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1.- Arautegi aplikagarria 

Ekainaren 12ko Bizkaiko toki-erakundeen aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-

iraunkortasunari buruzko 5/2013 Arau Forala. 

Otsailaren 3ko Bizkaiko toki-erakundeen arrazionalizazioari eta finantza-

iraunkortasunari buruzko 2/2015 Foru Araua. 

Apirilaren 27ko Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko 

2/2012 Lege Organikoa. 

Urriaren 1eko Aurrekontu-egonkortasunari eta Finantza-iraunkortasunari buruzko 

apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan informazioa emateko aurreikusitako 

betebeharrak garatzeko HAP/2105/2012 Agindua. 

Azaroaren 2ko Aurrekontuaren Egonkortasunari buruzko abenduaren 12ko 18/2001 

Legea garatzeko araudia, toki-entitateei dagokienez, onesten duen 1463/2007 Errege 

Dekretua. 

2.- Menpeko entitateen zerrenda 

Berriatuko Udalak ez du menpeko Erakunde Autonomorik, enpresa entitate publikorik 

ezta enpresa sozietaterik.. 

3.- Aurrekontu egonkortasun helburua ez betetzearen ebaluazio txostena 

5/2013 Arau Foralaren 6. Artikuluak honelaxe dio: 

Toki-erakunde batek aurrekontu-egonkortasuneko edo zor publikoko helburuak edo gastu-

araua bete gabe prestatu, onetsi edo gauzatzen baditu bere aurrekontuak, plan ekonomiko-

finantzario bat prestatu beharko du, zeinak bermatu behar duen ez-betetzea gertatu den 

ekitaldian edo hurrengoan bete egingo direla helburu horiek eta gastu-araua.  

2018. urterako aurreikusten zen gastu maximoa 1.379.171,37 eurotan ezarria zegoen (%2,4ko 

igoera 2017ko gastu konputagarriarekiko, hau da, 1.346.847,04 euroekiko). Aldiz, 2018ko 

gastua 1.397.060,50 eurokoa izan da, hau da, 2017ko gastu konputagarria baino %3,73 

gehiago. 

GASTU ARAUA 

2017ko gastu konputagarria 1.346.847,04 

2018ko gastu konputagarri maximoa (+%2,4) 1.379.171,37 

DIFERENTZIA 2017-2018 (max) 32.324,33 

2018ko gastu konputagarria  1.397.060,50 

DIFERENTZIA (€) 2017-2018 50.213,46 (%3,73) 

DIFERENTZIA 2018-2018 (max) 17.889,13 
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Beraz, 17.889,13 euroetan gainditu da gastu konputagarri maximoaren zenbatekoa eta 

beraz, argi dago ez dela bete gastu araua. 

5/2013 Foru Arauaren 6.2. artikuluak halaxe dio: 

“Plana gehienez ere hilabete biko epean prestatu behar du, ez-betetzea kontu-hartzailearen 

txostenean jasotzen denetik zenbatuta, eta eduki hau izango du: 

a) Ez-betetzearen arrazoiak.  

b) Sarrera eta gastuen aurreikuspenak, kontabilitate nazionalaren arabera doituak, balizko 
hau jarrita: ez da aldaketarik gertatuko ez politika fiskaletan, ez gastuetan, ez eta 
aurreikuspenok egiteko oinarri moduan erabilitako balizkoetan ere.  

c) Neurri zuzentzaile kuantifikatuak eta haiek aplikatzeko egutegia, bai eta haiek 
kontabilizatuko diren aurrekontu partidak edo aurrekontuz kanpoko erregistroak ere.  

d) Zorraren, aurrezki gordinaren eta aurrezki garbiaren bilakaera, diruzaintzako saldoen 
zenbatespena, gastuei lotutako finantzaketaren soberakina eta gastu orokorretarako 
diruzaintzako geldikina.  

e) Toki-erakundeak erabiltzen dituen eskumenen iraunkortasu¬nari buruzko azterlana, 
berezko eskumenena eta eskuorde¬tzearen bidez erabiltzen dituenena izan ezik.  

f) Toki-erakundeak ematen dituen nahitaezko zerbitzuak finantzatzen dituzten sarreren 
analisia.  

g) Antolaketako egituraren eraginkortasunari buruzko azterketa.  

