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KUDEAKETA.TXOSTENA

2020ko ekitaldia

Etorlur Gipuzkoako Lurra SA, 1990eko apirilaren 25ean eratu zen Urnieta Lantzen, SA
izenarekin. Bere helbide soziala eta fiskala Gipuzkoako Foru Aldundiaren Jauregian du
(Donostiako Gipuzkoa Plazazlg) eta lantokia, Hernaniko Ibaiondo Poligonoa 27-1. solairuan
(1.2 eta 1.7 bulegoak).

2020ko itxieran, bere kapital soziala21.604.392 eurokoa da, berdinak eta zatiezinak diren 6
euroko balio nominala duten 3.600.732 akzio izendunetan ordezkatuta, guztiz harpidetuak eta
ordainduak daudenak eta bere titulartasuna osoki Gipuzkoako Foru Aldundiari dagokio.
Sozietatea, Ekonomia Sustapena, Turismoa etaLanda Ingurunea departamentura adskribatuta
dago.

2020ko urtarrilean larreak kudeatzeko teknikari dinamizatzaile bat kontratatu ondoren,
sozietateak bederatzi pertsona ditu plantillan.

Legealdi berriarekin (2019ko maiatzaren2íaneginziren foru eta udal hauteskundeen emaitzen
ondorioz sortutako foru talde berria sartu eta gero), Gipuzkoako Foru Aldundiko 2020-2023
epealdirako Plan Estrategikoa lantzen hasten da. Bertan, landa eremuetan dinamismo eta
ekintzak bultzatzeko L and a gipuzkoa P ro gra ma aurreikusten da.

Gipuzkoako landa eremuetan eta herri txikietan dagoen desorekari aurre egiteko sortutako
egitasmo honetan, Sozietateak hainbat ataletan parte hartzen du, hala nola banda zabal ultra-
azkana edo baserri bideak ataletan.

Era berean, Sozietateak mendi-larreen kudeaketaren hobekuntzan eragina izan dezaketen
dinamika berriak erukartzen jarraitzen du eta baita lehen sektoreko lur eskaintza eta
eskariaren bitartekaritza lanetan ere.

Guzti horcetaz gain, "Aktiboaren kudeaketa" lan-ildoarekin jarraitzen du, hau da, alokairu
politikarekin eta bere jabegokoak diren lurrei irtenbidea bilatzen.

2020ko ekitaldirako, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapena, Turismoa eta Landa
Ingurunea departamentuak Sozietateari egiten dio 745.000 €ko diru ekarpena. Ekarpen horren
xedea da sozietatearen funtzionamendu- gastu ak ftnantzatzea.
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.2020. URTEAN ZEHAR GAIiZATUTAKO EKINTZA NAGUSIAK

a) Landagipuzkoa Programa

2020-2023 epealdirako Gipuzkoako Foru Aldundiak prestatutako Kudeaketa Plan
Estrategikoan jasotzen den egitasmoa; helburu duena, lurralde oreka eta udal eta eskualdeetako
hiri, landa eta ingurumen garapena sendotzea. Irisgarritasuna ahalbidetzeko mugikortasun
sistema bat ftnkatzea eta gure landa-ondarea, ondare naturala eta ingurumen-ondarea
lehengoratzeko, kontserbatzeko eta sustatzeko ekintzak eta proiektuak sustatze abilatzenduena,
horiek guztiak funtsezkoak baitira Lurraldeen etorkizunarekiko belaunaldi arteko
konpromisoan.

Sozietateak hainbat lan-ildotan parte hartzen du, hola nola, Banda Zaba| IJltra-azkarra edo
Baserri Bideak ataletan.

Landagipuzkoa programaren barruan, ganantzi berczia du Agenda Digital+ delakoak
Gipuzkoako landa-eremuetako udalerrientzat;izanere, Banda ZaballJltra-azkarra hedatzeak
gizarterctzea eta lehiakortasuna sustatzeko duen garrantzia azpimanatzen du.

Gipuzkoako Foru Aldundiak 2023. urterako helburutzat hartu du Gipuzkoako Lurralde
Historikoko landa eremuko unitate higiezin sakabanatu guztiak konektatuta egotea edo Banda
Zabal Ultra-azkaneko sare batera konektatzeko aukera izatea, hiri-inguruneko baldintza
berberetan.

