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Zalantzarik gabe, Sestao Berriren historian 2010. urtea behin 
betiko finkatu zen urtea izango da. Urte hura oso garrantzitsua 
izan zen, sozietateak bere 5. urteurrena ospatzeaz gain 
proiektu estrategiko asko bideratu zituelako eta etorkizun 
hurbilean izango denaren oinarriak ezarri zirelako urte hartan.  
Memoria honetan urte horretan egindako lan gogorra labur-
tzen saiatu gara, hain garrantzitsua den Sestao bezalako herri 
batentzat abiapuntu izan baita urte hori. 

2010ean aldaketa asko gertatu dira, baina erabakigarriene-
takoa izan da kudeaketa eredu baten alde egitea, beti ere, 
EFQM ereduan oinarritutako enpresa bikaintasuna helburu 
izanik. Proposamen horrek, ziur, Sestaoko herritarrei zerbitzu 
hobea eskaintzea esan nahi du, kalitatea eta eraginkortasuna 
oinarritzat hartuta. Aldi berean, eta kalitatearen aldeko apus-
tu horrekin bat eginez, Sestao Berrik bere 2010-2014ko Plan 
Estrategikoa onartu du. Dokumentu hau interesa duten 60 
talde baino gehiagoren adostasunen ondorioa izan da eta hu-
rrengo urteetako lan ildo nagusiak zein izango diren azaltzen 
da bertan.
 
Sestao Berriren azken helburua Sestao berroneratzea da, he-
rriari eta gizarteari dagokionez, eta horregatik harrotasunez 
aitortzen dut 2010ean ARI Txabarri-El Soleko Berroneratze 
Planaren lehenengo bi faseak onartu direla. Horrek esan nahi 
du Eusko Jaurlaritzak eta Sestaoko Udalak ezkerraldeko uda-
lerri historikoari berroneratzeko babesa ematen diotela. Ho-
rregatik, iazko ekitaldian diru-laguntza asko eman dizkiote 
alderdi publiko (administrazioak eta Sestao Berri) eta priba-
tuaren (jabeen erkidegoak) arteko lankidetzari. 

Ezin zitekeen bestela izan, eta jarduera handiagoa izatearekin 
batera kanpora begira jarri gara, Sestao Berrik gero eta inte-
res handiagoa piztu baitu probintzian, erkidegoan eta esta-
tu osoan.  Beraz, sozietateari eskatu diote bere esperientzia 
konta dezan hainbat eremutan, hala nola, AVSren (Etxebizitza 
eta Lurzorua Sustatzeko Elkarte Nazionala) estatuko eta erki-
degoetako batzarretan edo Birgaitzeko Hiri Sozietateen (BHS) 
foroetan. Aipagarriak dira bereziki aurten egin diren itunak 
eremu akademikoarekin, hain zuzen ere, izen handia duten 

hainbat unibertsitaterekin harremanak egin baitira, hala nola, 
Madrilgo San Pablo, Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) edo UPV/EHUarekin (Ekiten Thinking ikerketa-taldea-
ren bitartez). 

Amaitzeko, laburpen honetan ez dut aipatu gabe utzi nahi Ses-
tao Berri osatzen dugun guztiok ahalegin handia egin dugula 
elkarrizketarako gure eskumenak hobetze aldera. Urtearen 
azken hiruhilekoan langile guztiek ikastaro bat egin nahi izan 
zuten elkarrizketak hobetzeko, giltzarri baitira gure erabiltzai-
leekin, gure hornitzaileekin eta gure bazkideekin harremanak 
izateko. Gure ustez elkarrizketa horiek tresnarik onenak dira, 
eta aldi berean tresna bakarra ere bai, gure erakundean, gure 
erakundearekin eta gure erakundearentzat ditugun konpro-
misoak sendotzeko.
  

Luis Carlos Delgado
Sestao Berri  S.A.-ren Zuzendari Kudeatzailea
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2004ko ekainaren 17an “Ekintzak Integratuz” Plan Zuzentzai-
lea onartzen da Sestaoko Osoko Bilkuran. Plan horretan Sestao 
berroneratzeko helburu globalak ezartzen dituzte erakundeek, 
eta horien barruan gizarte eta hirigintza arloari dagokionez, 
sozietate berri bat eratzea erabakitzen da. Sozietate hori buru 
izango da gizarte eta hirigintza arloan Sestaoko behealdea  
berroneratzeko eta horren aldeko sustatzaile ere izango da. 

2005eko maiatzean Lankidetza Hitzarmena sinatu zuten 
Sestaoko Udalak eta Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak. 
Hitzarmen horren arabera 2005eko uztailaren 11n Sestao 
Berri S.A. sortzea erabaki zuten kudeaketarako tresna izan ze-
din Sestaoko Txabarri, Urbinaga, Simondrogas, Rivas eta Los 
Baños eremuak gizarte eta hirigintza arloan suspertzeko pro-
zesuaren barruan. Sozietatean parte berdina dute Sestaoko 
Udalak eta Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaie-
tarako Sailak, zeinak proiektua finantzatu baitzuen hasieran 
4.500.000 euro emanez 2005-2009 urteetan zehar
 
Gaur egun Sestao Berri S.A.-k 4 prozesu garatzen ditu aldi 
berean (2010ean jarri zuen martxan azkena) eta helburua 
aipatutako auzoa suspertzea da gizarte eta hirigintza arloan. 
Hain zuzen ere, horietaz ariko gara luze hurrengo orrialdeetan. 

Berriz ostatu ematea kudeatzea•	
Birgaitzea kudeatzea•	
Alokairua kudeatzea•	
Ekintza komunitarioa eta garapen sozioekonomikoa ku-•	
deatzea

Nahiz eta hiriaren itxura eta funtzionamendua izan hirigintzak 
duen ohiko helburua, biztanleria eta baliabide ekonomikoak 
ere kontuan hartu beharreko elementuak dira; horregatik, 
gure ustez, udalerri bateko hirigintza-jarduerek beti izan be-
har dute pertsona kaltetuen egoera sozioekonomikoan oi-
narritutako gizarte politika. Premisa hori izanik Sestao Berrik 
garatzen dituen prozesu guztien ezaugarri berezia da gure 
erabiltzaile guztiek gizarte laguntza jasotzen dutela. Hasie-
rako harremanean pertsona edo komunitate kaltetuen azter-
keta eta diagnostiko soziala egiten da; gero bakoitzaren lan-
plangintza diseinatzen eta garatzen da diagnostikoan zehaztu 
den esku-hartze mailaren arabera hainbat alderdi tratatuz; eta, 
azkenik, kasuaren jarraipena egiten da esku-hartzeak irauten 
duen bitartean. 

Sestao Berri S.A.k udalerria berroneratu nahi du gizarte eta 
hirigintza arloan, eta horixe da azken helburua, aipatutako 
prozesuak horretarako baliatuz. Prozesu horietan guztietan 
erabiltzaileen esku jartzen da beraien egoeraren (familiaren 
egoera eta osaera) araberako etxebizitza, eta bermatu egiten 
da kaltetutako familiei, komunitateei eta auzoei  ahalik era 
aztoramendu gutxien eragitea. Horretarako prozesu bakoi-
tzak behar duen esku-hartze eta gizarte laguntza guztia 
eskaintzen da. 

auzkerpena
 SESTAO BERRI
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Sestao Berrik 2010ean diziplina anitzeko taldea osatu 
zuen eta guztira 23 lagun zituen. Sozietate hau aitzinda-
ri dela kontuan izanik langileen artean heterogeneotasun 
handia dago, hainbat profil duen jendez osatutakoa, eta 
horren ondorioz hainbat ikuspegitik hel diezaiokete Ses-
tao berroneratzeko erronkari, gizarte eta hirigintza arloan.  

Sestao Berrik 2010eko abenduaren 31n 23 profesional 
zituen: horietariko 9 sozietatearen barneko langileak ziren. 
Sestao Berriko bulegoetan zeuden beste langileek (14) la-
guntza teknikoari zegozkien, nagusiki ondokoei: Suspergintza, 
Inforpress, Orbere, Giroa, IGN, Novia Salcedo eta AFC. Ehune-
koak kontuan hartuz honakoa zen banaketa: kanpoko langileak 
% 61 eta barrukoak % 39.

