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Sestao Berri, SAko Zuzendari Kudeatzailea

2013. urtean gertatu den guztia lerro gutxitan laburtzen 
saiatzea ez da lan erraza. Oso ekitaldi intentsua izan da, 
baita oso zaila ere, Sestao Berri osatzen dugun guztiontzat. 
Urte emankorra izan da, abian genituen proiektuetako asko 
kontsolidatu eta beste batzuk bultzatu direlako, eta horiek 
berehala emaitzak emango dituzte ezkerraldeko udalerri 
historiko honen berrikuntzari dagokionez. 

2013. urtea markatu duten gertakarien artean, Sestaok Eu-
ropan izan duen presentzia nabarmena azpimarra daiteke, 
zalantzarik gabe, ibilbide luzeko hainbat nazioarteko proie-
ktutan zeregin protagonista izanik. Ildo horretan, EU-GUGLE 
proiektuaren zati handi bat kontsolidatu dugu, Europako 
energia-eraginkortasunerako interes handia duena; proiek-
tu horrek, Sestaon, udalerriaren alde zaharra birgaitzeko aukera 
emango digu, energia-eraginkortasuneko eta -aprobetxa-
menduko irizpide berritzaileekin. Bi lan europar berri ere ga-
ratzen ari gara udalerrian: Papirus Proiektua, gure udalerria 
Europako saiakuntza-banku bihurtu duena hiriko eraikinak 
modu eraginkorrean birgaitzeko teknologia berritzaileak 
ezartzeari eta kontratazio publikoari dagokienez, izan ere, 
Europan kontsumitzen den energiaren % 40 eraikinei baita-
gokie; eta Trime Proiektua, babes sozialeko etxebizitzetan 
bizi diren pertsonen energia-eraginkortasuna eta ongizatea 
areagotu nahi dituena, pertsona horiek kontsumoarekiko 
duten portaeran aldaketa aktibo eta iraunkorra eginez.

Dena dela, 2013. urtean, zoritxarrez, alderdi negatibo bat 
ere izan dugu, krisiaren eragina bereziki gogorra izan baita 
gure udalerrian. Administrazio publikoak dituen baliabideak 
optimizatzera eta, ondorioz, “gutxiagorekin gehiago egitera 
eta hobeto egitera” behartu gaituen krisia, alegia. Premisa 
horrekin bultzatu dugu, adibidez, Txabarri El Sol BIAren bir-
gaitze-lana eta etxebizitza hutsen alokairurako ASAP pro-
grama Sestaon. Interes sozialeko beste programa batzuk 
ere bultzatu ditugu, adibidez gizarte-kohesioko Habitat-
programa interesgarria, laCaixa Fundazioaren lankidetzare-
kin, eta guztien berri ematen dugu memoria honetan.

Laburbilduz, 2013. urtea intentsua eta zaila izan da, eta 
zailtasunak izan arren Sestao Berrik egiaztatu du etxebi-
zitza-politikek, nahitaez, biziberritze sozio-urbanistikoan 
formula berritzaileak sustatzea ekarri behar dutela. Memo-
ria honetan gure sozietatearen berehalako balantzea islat-
zen dugu, urte berri bati azterlan eta lan berriekin ekiteko 
erronka partikularrarekin, Sestaoren errealitatea nolakoa 
den sakontzeko eta, horrela, sestaoar guztiek etxebizitza 
duin bat izan dezaten lortzeko.

Sestaoren urtea 
Europan 

Luis Carlos Delgado
Sestao Berri, SAko Zuzendari Kudeatzailea

Agurra
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Langileak Udalerrian biziberritze sozio-urbanistikoa helburu zuten la-
nak garatzeko, Sestao Berrik diziplina anitzeko talde bat izan 
zuen 2013an, guztira 9 lagunez osatutakoa. Langile horien 
profil profesionalen heterogeneotasunak Sestaoko udale-
rrian jardunak ikuspegi desberdinetatik gauzatzeko aukera 
eman zion sozietateari.

2013ko abenduaren 31n, Sestao Berriren plantilla honako 
hauek osatzen zuten: zuzendari kudeatzaile batek, adminis-
trazio-departamentura adskribitutako 3 lagunek, arkitekto 
batek, aparejadore batek, bi arduradun juridikok eta ardura-
dun ekonomiko-finantzario batek. Kanpoko hainbat laguntza 
teknikok osatzen dituzte Sestao Berrik garatzen dituen gai-
nerako zerbitzuak.



KO
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Erozesuaren helburua legez eskubidea duten herritarren 
birkokapenaren tramitazioa da. Sestaoko iparraldeko indus-
triaguneko Bide-sareko Sistema Orokorraren eraginez, on-
dasun eta eskubideen nahitaezko desjabetzea jasan duten 
pertsonek dute birkokapenerako eskubidea; baita Txabarri 
El Sol ARI jarduketa-eremu barneko PERRI hiri-birsorkunt-
zarako planak eragindakoek ere.

Birkokapen-prozesuak jarduera-eremuetan egin beharreko 
hiri-jarduketa guztien eraginez kaltetutako pertsona guztien 
integrazioa bermatu nahi du, bizi-kalitatea hobetzea eta 
etxebizitza eta ingurune berrirako egokitasuna bultzatuz 
testuinguru aldaketarekin.

Zenbait ekimen garatu behar dira horretarako, gizarte-
arloan zein arlo juridikoan. Lege-teknikari batek eta gizarte-
arloko hiru profesionalek osatzen duten jakintza anitzeko 
taldeak egiten ditu birkokapenak, kaltetutako familiei 
laguntza emanez.

- Kudeatu gabe dauden 2 eremuen eraginpeko familien 
egoerari buruzko diagnostikoa: 

Kale Nagusiaren luzapenaren II. fasea (Galindo Ibarra) 
GALINDO IBARREKO 2. FASEA       67

Ballonti ardatza handitzea
BALLONTI ARDATZA           9

- Aldi baterako birkokapen-espedienteen jarraipena, behin 
betiko etxebizitzak La Puntan (Galindo ibarra) eraiki arte:

3A. Birkokapenen 
Kudeaketa
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Eremuak Kalea Aldi Baterako
Birkokapenak

Aldi Baterako 
Birkokapenik 

Gabe

Euren 
Kabuz

KALE NAGUSIAREN 
LUZAPENAREN I. FASEA 

R 17 2

R19 1

R21 2

R24 1

R22 1

SI 6 1

SI 10 1

SI 14 1

SI 24 1 0

GUZTIRA  11 0

KALE NAGUSIAREN 
LUZAPENAREN 2. FASEA                           

(GALINDO IBARRA)