2015-2019 legegintzaldian, sakon landu da Banda Zabal rJltra-azkarra hedatzea, anakastaz
betez, Gipuzkoako 2.500 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan herriguneetatik 0 eta 2.000
metro bitarteko erradioan kokatuta dauden unitate higiezin sakabanatuetara BandaZabal Ultra-
azkarra hedatzeko diru laguntzen 20l8ko deialdia. Deialdi honi esker,2.500 biztanletik
beherako 48 udalerritako 2.000 unitate higiezin sakabanatu inguruk dute jada Banda Zabal
Ultra-azkarra.

2020an zehar, amaitzen eta ziurtatzen joan dira 2018an esleitutako laguntzen lehen deialdiko
diruz lagundutako j arduerak.

Gainera, Diputatuen Kontseiluak 2020ko abenduaren l5eko bileran erabaki du, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko 2.500 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan hirigunetik aparte eta
sakabanatuta dauden unitate higiezinetara,BandaZabalrJltra-azkana hedatzeko dirulaguntzak
emateko o i narri ar autzaile ak eta 202 I eko de i al di a onartze a.

Horcetaz gain,2.500 biztanletik gorako udalekin akordioak ixten ari dira, Diputatu Kontseiluak
laguntzen hirugarren deialdiaren oinarriak onar ditzan,2.500 biztanletik gorako udalerrietako
sakabanatutako unitate higiezinetan Banda Zabal lJltra-azkarra zabaltzeko.
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Sozietatea, datu bilketa, azterketaeta irudikatzelanaegiten ari da Banda ZabalUlta-azkarraren
hedadurari buruz Lurraldeko hainbat udalerritan, programaren exekuzioan aurrera egin ahal
izateko.

Landa bideen hobekuntzari buruz esan, Diputatuen Kontseiluak 2020ko otsailaren 18ko
bileran erabaki duela, Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa bideetarako diru laguntzen
oinarri anutzaileak eta2020ko deialdia onaÍtzea,landa ingurunean bizi direnen bizi-kalitatea
hobetzeko eta lehenengo sektorearen garapena sustatzeko helburuarekin, hainbat zerbitzu
eskura ditzaten, irisganitasunaeta, oro har, garraioahobetuz etanekazaritzako azalerakhobeto
ustiatzeko aukera emanez.

Geroago, martxoaren l4ko 46312020 Enege Dekretuaren bidez, gobernuak Alarma Egoera
ezartzen du lurralde osoan, Covid-I9 izeneko gaixotasunaren zabalkuntza dela eta sortutako
osasun krisialdi larria dela eta.

Testuinguru horretan, Diputatuen Kontseiluak 2020ko apirilaren 28ko bileran erabaki du
indanik gabe uztea. gerora sortutako anazoiengatik, Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa
bideetarako dirulaguntzen 2020ko deialdia, deialdirako erreserbatutako egokiak iritzitako
kredituak, lehentasuna duten beste beharretarako erabil daitezen.

Baserri-bideetako laguntzen 2020ko deialdia indanik gabe utzi bada ere, udalerriek baserri-
bideak hobetzeko lanak egiten jarraitu dute 20l9ko deialdiari dagozkion laguntzenbidez,baina
2020aren kargura.

Sozietateak, Ekonomia Sustapena, Turismoa eta Landa Ingurunea departamentuarekin batera
diru-laguntzahorren kudeaketan lan egin du; udalei informazioa emanez? jasotako eskaera
anitzak aztertuz (eskatutako baldintzak betetzen diren edo zuzendu behar diren begiratuz), eta
azkenik exekutatutako obra guztiak bisitatuz, obraren exekuzioa egokia izan dela egiaztatzeko,
ondoren dagokion diru-lagunt za or daintzeko.

b) Landa garapena

Sozietatea gaur egun Ekonomia Sustapena, Turismoa eta Landa Ingurunea departamentura
adskribatuta dago eta xede duGipuzkoako Lurralde Historikoko nekazaritzako lurrø eskuratzea
eta kudeatzea etaGipuzkoako Foru Aldundiaren berezko bitartekoaren etq zerbitzu teknikoaren
izaera dV eta hark kontratuak mandatu eta esleitu diezazkioke.