Sexuaren arabera banaketa ondokoa da: 

Sestao Berriren helburuen artean langileen asebetetzea lor-
tzea da ahalik eta gehien, eta errealitate hori sestaotarren 
artean nabarmena izan dadila, sozietate horrek ematen dituen 
zerbitzuaren erabiltzaileak baitira.  Egindako ahalegina, diru-
dienez, eraginkorra izan zen eta iazko ekitaldiaren amaieran 
langileei egindako asebetetze inkestak emaitza itxaropen-
tsuak erakutsi zituen Sestao Berriren garapenari dagokionez. 

Beraz, inkestan parte hartu zuten guztientzat (% 100) 
Sestao Berri erakunde erakargarria edo oso erakarga-
rria da bertan lan egiteko. Ildo horretatik jarraituz, lan-
gile guztiek sozietatearen zuzendariengan konfian-
tza osoa dute eta % 84ren ustez Sestao Berrik bere 
lanerako behar dituen baliabideak eskaintzen ditu.   

Zuzendaritzak ezarritako hobekuntza proposamenei dago-
kienez, langileen % 95ek uste du egokiak edo oso egokiak 
direla.  

Lan-giroa ere oso ondo baloratu zen asebetetze inkestan 
eta % 74rentzat egokia da eta % 16rentzat oso egokia. Giro 
positibo hori erabiltzaileekin dagoen tratuan nabaria da eta 
langileen % 100ek uste du herritarren arazoak konpontzen 
laguntzeko oso baliagarria dela. 

Sestao Berriren zerbitzuen erabiltzaileei ematen zaien arretari 
dagokionez langile guztiek uste dute arreta egokia edo oso 
egokia dela. 

langileak 
                              SESTAO BERRI

LAN 
GI
LEAK

EMAKUMEAK
%70

GIZON 
%30
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2010. urteak berebiziko garrantzia du Sestao Berriren his-
torian, urte horretan sozietateak bere izena hartzen duelako 
eta, gainera, behin betirako garatzen delako eta bosgarren 
urteurrena ospatzen duelako. Urte horretan sozietateak bere 
jarduera sendotu zuen eta gizarte eta hirigintza arloan berro-
neratzearen alde egindako lana finkatzea lortu zuen probin-
tzian, erkidegoan eta estatuan. Lan horren ondorioz Sestao 
Berrik hainbat gonbidapen jaso ditu gertaera garrantzitsuetan 
parte hartzeko, hala nola, Euskal Herriko Unibertsitatearen 
“Ekiten Thinking” ikerketa-taldearena, Birgaitzeko Hirigintza 
Sozietateen batzarrenak (BHI), edo Etxebizitza eta Lurzorua 
Sustatzeko Elkarte Nazionalarena (AVS). Azken hori azpima-
rratzea komeni da, Sestaon elkartu baitziren elkarte horren 
estatu osoko ordezkariak urteko azken batzarretako batean. 

Sestao Berriren eta Madrilgo San Pablo eta Amerikako Esta-
tu Batuetako Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
unibertsitateen artean izandako lankidetza izan da  2010eko 
gertaera nagusienetakoa. Mundu akademikoarekin izandako 
harreman horri esker  izen handiko unibertsitate horietan ar-
kitektura ikasten duten berrogeita hamar bat ikaslek Sestaoko 

errealitatea ezagutzeko aukera izan zuten eta udalerri histo-
riko hori hobetzeko proposamenak egin zituzten. 

Bestalde, 2010. urtean erronka berri bati ekin zion Sestao 
Berrik, zuzendaritzak EFQM ereduaren alde egitea erabaki 
baitzuen 2009. urtearen amaieran. Planteamendu horrekin 
sozietateak enpresa-bikaintasuna lortzeko bideari ekin nahi 
izan zion eta lehen saria urteko azken hiruhilekoan jaso zuen, 
Euskalitek egindako kanpo-kontrasteari esker. Planteamendu 
horren arabera Sestao Berrik prozesuetan oinarritutako lan-
sistema berri bati ekin zion 2010ean  eta sozietatearen jar-
duera zazpi prozesutan egituratu zen; prozesu bakoitza, aldi 
berean, hiru eremutan zatituz:

A) rozesu Estrategikoak (sozietatearen zereginei, ikuspegiari 
eta balioei lotuta) 
B) Prozesu Eraginkorrak (Sestao Berriren helburuekin lotuta)
C) Laguntza-prozesuak (prozesu eraginkorrei laguntzeko)

Baina hauek ez ziren izan Sestao Berrik egin zituen aldake-
ta bakarrak 2010 frenetiko hartan. Sozietateak bosgarren 

sozietatearen 
  egorea 2010ean

E
GO
ERA

3A BERRIZ OSTATU EMATEA KUDEATZEA

3B BIRGAITZEA KUDEATZEA

3C ALOKAIRUA KUDEATZEA

3D EKINTZA KOMUNITARIOA ETA GARAPEN SOZIOEKONOMIKOA KUDEATZEA

PROZESU ESTRATEGIKOAK

B
EZ

ER
O

A
RE

N
 B

EH
A

RR
A

K

B
EZ

ER
O

A
RE

N
 A

SE
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A

PROZESU        ERAGINKORRAK

LAGUNTZA        PROZESUAK

04 PROZESUA
AKTIBOEN KUDEAKETA

05 PROZESUA
PERTSONEN KUDEAKETA 

ETA GARAPENA

06 PROZESUA
EKONOMIA ETA FINANTZA-

KUDEAKETA

3. PROZESUA GIZARTE ETA HIRIGINTZA ARLOKO BERRONERATZEA

00 PROZESUA
KSIREN (KUDEAKETA SISTEMA 

INTEGRATUA) KUDEAKETA
BERRIKUNTZA ETA HOBEKUNTZA

01 PROZESUA 
ESTRATEGIA ETA 

ALIANTZAK

02 PROZESUA 
GIZARTEAN DUEN 

ERAGINAREN KUDEAKETA
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urteurrena ospatu behar zuela-eta proiektuak nolabaiteko 
heldutasuna lortzen zuen eta jauzi kualitatibo eta kuantita-
tiboa eman beharra zegoen sestaotarrei arreta emateari ze-
gokionez. Horregatik guztiagatik urteko lehen egunetan 19 
langile izatetik 23 langile izatera pasa zen: Sestao Berrik langi-
le 1 gehiago izango zuen eta beste 3 langile kontratatu ziren 
lagun-tza tekniko gisa Kalitate, Komunikazio eta Arkitektura 
arloan (Orbere, Inforpress eta Giroa). 

Hauetako langile berri batzuen esku gelditu ziren bi prozesu 
estrategiko, hala nola, 0. Prozesua (KSIren kudeaketa. Be-
rrikuntza eta Hobekuntza) eta 2. Prozesua (Gizartean duen 
eraginaren kudeaketa). Bi prozesu horiek martxan jartzea bul-
tzada handia izan da Sestao Berriren jardueraren barruan eta, 
aldi berean, 2010eko lorpen handienetarikoa ere izan da.  

Prozesu horiek biak eta 1. Prozesuak (Estrategia eta Alian-

tzak) lortu zuten 2010ean izan den mugarri nagusiena, hau 
da, 2011-2014 Plan Estrategikoa. Dokumentu baliagarri hori 
60 interes-taldek baino gehiagok eta Sestao Berri osatzen du-
tenek eta bertako langileek  adosturikoaren ondorioa da.

2010ean proektu ugari jarri dira martxan, baina bereziki aipa-
tu behar da Sestaon izan zen Kulturen arteko I Topaketa, ekai-
nean komunikabide guztien eta ehunka sestaotarren arreta 
izan baitzuen. Ekimen hori Sestaoren behealdea gizarte eta 
hirigintza arloan berroneratzeko proiektutik sortu zen. Ses-
taoko Kulturen arteko I Topaketa horrek erakutsi zien herrita-
rrei garapen soziokomunitario arloan ze helburu dituen Sestao 
Berrik eta komunitatearen alde lan egingo duen gizarte mugi-
mendu indartsua sortzea duela helburu.  Proposamen horren 
helburuen artean zegoen behealdeko gizarte-kohesioa in-
dartzea bertako bizilagunen parte-aktiboa sustatuz. Eta lortu 
ere lortu zen, parte-hartzaile kopurua bikaina izan baitzen. 