VN 6 eta 8 19 0

VN 2 7

R 6 2 0

R 8 10

R 10 12

R 12 11

R19

GALINDO 
PADURAK 17

4

GUZTIRA 19 47 0

NERBIOI IBARRA

R 66

R 88

TOTAL

Eremuak Kalea Aldi Baterako
Birkokapenak

Aldi Baterako 
Birkokapenik 

Gabe

Euren 
Kabuz

LA NAVAL

R52 1

R54 1

R56 1

GUZTIRA 3

BALLONTI ARDATZA

R 7 5

R 9 4

GUZTIRA 9

AURRIAK

VN 7 1

R62

R64

KALE 
NAGUSIA 75

GUZTIRA 1

GUZTIZKOAK 36 53 0

KASUAK, GUZTIRA: 89 BIRKOKAPEN EGIN BEHAR 
PUNTAKO ETXEBIZITZETAN (GALINDO IBARRA)
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 Eremuak Kalea Aldi Baterako + Behin 
Betiko Birkokapenak Egindakoak Egin gabe

ARI TXABARRI EL SOL

TX 25 7 7

TX 27 1 1

TX 29 5 5

TX 31 6 6

TX 33 4

TX 35 3

TX 55 7 7

LB 51 48 3

GUZTIRA 29

29 BIRKOKAPEN KUDEATU DIRA 
 (ALDI BATERAKOAK 20, LUTXANAko ETXEBIZITZAK, BIRGAITU BEHARREKO JATORRIZKO 

ETXEBIZITZETARA ITZULI ARTE + BEHIN BETIKOAK 9, VVMMn)

- Rivas 6ko (2 bizikidetza-unitate) eta Rivas 9ko (4 bizikidet-
za-unitate) Aurriaren ondoriozko birkokapenen kudeaketa.

-Txabarri el Soleko Birgaitze Integraleko Jarduketen ondo-
riozko birkokapenen kudeaketa:
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Ibar berri 6 eta 8ko kasuetako eskaeren aten-
tzioa eta kudeaketa.

– Puntan behin betiko noiz birkokatuko zain, euren kontura 
aldi baterako birkokapena lortu dutenek atentzioa eskatu 
dute zenbait arrazoirengatik:

Kudeaketa juridikoa Visesarekin: 3 espediente.

Kaltetuak eskatuta, balio justua esleitzeko espediente ho-
riekin lotutako erakunde publikoekin espedienteak kudeat-
zeari bultzada eman zaio. Kasu horiek behin betiko birkoka-
tu dira alokairuan, kaltetuarekin hitzarmena lortu ondoren.

– Birkokapenaren zain dauden 4 kasuetan, atentzio sozial 
eta juridikoa eman zaie bulegoan. Birkokapen-ebazpena bi-
latzeko kudeaketa. 3 kasutan, ordezkatzeko proposamena 
egin da eta Lutxana-Munoan ebatzi dira. Azkenean, bat bai-
no ez da Lutxana-Munoan birkokatu; gainerakoek eskubi-
deari uko egin zioten, hainbat arrazoirengatik.

2013an itxitako birkokapen-kasuen gogobe-
tetze-mailari buruzko inkesten balioespena: 
ehunekoa eta gogobetetze-mailaren adiera-
zleen inguruko ondorioen azterketa.

Bertako erabiltzaileen premiei aurre egitea da Sestao Berri-
ren lehentasunezko helburua. “3A. azpi-prozesua. Birkoka-
pen kudeaketan”, helburu hori lortzeko lan egiten da, ho-
nako bi premisa hauek kontuan hartuta: 

• Etxebizitzaz aldatzean familiek eraldatzeko eta hobetze-
ko daukaten aukera eta aldaketa horren ondorioz sortutako 
premiak. Izan ere, agerian jarriko da nolako ahuleziak eta in-
darrak dituen familiak erronka berriei aurre egiteko garaian.

• Familien premien estaldurari buruzko ebaluazioa egitean, 
taldearen eta, oro har, erakundearen jarduketa osoak pro-
posatutako helburuak betetzen dituela neurtuko da.
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2013ko emaitzak oro har aztertuz gero, honako alderdi 
hauek nabarmenduko ditugu:

• Emaitzak, oro har, 2012koen antzekoak dira.   

• Balioespen txikiena lortu duen galdera orain bizi duten 
ongizate-mailari buruzkoa da: 7,8 puntu atera ditu eta, ia-
zko datuen aldean, zertxobait behera egin du.

• Bizi-kalitatearen indizea; puntuazioa: 8,87.

- Etxebizitza: 9,6
- Ingurunea: 9,2
- Ongizatea: 7,8

Zenbait kasu ixtea aurreikusita zegoen, Babes Ofizialeko 
Etxebizitza bat jabetzan behin betiko eskuratuko zutelakoan, 
baina Eusko Jaurlaritzak ez du finkatu oraindik ordezkariak 
salerosketa-eskritura publikoa sinatzeko datarik.
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2004ko martxoan, Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Gi-
zarte Gaietako Sailak eta Sestaoko Udalak sinatutako lan-
kidetza-hitzarmena onartu zen eta, horren arabera, Sestao 
Berri 2010, S.A. sozietate publikoa sortu zen Sestaoko Zu-
zendaritza Planean bildutako hainbat ekintza kudeatzeko.

Ekintza horietako bat zera da, Txabarri-El Sol ARIan 25 erai-
kin birgaitzeko prozesua kudeatu eta indartzea.

2008. urtean horiei guztiei buruzko txosten/diagnostiko 
bat egin zen eta eraikin bakoitzaren egoera ez ezik, egin 
beharreko jardunak ere deskribatu ziren, birgaitze integra-
lekoak, eraitsi eta berreraikitzekoak edo kontserbaziokoak, 
eta birgaitze partzial bidezko artapenekoak.

Horretarako, fasekako egutegi bat ezarri zen eta Txabarri-El 
Sol ARIaren barruan birgaitzeak gauzatzeko konpromisoak 
zehaztu ziren. 

1 FASEA

Eraikin horien artean, I. fasean sartu dira Txabarri kaleko 25., 
27., 29. eta 31. atariak dituen eraikina; arkitektura aldetik 
oso narriatuta dago eta esku-hartzearen premia larria du, 
baina jabeen erkidegoak ez dira gai birgaitzearren esku-
hartze bati euren kabuz aurre egiteko.

2010. urtean, Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herri Lan eta 
Garraio Sailak zuzeneko diru-laguntza bat izapidetu zuen 
Sestao Berrirentzat, I. Faseko birgaitze integraleko proiek-
tuak eragindako gastuen zati bat estaltzeko; 1.757.783,32 
izan ziren.

2011. urtean, eraikin horietan kokatutako etxebizitzetako 
jabeekin birgaitzeari ekiteko negoziazio-prozesua hasi 
zen eta 2012an prozesuak jarraitu eta amaiera izan zuen. 
Guztira, 45 etxebizitza eta 8 lonjaren jabeak dira; horietatik 
hamaikak 31. atarian etxebizitzaren jabegoari eusten diote 
eta aldi baterako birkokatu dituzte birgaitze-lanak amaitu 
bitartean. Lanak burutzean, eraikinera itzuliko dira. 

3B. Birgaitzearen 
kudeaketa
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atorrizko jabe gutxik egin ahal izan diote aurre higiezina-
ren birgaitzeari eta, horren ondorioz, soberako etxebizitzak 
geratu zaizkio Sestao Berriri jabetzan. Hori dela eta, sobe-
rako etxebizitzak babestutako etxebizitza gisa eskualdat-
zeko beharra ikusita, behin behineko BOE kalifikazioa eska-
tu da, Etxebiden izena emanda duten lagunen artean zozka 
ditzaten.

