
 

ESKABIDEARI BURUZKO ESPEDIENTEAREN EDUKIA.  
 

Eskabideari buruzko espedienteak informazio hau bildu behar du, espedientea aztertu ondoren bestelako 
informazio gehigarri batzuk sar badaitezke ere: 

1.- Zorpetze-eragiketa onartzen duen agiria, eragiketa horren ezaugarri nagusiak biltzen dituena.  

Onarpenari buruzko erabakiak alderdi hauek ezarri behar ditu gutxienez: 

 Kreditu-eragiketaren zenbatekoa 
 Amortizazio-epea 
 Gabealdia, halakorik egonez gero 
 Erabiltzeko aldia, halakorik egonez gero 
 Interes-tasa 
 Ordaintzeko era (aldizkakotasuna, kuota finkoak, beherakorrak…) 
 Irekitzeko komisioa 
 Ezeztatzeko komisioa 
 Beste komisio batzuk 
 Bermeak, halakorik egonez gero 
 Eragiketaren helburua 
 

2.- Kreditu-eragiketa ekitaldiko aurrekontuan sartuta dagoela egiaztatzen duen dokumentazioa; kreditu-
eragiketei eta finantzatzen diren gastuei lotuta dauden aurrekontuko diru-izendapenen partidak, izenak eta 
kopuruak adieraziko dira.  

Berriro finantzatzeko eragiketak direnean, aurrekontu gordinaren printzipioa betetzeko, aurrekontuaren 
barruan sartu beharko dira bai zorpetze-eragiketa berriaren sarrera, bai osorik edo zati batean ordezkatu 
edo berriro finantzatu den eragiketa ezeztatzeari dagokion gastua, funtsen mugimendu materialik egon ez 
arren.  

3.-Kontu-hartzailetzaren txostena, eragiketaren zuhurtasun finantzarioaz gainera toki-erakundeak 
betebeharrei epe barruan erantzuteko duen ahalmena aztertzen duena; txostenean, informazio 
garrantzitsu guztia eta aurrezki garbiaren legezko kalkuluan duen eragina jasoko dira. 

 Diruzaintzako soberakin likidoaren bidez finantzaturiko gastu arruntak  
 Hipoteka-bermea duten kreditu-eragiketak 
 Ohikoak ez diren diru-sarrera arruntak 
 Kontribuzio bereziak, hirigintza arloko isunak edo kapital eragiketei lotutako beste 
edozein sarrera arrunt. 
 Aurrekontuari egotzi gabeko gastu arruntak 
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Aurretik Udal Azterlanetarako eta Toki Erakundeentzako Ekonomia Laguntzarako Zerbitzuari bidalitako 

agirien artean ez badago, dokumentazio hau aurkeztu beharko da: 

1.- Aurreko aurrekontuaren likidazioa eta aurrezki garbia kalkulatzeko beharrezkoa den informazio 
osagarria. 

2.- Indarrean dagoen aurrekontua. 

3.- Zorpetze-mailaren kalkulurako informazioa; kalkulua talde-mailakoa izango da eta, beraz, datu 
bateratuen gainean egindakoa. Horretarako, erakunde guztien zorpetze-eragiketa eta erabili gabeko 
eragiketa guztiak eta kontabilitateko egoera-orri bateratuak hartuko dira kontuan.  

4.- Saneamendu-plana eta plan ekonomiko-finantzarioa.  

Ekitaldian egonkortasunaren helburua bete den ebaluatzeko txostenak adierazten badu helburua ez dela 
bete, korporazioaren osoko bilkurak onetsitako plan ekonomiko-finantzarioa jaso beharko da eskabidean, 
hurrengo ekitaldian zuzentzeko. Bateratutako informazioa jasoko da plan ekonomiko-finantzarioan 
(azaroaren 2ko 1463/2007 Errege Dekretuaren 19.2. art.). 

Aurrezki garbia negatiboa denean, korporazioaren osoko bilkurak finantzak saneatzeko plan bat onartu 
beharko du, baimen-eskabideari erantsiko zaiona. Plan horretan, kudeaketaren, zergen, finantzen eta 
aurrekontuen arloetako neurriak hartuko dira, gutxienez ere hiru urteko epean erakundearen, erakunde 
autonomoaren edo merkataritzako sozietatearen aurrezki garbi negatiboa zerora doitzeko aukera emango 
dutenak. Hala behar denean, aurreko ekitaldiko gerakin negatiboa epe berean saneatzeko neurriak ere 
jasoko ditu planak.  

Bien helburuei erantzuten dien plan bakar batean batuko dira plan biak. 
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