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1. Helbideratzea: lotizamenduetako bideen izendatzea 

 
Bi lotizamendu sortuko dira (Landaluxia eta Harrietakoborda) eta hara joateko bideak egin behar dira eta izendatu. 
Bi bide berriren sortzea eta izendatzea proposatu da: 

- Landaluxiko bidea  
- Aparakobordako bidea 

 
Izenak hautatu dira, besteak beste, napoleondar kadastran ageri diren elementuetan bermatuz. Beraz, ahal bezain fite, 
lotizamendua ez da gehiago “Harrietakoborda” deituko baina “Aparakoborda”. 

 

2. Beltzagitea zaharberritzeko proiektua: operazioaren onartzea eta dirulaguntza galdea 

 
2020ko urrian, Herriko Etxeak lantalde bat plantan ezarri zuen hautetsiz eta herritarrez osatua eraikinaz zer eginen zen 
gogoetatzeko.  
 
2021ko azaroan obralaria hautatu ondoan (Itsasuko Hemen bulegoa), berritze dosierraren ikertzea behar bezala aitzina 
doa. Diagnostikoak egin dira (betoiaren, amiantoaren eta termiten ikerketa) eta uste ez ziren arazoak eta kostuak agertu 
dira. 
 
Etxe beherea berrituko da eta antolatuko etxe-haurtzainak bilduko dituen haurtzain etxea egiteko. 
Lehen estaian osasuneko profesionalak hartzen ahalko dira bereziki, edo beste zerbitzu batzuk; estai berean F1 
neurriko apartamendu bat izanen da, bi mailatan. 
Bigarren mailan espazio komun bat izanen da eta gela teknikoa. 
 
Herriko kontseilariei eta Herriko Etxetik kanpoko batzordeari dosier osoa esplikatu zaie eta eman finantza-estimazio 
batekin 2022ko uztailaren 18ko bilkuran. 
 
Dauden eraikinen berritzeak parada emanen du eraikin publikoen berritze energetikoa apailatzeko eta horren bidez 
kostuak murriztuko ditugu (berogailua, isolamendua, berinak, haizeztatze sistema), eta panel fotovoltaikoak ezarriko. 
Arkitektoari galdeginen diogu euri-uren berreskuratzeko parada ikertzea eraikinean berean berriz erabiltzeko gisan. 
 
Dirulaguntza galdatzeko dosierra finkatua da eta 935 265 € kosta beharko luke (BEZa gabe). 
 
Orain behar dugu estatuari eta departamenduari ahal bezainbat dirulaguntza galdatu proiektu horren gauzatzeko. 

 
 
 

3. Eskola pribatuaren IKKEri eta SEASKAri dirulaguntza  

 

Prezio finkoa haur bakoitz 710 €-koa da eta birbalioztatu da 2022an eskola publikoaren funtzionamendu gastuen 
emendatzearen arabera. 

Esleitu zenbatekoek orotara kontuan hartzen dute 2022ko aurrekontua finkatzean aurreikusi den diru kopurua. 

 

 

 

 



Kontratupean diren eskolen 
funtzionamendurako prezio finkoa 

2022 2021 2020 
 

Eskola pribatuko IKKE (710 € 
Aiherrako haur bakoitz) 

       17 040,00    19 575,00 18 900,00 

 
Ordaintzea Kantinako/zaindegiko 
langilea 

         3 000,00    1 700,00 1 680,00 
 

Seaska (710 € Aiherrako haur 
bakoitz)  

       19 880,00    18 225,00 15 525,00  

 

4. Dirulaguntzak elkarteei 2022rako 

   

 
    

Dirulaguntzaren ematea 2022 2021 2020 
Beste dirulaguntza 
galdeen zerrenda 

Abarratia 700,00 700,00 700,00 Ikas Bi 

Irulegiko Irratia  200,00 200,00 200,00 

Heldu eta Gazte 
Elbarrituendako 

Elkartea 

ACCA Lehena 250,00 250,00 250,00 
Frantziako 
elbarrituak 

Eskola pribatuko burasoen elkartea 648,00 768,00 672,00 Gurutze Gorria 

AIHERRAKO CATM – PG  120,00 120,00 120,00 Uda Leku 

Herria kazeta 250,00 250,00 180,00 Euskal Haziak 

SOS Laborari 220,00 220,00 220,00 Xalbador kolegioa 

Bidekoekin 200,00 200,00 200,00 APF France handicap 

Lurzaindia 300,00 300,00 300,00 Kanaldudeko lagunak 

Handisport Pays Basque 240,00 240,00 240,00 AFSEP 

Izpindar 150,00 150,00   AFM Telethon  

 CIDFF  150,00     CIDFF  

     
 