2012ko uztailaren 30ean, Txabarri kaleko 25, 27 eta 29 
zenbakietan kokatutako babes ofizialeko 33 etxebizitzaren 
zozketa egin zen. 

BOE berriek 1, 2 eta 3 gela dituzte (12, logela batekoak; 
14, bi logelakoak eta 7, hiru logelakoak) eta 37 metrotik 
90 metro karratura bitarteko azalera dute. Etxebizitza ho-
rien ezaugarriak dira energia eraginkortasun handia izatea, 
energia berriztagarrien erabilera eta iraunkortasun-irizpi-
deak betetzea.

Babes ofizialeko 33 etxebizitzei dagokienez, erosteko 14 
hitzarmen sinatu dira eta finantzaketa berresteko zain dau-
de; izan ere, etxebizitzen % 80k, gutxienez, erosteko bal-
dintza jarrai baitute.

Herrialde osoan pairatzen ari garen krisialdi ekonomikoa 
eragin handia izaten ari da eta eragiketa hori nabarmen 
atzeratzen ari da, oso zaila baita etxebizitza erosiko duten 
erosleen ehuneko horretara iristea; beraz, Udalak etxebizit-
za horiek erosteko beste aukera batzuk aztertzen ari gara, 
alokairu sozialera bideratzeko.
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2 FASEA

Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailak 1.400.000 E-ko bi-
garren diru-laguntza bat eman zuen hiru atari (Txabarri 33, 
35 eta 55) eraitsi eta berreraikitzeko prozesua kudeatzeko; 
horietako bi jada eraitsita daude hur-hurreko aurri-dekretu 
bidez, eta hirugarrenaren kasuan, etxebizitza eta lokalen 
erosketa negoziatzen ari dira, etxebizitza-eraikin berriak 
eraiki ahal izateko.

Hiru atari horiek berreraiki ahal izateko, Sestao Berrik, Ses-
taoko Udalak eta Etxebizitza Sailak jarduketa publiko-pri-
batua aukeratu zuten, egin beharreko lanaren atal bat diruz 
lagunduta eta gainerakoa jabeen esku utzita, etxebizitza 
berria eskuratzeko aukera izan nahi zutenentzat. Nahi ez 
zutenei euren etxebizitza guri saltzeko aukera eman ge-
nien, baita alokairuan birkokatzeko aukera ere.

Jabe gehienek etxebizitza saltzea aukeratu dute, etxebizit-
za berria erosteko dirurik ez zutelako.

Horregatik, eta finantzaketarik ez dagoelako, Sestao Berri 
proposamen berriak aztertzen ari da, beste aukera batzuk 
eskaini ahal izateko.



13      2013KO MEMORIA Wordpress | Facebook | Twitter Birgaitzearen kudeaketa

3 KASU LARRI: LOS BAÑOS 51, TXABARRI 57 
ETA ABENDUAREN 25AREN KALEKO 20

Denborak aurrera egin ahala, eta auzotarrek ez dutenez hi-
giezinak birgaitzeko baliabiderik, zenbait higiezin gero eta 
gehiago ari dira hondatzen eta aurri-deklarazioa iristea nahi 
ez bada, esku-hartzeren bat egin beharko da lehenbailehen.
 
Los Baños 51 eta Txabarri 57 atarietako higiezinei buruz 
ari gara; kasu horietan, higiezinak erosi egingo ditugu eta 
jabeei alokairuko etxebizitza bat eskainiko diegu, baldin 
eta –aurreko faseetan bezalaxe– eraikinen birgaitzea or-
daindu ezin badute.

Bi atari horietaz gain, Abenduaren 25aren kaleko 20. ata-
ria TXABARRI-EL SOL PERRIko 1 EUari atxikita dago, Eus-
ko Jaurlaritzaren hirigintza-karga moduan; lehen solairuko 
hegalen desjabetzea ordaindu behar da, baita fatxaden bir-
gaitzea eta atzeko fatxadaren egokitzapena ere, bide pu-
blikora ematen duen aldetzat hartuta eta ez patiora, orain 
arte bezala.

Eraikinean esku-hartze orokorragoa egin behar dela kon-
tuan hartu behar da; izan ere, fatxaden egonkortasuna ber-
matu behar da, instalazioak berritu eta indarreko araudira 
egokitu behar dira, irisgarritasun-araudia ere barnean har-
tuta. Hori guztia aintzat hartuta, Eusko Jaurlaritzak gabezia 
horiek guztiak biltzen dituen proiektu bat idazteko agindu 
zuen.

Urte osoan auzotarrekin, Eusko Jaurlaritzarekin eta Ses-
taoko Udalarekin lanean jardun dugu, guztion artean obrak 
hasteko eta finantzatzeko beharrezkoa den akordioa lor 
dezagun. Lanak datorren neguan hasiko direla aurreikusi 
dugu.

BIRGAITZE PARTZIALA EDO ZATIKA

Sestao Berrin jakin badakigu gainerako eraikinak birgait-
zeko prozesuan eraikinen artapena eta kontserbazioa 
ezinbestekoak izango direla, dela azpietxebizitzak izan, 
dela premiazko esku-hartzeak izan; eta, horretarako, Ses-
taoko Udalak laguntza bereziak prestatu ditu Txabarri-El 
Sol ARIko eraikinetarako.
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2013. urtean hiru erkidegok aurkeztu dituzte laguntza-es-
kaerak Udalean, obrak egiteko:

• Txabarri 69, estalkia egiteko.
• Txabarri 65, fatxada mehelina eta barruko patioetako bat       
konpontzeko.
• Los Baños 49, zurezko forjatu bat indartzeko.

Sestaoko Udalak honako diru-laguntza hauek eman ditu:

Erkidegoa Obra Udala Eusko - Jaularitza
Erkidegoa + EAT

Eusko Jaurlar. 
Bizilagunak EVE Diru-Laguntza

guztira 
Inbertsio 

Pribat. guztira

TX 69 Estalkia 25.819 E 25.819 E

TX 65 Fatxada 
mehelina 11.494 E 11.494 E

LBÑ 49 Forjatuak 11.179 E 11.179 E
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Sestaoko Udaleko Ogasun eta Ondare Sailak eta Sestao 
Berrik 2008ko maiatzaren 9an sinatutako kudeaketa-
hitzarmenaren jarraipena.

2008ko maiatzaren 9an Sestaoko Udaleko Ogasun eta On-
dare Sailak eta Sestao Berrik lankidetza-hitzarmena sinatu 
zutenetik, Sestao Berrik Sestaoko udalerriko alokairuko 
etxebizitza sozialen udal-parkea kudeatzen du. 120 etxe-
bizitza dira guztira. 

2013ko kudeaketaren balantzeak azken urteotako joera 
positiboari eutsi dio, eta bost helburu daude ondo zehaztuta.