Jarduera ildo honetan, Gipuzkoako mendi-larreen kudeaketaren hobekuntzan eragina duten
dinamika beniak ahalbidetzen janaitzen du Sozietateak. Sozietatearen plantillan larreak
kudeatzeko bi teknikari dinamizatzaile sartzearekin, Sozietateak,beharcezko diren baliabideak
ditu, parte hartzen duten agente guztien elkarlana eta koordinazioa sustatzeko. Helburua da,
landa ingurunea bultzatzea kudeaketa j asangarri baten bidez.
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Zentzu honetan, Gipuzkoako Foru Aldundiak Goilarre Programa jarri du martxan Gipuzkoako
Lurralde Historikoko mendi publikoetako larreetan hobekuntzak egiteko, abeltzainen, Udalen
eta Aldundiaren arteko lankidetzan oinarrituta. Egin beharreko inbertsioak Gipuzkoako Foru
Aldundiaren (Sozietatearen laguntzarekin), Udalen eta abeltzainen artean adosten dira, eta
inbertsio hauen finantzaketa Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta dagokion Udalaren artean
banatzen da.

Sozietatea da mendi bakoitzean dauden hobekuntza beharrak aztertzen dituena; itxituren
egoera, uren bilketa eta banaketa, mendi larreetara eta txaboletaraheltzeko pisten egoera eta
abani buruzko ezagttzaizanik, eta mendi bakoitzean dagoen azienda kopurua kontutan izanik
(larreen azalerarekin bat datorren baloratzeko). Azken batean, egin beharreko hobekuntzak
identifikatzen laguntzen du, inbertsio-plana prestatzeko. Dinamizazioa eta koordinazioa
Aldundia eta Sozietatearen bidez egiten da.

Covid-19aren krisi sanitarioak, administrazio desberdinetako aurrekontuen beherakada ekarri
du, Udal zein Foru Aldundiaren egitasmo asko bertan behera uzteraedo maila apalagoan egitera
behartuz. Goilarre Programari dagokionez, eusteko ahalegin berezia egin da; hori bai,
programaren irismena eta lehentasunak berrikusi behar izan dira.2020ko ekitaldian, mendiko
larreak kontserbatzeko oinarrizko ekintzak egin dira, xehaketen bidez.

Sozietateak, onurapublikoko mendietako larreak kudeatzen laguntzeazgain, mendi pribatuetan
ere laguntzen du. 2017 eta 2018 urteetan zehar, eta Hernio-Gazume eta Berastegiko
Gorosmendi-Ipuliño eremuetako larreen hobekuntza lanak gauzatu eta larre horietan
interesatuta dauden abeltzainen esku jartzeko helburuarekin, Sozietateak, eremu horietako lur-
jabeekin hainbat kontratu pribatu sinatu ditu.

20l9ko otsailaren 28an Berastegiko Abeltzainen Elkartea eta 2019ko uztailaren 2an Hemio-
Gazumeko Abeltzainen Elkartea eratzen dira, ganaduaren erabilera egoki batekin bertako
larreak mantentzeko helburuarekin.

2020 ekitaldian zehar, Berastegiko Gorosmendi-Ipuliño lurretan sastrakak kentzea, itxitura
konpontzeak, ura eramateko lanak... exekutatu dira. Hobekuntza lan hauek, Sozietateak
koordinatuta egin dira baina ordainketa Gipuzkoako Foru Aldundiak egiten du.

Hernio-Gazumeko lurretan beniz, zundaketa bat egin da eta sakoneran dagoen ura aurkitu,
depositu batera atera eta aska batera eraman da; eremu horietako belar-sastrakak garbitu edo
enetzeaz gain, beharrezkoadelako uraizatea ganadua sartu ahal izateko.
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Bestalde aipatu, 20l0eko apirilaren 23an Sozietatea eta Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren
Agentzia-Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, S.A.-ren artean sinatutako hitzarmenaren
arabera, Sozietateak hasera eman zielallrnietako Arizmendi agroaldearen egokitzapen lanei.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren lursailak dira, 2010eko urtarrilean, 30 urteko iraupena duen
usufruktu eskubidean Sozietateari laga zitzaizkionak. Behin egokitzapen lanak bukatuta, bost
partzela erresultanteak alokairuan uzten dira, baratze-ustiapenera biderctzeko asmoz. 2020
ekitaldiaren itxieran, bost partzelak alokatuta daude.