<PROZESUA04

PROZESUA03c

PROZESUA01

<PROZESUA03a

<PROZESUA03a

PROZESUA03b

PROZESUA04

<

<

<
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Sestao Berriko zuzendaritzak enpresa-bikaintasunaren alde 
egindako apustuaren ondorioz, 2010eko urtarrilean martxan 
jartzen da 0. Prozesua Kudeaketaren Sistema Integratua, 
Berrikuntza eta Hobekuntza. Prozesu berri hau sortzearen 
arrazoia 2007an sozietate publikoak hasitako bidea da, or-
duan ezarri baitzuen ISO 9001:2008 kudeaketa metodologia 
OHSAS 18001:2007 arauarekin batera. 

Prozesu hau aktibatu arte ekintza guztiak (arauak eta kalitate-
ko ikuskaritzak ezartzea) zuzendaritza-taldeak egiten zituen. 
Funtsezko data 2009ko abendua da, orduan erabaki baitzuen 
Sestao Berrik behin betiko urratsa ematea eta arloka (sail 
bakoitzak berea) antolatutako kudeaketa bat izatetik hori-
zontalki antolatutako prozesuen kudeaketa eredura pasatzea, 
EFQM ereduari begira. Horregatik, eta jarduera asko hazten 
delako, sortzen da 2010ean 0 Prozesua. 

Kudeaketa sistema berri horren ondorioz sortutako jarduera 
guztiei aurre egiteko prozesu arduradun guztiek osatzen dute 
0 Prozesuko taldea. Gainera honela zatituta dago:

• 0A azpiprozesua, Kudeaketa Sistemena
 Kalitatearen kudeaketarekin lotura duten sistema guz-

tiak biltzen ditu (ISO 9000, OHSAS 18000, UNE 92300 
eta Lan Arriskuak Prebenitzeko Sistema) eta martxan 
jartzen ditu. Horretarako aldiro bilerak egiten ditu pro-
zesu guztiekin sistema horietan oinarritutako anto-
laketa-funtzionamendua ezartzeko.  Azpiprozesu ho-
rretan 2010. urtea nabarmentzeko modukoa bihurtu 
duten gertaera nagusi batzuk ondokoak izan dira:    

1. Sestao Berriren Zeregina, Ikuspegia eta balioak defi-
nitzea.

2. Enpresa-bikaintasunarekin konpromisoa duela ziur-
tatzen duen diploma lortzea, Euskalitek emandakoa. 

3. Zerbitzu Kartaren ziurtagiria.   

• 0B azpiprozesua. Berrikuntza eta Hobekuntza 
 Prozesuen araberako kudeaketarekin zerikusia duen 

guztia biltzen du eta berebiziko garrantzia izan du pro-
zesuen araberako lan-kultura ezartzeko orduan Sestao 
Berriren antzeko erakunde batean, Sestao Berri sortu ze-
netik arloka lan egitera ohituta baitzegoen.

 
0B esparruan sortu dira baita ere hobekuntza-tresnak. 
Tresna horiek oso baliagarriak izan dira Sestao Berriren 
prozesu eta jardueretan aldaketak eta hobekuntzak gau-
zatzeko. Gainera azpiprozesu horri esker Sestao Berri 5S 
deituriko taldean sartu da, hain zuzen, Euskadin ibilbide 
profesional luzea duten enpresa entzutesuak dauden tal-
dean.

2010eko urtarrilean prozesu berri ugari sortu ziren Sestao 
Berrin. Batetik, 0.Prozesua martxan jarri zen eta, bestetik, 2. 
Prozesuari ekin zioten, Gizartean duen eraginaren kudeaketa 
prozesua, hain zuzen.  Beste prozesu hori martxan jarri bazen 
Sestao Berri hazi egin zelako izan zen, bost urteko jarduera-
ren ondoren heldutasunera iritsi zelako, eta, ondorioz, komu-
nikatzeko beharra handiagotu zelako. 

Prozesu horren helburua Sestao Berriren komunikazio guztiak 
kudeatzea da, kanpora eta barrura begira, eta horretarako pro-
zesu guztietako arduradunez osatutako taldea du. Hori lortze-
ko honela dago zatituta: 

2A Barne-komunikazioaren kudeaketa  • 
Sestao Berrin mugitzen den informazio guztia dago, hau 
da, batetik goitik behera dauden komunikazioak (zuzen-
daritzak ematen dituenak) eta, bestetik, zeharkakoak 
(prozesuen artekoak). Helburua da interesdun guztiei 
informazioa garaiz eta nahi den bezala iristea berma-
tzea, komunikazio guztietan bi norabideak sustatuz.   
Jardueraren oinarria diren hiru arrazoi argi ditu:   
• Informatzea, enpresaren garapenaren inguruan, era-

ginkortasun mailan eta ekonomia mailan, baita lan 
ildoak zein izango diren argituz, lan horiek garatzea 
errazagoa izan dadin. 

• Motibatzea, prozesu bakoitzaren eta SB 2010 osatzen 
duten bakoitzaren merituak aitortuz. 

• Integratzea, langileei ikusaraziz handiagoa den zerbai-
ten parte direla eta Sestao Berri 2010 proiektuan ez 
daudela bakarrik. 

 A lo largo del año 2010, el subproceso 2A ha afianzado 
los canales de comunicación interna existentes en Ses-
tao Berri y ha implementado algunos nuevos.  Algunos de 
esos canales de comunicación son:
1. Bilerak: prozesu-bilerak, proiektu-bilerak, prozesu 

artekoak, berezi bilerak, Infobilerak, bilera informati-
boak, batzorde estrategikoak, barruko buletina. 

2. Inkestak eta elkarrizketak: asebetetze inkestak langi-
leei eta urtero langileei egindako elkarrizketak.    

2B Kanpo-komunikazioaren kudeaketa  • 
Sestao Berrik dituen komunikazio behar guztiei eran-
tzuten die, erabiltzaileengandik jasotzen direnak zein 
enpresak berak ematen dituenak. Azpiprozesu horrek 
lanerako lau jarduera-ildo izan ditu 2010ean:  

1. Komunikabideekin harremanak izateko sarea osatzea.
2. Udaleko eta Eusko Jaurlaritzako prentsa-kabineteekin 

koordinatzea.
3. Sozietateko bozeramaileei prestakuntza ematea.
4. Teknologia berriak eta sare sozialak indartzea komu-

nikazio-tresna gisa.

prozesuak 
sorkuntza berriko

0. PR. KSIren KUDEAKETA, BERRIKUNTZA ETA 
HOBEKUNTZA

2. PR. GIZARTEAN DUEN ERAGINAREN KUDEAKETA
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3A. Prozesuan lau ildo estrategiko nagusi jarraitu dira 
2010ean: 

1. Txostenen izapideak jarraitzea eta familiei gizarte lagun-
tza ematea indarrean dagoen Esku-hartze Planaren bitartez 

Txostenen izapideen jarraipena egin da eta gizarte laguntza 
ere eman zaie familiei indarrean dagoen esku-hartze planaren 
bitartez. Hori guztia egin da elkarrekin bizi den unitate bakoi-
tzari berriz ostatu emateko aurreikusitako kronogramaren 
arabera.

Aurreko urteetan berriz ostatu emandakoei dagokienez jarrai-
pena egin da esku-hartze sozialaren plangintzaren arabera: 
gizarte hezkuntzazko lan-plangintzak, baldin eta baleude, eta 
berriz ostatu eman ondoren jarraipena egitea fase guztietan 
protokoloa jarraituz.

2 . Desjabetze-hitzarmenen Kudeaketaren ondorioz berriz 
ostatu eman zaienen izapideak: 23 familia

Berriz ostatu eman zaienen 23 txosten izapidetu dira juridiko-
ki, gizarte laguntza ere eman zaie prozesu horietan kaltetuak 
izan diren familiei eta berriz ostatu emateko prestakuntza ere 
bai. Beraz, 1. Fasean aurreikusitako guztiei eman zaie berriz 
ostatu: Gran Via eta Ambito La Naval. 

