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OÑATIKO UDALA ETA TXANDAMERKATARI ELKARTEAREN ARTEKO LANKIDETZA 
HITZARMENA, 2022KO EKITALDIAN MERKATARITZA SEKTOREA SUSTATZEKO, 

PROFESIONALIZATZEKO ETA ELKARTEGINTZA INDARTZEKO. 

BILDU DIRA 

Izara Elorza Arregui, NA zenbakia 15396342G duena, esku hartzen du Oñatiko 
Udalaren (P2006300D) ordezkari gisa. 

Vilma Haydee Soto Herrera, NA zenbakia 45167001 S duena, esku hartzen du Txanda 
Txantxiku Denderixen Alkartiaren (G20593620) ordezkari gisa. 

Batak besteari hitzarmen hau izenpetzeko gaitasuna duela aitortuz, eta kontutan 
hartuta jarraian azaltzen diren 

AURREKARIAK 

Lehenengoa. · Oñatiko Udalak tokiko merkataritza sustatzeko eta lehiakorragoa 
bihurtzeko eginkizuna du eta helburu hori betetzeko eguneratu zuen 2020 eta 2021 
ekitaldietan zehar Oñatiko Merkataritza Biziberritzeko Plana, Txanda elkartearekin 
eta sektoreko eragileekin batera. Plan horretan zehazten dira datozen urtetan 
tokiko merkataritza sustatzeko eragile bakoitzak, tartean Txanda elkarteak, garatu 
beharreko lan ildoak eta ekintzak. 

Bigarrena. · Txanda Elkartea txikizkako merkataritza sektorea sustatzeko, 
profesionalizatzeko eta elkartegintza indartzeko helburua daukan Oñatiko elkarte 
bakarra da. 

Hirugarrena. · Txanda merkatari elkarteak dirulaguntza eskaera egin dio Oñatiko 
Udalari 2022 ekitaldiko ekintza plana garatzeko. 

Laugarrena. • Oñatiko Udalak Txanda elkarteari ematen dion dirulaguntzak 
elkartearen eta udalaren arteko lankidetza publiko · pribatuan dauka oinarria. Bi 
erakundeen arteko elkarlana funtsezkoa da Oñatiko hiri·merkataritzaren garapena 
sustatzeko. 

Bosgarrena. • Eskaerarekin batera 2022ko ekintza plana aurkeztu da eta bertan 
zehazten dira ekitaldian zehar elkarteak garatuko dituen ekintzak. Besteak beste 
honako hauek: 

• Komunikazio kanpaina. 
• Azken Txanpa udazken-neguko 

azoka. 
• Martxoak 8. 
• Udaberrian herria . kolorez 

jantzita kanpaina 
• Udako kanpaina. 
• Azken txanpa udaberri·udako 

azoka. 
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• Udazkeneko kanpaina. 
• Gabonetako kanpaina. 
• Bistaratze digitala. 
• Kontzejupetik-eko kanpaina 
• Fidelizazio kanpaina 
• Oñati irratiko kanpaina 
• Prestakuntza ekintzak 
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Seigarrena. - 2022ko Sozioekonomia Saileko udal aurrekontuetan izendatuta dago 
20.000 euroko zenbatekoa duen kontu sail bat Txanda Merkari elkartearen izenean, 
tokiko merkataritza sustatzeko. 

Zazpigarrena.- 2022ko uztailaren 21ean Oñatiko Udaleko Tokiko Gobernu Batzordeak 
onartu zuen Txanda elkarteari dirulaguntza ematea eta bi erakundeen arteko 
lankidetza hitzarmena sinatzea, elkartearen 2022rako ekintza plana burutzeko. 

Azaldutako guztiagatik, erakunde biek 

HITZARTZEN DUTE: 

Lehenengoa.- Oñatiko Udalak gehienez ere 20.000€ arteko dirulaguntza emango dio 
Txanda merkatari elkarteari , 2022ko ekintza plana garatzeko. 

