zegoen. Ferialekua desagertu egiten zen orain arte zegoen bezala eta beste proposamen
bat zegoen. Krisi garaian plangintza erortzen da eta beste planteamendu batzuk egiten dira
eta  argi  ikusten  da  bere  horretan  geratu  behar  duela.  Ondorioz,  mantenu  obra  batzuk,
teilatua  e.a.  egin  behar  direla  erabakitzen  da.  Eraikina  konpontzen  denean  erabilera
handiago bat emateko eskaera sortzen hasten da. Lehen erabilera bat zuen eta orain badu
beste bat.  Modu guztietara,  urte  asko  dira  eta  uste  dut  orain  arte  ez  zaiola   heldu  eta
karrozekin asignatura pendiente dauka Udaletxe honek. Ez da logikoa edukitzea Ferialeku
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non aktibitate asko egin daitezkeen Iñauterietako karrozak gordetzeko erabiltzea. Gero eta
partaidetza  handiago  dago  Iñauterietan  eta  inongo  planifikazio  gabe  gordetzen  joan
karrozak. Deltako sutearen ondoren, gaia mahai gainean jarri  eta nolabaiteko soluzio bat
planteatzen hasi, hori behar beharrezkoa baita. Sortzen da aukera hau Pabeilo bakarrrean
sartzea karroza guztiak eta horrela Ferialekuak erabilera gehiago izateko edukitzea. Horrela
kultura, kirola aldetik eskaerei erantzuna eman ahal izateko. Plangintza egiten da bai kultura
eta kiroletan egiten da. Horregatik, agian,  erantzuna horrela eman zizuen, egokitasunaren
arabera eta eskaeran jardueraren arabera emateko. Kontua da batetik saiatu behar dugu
karrozen gaiari behin betiko erantzuna ematea, eta horretarako jada Kultura zinegotzia  ari
da bilerak egiten karrozetakoekin,  bileran,  proposamen bat  egin  beharko da batzordean
aztertu  ikusteko  gordailuak  zer  eratara  funtzionatu  behar  duen,  zer  karroza  moduak
ateratzen diren, nork daukan gutxieneko segurtasuna e.a. orain arte heldu ez zaizkion gai
askori  seguru  asko  izango  da  garaia  hitz  egiteko.  Eta  ahalbideratu  Ferialekuan  beste
erabilera handiagoa izatea. Badira batzuk bi urteko abesbatzen lehiaketako bazkaria, aurten
han izango da, horretarako Ferialekua osoa, Frisoi lehiaketa, ez dugu ahaztu behar bere
hastapenean  ganaduentzako zela, hori ahaztea akatsa izango zen.  Badira aktibitate batzuk
mantentzen direnak eta bestalde badira beste eskaera batzuk bai kultura eta bai kiroletatik.
Hori dena ahalbideratu du beste pabiloi handiago batean egoteak.”

…  Igor Ezenarro Balda (EHBildu): “Gu ez ginen ados ez zegoelako plangintza bat Ferialekuan
eta obra egin zen momentuan ittuteak eta segurtasun arazoak zeudelako, obra egin beharra
zegoelako.  Plangintza bat  eskatzen genuen urte batzuetara begira eta ez zen egin.  Eta
karrozei  dagokionez,  ados  nago,  azken  batean,  Deltako  pabiloiak  su  hartu  zuen,  atera
beharra zegoen handiak, bi pabiloia txiki hartuz e. a.  Baina ez nago ados pabiloia handiaren
alokairuan hartu izanak. Uste dut atzeratu egin zezakeela. Beste modu batera egin, pabeiloi
txikiak erabili, kanpoan utzita hilabetean, Ferialekua erabili karrozak egiteko eta martxorako
pabeiloa konpondu. Agian bazegoen beste era batera egitea, zifrak oso aldakorrak baitira.”

 
… Alkatea: “Baloratu egin dira aukera ezberdinak. Delta kasuan aseguru etxearekin arazoak

dauka eta ez dakigu bere konponketak zenbait iraungo duen, hiru hilabete edo urtebete edo
bi.  Printzipioz, bi hilabeteko kontua zen baina oraindik ez dira hasi.  Beraz, beste aukera
baloratu  behar  da.   Pabiloi  berri  honetan  aukera  izango dute  lanean  aritzeko.  Oraindik
azaroak 1etik  Iñauteriak pasa bitartean Ferialekua erabilgarri izango da, orain arte egon ez
dena,  kenduta  Frisoi  lehiaketa  egiten  denean  eta  Nazioan  arteko  abesbatzen  bazkaria
kenduta.  Kontutan  izanda  eskaerak  daudela  egun  horietan  ezinbestean  Ferialekua
erabiltzeko.  Dira  herrian  dauden  eskaerei  erantzuna  emateko  dira.  Bestalde,  plangintza
Ferialekuan ezin da egin karrozaz beteta daudenean, lehenengo karrozen gaiei irtenbidea
eman behar zaio. Eta azterketa, agian udal zerbitzuak ematen diren eraikinetako azterketa
hori, eta Ferialekua sartuta dago. Eta horiek ere emaitzak emango ditu.”