23 familia horiek ondorengo inguruetatik datoz:

• I. Fasea Gran Vía (Sestaoko Udalekoak):  8 ucis  
8 uecis (3 uecis Rivas 17 +2 Rivas 22+2   
Rivas 22+2 Rivas  24+ 1 San Ignacio Nº 14)  

•  Sestao Bai: 13 ucis   
2008an bi sozietateen artean (SESTAO BAI eta 
SESTAO BERRI 2010 S.A.) Lankidetza hitzarmena 
sinatu zen. Hitzarmen hartan ezarritakoaren arabe-
ra inguru horretan berriz ostatu eman behar zaien 
24en kudeaketa bere gain hartzeko konpromisoa har-
tzen du Sestao berri S.A.k, eta Sestao Bai-k hirigintza-
zamen kudeaketa eta Sestao Berriri emandako ku-
deaketaren ordainketa bere gain hartzen ditu.   
 
52, 54 eta 60 zenbakidun etxeetakoei bertatik joa-
teko 15 hilabete ematen zaizkie, hitzarmena sina-
tu den egunetik zenbatzen hasita. Aldi berean kal-
te-ordainak eta berriz ostatu emateko eskubidea 
bermatzen dituen Hitzarmena negoziatzen dituzte. 
2009tik gizarte jarraipena egiten da eta 2010ean 
berriz ostatu emateko moduak aztertzen dira.    
Urte horretan honela ematen zaie berriz ostatu:  
13 uecis (4 Rivas 52+7 Rivas  54+ 2 Rivas 60)  

• 2. fasea: Vega Galindo . 1 ucis (Vega Nueva) 

•       La Naval: Rivas 58: 1 ucis  
 
3. UE 1 (abenduaren 25a) Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza 
Sailarekin lankidetzan 
 
9 UECIS

Berriz ostatu ematen hasi zirenean Eusko Jaurlaritzako Etxe-
bizitza Sailarekin lankidetza egon zen. Lehen urrats hau lagun-
garri izan zen gizarte jardueraren protokoloaren arabera berriz 
ostatu emateko hurrengo faseei aurre egiteko:  

Diagnostiko Fasea: hasierako elkarrizketa, bisita tekniko-
soziala  jatorrizko etxebizitzara eta aldi baterako ostatu 
hartzen duten etxebizitzetara, familiei orientazioa eta 
informazioa, elkarbizitza unitateekin aldi baterako ostatu 
hartutako etxebizitzen kasazioa. Etxebizitzaren tasazio 
teknikoa eta agiriak izapidetzea.

Lehen fasea amaitu ondoren Etxebizitza Sailak txostenak ku-
deatzea eta izapidetzea bere gain hartu zuen osorik. 

4. Kasuak jarraitu eta amaitu  2006-2009

Joandako 2010ean beste 29 txosten amaitu dira, 2006 eta 
2009 artean ireki zirenak hain zuzen  eta lan-plagintza eta 
gizarte-hezkuntzazko esku-hartzea zutenak. Aurreikusita ze-
goen 44 kasu amaitzea eta 15 kasu bideratu ziren 2011 urtera.  
 
5. Galindo inguruko prospekzio-ikerketa egitea (Rivas 7, 9, 
6, 8, 10, 12)

Galindo eremuko eta Eje Ballontiko etxeen azterketa zehatza 
egin da eta ondokoan datza: 

Inguruko errolda begiratzea eta hiruhilero eguneratzea: •	
erroldan dauden altak eta bajak aztertu, erroldatze be-
rriak. 
Sestao Berriren eta Visesaren artean koordinatzea ingu-•	
ruan aurreikusten diren jarduerak aldi baterako izan dai-
tezen.
Komunitateei jarraipena egitea eta eskaera juridiko eta •	
sozialak jasotzea.
Kaltetutako udal eremuekin harremana izatea eta bertara •	
jotzea: hirigintza eta estatistika.

Ikerketa gai izan diren etxeak:
Rivas 6,7, 8, 9.10, 12

Marismas de Galindo

prozesuak 
PROZESU ERAGINKORREN EBOLUZIOA 2009an: 3A  
BERRIZ OSTATU EMATEA KUDEATZEA
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ARI Txabarri-El Sol gizarte eta hirigintza arloko Birgaitze 
Planaren aurkezpena

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte gaietarako Saila-
ren eta Sestaoko Udalaren artean gizarte eta hirigintza arloan 
udala birgaitzearen inguruan sinatutako lankidetza hitzarme-
naren arabera Sestao Berri sozietate publikoari emandako jar-
dueretako bat da birgaitzeko sozietate baten antzera jardutea 
diru-laguntzak izapidetzeko eta finkatuta eta ARI Txabarri-El 
Solen antolatuta dauden higiezinen birgaitze osoa kudeatzea 
ere bai. 

2010ean birgaitzea kudeatzeko prozesuan lehentasuna du-
ten helburuak ondokoak izan dira: 

1. Esperientzia pilotua martxan jartzen dela kudeatzea: 
Txabarri 25-31  

2010eko abenduaren 28an izan zen Gobernu Batzordean 
adostutakoaren arabera Sestao Berriri konzesio zuzena ema-
ten zaio aipatutako eraikinetan (Sestaoko Txabarri kaleko 
 25, 27, 29 eta 31 zenbakietan) birgaitzea gauzatu dezan, 
trukean milioi bat zazpiehun eta berrogeita hamazazpi 
mila zazpiehun eta laurogeita hiru euro eta hogeitamabi 
zentimo (1.757.783,32) jasoz.  

Sestao Berriren asmoa higiezin horren birgaitzea sustatzea 
eta arintzea da, arkitektura aldetik hondatuta dagoelako eta 
esku-hartzea premiazkoa delako.
 

2. RH-ren bi eraikinetan obrak hastea zatika

3. Etxe administrazioaren kudeaketa eskaintzea ARI Txaba-
rri-El Sol-en birgaitu behar diren 25 komunitateei

2010ean 25 erkidegoetatik 10 erkidego kudeatzea lortu da 
(2009an 7 erkidego hartu zituzten), osoki edo atalka birgai-
tzeko.

RHPP BILERAK 
(2010)
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Kontuen jarraipena

Obrak- aurrekontuak

Informatiboak

prozesuak 
PROZESU ERAGINKORREN EBOLUZIOA 2009an: 3B  
BIRGAITZEA KUDEATZEA
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4. PERRI-ren ondorioz kaltetuak diren komunitateen eskae-
ra tekniko, sozial eta/edo komunitario zehatzak jasotzea eta 
konpontzea

5. Egin behar diren obretan laguntza publikoak bideratzea

ARTATUTAKO 
GERTAERAK
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Teknikoak Sozialak Komunitarioak
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70

RHPP OBRAK

Udalaren laguntza

Eusko Jaurlaritzaren laguntza

Komunitatea

*4 obra dira eta guztira 
147.784, 86

45%

5%

50%

prozesuak 
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Laguntza hauek 2010eko ekainean onartu ziren, Adminis-
trazio Kontseiluak hala erabaki ondoren, jarraian dagoen 
koadroan azaltzen dira kopuruak eta denboraren arabera nola 
banatuta dauden.

2. KOKAPENA 2010
euros

2011
euros

2012
euros

2013
euros

2014
euros

GUZTIRA
euros

1. FASEA 
2010  
onartutakoak

BIRGAITZE 
OSOA

TX 25-27-
29-31

400.000,00 1.000.000,00 357.783,32   1.757.783,32

2. FASEA 
2010  
onartutakoak

BERRERAIKITZEA TX 33-35 50.000,00 1.000.000,00 350.000,00   1.400.000,00

 TX 55

3. FASEA BIRGAITZE	OSOA TX 37-39  571.585,91 970.733,52  	 1.542.319,43

  BÑ 51

4. FASEA BIRGAITZE	OSOA TX 43-45   693.224,57 1.177.314,40 	 1.870.538,97

  TX 57

5. FASEA BIRGAITZEA	
ZATIKA

TX 65    293.670,65 	 293.670,65

TX 69 361.288,35 361.288,35

TX 73 128.369,04 128.369,04

TX 75 170.204,00 170.204,00

25DIC 20 313.496,54 313.496,54

  BÑ 37    125.921,20 	 125.921,20

6. FASEA BIRGAITZEA	
ZATIKA

BÑ 39     250.444,00 250.444,00

BÑ 45 160.956,00 160.956,00

BÑ 47 252.187,52 252.187,52

BÑ 49 249.798,00 249.798,00

LG 9 250.906,26 250.906,26

	  LG 15     204.384,73 204.384,73

GUZTIRA 450.000,00 2.571.585,91 2.371.741,41 2.570.264,17 1.368.676,51 9.332.268,01

prozesuak 
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09 Kudeaketa Hitzarmenaren jarraipena

Sestaoko Udaleko Ogasun eta Ondare Sailaren eta Sestao Be-
rriren arteko Lankidetza Hitzarmena sinatu ondoren 2008ko 
maiatzaren 9an, Sestao Berrik bere gain hartzen du Sestaoko 
etxebizitza sozialen alokairua kudeatzea: guztira 120 etxebi-
zitza.  