5. 2022ko herriko dirulaguntzak 

 
Herriko ikasleei 2021/2022 ikasturterako goi-mailako ikasketak egiteko emanen zaien departamenduko diru-laguntzen 

zenbatekoa jakin ondoan,  

Herriko dirulaguntza hauen emateko proposamena egin da, Departamenduak eman dirulaguntzaren % 30: 

KONTSEILUAK ONARTU DU ikasle hauei ematea: 

➢ GERMAN Thomas   27.00 € 
➢ GERMAN Bastien   27.00 € 
➢ IZOCO Miren     27.00 €   
➢ IZOCO Iban                              27.00 €  
➢ SOULIGNAC Andréa   27.00 € 
➢ DELACOUR Alais   33.00 € 

6. 2022ko egur moztea herriko oihanean 
 

Oihanen Araubideari lotuak diren elkargoetako oihanen kudeaketaren karietara, Oihanaren Erakunde Nazionalak urte 

guziez egur mozketak behar dizkie proposatu jabeei. Oihanaren Erakunde Nazionalak proposatzen digu mozketen 

egitea 2023ko kontualdian, gure elkargoaren Oihan Araubideari lotu oihanean. Kontseiluak onartu du 

Lur Berri deitu oihaneko perimetroan eginen da, Egiptoren eta ihiztarien etxolaren arteko auzoan. 



 

7. EKBTBen txostenaren onartzea 
EKBTB (Eskualdatu Kargen Balioztatzeko Tokiko Batzordea) joan den urriaren 11n bildu zen eta aztertu zituen 

zuzenbide komuneko kargen transferentzien bi aurkezpen, eta dagozkien ebaluazioak.  

 

1. puntua: UIKUP karga tokialdatuen aurkezpena (83 herri) 

Eskumena nahitaezkoa da hirigune elkargoentzat 2018ko urtarrilaren 1az geroztik; 2018ko urriaren 16ko Euskal 

Hirigune Elkargoko EKBTBk kargen eskualdatzea ebaluatu zuen UIKUP ekintzak berreskuratzeko. Ordu arte ibai 

sindikatuek zituzten eramaten eta Herriko Etxeak finantzatzen. 

 
UIKUP eskualdatu kargak 83 herriei itzuli behar zaizkie 2021 eta 2022 urteak erregulartzeko. 

 

2. puntua: Tokiko animazioen finantzamenduari doazkion eskualdatu kargen balioztatzea (7 herri): 

2021eko irailaren 15eko EKBTBren segidan, identifikatu dira Elkargoa sortu aitzin herriarteak eta gero Euskal Hirigune 

Elkargoak finantzatu tokiko beste animazioak. 2022. urtea barne, hauek finantzatzen ziren:  

- oholtzen alokatzea Errobi lurraldeko herrietako besten kari;  

- Donapaleuko gaztetxearen finantzamendua (dirulaguntza Amikuzeko Gazteak elkarteari).  

 

Euskal Elkargoaren eskumenen arabera finantzamendu horiek gelditu behar baitziren, dagozkien karguak itzuli behar 

zaizkie 2023tik goiti Errobi lurralde eremuko herriei eta Donapaleuko herriari. Herriko Kontseiluak ez du oharrik egin 

 

8. Landaluxia eta Harrietakoborda lursailak eraikuntzarako egokitzea: Enpresen 
kontsultaren emaitza eta merkatuen izenpetzeko baimena 

Landaluxia eta Harrietakoborda lotizamenduak eraikuntzarako egokitzeko obren karietara prozedurazko 

kontsulta bat egin da. Lotizamendua honela zatitu da: 

- 1. zatia: Bideak eta sareak - Berdeguneak 
- 2. zatia: sare idorrak - ICE 

Eskaintzak ikertu ondoan, proposatu da merkatuak honela esleitzea: 

ZATIA ZATI MOTAK ENPRESAK ZENBATEKOA 

(BEZa gabe) 

1 

2 

 

Bideak eta sareak - 

Berdeguneak 

Sare idorrak - ICE 

 

AGUERRE TP 

COREBA 

 