…  Igor Ezenarro Balda (EHBildu): ”Plangintza aipatzen denean, karrozez beteta  egonda ere
badago egiterik eragileekin hitz egin da. Ez badaude beharrak berdin da zerrekin beteta
egon.”

… Ibai  Iriarte  San Vicente  (EHBildu):  “Gipuzkoako  Foru  Aldundia  kritikatzen  dugu  autobus
zerbitzuak guri jakinarazi gabe erabakiak hartzen dituelako, baina gauza  bera egiten duzue
gurekin, gai honetan zehazki. Hau da, batzordera eramaten duzue erabakita daukazuenean
80.000€ sartuko dituzuela pabiloi baten alokairuan.   Baina nire interbentzioa beste gai baten
inguruan egin nahi dut, baina bai nahiko nuke Kultur batzordean gaia erabaki aurretik beste
eragileekin  kontatzea,  izan  ere  guk  ere  badaukagu  eskubideri  hori.  Hitza  hartu  dut
elkartasuna  erakutsi  nahi  dudalako  edo  eskaini  nahi  digutelako  Eskualde  honetako  bi
pertsonei  bereziki  baina  Euskal  Herriko  berrogeita  zortzi  lagunei.  Izan  ere,  Kataluniako
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zurrunbilo guzti honetan geundela eta gaudela isilean pasa den beste makroepaiketa baten
berri eman zaigu. Jende asko ez da konturatu ere baina 48 laguni  fiskaltzak 602 urteko
espetxe  zigorra  eskatzen  die  Euskal  Presoen eskubideen alde  lan  publikoa  egiteagatik.
Astakeri galanta zuk horren beste aldarrikatzen duzun demokrazi edo demokrazia honetan,
astakeri galanta, eta gure eskualdeko bi lagun daude 14 eta 15 urte espetxean pasatzeko
aukera dituztenak.  Beraien lana presoen eskubideen alde lan publikoa egitea izanda eta
horregatik gure elkartasun guztia Jesus Mª Aldunberri,  Elduaingoari  eta Jon Mindegiaga
ibartarrari   beraiekin  gaudela  esan,  hau  beste  makroepaiketa  iraganeko  makroepaiketa
horiekin gaur egun oraindik jarraitzen dela salatu eta isilean eta azpitik pasa den notizi hori
mahai gainean jarri pertsona hauek espetxeratzeko zigorra bete ditzakeelako eta inoiz izan
ez zituen makroepaiketa hauek, gaur are eta gutxiago.”

… Alkatea:  “Nire  aldetik  baita  ere  aipatu  gertaera  eta  erantzukizuna  eskatzen  denean
nolabaiteko proportzionaltasun bat bete behar dela, hori askotan aipatu izan dugu, baita ere
pleno areto honetan. Terrorismotzat jotzeak kalean gertatzen diren hainbat gertakari guztiak
ez  da  egokia,  kontundentzia  berdinarekin  ere,  baita  ere  esan  indarkeri  mota  guztiak
gaitzesten ditugula, demokrazia oinarri hartuta, eskubide zibil eta politiko guztiak aldarrikatu
behar  dira,  baina  erokeri  bat  dela  terrorismotzat  jotzea  gertakari  guztiak.  Beraz,
proportzionaltasun horren eskaera egitea.
Amaitzeko, aste buru hau izanda Tolosan izugarria, luzatu nahi nuke nire eskerrak eman
herritar  guztiei  parte  hartu  duten hainbat  eta  hainbat  ekitaldietan,  Tolosa Goxua,  Tolosa
Kantari,  Bedaioko  bizilagunei  antolatu  zuten  azoka  arrakastatsu  horrengatik,  Olarraingo
festetan egindako ekitaldi guztiengatik, denei eskerrak ematea eta gogorarazi  Abesbatzen
nazioarteko  lehiaketa  hastear  dela,  aurten  datozen  abesbatzak  Luismi  Espinosak  esan
digunez  izugarrizko  maila  daukate,  beraz,  animatu  jende  guztia  Leidorrera  inguratzea
abesbatzak entzutera.“

Besterik  gabe,  gaueko  21:05ean  bilera
bukatutzat eman da, eta guztia, nik, Idazkaria
naizen aldetik, ziurtatzen dut.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 21:05
horas de la noche, se da por finalizada la
sesión,  de  todo  lo  cual,  yo,  el  Secretario,
certifico.

 
                     ALKATEA                                                             IDAZKARIA
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