Azkenik aipatu behar da, Nekazaritzaetalurralde Oreka Zuzendafitzakbehanezkotzat jo duela
Sozietatea, Ekonomia Sustapena, Turismoa eta Landa Ingurunea departamentuarekin
lankidetzan hastea, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 212006 Legean
aurreikusitako txostenak egiten, lurzoru urbanizaezineko erabilerei dagokionean.

c) Sozietatearen aktiboaren kudeaketa

Sozietatearen aktiboaren kudeaketariburuz, Sozietatea ildo hau bultzatzeko beharrezkoak diren
ekintzak burutzen aÅ da.

Sozietateak Orbegozoko bulego gehienak alokatuak izan ditu, Sozietateak berak erabiltzen
dituen lehen solairuko I.2 eta 1.7 bulegoak, behe solairuko komertzial-lokaletako bat eta
garajeak izan ezik.

Nahiz eta 2020ko urtarrilean bigarren solairuko errentariak 2.I eta 2.2 bulegoen kontratua
bertan behera utzi duen, apirilaren lean bulego horiek berriro alokatu dira.

Uni bukaeran, lehen solairuko 1.3 bulegoaren errentariak kontratua bertan behera utzi du eta
Sozietateko zuzendaritzak erabaki du, ordurarte ondasun higiezinetako inbertsio gisa
kontabilizatuta eta alokairura bideratuta zegoen aktibo hau, ibilgetu materialera pasatzea
Sozietateak berak erabiltzeko asmoz.

Alokairu politikarekin janaituz, eta etxebizitzei dagokienez, Beizaman duen etxebizitza
bakanaurte osoan zehar alokatuta egon da.

Nuarbeko (Azpeitia) hiru etxebizitzei dagokienez, 2018ko martxoaren 22an egindako
Administrazio Kontseiluaren bilkuran erabaki zen Nuarbeko efxebizitzak salmentara
bideratzea.2020ko abenduaren 31ko egoerabalantzean, etxebizitzen balio eguneratua izakin
bezala jasotzen da.

2020ko ekainaren l7an, Sozietatearen Administrazio Kontseiluak hiru etxebizitza atxiki
esleitzeko baldintzaplegua onartu du eta bi hilabeteko epean eskariak aurkezteko epea irekitzea
adostu du.
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Eskariak aurkezteko epea2020ko abenduaren22anamaitu ostean eta aurkeztutako bi eskariak
aztertu ondoren, 2020ko abenduaren 23an onartutako eta baztertutako eskatzaileen behin
behineko zerrenda plazaratzen da.

La Floridako lurzoruari dagokionez,20l5eko ekainaren 23an eskritura publikora goratzen da
20l4ko otsailaren 3an Sozietateak eta Hernaniko Udalak sinatutako "Lankidetzarako
hirigintza-hitzarmena". Ekitaldi berean, aipatutako Hitzarmenean jasotzen diren obligazioak
formalizatzen eta betetzen dira.

Alde batetik, Sozietateak Hemaniko Udalaren alde, "Landare Toki" finkaren gozamen-
eskubide erreal bat erutzendu 30 urtetarako.

Bestalde, Sozietateak konpromisoahartzendu Hernaniko Udalari emateko babes ofizialeko lau
etxebizitza (berauen balioa ez da 527 .309 euro baino gutxiagoko a izango) eta 327 .400 eurotan
balioetsitako 600 m2lokal bat. Babes ofizialeko lau etxebizitzak entregatuko direla ziurtatzeko,
sozietateak 527.309 eurotako banku-abal bat eratzen du.

Gozamen-eskubide horren sinadurarekin eta goian aipatutako higiezinak ematearekin,
Hernaniko Udalak, Sozietateak Ibaiondoko lurzati eraikiganiaren erosketagatik (I.049.020
euro) eta aipatutako eremuaren aprobetxamenduaren o/ol}agatik(527.309 euro) zeuzkanzonak
ko np ent sat ufzat ematen ditu.

2015eko ekainaren l2an Hiri-Antolamenduko Plan Bereziaren behin betiko aprobazioa
publikatzen da, non jasotzen den etxebizitzen %o100 babes publikokoak izateru pasatzen dela
(hasiera batean etxebizitzen 0/o60 libreak ziren) eta non definitzen den Hernaniko (HI) FL08-
La Florida arearen hirigintza- araubidea.