1. ERRENTA ETA BERANKORTASUNA

BATEZ BESTEKO ERRENTAREN BILAKAERA

2013. urteko apirilean errenta eguneratu egin zen maizte-
rren diru-sarreren arabera eta, horren ondorioz, batez bes-
teko errenta 83,71 E da. Fakturatutako gutxieneko errenta 
5,05 E izan da; eta gehienekoa 317,84 E.

3C. Alokairuaren 
Kudeaketa

0 - 100

Errentaren Maila

100 - 200 300 - 400

200 - 300

FAKTURATUTAKO ERRENTEN MAILA

37

6 4

61
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2013. urtean, udal-etxebizitzen parkeko errenta gehienak 
(%91) 200 E baino txikiagoak izan dira, eta erdia baino ge-
hiago (%57) 100 E -tik beherakoa.

BERANKORTASUNA
2013. urtea oso epealdi ekonomiko zaila izan da, eta kri-
sialdi orokorraren ondorioak nabaritu dira. Hori dela eta, ohi 
baino familia gehiagok jakinarazi zuten ordainketak egu-
nean izateko zailtasunak zituztela. Zailtasunak zailtasun, 
berankortasunaren % 3ko urteko helburua hobetu ahal izan 
da eta ez da etxe-kanporaketarik egin behar izan ordain-
gabeengatik. Urtearen amaieran, beraz, berankortasuna % 
1,98 da. Datu hori, hain zuzen ere, Sestaoko udal-etxebi-
zitzen egonkortasunaren adierazgarri da, eta argi eta garbi 
adierazten du maizterrek zein Sestaoko Udalak behar bes-
teko konpromisoa hartu dutela euren eskubide nahiz bete-
beharrei dagokienez.

     Fakturatutako errentaren zenbatekoa                    107.649,58 E 

     Itzulitako errentaren zenbatekoa                                28.010,90 E €

     Berriro kobratutako errentaren zenbatek                25.879,92 E €

     Berriro kobratutako errentaren zenbatekoaren %-a    %92,39

     Berriro kobratu gabeko ordainagiri kop.                                  %29  

     Berankortasunaren %-a 2013an               %1,98 



17      2013KO MEMORIA Wordpress | Facebook | Twitter Alokairuaren Kudeaketa

9.300

9.200

9.100

9.000

8.900

8.800

8.700

8.600

8.500

8.400

8.300

Urt Ots   Mar    Api     Mai       Eka       Uzt      Abu             Ira          Urr          Aza           Abe

%6,0

%5,5

%4,5

%4,0

%3,5

%3,0

2,5%

%2,0

%1,5

%1,0

%0,5

%0,0

2013-2012 urteen arteko fakturazio-konparaketa

2013an fakturatua

2012an fakturatua

8
.6

9
0

,4
8

8
.2

5
3

,1
6 8

.7
2

5
,4

8

8
.4

1
8

,1
0

8
.7

2
5

,4
8

8
.5

0
8

,8
5

9
.2

5
4

,3
5

8
.9

4
4

,8
5

8
.9

5
2

,9
0

8
.6

5
0

,4
6

9
.0

5
5

,9
7

8
.7

2
4

,4
1

8
.7

2
4

,4
1

8
.7

1
5

,1
8

8
.8

0
2

,6
5

8
.8

2
9

,1
6

8
.6

9
0

,4
8

8
.6

9
0

,4
8

9
.0

4
0

,8
2

8
.6

9
0

,4
8

8
.6

9
0

,4
8

8
.6

9
0

,4
8

8
.6

9
0

,4
8

8
.6

9
0

,4
8



18      2013KO MEMORIA Wordpress | Facebook | Twitter Alokairuaren Kudeaketa

2. ERKIDEGOEN EGOERA

Udal-parkeko 109 etxebizitza 8 eraikinetan daude banatu-
ta: Los Baños 22, Los Baños 24, Los Baños 59, Los Baños 61, 
Los Baños 63, Autonomia 21. Autonomia 22 eta La Bariega 
2 (% 50). Gainerako 11 etxebizitzak zenbait jabe-erkide-
gorenak dira. 

Sestao Berriren helburua da maizterren erkidegoak behar 
bezala dabiltzala bermatzea. 

• Lau atarik Sestao Berrik eskaintzen duen kanpoko eta 
doako finka-administratzailea dute. Erkidego horietan, di-
ru-sarreren eta gastuen arteko oreka lortu da.

• Sestao Berrik jarraipena egin du auzokoen barne-admi-
nistrazioa duten bi ataritan.

• Finken kanpo-administrazioa duten bi ataritako maizte-
rren balioespena ona da (horietako batean, jabeen erdiak 
daude).

• Zazpi atarik kanpoko garbiketa-zerbitzua dute eta bat 
auzokoen artean garbitzen dute

• Udal-etxebizitzen 8 eraikinetan erkidegoko 15 bilera 
egin dira.

• 2013an, Sestao Berrik kudeatutako erkidegoen ohiko 
bilerak egin dira kontuak aurkezteko; gainerako erkidegoe-
tan eta batzar guztietan, udalaren ordezkaritza ziurtatu da 
Sestao Berriren partaidetzaren bidez. Aipatu behar da udal-
etxebizitza bana duten bi erkidegotan erkidegoaren admi-
nistratzaile izateko txanda egokitu zaiela udal-etxebizitza 
horiei eta, kasu horietan, udalaren ordezkari den aldetik, 
Sestao Berrik hartuko du lehendakaritza.
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3.UDAL ETXEBIZITZEN KONTROLA ETA 
ATONTZEA. ERABILERAREN ETA ARTAPENA-
REN KONTROLA

2013. urtean, Sestaoko alokairuko etxebizitzen udal-par-
kearen kudeaketa eta jarraipena nabarmendu behar ditugu.

HOUSGAI PROIEKTUAREN AMAIERA

Proiektu hori gehienbat 2012an garatu zen baina 2013ko 
urtarrilean amaitu zen. Proiektu horretan, Sestao Berrik 
etxebizitza uzten du eta Tecnalia Research & Innovation 
Fundazioarekin koordinatzen da. Horretarako, Udalak udal-
etxebizitza bat uzten du, etxebizitza hori adineko pertso-
nentzako nola moldatzen den erakusteko.

Proiektu horri esker, udal-etxebizitza bat berriztatu da 
osorik, baita eraikinerako sarrera ere, oztopo arkitekto-
nikoak ezabatuz. Udal-etxebizitza, kanpoaldetik atarirako 
irisgarritasuna eta zona bateratua atontzeko prozesu hori 
gauzatzeko inbertitu den egikaritze materialaren guztizko 
prezioa honako hau da:

GUZTIRA: 60.095,85 E (BEZa barne)

ETXEBIZITZETAKO ETA ERKIDEGOETAKO GORABEHERA 
TEKNIKOAK

Gorabehera teknikoak gertatu dira udal-etxebizitzetan na-
hiz erkidegoetan, eta guztira, 50 izan dira. 