Aurrekontu-egonkortasuneko helburua, zor publikoko helburua edo gastu-araua ez-
betetzearen inguruko berezitasunek justifikatzen badute plan ekonomiko-finantzarioan ez 
sartzea aurreko e, f eta g atalak, orduan posible izango da atal horiek ez sartzea planaren 
edukiaren barruan, baldin eta hala jasotzen bada kontu-hartzailetzako eginkizunak betetzen 
dituen organoak emandako txosten batean.  

Neurri osagarriak -behar badira- hartzeko behar den informazio osagarria eskatu ahal 
izango die Bizkaiko Foru Aldundiak zuzenbidezko 75.000 biztanle edo gehiago dituzten 
udalei, 30 eguneko epean planaren proposamena jasotzen denetik aurrera.  

Gainerako udalerrietan, berriz, Bizkaiko Foru Aldundiak lankidetza emango du plan 

ekonomiko-finantzarioak egiteko.” 

4.- Plan Ekonomiko Finantzarioa 

4.1.- Ez betetzearen arrazoiak 

2018. urtean gastu araua ez betetzearen arrazoi nagusietakoak bi izan dira: 
 
- 2017an hirigintza-kudeaketaren funtsekin finantzatutako gastuak 376.890,92 

eurokoak izan ziren. Ondorioz, honek 2017ko gastu konputagarria nabarmenki 
murriztea ekarri zuen eta 2018an mota honetako diru-sarrerik egon ez denik, 
gastu-araua ez betetzea ekarri du. 
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- Bestetik, 2017-2018 ikasturtean lehen aldiz Berriatuko Udalak udal musika 
eskolaren kudeaketa Markina-Xemeingo Udalarekin batera bideratu du. Honek 
gastu konputagarriaren gorakada eragin du batetik, eta Eusko Jaurlaritzak 
2017-2018 ikasturteko udal musika eskolei ematen dien diru-laguntza 2019an 
ebatzi duenez (54.124,46€, Berriatuari 16.890,08€ egokituz), gastua osoki 
kontabilizatu behar izan da 2017-2018 ikasturtean. 2019tik aurrera, urtero diru-
laguntza gehigarri hori izango dela aurreikus daiteke, beste administrazio 
publiko batzuen finantzatutako gastua areagotuko delarik eta ondorioz, gastu 
konputagarria murriztu. 

 

4.2.- Sarrera eta gastuen aurreikuspenak 

Hurrengo taulan 2017 eta 2018ko likidazioetan eta 2019ko aurreikuspenetan Gastu 

Arauaren helburuaren betekizun maila adierazten da (2019ko urriaren 7ko exekuzio 

mailaren arabera arauaren betekizun-maila ere adierazten da): 

KONTZEPTUA 2017 2018 2019 2019/10/24 

Gastuen 1etik 7. kapitulura bitarteko batura (gastu 
finantzarioen 3. kapitulutik bakarrik maileguen, 
zorren eta beste eragiketa finantzario batzuen 
jaulkipen, legeztapen, aldaketa eta kitapenaren 
gastuak, baita abalak gauzatzeagatik sortutakoak 
ere erantsiko dira). 

1.874.400,90 1.906.472,44 2.047.620,00 1.267.476,52 

EGOKITZAPENAK Erabilera ez-finantzarioak KSEren arabera kalkulatzea 

(-) Lurren besterentzea eta gainerako inbertsio 
errealak. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

(+/-) Toki Korporazio baten kargura egindako 
inbertsioak. (Toki-erakunderako Toki 
Korporazioaren kide ez den erakundeak egindako 
inbertsioengatik egokitzapena) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

(+/-) Abalak kentzeko eragiketak 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Kapital ekarpenak 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+/-) Zorrak bereganatzea eta kitatzea 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+) Ekitaldian egindako gastuak, aurrekontuan 
aplikatu gabe daudenak 

0,00 0,00 0,00 0,00 

(+/-) Elkarte publiko pribatuak (EPPak): kontratuak 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+/-) Ordainketa geroratuta duten eskuraketak 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+/-) Finantza-errentamendua 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+)Maileguak 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Ekitaldian kontabilizatu baina  aurreko beste 
ekitaldi batzuei dagozkien gastuak 

0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) Beste administrazio publiko baten kontura 
egindako inbertsioak 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Diruzaintzaren soberakinarekin finantzatutako 
gastuak 

 -243.923,62 0,00 -148.709,66 

Bestelakoak (zehaztu) 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Erabilera ez-finantzarioak, SECaren arabera, 
zorraren interesak izan ezik 