Halaber, 20l6ko ekainaren 27an, Sozietateak Hernaniko La Florida (HI) areako Hirigintzako
Jarduketa Programa (HJP), Adostasun-Hitzarmena, Adostasun-Batzordea, Blirpartzelazio-
Proiektua eta Hirigintza-Proiektuaidazteko zerbitzuak, aldi baterako enpresa elkartea osatzen
duten Arkigest Estudioa, SL eta Asmatu, SLP-ri esleitzen dizkio.2018 ekitaldian, Arkigest
Estudioa, SL eta Asmatu, SLP enpresek (ABEE La Florida) Hirigintzako Jarduketa Programa
idazten dute, 20l9ko maiatzaren 13an Hernaniko Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak
Urbanizatzeko Jarduketa Programaren hasierako onarpena adosten du, 2019ko irailaren26an
dokumentu hau behin betiko onartzenda eta 2019ko azaroareî2lean GAOn argitaratzenda.

"U.E. La Florida" gauzatze unitatearen plangintzan ezarritako jarduketa sistema, itun sistema
da. Ondorioz,2020ko urriaren 23an ltuntze Hitzarmena sinatu da Hernaniko Udalarekin eta
2020ko abenduaren 4an, notario aunean, "U.8. La Florida" Ituntze Batzordea eratu da.

Gaur egun, Urbanizatzeko Proiektuan eta Hirigintza Proiektuaren idazketan dihardu.
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2020 ekitaldian,La Floridako lurzoruak Sozietateari suposatu dion kostua 22.837,8I €koaizan
da, eta zenbateko horren araberu izakinen balioa handituko da.

Azkoitiko o'Intsaustioo 4.U.13 eremuan sartutako lurzorua ere, Sozietatearen aktiboa da. Gaur
egun, sozietatea parte-hartzen ari da Azkoitiko Udala burutzen ari den hirigintza-garapen
programan.

Honela, 20l9ko maiatzaren 17an ospatutako Hitzarmen BatzordearenBatzartean, Azkoitiko
Insausti U.E.13.1 Unitatearen Birparfzelazio-Proiektuaren lehen onarpena ematen da eta epe
motzean, behin- b ehineko onarpe na izate a e sp ero da.

2020an, Azkoitiko Insaustiko lurzoruak 3.279,83 euroko kostua bere gain hartzea ekarri dio
Sozietateari.Beraz, izakinen balioa ere handitu egin da zenbateko horretan.

. IKERKUNTZA F],TA GARAPEN ARLOAN GAUZATIJTAKO .IARDIIE,RAK

2020 ekitaldian zehar alor hauetan ez da ekintzarik gauzatu.

. AKZIO PROPIOAK

Ekitaldian zehar, Sozietateak inoiz ez ditu bere akzioak erosi edo eduki.

ITXIF],RAREN ONDORENGO GERTAERAK

Ekitaldia itxi ostean, ez da gertaera ekonomiko-finarúzario nabarmenik izan, bere
ganantziagatik sozietatearen egoera ftnantzario edo egoera orokorrean eragin nabarmena izan
lezakeenik.
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DON JABIER LARRAÑAGA GARMENDIA Y DON SEGUNDO D|EZ MOLINERO, EN

calidad de presidente y secretario, respectivamente, de la Sociedad "ETORLUR
GIPUZKOAKO LURRA, S.A.[J." manifiestan que han estampado su firma en todas las hojas
que constituyen las cuentas anuales y el informe de gestión de dicha Sociedad
correspondientes al ej ercicio 2020.

A su vez el resto de administradores/as dan conformidad a la de las cuentas
anuales e informe gestión citados, firmando el presente

Jabier Garmendia
-w w

Fdo Ariztimuño Larraza
8e3-Q

Fdo.: D. J
D.N.I.

Fdo.: D Ángel Crespo Rico
D.N.I.: I 93s.504-T

Fdo.: Dña. Pérez
D.N.I.:

Fdo.: D. Joseba Imanol
D.N.I.: 15.963

Fdo.: D. Rafael
D.N.I.: 15

Un Axpe

a23 de marzo de202I

D.N.I.:34. 88.5 14-F

Fdo.: Dña. Mónica
D.N.I.: 44.135.382-3

Fdo

Fdo
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D.N.L: 15.232.454-2
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