Gorabehera teknikoei aurre egiteko, Sestaoko Udalak ase-
guru bat du kontratatuta eta ofizioz jakinarazten diren 
konponketei eta birgaitzeei buruzko txostenak ere kontuan 
izaten dira.

Bestalde, enplegua sustatzeko programak garatu dira, uda-
lerriko udal-etxebizitzen parkearen artapen zein atont-
zerako beharrezkoak diren lanak egiteko. Lankidetza eta 
koordinazioa zuzenak dira udalak zein Behargintzak en-
plegua sustatzeko eta laguntzeko garatutako programekin: 
Enplegu Tailerra eta Enplegu Plana.



20      2013KO MEMORIA Wordpress | Facebook | Twitter Alokairuaren Kudeaketa

Sestao Berrik zenbait programarekin lan egiten duenez eta 
zenbait gremiorekin koordinazio zuzena duenez, tresna 
egokia izan da, eta diru asko aurreztu da, etxebizitza hutsak 
atontzeko eta parkea artatzeko orduan.

UDAL-ETXEBIZITZEN ARTAPENA

2013ko maiatzean Enplegu Tailer bat sortu zen eta Behar-
gintzarekin eta Peñascalekin zuzenean lankidetzan, maiz-
terrek eskatutako gorabehera tekniko puntualei erant-
zuteaz gain, Sestaon hutsik zeuden lau udal-etxebizitza 
osorik berriztatu ziren, errentamendu-kontratua sinatu 
aurretik atontzeko. 

Enplegu Planaren bitartez honako lan hauek egin dira udal-
etxebizitzetan: 

- Lau udal-etxebizitza osorik berriztatzea.

- Maizterrak dituzten etxebizitzetan erreforma puntualak:

• Gela hezeetako azulejoak eta baldosak konpontzea. 
• Bainuontzien ordez dutxak jartzea edo horiek aldatzea.
• Barruko estaldurak lurrean, hormetan eta sabaietan.
• Elektrizitateko mekanismoak konpontzea.
• Barruko hormetako arrakalak konpontzea eta margotzea.
• Goi-zeihartasunak eta pertsianak konpontzea.

4. ETXEBIZITZEN OKUPAZIOAREN BILAKAERA

Abenduaren 31n udal-parkean zeuden 120 etxebizitzak 
kontuan hartuta, okupazioa % 95 izan da.

2013. urtearen amaieran, 8 etxebizitza daude hutsik:

• Txabarri – El Sol ARIko 3 etxebizitza. (Bizitzeko desegokiak)
• Atondu beharreko etxebizitza 1, Eusko Jaurlaritza eta   
TECNALIAren ETORGAI 2013 proiekturako aurkeztu dena.
• Esleituta eta okupatzeko zorian dauden 4 etxebizitza.
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ALOKAIRU-KONTRATUEN BILAKAERA

KONTRATU-EBAZPENAK:

Bost kontratu indargabetu dira:

1. Maizterraren borondatez indargabetutako bat: bi aldeak 
ados jarrita sinatu da indargabetzea, zorra onartuta. Zorra 
ez da ordaindu eta espedientea Udalean dago.

2. Etxebizitzaren titularra hil delako indargabetutako bat.

3. Administrazioarekiko auzien Auzitegiaren epaia.

4. Housgai proiektuaren ondoriozko indargabetzea, iaz 
agindu zena.

5. Segurtasunarekin eta osasunarekin loturiko arrazoiek 
eragindako indargabetzea, jatorrizko etxebizitza Txabarri – 
El Sol ARIan zegoelako; iaz agindu zen.

ALOKAIRU-KONTRATU BERRIAK:

Alokairuko 3 kontratu sinatu ziren:

1. Behin behineko kontratu 1, Txabarri – El Sol ARIko Txa-
barri kaleko 25. zenbakitik 31. zenbakira bitarte birgaitze 
integraleko eragiketen ondorioz.

2. Iaz erabakitako bi etxebizitza-aldaketen ondoriozko bi 
alokairu-kontratu. Horietako bat osasunarekin eta segur-
tasunarekin loturiko arrazoiengatik, jatorrizko etxebizitza 
Txabarri-El Sol ARIren barruan zegoelako; eta bestea Hous-
gai proiektuaren ondorioz: Sestaoko Udalak etxebizitza bat 
laga zuen baina etxebizitza hori inoren laguntza behar ez 
duen 75 urtetik gorako maizter batek okupatu behar zuen. 
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5. GIZARTE ETA ELKARBIZITZA ARLOKO 
GORABEHERAK    

Udal-etxebizitzen parkean egiten den jarduketa sozial eta 
familiarra 3 arlotara zuzenduta dago, gehienbat:

• Arlo ekonomikoa
• Etxebizitzaren artapena
• Elkarbizitzarako harremana

2013. urtean, Alokairu Prozesuko hezitzaile bateratuak eta 
gizarte-langileak 344 jarduketa egin zituzten jarraipen fa-
miliarraren esparruan; horietatik 83 jarduketa maizterren 
etxeetan egin ziren eta 261 Sestao Berriko bulegoetan.

Jarduketen % 38 arlo ekonomikoan sartzen direla nabar-
mendu behar dugu, eta % 49 informazioa eta aholkularitza 
eskatzeko egin dira, batez ere, udal-baliabideei, gizarte-
laguntzei eta abarri buruzko orientabidea nabarmentzen 
dela. % 18k etxebizitzaren artapenarekin eta atontzearekin 
zerikusia izan dute. 

Erkidegoei dagokienez, 119 bisitaldi egin ziren bertara, 
elementu bateratuen egoera eta erabilera egokien jarrai-
pena egiteko. 

2013an, elkarbizitzarekin loturiko 18 gorabehera jakinarazi 
dira, eta horietatik % 72 itxi dira.

Aurreko urteetan bezala, 2009ko ekainean Estatistika Sai-
lak eta Sestao Berrik sinatutako lankidetza-protokoloari 
eutsi zaio, udal-etxebizitzen okupazioaren jarraipena egi-
teko.

Aldi berean, 2009ko irailean Herritarren Segurtasunarekin 
sinatutako lankidetza-protokoloari eutsi zaio. Bertan, hain 
zuzen ere, Sestao Berriren eta Udaltzaingoaren arteko lan-
kidetza ezarri da, zenbait gorabeheratan erantzun arinagoa 
emateko eta Sestao Berriko jarduketa-eremuan gertatu-
tako gorabeherei buruzko jakinarazpenak egiteko eta in-
formazioa eskaintzeko.

Aldian aldiko koordinazioak egin dira arrisku handiko 
egoerei begira: etxe-kanporaketak, eraso fisikoak, erkide-
goetako gorabeherak…
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6. ERABILTZAILEEN GOGOBETETZEA

Sestao Berrik kudeatzen dituen udal-etxebizitzetako era-
biltzaileen gogobetetze-maila neurtzeko, gainerako pro-
zesu eragileetan egindako inkesta-sistema bera garatu zen. 
Horrela, bada, 2013ko urritik abendura bitarte, guztira 40 
inkesta egin zitzaizkien Sestaoko Udalaren jabetzapeko 
etxebizitzen parkeko maizterrei. Galdera-sorta horiek ur-
tean behin egiten dira, hain zuzen ere. 