2010ean Kudeaketa balantzea positiboa da oraindik eta on-
dorioz argi gelditu ziren bost helburu.

1. Errenta eta berankortasuna  

• Batezbesteko errentaren eboluzioa  
2010eko martxoan errenta eguneratu ondoren, 
batezbesteko errenta 68,03 da.  

• Berankortasuna  
Urteko helburua hobetzea eta gainditzea lortzen da, 
berankortasunaren % 0,7 lortuz. Datu horrek esan nahi 
du Sestaoko udal etxebizitzak hobetuz doazela eta 
etxebizitza-parkearen inguruan dauden garapen eta 
egonkortasun helburuak errazago lortuko direla.   

2. Komunitateen egoera                   

Udal parkeko 110 etxebizitzak 8 eraikinetan daude eta beste 
10 etxebizitzak hainbat jabe-erkidegoetan daude. 
Sestao Berriren helburua da maizterren erkidegoek ondo fun-
tzionatzen dutela bermatzea. Horretarako administratzailerik 
ez zuten guztiei dohainik eskaini zaie zerbitzu hori aurten. 

• Sestao Berriren kontu izango da kanpoko etxe-adminis-
trazioa duten lau etxe.

• Sestao Berrik aholkularitza eskainiko die barne-adminis-
trazioa duten bi etxeei. 

• Bi etxetan (horietako batean erdian jabeak dira) kanpoko 

etxe-administrazioa izango dute. 
• Zazpi ezkaratzetan kanpoko garbiketa-zerbitzua izango 

dute eta bat adostasunez autokudeatutakoa. 
• 8 ezkaratzen artean 19 bilera egin dituzte komunita-

tekoek. Sestao Berrik administratzen ez dituen komu-
nitateetan udalaren ordezkapena egongo dela ziurta-
tzen da hezitzaile komunitario bat bertaratuz.   

3. Etxebizitzak prestatu eta horien jarraipena egin eta erabi-
lera eta mantentze-lana kontrolatu                                 

• 2010eko abenduaren 31n prest zeuden etxebizitzak:  
6 etxebizitza  
 
Udalak eta Sestao Berrik hainbat programa garatuz elka-
rrekin zuzenean lan egin ondoren enplegua sortzeko eta 
sustatzeko (hala nola, enplegu-tailerra eta INEN-CCLL 
multzoa) goian aipatu diren etxebizitzak prestatu dira.  
Batetik, programa horien arteko lankidetza eta, 
bestetik, Sestao Berrik bere gain hartzea gremio-
en koordinazioa berrikun-tza izan da eta asko au-
rreztu da hainbat arrazoiren ondorioz utzi egin 
dituzten etxebizitzak prestatzerako orduan.  
 
6 etxebizitzak prestatzeko inbertitu den kopurua 
honakoa da:   
 
GUZTIRA: 37.998,40 (BEZ barne)  

• Elementu komunetan egindako obrak  
 
Bestalde, enplegu-tailerraren laguntzarekin Los 
Bañoseko 22, 24 eta 58. zenbakietako ezkaratzetako 
eskailerak eta elementu komunak margotu dira.   
 
Bestelako lanen bat ere egin da, hala nola, ondo-
rengo erkidegoetako ezkaratzeen eta igogailuen 
ateak margotzea: Baños 61 eta Autonomia 21 eta 22. 

  
Bestelako elementu komunei dagokienez Udalak 
8.611,84 € inbertitu ditu mantentze-lanak egiteko:  TDT 
ikusteko beharrezkoak diren anplifikadoreak instala-
tu eta igogailuak egokitu ditu Eusko Jaurlaritzako In-
dustria Sailak eskatzen dituen arauen arabera.   
 
Mantentze-lanez ari garela aipatu, bereziki, 
komunitate guztiek, beraien kontu, erretenak eta es-
talkiak garbitu dituztela eta kontratu bat bideratzen 
ari direla (batzuek onartu ere onartu dute) estalkia man-
tentzeko eta garbitzeko.            

prozesuak 

BERANKORTASUNA 2010ean

Fakturatutako errenta kopurua 83.463,27

Itzulitako errenta kopurua 18.950

Berriz kobratutako errenta kopurua 18.356,67

Berriz kobratutako errenta 
kopuruaren %

96.86	%

2010ean berankortasunaren % 0.7%

PROZESU ERAGINKORREN EBOLUZIOA 2009an: 3C
ALOKAIRUA KUDEATZEA
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• Ikuskatuta (ikuskapen tekniko-soziala)  
 
2008 eta 2009an udal-etxebizitza pake osoaren 
ikuskapen tekniko-sozialak egin ziren aztertzko 
zein egoera teknikotan zeuden eta maizterrek 
nola erabiltzen eta zaintzen zituzten.  
 
Bisita horietan ikusi zuten etxebizitzetan 70.863,40-ko 
kalteak zeudela, maizterrak behar bezala ez 
zituelako zaindu.   
Arazo hori konpontzeko lan-programa sendo bat garatu 
da 2010ean: egoera txarrean zeudela bagenekien 
etxebizitza batzuk ikuskatu dira eta denak ados jarri 
ondoren lan-programa bat gauzatu da kaltetutako 
edo gutxi zaindutako elementuak konpontzeko. 
 
16 etxebizitzetan egin da lan hori eta hobekuntza lanak 
burutzeko 18.995,6 € erabili dira, hau da, kopuru osoaren 
% 25.

4. Nola bete diren etxebizitzak, eboluzioa  

Sestao Berrik kudeatutako etxebizitzen artean urtarrilean % 
94,17 zeuden beteta eta abenduan % 95,83, eta urte osoan 
% 90 baino gehiago egon dira beteta.

2010eko abenduan 5 etxebizitza zeuden hutsik, eta horietako 
3 prest zeuden epe motz-ertainean norbait bizitzera sartzeko. 
Beste 2 etxebizitzetan ezin daiteke bizi: bat, osoki birgaitzen 
ari diren eraikin batean dago, eta bestea, epailearen ebazpen 
judizialaren zain dago inor sartu ahal izateko. 

Alokairu-kontratuen eboluzioa

• Hiru kontratuen titulartasuna amaitu zuten: bi kontratuk 
baja eman zuten borondatez eta bestea heriotzaren on-
dorioz bertan behera gelditu zen.  

• Kontratuaren hutsalketak:
1. Urtea amaitzerakoan bi kontratu hutsalketa daude bi-

deratuta, bata epaiaren zain.
2. Bi utzarazpen gertatu dira. Bata elkarbizitza-arazoak 

izan direlako eta etxebizitza ez delako zaindu.  Bi utza-
razpenetan lortu da etxeko giltzak itzultzea eta modu 
baketsuan etxea uztea epairik izan gabe. 

3. Utzarazpen bat berriz bideratzen da zorra barkatzea-
gatik. 

• Familia berriekin hiru alkairu-kontratu sinatzen dira. 

5. Gertaera sozialak eta elkarbizitzaren ingurukoak

Pasa den 2010ean alokaori-prozesuan lan egiten du-
ten gizarte langileak eta hezitzaile komunitarioak ba-
nakako jarraipenak egin ondoren 772 esku-hartze egin 
zituzten. Horietako 180 etxean bertan izan ziren eta 593 
SBren bulegoetan. Bigarren seihilekoan familiek jaso-
tako eskeak erregistratzen hasi ziren, guztira 32.   

2010ean esku-hartze kopurua  % 2 jaistea lortzen da, 
hau da, 13, hainbat faktore kontuan izanik: berankorta-
suna, etxebizitza zaintzea eta elkarbizitza arazoak.  