153 203.00 € 

52 602.94 € 

205 805.94 € 

Kontseiluak onartu du 

9. Landaluxia eta Harrietakoborda lurretan eraikitzeko egokitu lursailen salmenta-prezioa  
 

Kostu elementu guziak kontuan harturik, lurren salmenta-prezioa finkatu da taula honetan agertzen den 

bezala: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezioaren barne: 

• Lursailaren mugatzea eta salmenta plana 

N°du lot Superficie Prix ht Prix ttc

1 600m2 39 000 €   46 800 €     

2 595m2 38 675 €   46 410 €     

3 515m2 33 475 €   40 170 €     

4 645m2 41 925 €   50 310 €     

5 905m2 58 825 €   70 590 €     

6 905m2 58 825 €   70 590 €     

7 1 045m2 67 925 €   81 510 €     

8 1 050m2 68 250 €   81 900 €     

Prix des terrains mis à la vente



• Loturak lurren mugan (edateko ura, euri urak, ur zikinak, elektrizitatea, telefonoa) 

• Ez da prezio horien barne sartzen sareei lotzea, abonamenduak, notario akten gastuak, eraikitzeko 

baimenari doakion Antolamendu zerga. 
 

10. Landaluxia eta Harrietakoborda lurretan eraikitzeko egokitu lursailen esleitzeko araudia  

 
Auzapezak biltzarkideei jakinarazi die A1429 eta B 1426 lursailak eraikuntzarako egokituak izanen direla 2023. urte 

hastapenean, eta 8 zati saltzen ahalko direla orduan. 

Aiherrako Herriko Etxeak erabaki du bi lurrak egokitzea eraikitzeko lurrak proposatzeko gisan, helburu hauekin: 

Herriko lur-funts hertsadura ahal bezain ontsa menderatzea eta herritar gazteei Aiherran plantatzeko parada 

ematea. 

 

Herriko Kontseiluak ikertu du esleitze baldintzak nola finka; xehetasunak atxikirik den dokumentuan.  

Gainera, Euskal Herrian den lur-funts hertsadurari aurre egiteko, jaun auzapezak Herriko Kontseiluari proposatu dio 

onartu beharreko klausulak ezartzea, etxegintzako espekulazioa ahal bezainbat mugatzeko: 

- Lotizamendua bizitegi nagusi gisa erabiliko diren etxebizitza indibidualetarako da, eta lurra erosi eta 
ondoko 3 urteetan (eraikitzeko baimena galdatu den egunean hasirik) eraikia ez den lur oro Herriko 
Etxeak erosiko du hastapeneko baldintza beretan.  

- Eroslea 15 urtez (Obren bukaerako CERFA dokumentua aurkeztu ondoan) behar da bizi eraiki duen 

etxean eta bizitegi nagusia ukanen du. Beraz, etxea ez da alokairuan ezartzen ahalko. 

 

Herriko Kontseiluak onartu du zatien merkaturatzea eta beharrezko elementu guziak igortzea 24 eroslegaiei.   

 

 

Gainerako gaiak 

 

Zubien nazio programa: arta berezia ezarri behar zaio Hazparne eta Aiherra artean den Larzabalia zubiari. Ikerketa 
arrunt kezkagarria heldu zaigu.  
 

Euskaraldia azaroaren 18tik abenduaren 2ra iraganen da. Herriak parte hartuko du bi aste horietan; Beltzuntze 
elkarteak animazioak proposatuko ditu. 
 

2022ko Teletoia, abenduaren 2an eta 3an: azken bi urteetan bezala, elkartasun ekitaldi horretan parte hartuko dugu 
ibilaldi batekin Abarratia mendian. 
 

Okindegiaren berriz hartzea: salmenta konponbide bat kasik bururatua da Saumont jaun-andereen eta Hazparneko 
Bidart okindegiaren artean. 
 

Oier Bonetbeltche, Gozategiko kudeatzailearen gutuna heldu zaigu: 2023ko urtarrilaren 1ean partituko da. 
 

Herriko argien tenore berriak: itzaliko dira 22:00etatik 6:00etara 
 

Osteopata ibiltaria: osteopata bat plantatuko da Denen Etxeko aparkalekuan aste batez hilabetean. 

B1419 lursaila: lehentasunez erosteko eskubidea erabili baita lursail horren salmentaren karietara, jujeak auzialdia 
egin behar zuen eta erabakia urriaren 21ean jakinarazi. Erabakia 2022ko azaroaren 25era gibelatu da. 

 

Bilkura 22:15ean bururatu da 

 

Auzapeza, Arño Gastambide 