Nahiz eta berriro ere emaitzak oso onak izan diren, nola-
baiteko beherakada atzeman da 2012. urteko balioespena-
ren aldean. 2013an, erabiltzaileen gogobetetze-mailaren 
guztizko batez bestekoa 7,80 puntu izan zen 10eko eska-
lan, aurreko urteko 7,88 puntuen aldean.

Beherakada txiki hori izan den arren, udal-etxebizitzen par-
keko maizterren gogobetetze-maila handiaren adierazga-
rri dira emaitza horiek.
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HABITAT

HELBURUAK

Kontuan izan behar dugu inguru honetan industria-birmol-
daketa larria gertatzen ari dela, eta gizarte-bazterketaren 
egoeran edo arriskuan dauden talde kalteberak eta etorkin 
asko daudela bertan (2010. urteko erroldan 28.970 biztan-
le zeuden guztira eta horietatik 1.596 atzerritarrak ziren: % 
57 Amerikakoak, % 27 Afrikakoak, % 12 Europakoak eta 
% 4 Asiakoak); horietaz gain, gutxiengoak eta kualifikazio-
maila txikiko pertsonak ere badira (Sestaon, langabezia-
tasa % 23,4 zen 2012ko martxoan), eta hori guztia BIR-
GAITZE INTEGRALEKO EREMUtzat jotako hiri-ingurune oso 
narriatu batean: etxebizitzak hutsik daude, legez kanpoko 
okupazioak gertatzen dira eta udalerriaren gainerakotik be-
reizitako ingurune bat ere bada, segurtasun-falta eta tent-
sioak izaten direlako.

Udalerrian Herritarren Elkarbizitza sustatzeko eta ber-
matzeko neurriei buruzko ordenantzari jarraiki, 2010eko 
abendutik 2011ko maiatzera bitarteko 6 hilabeteko aldian 
guztira 457 gorabehera (% 100) izan ziren udalerrian, eta 
horietatik 246 (% 53,8) lehen aipatu dugun inguru horre-
tan gertatu ziren.

Horregatik, gure ustez, habitata aldatzeko jarduketa orok 
alderdi soziala aintzat hartuko duen ereduari jarraitu be-
har dio; bestela, ez da iraunkorra izango eta berriro ere 
pobrezia-egoerak eta hirigintza-narriadura nagusituko dira.

Auzoa Elkarbizitzarako Topagune izatea da kontua: Gizarte 
eta Kultura Kohesioa Sustatzea (gizarte-aniztasuna susta-
tuta), auzotarrak antola daitezen bultzatuta komunitatea-
ren –agente aktibo den aldetik– inplikazioan oinarrituta, hi-
ri-habitata ikuspegi iraunkor batetik begiratuta zaindu eta 
artatuta, kide izatearen sentimendua garatuta eta elkarbi-
zitza hobetuta.

Urteko 
Proiektu 

Nabarmenak
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Honako emaitza hauek lortu nahi ziren:

EMAITZA KUALITATIBOAK:
- Gizarte-eraldaketa, komunitatea aldaketa-prozesuan eta 
elkarbizitza hobetzeko prozesuan inplikatzea.

EMAITZA KUALITATIBOAK:
- Zuzeneko biztanleriaren % 75ek eta zeharkako biztanle-
riaren % 20k parte hartzea. Eremu horretan dauden erakun-
deen % 50i deialdia egin zaie. Erakunde-baliabideen % 50i 
deialdia egin zaie.

- Onuradunek % 75eko gogobetetze-maila proiektuarekiko.-
Partaidetza-mahai egonkorra eratzea. Mantenimiento au-
zotx.

GARAPENAK

HABITATen hasierako proiektua handiagoa zen, baina egun 
bizi dugun krisialdi ekonomikoa dela-eta, proiekturako 
esleitutako baliabideak murriztu egin behar izan zituen 
Sestao Berrik, eta proiektuko jardueretan eragina izan du 
horrek.

Hasieran aurreikusitako jardueretatik, bi gauzatu dira: “Te-
jiendo Convivencia/Elkarbizitza Ehuntzea” gida eta “Taupa-

dak” bideoa; eta komunitateak bat egiteko beste bi jardue-
ra gehitu dira: III. Kulturarteko Topaketa, eta dokumentala 
eta gida aurkezteko ekitaldia. 

• Elkarbizitza Ehuntzea: lan-koaderno bat da, etxebizit-
zaren, komunitatearen eta auzoaren artapenean trebeta-
sunak garatzeko lan-koadernoa. Banaka edo, aurrerago, 
tailerretan lantzeko diseinatuta dago.

• Taupadak bideoa: Sestaoko auzotarren lekukotzak biltzen 
dituen dokumentala da, udalerriaren eta herritarren errea-
litateari buruz hausnarketa eginez. Lunch komunitario txiki 
bat prestatu zen auzotarren parte-hartzea sustatzeko, eta 
24 orduz filmatzen jardun zen.

• III. Kulturarteko Topaketa: Bat egiteko jardunaldi ludikoa 
izan zen, Sestaoko behealdean biltzen diren kulturetako fo-
lklorearen eta gastronomiaren bitartez.

• Gida eta Bideoa aurkezteko ekitaldia: Zineforumeko jar-
duera komunitarioa izan zen eta auzotarrak biltzea izan zen 
asmoa. Hiru jarduera horien barruan, herritarrek parte hart-
zeko hainbat ekintza garatu ziren (dantzaldiak, lunch ko-
munitarioa, Taupadak bideoaren emanaldia eta iruzkinak).



26      2013KO MEMORIA Wordpress | Facebook | Twitter Urteko proiektu nabarmenak

EMAITZAK

Oro har, eta batik bat, lehen bi emaitzetan, aurreikusitako 
adierazleak ongi bete dira. Egindako jardueretan eta, batik 
bat, Kulturarteko Topaketan eta Taupadak dokumentalean 
inguruko elkarte eta baliabide gehienek eta hainbat kole-
ktibok parte hartu zutela nabarmendu nahi dugu. 

3. emaitzari dagokionez, ez da bete, azkenean ezinezkoa 
izan baita helburu hori eta beharrezkoak ziren jarduerak 
garatzea.

Dena den, jendearen bizi-kalitateari eta proiektuaren oi-
hartzunari dagokienez, inpaktua handia izan da eta lortu 
nahi ziren helburuak ere bete direla esan daiteke. 

Taupadak dokumentalak eragin handia izan du xede-herri-
tarren artean eta Sestaoko behealdean biltzen den adin eta 
kultura guztietako jendearengana iristea lortu da, ingurune 
horretan bat egiten duten errealitate guztiak, oro har, is-
latzea lortu baita lehen aldiz. Kultura-aberastasun horretaz 
guztiaz jabetzeak auzoko elkarbizitza hobetu du.

Elkarbizitza Ehuntzen gidari dagokionez, gizartean duen 
benetako inpaktua ebaluatzea falta da; izan ere, herritarren 
artean banatu eta bizi-kalitatearen arloan lortutako emait-
zak ikusteko denboraldi ertain bat itxaron behar baita.