Epe horretan komunitateetara 197 bisita egin ziren elementu 
komunak nola zeuden eta nola erabiltzen zituzten ikusteko. 
Elkarbizitza mailan 39 gertaeren berri izaten dute eta % 79 
konpondu egiten dira. 
Sestaoko Udalarekin lortutako akordioen arabera eta, jarduera 
honekin guztiarekin batera, etxebizitzetan jende gehiegi ego-
tearen jarraipena egiten da eta hiri-segurtasunarekin koordi-
nazio-lana  ere egiten da. 

Horrela, Estatistika Sailaren eta Sestao Berriren artean 
2009/06/10ean egindako lankidetza protokoloari eusten 
zaio beteta dauden etxebizitzen jarraipena egiteko. 

Helburua da Erroldaren estatistika kontrolatzeko elkarren ar-
teko koordinazioa planifikatzea eta lan komuna burutzeko 
prozedurak (Erroldaren estatistikaren interesen alde egingo 
duten  prozedurak) aurkitzea, baita ere Sbren kudeaketa egi-
tea bere jarduera-eremuen barruan. 

2009-09-17ko Hiri Segurtasunerako lankidetza protokoloari 
eusten zaio. Sestao Berriren eta Udaltzaingoaren artean da-
goen akordioa da, gertaerei azkar erantzun ahal izateko eta 
Sestao Berrik jarduten duen eremuan izandako gertaeren 
berri emateko. Bilerak egiten dira aldiro eta arrisku handiko 
egoeretan koordinazio-lanak aztertzen dira: utzarazpenak, 
eraso fisikoak, erkidegoko auzokideen arteko arazoak... eta 
eguneroko kontuak. 

prozesuak 
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2011ko aurrekontua zehaztu •	  
2010eko aurrekontuaren jarraipena egiten da beha-
rrezko baliabide ekonomikoak egon daitezen egitu-
ra mailako kostuei aurre egiteko, eta 2011ko aurre-
kontua prozesuka zehazten da. Horrek esan nahi du 
prozesu bakoitza onartu ondoren bakoitzak berea 
kudeatu beharko duela eta autonomia izango duela.  

2010-2013ko Negozio Plana eta 2010-2013ko •	
Diruzaintza aurreikuspena   
2009ko iraileko Administrazio Kontseiluak for-
malki onartzen du 2010-2013ko Negozio Pla-
na, zeinak 4.978.241,45 € baititu 2010-2013 epe-
rako entitatearen egituraren kostuei aurre egiteko.  
2010erako onartu beharreko hasierako ko-
purua 1.190.716,34 euro da. Hasieran diruzaintzak 
4.978.241,45 euro behar ditu, kontuan izan gabe ge-
rorako utziko direla oraindik onartzear dauden ondo-
rengo prozesu hauen jarduerak burutzeko beste behar 
hauek: “Berriz ostatu ematea kudeatzea, Birgaitzea ku-
deatzea, Alokairua kudeatzea eta Ekintza komunita-
rioa kudeatzea eta Garapen sozioekonomikoa”.  
 

Kobratze kudeaketaren jarraipena ARCELOR MITTAL,  •	
VICINAY eta SESTAO BAI  
Berriz ostatu emateagatik zerbitzua kobratzeko jarraipe-
na egiten da La Navalen eta Sestao Bairen eremuetan, eta 
kobratzeari ekiten zaio. ACB (orain ARCELOR MITTAL) he-
datzeari dagokionez, 66 eta 68 ezkaratzeetako 5 utzaraz-
te kudeatzeagatik ordainketa erreklamatzeko egindako 
adiskidetze-prozesuaren ondoren (horrek ez du esan nahi 
adostasuna lor daitekeenik), auzibidean jartzen da eta 
epaiketa aurreko entzunaldia eta epaiketa izango dira 2011n. 

Kreditu-lineen azterketa  •	  
2010ean prozesu bati ekiten zaio sozietatearen kreditu-
lineak ze egoeretan dauden baloratzeko eta beste fi-
nantza-entitate batzuei eskatzen zaie beraien eskaintza 
egin dezaten gure baldintzen arabera ustiapenari diru-
laguntzak emateko.

DIRUZAINTZAREN AURREIKUSPENA 2010 2011 2012 2013

KOBRANTZAK 1.321.824,05 1.307.007,40 1.316.236,20 1.332.627,62

Berriz ostatu emateko kudeatzen emandako zerbitzuak 112.488,51 112.488,51 0,00 0,00

Alokairua kudeatzen emandako zerbitzuak 18.619,20 18.619,20 18.619,20 18.619,20

Ustiapenari emandako diru-laguntza ofizialak (Saila) 1.190.716,34 1.175.899,69 1.297.617,00 1.314.008,42

ORDAINKETAK 1.321.824,05 1.307.007,40 1.316.236,20 1.332.627,62

Langileen gastuak 581.763,56 687.475,87 712.208,46 732.965,96

Inbertsioak 120.848,50 5.510,00 2.300,00 2.300,00

Alokairuak 13.431,96 13.431,96 13.431,96 13.431,96

Konponketak eta zaintze-lanak 17.484,70 15.734,70 15.734,70 15.734,70

Profesional independenteen zerbitzuak 503.694,00 499.702,00 498.947,00 495.447,00

Garraioak 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

Aseguruen sariak 4.881,35 5.432,89 6.494,10 8.028,03

Banka eta antzeko zerbitzuak 100,00 100,00 100,00 100,00

Publizitatea eta propaganda 33.200,00 33.200,00 20.600,00 18.200,00

Hornidura 27.980,00 27.980,00 27.980,00 27.980,00

Beste zerbitzu batzuk 7.714,98 7.714,98 7.714,98 7.714,97

Finantza-gastuak 9.625,00 9.625,00 9.625,00 9.625,00

prozesuak 
EBOLUZIOA 2010EAN 6. PROZESUAREN INGURUAN  
EKONOMIA ETA FINANTZA KUDEAKETA
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EKITALDIA AMAITU ONDOREN GERTATUTAKOAK

Atal honetan azpimarragarria da 2011ko otsailaren 10ean 
2010 bikaintasunera bideko Konpromiso Diploma jaso zela. 
Sari honen bitartez aitortzen diote Sestao Berriri prozesu bi-
dezko antolaketa horizontal ereduaren aldeko apustua egin 
duela, EFQM ereduari begira. 

2011ko otsailean 2011-2013 Plan estrategikoari ekiten zaio 
Eusko Jaurlaritzaren Esparru dokumentuekin (Etxebizitzaren 
aldeko Itun Soziala, Etxebizitza Plan Zuzentzailea eta Hirigi-
berrikuntza 2010-2013), eta erakundearen prozesuekin ere 
bai, Etxebizitza Politika arloan estrategia orokorra jarraituz 
gure jardueraren arrazoia ulertaraziko duen  trazabilitate es-
trategikoa lortzeko. 

gertatutakoak  

GERTA
TUTA 
KOAK
ondoren
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eboluzioa

EBO 
LU
ZIOA

SOZIETATEAK IZAN DEZAKEEN EBOLUZIOA 

Sozietateak jarduera garrantzitsua izango duela aurreikusten 
da Kudeatze eta laguntza eta esku-hartze sozial arloan, Eusko 
Jaurlaritzak onartu baititu etxebizitzetan berriz ostatu ema-
teko kudeaketak (birgaitze osoak eta partzialak) eta horrek 
esan nahi du EAEko aurrekontuetan 2010-2014 urteetarako 
konpromisoa hartu dela.

Aldi berean, ezin dira alde batera utzi beste hirigintza-jarduera 
guztiak, hain zuzen ere Iparraldeko Industriagunean Hirigintza 
Antolamenduaren Plan Orokorreko Aldaketa Zehatzak jaso-
tzen dituenak, 2003an onartutakoak. Sestao Berrik jarduera 
horiek burutuko ditu, 2005ean Eusko Jaurlaritzako Etxebizi-
tza eta Gizarte Gaietarako Sailaren eta Sestaoko Udalaren 
artean sinatutako lankidetza Hitzarmena eta Ekintzak Inte-
gratuz Plan Zuzentzailea jarraituz, udalerria berroneratzeko 
gizarte eta hirigintzari dagokionez. 