Bigarrena.- Elkarteak 2022an jasandako gastuen %100 finantzatzeko erabili ahal 
izango da dirulaguntza, betiere aurkeztutako ekintza planarekin lotura badute eta 
jarraian zehazten diren mugak aintzat hartuta: 

• Bezeroei zuzendutako kanpainen barruan egiten diren zuzeneko diru 
banaketetan (fidelizazio txartela, erosketa bonoak, lehiaketetan banatutako 
sariak, ... ) muga bat ezartzea. Horrela, dirutan banatzen de zenbateko 
totalari dagokionez, udalak ez du onartutako gastuaren %20 baino gehiago 
diruz lagunduko. 

• Dirulaguntza hau bateragarria izango da beste erakunde publiko edo 
pribatuetatik jasotako dirulaguntzekin, beti ere, gain-finantzazioa 
gertatzen ez bada. Kasu horretan udalak emandako dirulaguntza zenbatekoa 
gutxituko da gastu eta sarreren arteko diferentzia orekatu arte. Gain
finantzazioa gertatzen bada elkarteak izango du udalari jakinarazteko eta 
dirulaguntza itzulketa egiteko betebeharra. 

Hirugarrena. - Dirulaguntzaren behin betiko zenbatekoa 2022ko ekitaldia 
amaitutakoan zehaztuko da. Horretarako elkarteak ekintzen memoria eta diru 
sarrera eta gastuen justifikazioa aurkeztu beharko ditu. 

Laugarrena. - Oñatiko Udalaren dirulaguntza era honetara ordainduko da: 

• Dirulaguntzaren %50, hau da, 10.000€, hitzarmena sinatzen den momentuan. 

• Dirulaguntzaren gainontzeko zenbatekoa, gehienez ere %50a osatu arte, 
ekitaldiaren amaieran memoria eta zuriketa ekonomikoa aurkeztu eta udalak 
onarpena emandakoan. 
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Bostgarrena. - Zuriketa ekonomikoa era honetara justifikatuko da: 

• Gastu bakoitzaren fakturaren kopia eta dagokion ordainketa ziurtagiria . 

• Gastuaren izaeragatik fakturarik ezin denean aurkeztu, salbuespen moduan 
onartuko dira: 

o Gastuaren ordainagiriak, Txanda Merkatari Elkartearen zigiluarekin, 
gastuaren data eta zenbatekoarekin eta hartzailearen izen-abizen, NA 
zenbaki eta sinadurarekin. Elkarteak banatutako sariak ere era 
horretan justifikatuko dira. 

o Deskontuak eta antzekoak fidelizazio txartelaren bidez burututakoak 
badira, txartela kudeatzen duen entitatearen zigilua daraman agiria 
aurkeztuko da, bertan era horretako mugimendu guztiak 
identifikatuta, egitasmoa bereizita. 

• Elkartearen diru sarreren azalpenak eta horren egiaztagiriak: 

o Diru laguntzen ebazpena edo ordainketaren agiriak. 

o Bazkideen kuoten ordainagiriak. 

o Beste diru sarrerarik balego, horren justifikazio dokumentala. 

Eta ados daudela adierazteko, bertaratuek hitzarmen honen . bi ale sinatu dituzte, 
Oñatin, 2022ko uztailaren 22an. 

IZARO ELORZA ARREGUI 
OÑATIKO UDALA 
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E SOTO HERRERA 
RKATARIELKARTEA 

Txanda, 
txantxiku 
Denderixen 
Alkartia 

Txanda, txantxiku 
Denderixen 
Alkartia 
2022.07.22 
12:3 1 :04 +02'00' 



Sinaduren laburpena I Resumen de firmas 

Titulua I Título: Txanda elkartea - Oñatiko Udala hitzarmena 2022 

Sinatzailea 1 / Firmante 1: IZARO E LORZA ARREGUI - 15396342G 
Data/ Fecha: 2022/07/22 11 :06:24 