Proiektuarekin loturiko arrakasta-faktore nagusietako bat 
berrikuntza da; aurreikusitako jarduerak berritzaileak izan 
dira, batik bat, gida eta Taupadak bideo dokumentala.

Elkarbizitza Ehuntzen gidari esker, etxean, komunitatean 
eta auzoan erantzukizunei aurre egiteko garaian beste 
ikuspegi bat izatea lortu da. Interaktiboa izaki, eta familian 
lan egiteko aukera ematen duen lan-koadernoa den aldetik, 
balio erantsi eta bereizgarri handia lortu du. Horretaz gain, 
hizkuntza eta diseinua erakargarriak eta gertukoak dira 
eta, horri esker, Sestaoko herritarrek berehala berenganatu 
dute gida.
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$ Urteko kontuak
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ABENDUAREN 31KO BALANTZEA (EUROTAN)

Aktiboa Memoriako
oharrak Ekaldia 2013 Ekaldia 2012

A) AKTIBO KORRONTEA 773.311,11 865.755,58

I. Ibilgetu ukiezina 

        6. Aplikazio informatikoak 

II. Ibilgetu materiala

        1. Lursailak eta eraikuntzak 

        2. Instalazio teknikoak, makineriak, tresnak, altzariak eta beste ibilgetu material batzuk

V. Epe luzerako finantza-inbertsioak

         5. Beste finantza-aktibo batzuk

7

5

9

99.217,33

99.217,33

659.099,99

637.670,60

21.429,39

14.993,79

14.993,79

152.309,20

152.309,20

699.172,02

659.415,78

39.756,24

14.274,36

14.274,36

B) AKTIBO KORRONTEA 6.309.632,55 4.651.028,25

II. Izakinak

        3. Aribideko produktuak

        4. Aurrerakinak hornitzaileei

III. Zordun komertzialak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk

        1. Salmenta eta zerbitzu-emateengatiko bezeroak  

        2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak

        3. Hainbat zordun

        5. Zerga korronteagatiko aktiboak

        6. Administrazio publikoekiko beste kreditu batzuk

VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk

         1. Diruzaintza

10

9

9, 23.2

12

12

12

2.690.621,16

2.594.783,74

95.837,42

3.029.964,87

15.969,41 
37.940,59

4.060,00

1.040,29

2.970.954,58

589.046,52

589.046,52

2.134.439,85

1.935.464,00

198.975,85

1.984.944,89

9.067,51

40.845,96

---

1.040,29

1.933.991,13

531.643,51

531.643,51

AKTIBOA (A+B), GUZTIRA 7.082.943,66 5.516.783,83



29      2013KO MEMORIA Wordpress | Facebook | Twitter Urteko kontuak

Ondare Garbia Eta Pasiboa Memoriako
oharrak Ekaldia 2013 Ekaldia 2012

A) ONDARE GARBIA 2.522.204,51 2.321.456,79

A-1) Funts propioak
         I. Kapitala
                        1. Eskrituratutako kapitala
                
        III. Erreserbak
                         2. Beste erreserba batzuk    
               
         VII. Ekitaldiko emaitza 

  A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak

9

18

58.976,59
60.102,00
60.102,00

(1.125,41)
(1.125,41)

---

2.463.227,92

58.976,59 
60.102,00
60.102,00

(1.125,41)
(1.125,41)

 
---

2.262.480,20

B) PASIBO EZ-KORRONTEA 1.059.814,74 716.813,05

I. Epe luzerako hornidurak
                        5. Beste hornidura batzuk

II. Epe luzerako zorrak
                        5. Beste finantza- pasibo batzuk

IV Geroratuko zergagatiko pasiboak

14

9

90.000,00
90.000,00

191.957,27
191.957,27

777.857,47

---
---

2.349,60
2.349,60

714.463,45

C) PASIBO KORRONTEA 2.478.513,99

III. Epe laburrerako zorrak
        2. Kreditu-erakundeekiko zorrak 
        5. Beste finantza-pasibo batzuk

IV. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburrerako zorrak
        1. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak

V. Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk
        1. Hornitzaileak
        4. Langileak (ordaindu gabeko ordainsariak)
        6. Administrazio publikoekiko beste zor batzuk      

9

23.2

9
9

12

3.189.911,10
332.264,11

2.857.646,99

43.466,21
43.466,21

267.547,10
243.011,77

0,23
24.535,10

1.932.557,64
275.168,95

1.657.388,69

54.168,79
54.168,79

491.787,56
462.653,90

0,21
29.133,45

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA (A+B+C), GUZTIRA 7.082.943,66 5.516.783,83

ABENDUAREN 31KO BALANTZEA (EUROTAN)
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Memoriako
oharrak

(ZORRA) HARTZEKOA
2013

(ZORRA) HARTZEKOA
2012

A) ERAGIKETA JARRAITUAK

- Negozio-kopuruaren zenbateko garbia
        b) Zerbitzugintza
                    
- Hornikuntzak
         b) Lehengaien eta beste materia kontsumigarri batzuen kontsumoa
         c) Beste enpresa batzuek egindako lanak 
  
- Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk
          a) Diru-sarrera osagarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk 
          b) Ekitaldiko emaitzan kontuan hartutako ustiapeneko diru-laguntzak 

- Langileen gastuak
          a) Soldatak, ordainsariak eta antzekoak
          c) Gizarte-kargak

- Beste ustiapen-gastu batzuk  
          a) Kanpoko zerbitzuak eta kudeaketa korronteko beste gastu batzuk
          c) Zergak 
          c) Merkataritza-eragiketen ondorioz horniduren aldakuntza, narriadura eta galerak

- Ibilgetuaren amortizazioa

- Ibilgetu ez-finantzarioaren diru-laguntzen eta beste batzuen egozpenak

- Beste emaitza batzuk

25

25
18

13

13

5,7

18

27.879,90
27.879,90

25.710,26
32.960,45
(7.250,19)

1.138.989,04
15.421,65

1.123.567,39

(502.024,16)
(416.707,28)
(85.316,88)

(668.901,74)
(658.548,47)

(4.029,18)
(6.324,09)

(103.506,52)

103.506,52

181,03

150,00
150,00

11.122,99 
105.526,15
(94.403,16)

1.240.367,83
18.849,53

1.221.518,30

(491.364,13)    
(395.525,07)
(95.839,06)

(753.729,45)
(752.935,18)

(794,27)
---

(104.679,97)

104.679,97

1.216,31

A.1) USTIAPENAREN EMAITZA 21.834,33 7.763,55

- Diru-sarrera finantzarioak 
        b) Balio negoziagarri eta beste finantza-tresna batzuengatik
                b 2) Hirugarrenengatik
         
-  Finantza-gastuak
                        b) Hirugarrenekiko zorrengatik

9

9

35,09
35,09
35,09

(21.869,42)
(21.869,42)

3.608,18
3.608,18
3.608,18

(11.371,73)
(11.371,73)