A.R.I. Txabarri-El Soleko jarduera-eremuari dagokionez, So-
zietateak aurreikusita dauka Sestaoko Udalarekin hitzarmen 
bat egitea hirigintzari dagokionez, errehabilitazio eta birgaitze 
osoa lortzeko lankidetza eta kudeaketa egokiena lortu ahal 
izateko. Horretarako diseinatutako jarduera-planekin batera-
tuko dira eta, batetik, aipatutako auzoak errehabilitatutako eta 
birgaituko dira gizarte eta hirigintzari dagokionez eta, bes-
tetik, Etxebizitza eskatzen dutenen udal erregistroa martxan 
jarriko da. 

Beraz, Sozietatearen bidez lortu nahi da eraikitako ondarea 
birgaitzea eta zaintzea, gizarteari, ekonomiari, kulturari eta 
historiari, administrazioari eta hirigintzari dagokionez ahalik 
eta dinamika gehienak bultzatuz, horiek baitira hirian elkarren 
arteko eragina dutenak eta hiria osatzen dutenak, eta horre-
gatik jartzen da abian Ekintza Komunitarioaren eta Garapen 
Sozioekonomikoaren Kudeaketa. 
 
Halaber, alokairua kudeatzearen jarduera-eremuan helburua 
udal etxebizitzen kudeaketa eraginkorra finkatzea da eta au-
zoan bertan kudeaketa hori egiteko eta alokairu-kontratuak 
betearazteko erreferentzia izatea, baita ere komunitateen 
kudeaketa optimoaren erreferentzia izatea. Horretarako lehen 
urratsa izango da komunitatean elkarbizitza hobetzea ardatz 
bihurtzea, etxebizitzak ondo erabiliz eta zainduz eta elemen-
tu komunak errespetatuz, gizarte kohesioa ahalbidetzeko. 
Beste parkeak (erkidegokoetakoak eta foralak) kudeatzea ere 
beharrezkoa da agintari publikoekin batera, eta Bitartekaritza 
Programa bat ere abian jarri behar da Sestaoko etxebizitza 
hutsak bilduz alokairuak bideratzeko eta Etxebiden dagoen 
eskaerari aurre egiteko; eta aldi berean Errehabilitazio osoko 
hirigintza-operazioetan berriz ostatu emateko beharrari ere 
aurre egiteko.

sozietateak izan dezakeen
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urteko
kontuak 
 2010eko ekitaldia

SESTAOBERRI 2010
C.I.F. A-95378014

CON 
TU
AK
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ACTIBOA
Oharrak
memoria

EKITALDIA
2010

EKITALDIA
2009

A) AKTIBO EZ KORRONTEA 1.007.873,22 950.657,57

I. Ibilgetu ukiezina 7 228.067,99 139.635,36

6. Aplikazio informatikoak 228.067,99  139.635,36

II. Ibilgetu materiala 5  777.530,87  810.247,85

1. Lursailak eta eraikuntzak 695.759,69  718.407,29

2. Instalazio teknikoak, makinak, tresneria, altzariak, eta bestelako material 
ibilgetua

81.771,18  91.840,56

V. Epe luzerako finantza-inbertsioak 9 2.274,36  774,36

5. Bestelako finantza-aktiboak 2.274,36  774,36

B) AKTIBO KORRONTEA 1.154.513,40  834.457,56

II. Izakinak 10 --- 189,00

6. Aurrerakinak hornitzaileei --- 189,00

III.  Merkataritza zordunak eta kobratzeke bestelako kontuak 1.085.368,15  581.108,83

1. Bezeroak salmenten eta emandako zerbitzuen arabera 9 12.433,55 4.608,63

2. Bezeroak, Taldeko enpresak eta kideak 9, 23.2 235.815,06 39.817,14

5. Aktiboak zerga korronteen arabera 12 15,82 1w2,59

6. Bestelako kredituak Herri Administrazioekin 12 837.103,72  536.670,47

VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak 9  69.145,25  253.159,73

1. Diruzaintza  69.145,25  253.159,73

AKTIBOA GUZTIRA (A+B)   2.162.386,62 1.785.115,13

balantzea 
abenduaren 31n
(Eurotan adierazita)

urteko
kontuak 
 2010eko ekitaldia
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ONDARE GARBIA ETA PASIBOA
Oharrak
memoria

EKITALDIA
2010

EKITALDIA
2009

A) ONDARE GARBIA  824.087,04 781.743,15

A-1) Funts berekiak 9  58.976,59 58.976,59

 I. Kapitala  60.102,00 60.102,00

1. Kapital eskrituratua  60.102,00 60.102,00

III. Erreserbak (1.125,41) (1.125,41)

2. Beste erreserba batzuk (1.125,41) (1.125,41)

VII. Ekitaldiaren emaitza 0,00 0,00

A-3)  Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak 18 765.110,45 722.766,56

B) PASIBO EZ KORRONTEA  256.159,49 228.869,03

I.   Epe luzerako hornidurak 14 13.337,00 ---

4. Beste hornidura batzuk 13.337,00 ---

II.   Zorrak epe luzera 9 1.208,66 626,96

5. Beste finantza-pasibo batzuk 1.208,66 626,96

IV.  Pasiboak geroratuko zergarengatik 12 241.613,83 228.242.07

C) PASIBO KORRONTEA  1.077.949,12 774.502,95

III. Zorrak epe laburrera 9 425.568,44 189.481,70

2.  Zorrak kreditu entitateekin  425.083,44 188.996,70

5. Beste finantza-pasibo batzuk 485,00 485,00

IV. Zorrak taldeko enpresekin eta kideekin epe laburrera 23.2  46.373,79 53.822,41

1. Zorrak taldeko enpresekin eta kideekin 46.373,79 53.822,41

V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeke beste kontu batzuk  606.491,89 531.198,84

1. Hornitzaileak 9 584.996,10 509.839,96

6. Beste zor batzuk Administrazioekin 12  

PubliKoak 25.201,76 21.358,88

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) 2.162.386,62 1.785.115,13

balantzea 
abenduaren 31n
(Eurotan adierazita)
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Oharrak
memoria

(zorra) hartzeko 
2010

(zorra) hartzeko
2009

A) ETENGABEKO ERAGIKETAK

. Negozio-zifren kopuru garbia 154.693,57 90.287,68

b)  Zerbitzu-emateak 25 154.693,57 90.287,68

. Beste diru-sarrerak ustiapenagatik 1.076.688,25 1.019.748,37

a) Diru-sarrera osagarriak eta beste batzuk kudeaketagatik 25 42.709,80 37.508,44

b) Diru-laguntzak ustiapenagatik ekitaldiaren emaitzari erantsita 18 1.033.978,45 982.239,93

. Pertsonal-gastuak 13 (380.774,41) (347.759,04)

a) Soldatak eta parekatuak (302.550,97) (268.984,07)

b) Gizarte-zama (78.223,44) (78.774,97)

. Bestelako gastuak ustiapenagatik (849.023,05) (756.784,10)

a) Kanpo-zerbitzuak eta beste gastu batzuk ohiko kudeaketa-gastuengatik 13 (849.023,05) (679.573,18)

c) Hornidura galtzea, hondatzea eta aldatzea merkataritza-eragiketengatik 9 --- (77.210,92)

. Ibilgetuaren amortizazioa 5,7 (77.798,00) (47.914,99)

. Finantzarioa ez den Ibilgetuari diru-laguntzak egoztea eta beste batzuk 18  77.798,00 47.914,99

. Beste emaitza batzuk  2.972,61 1.335,15

A.1) USTIAPEN-EMAITZAK 4.556,97 6.828,06

. Diru-sarrera finantzarioak 9 25,17 5,86

b) Balore negoziagarrienak eta beste finantza-tresna batzuk 25,17 5,86

b 2) Hirugarrenenak 25,17 5,86

. Finantza-gastuak 9 (4.582,14) (6.833,92)

b) Hirugarrenekin dauden zorrengatik (4.582,14) (6.833,92)

A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (4.556,97) (6.828,06)