A.2) FINANTZA EMAITZA (21.869,42) (7.763,55)

A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZA ( A.1 + A.2)
                     - Mozkinen gaineko Zerga

--- --- 

A.4) ERAGIKETA JARRAITUEN EKITALDIKO EMAITZA --- --- 

B) ETENDAKO ERAGIKETAK
- Etendako eragiketen ekitaldiko emaitzak zergarik gabe

--- --- 

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

ABENDUAREN 31KO GALEREN ETA IRABAZIEN KONTUA (EUROTAN)
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A) ONETSITAKO DIRU-SARREREN ETA GASTUEN EGOERA
Memoriako 

oharrak
EKITALDIA

2013
EKITALDIA

2013

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

- Zuzenean ondare garbiari egotzitako diru-sarrerak eta gastuak:
        III. Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak 
         V. Zerga-ondorioak
                   2. Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak 

367.648,26

(88.235,58)

(88.235,58)

(295.108,61)

70.826,07

70.826,07

B) Zuzenean ondare garbiari egotzitako diru-sarrerak eta gastuak (I+II+III+IV+V), guztira 279.412,68 (224.282,54)

- Galeren eta irabazien kontura egindako transferentziak:
        VIII. Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak.
         IX. Zerga-ondorioak
                 2.  Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak 

18 (103.506,52)

24.841,56

24.841,56

(104.679,97)

25.123,19

25.123,19

C) Galeren eta irabazien kontura egindako transferentziak (VI+VII+VIII+IX+X), guztira (78.664,96) (79.556,78)

ONETSITAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK (A+ B + C), GUZTIRA 200.747,72 (303.839,32)

AZALPENA
Eskrituratutako 

kapitala
Erreserbak 

Ekitaldiko 
emaitza

Jasotako diru-laguntzak, 
dohaintzak eta legatuak

GUZTIRA

A. 2011ko URTEKO AZKEN SALDOA  60.102,00 (1.125,41) 0,00 2.566.319,52 2.625.296,11

I. 2010ean irizpidea aldatzeagatiko egokitzapenak --- --- --- --- ---

II. 2010eko akatsengatiko egokitzapenak --- --- --- --- ---

B. 2012. URTEAREN HASIERAN EGOKITUTAKO 
SALDOA

60.102,00 (1.125,41) 0,00 2.566.319,52 2.625.296,11

I. Onetsitako diru-sarrerak eta gastuak, guztira --- --- --- (303.839,32) (303.839,32)

II. Bazkide edo jabeekin egindako eragiketak --- --- --- --- ---

III. Ondare garbiaren beste aldaketa batzuk --- --- --- --- ---

C. 2012ko URTEKO AZKEN SALDOA 60.102,00 (1.125,41) 0,00 2.262.480,20 2.321.456,79

I. 2010ean irizpidea aldatzeagatiko egokitzapenak --- --- --- --- ---

II. 2010eko akatsengatiko egokitzapenak --- --- --- --- ---

D. 2013. URTEAREN HASIERAN EGOKITUTAKO 
SALDOA

60.102,00 (1.125,41) 0,00 2.262.480,20 2.321.456,79

I. Onetsitako diru-sarrerak eta gastuak, guztira --- --- --- 200.747,72 200.747,72

II. Bazkide edo jabeekin egindako eragiketak --- --- --- --- ---

III. Ondare garbiaren beste aldaketa batzuk --- --- --- --- ---

E. 2013ko URTEKO AZKEN SALDOA 60.102,00 (1.125,41) 0,00 2.463.227,92 2.522.204,51

ABENDUAREN 31KO ONDARE GARBIAREN ALDAKETEN EGOERA (EUROTAN)
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Memoriako
oharrak

EKITALDIA
2013

EKITALDIA
2012

A) USTIAPEN JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK (1.613.799,68) (2.134.863,47)

1. Ekitaldiko emaitza, zergen aurretik 

2. Emaitzaren egokitzapenak
                   a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)
                   b) Narriaduragatiko balioespen-zuzenketak (+/-).
                   c) Horniduren aldaketa (+/-)
                   d) Diru-laguntzen egozpena (-)  
                   g) Diru-sarrera finantzarioak (-)
                   h) Finantza-gastuak (+)

3. Kapital korrontean izandako aldaketak
                   a) Izakinak (+/-)
                   c) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-)
                   d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk (+/-)  

4. Ustiapen-jardueretako eskudiruaren beste fluxu batzuk 
                   a) Interesen ordainketa (-)
                   c) Interesen kobrantzak (+)

5. Ustiapen-jardueretako eskudiruaren fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/- 4)

5,7

18
9
9

9
9

0,00

(1.005.408,97)
103.506,52

6.324,09
90.000,00

(1.227.073,91)
(35,09)

21.869,42

(586.556,38)
(469.712,07)
118.172,11

(235.016,42)

(21.834,33)
(21.869,42)

35,09

(1.613.799,68)

0,00

(1.213.754,75)
104.679,97

---
---

(1.326.198,27)
(3.608,18)
11.371,73

(913.345,17)
(908.864,20)

16.581,69
(21.062,66)

(7.763,55)
(11.371,73)

3.608,18

(2.134.863,47)

B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK (11.062,05) (42.550,39)

6. Inbertsioengatiko ordainketak (-)
                   b) Ibilgetu ukiezina
                   c) Ibilgetu materiala
                   e) Beste finantza-aktibo batzuk  

7. Desinbertsioengatiko kobrantzak (+)
                   c) Beste finantza-aktibo batzuk (+)

8. Inbertsio-jardueretako eskudiruaren fluxuak

7
5
9

5

(11.854,62)
(6.936,62)
(3.406,00)
(1.512,00)

792,57
792,57

(11.062,05)

(42.550,39)
(25.880,20)
(4.670,19)

(12.000,00)

---
---

(42.550,39)

C) FINANTZAKETA JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK 1.682.264,74 1.308.209,22

9. Ondare-tresnengatiko kobrantzak eta ordainketak 
                   e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+)

 
10. Finantza-pasiboko tresnengatiko kobrantzak eta ordainketak
                   a) Jaulkipena

                                   2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+)
                                   4. Beste zor batzuk (+)
         b) Itzulketa eta amortizazioa
                                   4. Beste zor batzuk (-)

12. Finantzaketa-jardueretako eskudiruaren fluxuak (+/-9+/-10)

1.625.169,58
1.625.169,58

57.095,16
57.095,16
57.095,16

---
---
---

1.682.264,74

1.127.852,42
1.127.852,42

180.356,80
180.356,80
179.876,24

558,13
(77,57)
(77,57)

1.308.209,22

D) KANBIO TASEN ALDAKETEN ONDORIOAK --- --- 

E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/- D) 57.403,01 (869.204,64)

Ekitaldiaren hasierako eskudirua edo baliokideak 531.643,51 1.400.848,15

Ekitaldiaren hasierako eskudirua edo baliokideak 589.046,52 1.400.848,15

ABENDUAREN 31KO ESKUDIRUAREN FLUXUEN EGOERA (EUROTAN)
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