A.3) ZERGEN AURRETIKO EMAITZA ( A.1 + A.2) --- ---

. Mozkinen gaineko zergak --- ---

A.4) JATORRIA ERAGIKETA JARRAITUETAN DUEN EKITALDIAREN EMAITZA --- ---

B) ETENDAKO ERAGIKETAK
. Jatorria etendako eragiketetan duen ekitaldiaren emaitzak zergarik gabe 

--- ---

A.5) EKITALDIAREN EMAITZA 0,00 0,00

kontuak 
abenduaren 31n
(Eurotan adierazita)

galeren eta mozkinen
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egoera 

abenduaren 31n
(Eurotan adierazita)

A) DIRU-SARREREN EGOERA ETA AITORTUTAKO GASTUAK
Oharrak
memoria

EKITALDIA
2010

EKITALDIA
2009

A) Galeren eta irabazien kontuaren emaitza  --- ---

Diru-sarrerak eta ondare garbiari zuzenean egotzitako gastuak:

III. Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak 18 133.513,65 221.391,83

V. Zerga-eragina (32.043,28) (53.134,04)

2. Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (32.043,28) (53.134,04)

B) Ondare garbian zuzenean egotzitako diru-sarrerak eta gastuak guztira 
(I+II+III+IV+V)

 77.117,48 168.257,79

Galeren eta irabazien kontura transferentziak:  

VIII. Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak 18 (77.798,00) (47.914,99)

IX. Zerga-eragina 18.671,52 11.499,60

2. Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak 18.671,52 11.499,60

C) Galeren eta irabazien kontura egindako transferentziak guztira 
(VI+VII+VIII+IX+X)

 (59.126,48) (36.415,39)

AITORTUTAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA (A+ B + C)  42.343,89 131.842,40

ondare garbian aldaketen
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AZALPENA
Kapital 
eskrituratua

Erreserbak Ekitaldiaren 
emaitza  

Jasotako 
diru-laguntzak, 
dohaintzak eta 
legatuak 

GUZTIRA

A. SALDOA, 2008. URTEAREN AMAIERA 60.102,00 (1.125,41) 0,00 777.531,79  836.508,38 

I. Kontu-egiteak irizpide aldaketagatik 2008 --- --- --- --- ---

II. Kontu-egiteak akatsengatik 2008 --- --- --- (186.607,63) (186.607,63)

B. KONTUAK EGINDA, 2009aren HASIERA 60.102,00 (1.125,41) 0,00 590.924,16 649.900,75 

 I. Diru-sarrerak guztira eta aitortutako gastuak --- --- --- 131.842,40 131.842,40

II. Eragiketak bazkideekin edo jabeekin --- --- --- --- ---

III. Ondare garbiaren beste aldakuntza batzuk --- --- --- --- ---

C. SALDOA, 2009. URTEAREN AMAIERA 60.102,00 (1.125,41) 0,00 722.766,56 781.743,15

I. Kontu-egiteak irizpide aldaketagatik 2009 --- --- --- --- ---

II. Kontu-egiteak akatsengatik 2009 --- --- --- --- ---

D. KONTUAK EGINDA, 2010aren HASIERA 60.102,00 (1.125,41) 0,00 722.766,56 781.743,15

I. Diru-sarrerak guztira eta aitortutako gastuak --- --- --- 42.343,89 ---

II. Eragiketak bazkideekin edo jabeekin --- --- --- --- ---

III. Ondare garbiaren beste aldakuntza batzuk --- --- --- ---- ---

E. SALDOA, 2010. URTEAREN AMAIERA 60.102,00 (1.125,41) 0,00 765.110,45 824.087,04

egoera 

abenduaren 31n
(Eurotan adierazita)

ondare garbian aldaketen
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Oharrak
memoria

EKITALDIA
2010

EKITALDIA
2009

A) USTIAPEN-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUA (1.172.908,08) (572.987,03)

1. Ekitaldiaren emaitza zergen aurretik 0,00 0,00

2. Emaitzaren kontu-egiteak (1.016.084,48) (898.200,95)

a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) 5,7 77.798,00 47.914,99

c) Horniduren aldakuntzak (+/-) 9 13.337,00 77.210,92

d) Diru-laguntzak egoztea (-) 18 (1.111.776,45) (1.030.154,92)

g) Diru-sarrera finantzarioak (-) 9 (25,17) (5,86)

h) Finantza-gastuak (+) 9 4.582,14 6.833,92

3. Aldakuntzak kapital korrontean (152.266,63) 332.041,98

a) Izakinak (+/-) 189,00 (189,00)

b)Zordunak eta kobratzeke dauden beste kontuak (+/-) (217.234,99) 188.573,04

d) Hartzekodunak eta ordaintzeke dauden beste kontuak (+/-) 64.779,36 143.172,94

f) Beste aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-) --- 485,00

4. Ustiapen-jardueretako eskudiruaren beste fluxu batzuk (4.556,97) (6.828,06)

a) Interesak ordaintzea (-) 9 (4.582,14) (6.833,92)

c) Interesak kobratzea (+) 9 25,17 5,86

5. Ustiapen-jardueretako eskudiruaren fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/- 4) (1.172.908,08) (572.987,03)

B) INBERTSIO-JARDUERETAKO ESKUDIRU-FLUXUA (120.793,99) (218.564,23)

6. Ordainketak inbertsioengatik (-) (120.793,99) (218.922,64)

b) Ibilgetu ukiezina 7 (91.144,75) (126.398,14)

c) Ibilgetu materiala 5 (28.149,24) (92.091,47)

e) Beste aktibo finantzario batzuk 9 (1.500,00) (433,03)

7. Kobratzean desinbertsioengatik (+) 9 --- 358,41

e) Beste aktibo finantzario batzuk --- 358,41

8. Inbertsio-jardueretako eskudiru-fluxua (120.793,99) (218.564,23)

C) FINANTZA-JARDUERETAKO ESKUDIRU-FLUXUA 1.109.687,59 1.002.845,63 

9. Ondare-tresnengatik kobratzea eta ordaintzea  880.467,77 1.291.326,85

e) Jasorako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+)  880.467,77 1.291.326,85

10. Pasibo finantzario-tresnengatrik kobratzea eta ordaintzea  229.219,82 (288.481,22)

a) Jaulkipena  236.668,44  9.878,78

2. Zorrak kreditu-entitateekiin (+) 9  236.086,74 ---

3. Zorrak taldeko enpresekin eta kideekin (+) 23 ---  9.878,78

4. Beste zor batzuk (+)  581,70 ---

b) Itzulpena eta amortizazioa (7.448,62) (298.360,00)

2. Zorrak kreditu-entitateekin (-) (7.448,62) (298.360,00)

12. Finantza-jardueretako eskudiru-fluxua (+/-9+/-10) 1.109.687,59 1.002.845,63 

D) KANBIO-TASAK ALDATZEAREN ERAGINA --- ---

E) ESKUDIRUAREN EDO PAREKOEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA 
(+/-5+/-8+/-12+/- D)

(180.014,48) 211.294,37

Eskudirua edo parekoak ekitaldiaren hasieran 253.159,73 41.865,36

Eskudirua edo parekoak ekitaldiaren amaieran 69.145,25 253.159,73

egoera 

abenduaren 31n
(Eurotan adierazita)

eskudiruaren fluxu
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gure esker ona
2010. urtea benetan bizia izan da, Sestao Berrik proiektu uga-
riri ekin diolako eta EFQM ereduan oinarritutako prozesu bi-
dezko kudeaketa izan duelako erronka nagusia. Urte horretan 
ahalegin handia egin da eta Iraia Anduizari esker berezia eman 
nahi diogu bere gaztetasuna eta ikasteko gogoa kutsatu bai-
tzien langile guztiei. Beste hainbeste lagundu zuten Raquelek, 
Leirek, Estherrek eta Vanessak eta horiek gabe ezin izango 
genieke aurre egin hilabete horiei. 

Eskerrak emateko orduan ezin ditugu ahaztu proiektu hau 
aurrera ateratzeko bere harri-koskorra ekarri duten guztiak. 
Eskerrik asko Sestao Berriko langile guztiei erakutsi duten 
gogoa eta  arduragatik, eskerrik asko sozietateko kideei, hor-
nitzaileei, auzokideei eta, oro har, eskerrik asko Sestao Berrik 
duen proiektu handi honetan sinesten duzuen eta konfiantza 
duzuen guztioi. 