1.874.400,90 1.662.548,82 2.047.620,00 1.118.766,86 

B. Toki-korporazioa osatzen duten beste 
erakunde batzuei transferentzien (eta barruko 
beste eragiketa batzuen) ondorioz egindako 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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ordainketak.  (Baterakuntzan egin beharreko 
doikuntza da; beraz, erakunde ordaintzailean 
deskontatu behar da) 

C. Europar Batasunaren edo beste 
administrazio publiko batzuen funts 
finalistekin finantzatutako gastua. 

-150.663,04 -265.488,32 -374.434,00 -156.795,87 

D. Hirigintza-kudeaketaren funtsekin 
finantzatutako gastuak, ekainaren 12ko 5/2013 
Foru Araua (bakarrik 2013az gero aplikagarria) 

-376.890,82 0,00 0,00 0,00 

Ekitaldiko gastu konputagarria: A+B+C+D 1.346.847,04 1.397.060,50 1.673.186,00 961.970,99 

Kontuan hartu behar diren araudi-aldaketengatik 
edo kudeaketa ala diru-bilketaren neurriengatik 
diru-bilketaren hazkuntzak/murrizketak 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Hazkunde-tasa* 2,4 2,7 - - 

Gastu-arauaren muga  1.379.171,37 1.685.290,69 1.685.290,69 

Betetzen du?  EZ BAI BAI 

*2,7ko hazkunde-tasa Diruzaintzaren soberakinarekin finantzatutako gastuen doiketa egin gabe lortzen den 

zenbatekoari aplikatu behar zaio. 

Aurreko koadroan 2018. urteko ekitaldian Berriatuko Udalak ekainaren 12ko 5/2013 
Foru Arauaren 3. artikuluan zehaztutako gastu araua bete ez duela egiazta daiteke. 
Hau da, Nazio eta Eskualdeetako Kontuen Europako Sistemaren arabera definitutako 
erabilera ez-finantzarioen urtetik urterako aldaketa – zorraren interesak eta Europar 
Batasunaren edo beste administrazio publiko batzuen edo hirigintza-kudeaketaren 
funts finalistekin finantzatutako gastua kenduta – ezingo da Bizkaiko Foru Aldundiak, 
ekainaren 12ko 5/2013 Foru Arauaren hirugarren xedapen gehigarriari jarraiki, 
erabakitako %2,4ko erreferentzia-tasa baino handiagoa izan. 
 

Hala ere, 2019rako onartutako aurrekontuan, egoera hau zuzendua izan da eta 
gastu konputagarria 2018ko likidazioaren gastu-arauaren muga azpitik kokatzen da. 
2019ko aurrekontuaren exekuzioak, urriaren 7ko datan ere, gastu-arauaren muga 
azpitik kokatzen da. 
 
4.3-. 2019. ekitaldian gastu-arau helburuaren betekizuna bermatzeko neurriak 
 

Gastuetako neurriak 
 
1. kapituluari dagokionez, 2019ko abuztuaren 5ean administrari batek aurretiazko 
erretiroa hartu du eta oraingoz eta 2019. Urtearen likidazioa datuak izan arte plaza 
berriz ez betetzea erabaki da. 
 
Gainontzerakoan ez da 1. eta 4.gastu kapituluetan aldaketa nabarmenik 
aurreikusten. 
 
6. kapituluan aurreikusten diren gastuak ez dira gauzatuko dagozkien diru-
laguntzak eman bitartean. Horien artean, Futbol Zelaiko argiteriarako aurreikusiak 
zeuden 71.300 euro bertan behera geratu dira, aurreikusitako diru-laguntza 
gauzatu ez delako. 
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Bestetik, 6. Kapituluan ere, 174.900,00 euro aurreikusi dira Etxepintxo kalearen 
hiritartze lanak egiteko baina inbertsio hau 2020ra arte atzeratzea erabaki da, 
2019. urtean aurrekontu egonkortasun helburuak beteko direla ziurtatzeko. 
 
Sarreretako neurriak 
 
Ez da aurreikusten aldaketa nabarmenik 1. eta 6. sarrera-kapituluetan eta kapital 
transferentziak lortzen ahaleginak egingo dira, hauek baldintzatuko baitute 
inbertsioak gauzatu ala ez. 

 

4.4.- Adierazle ekonomiko nagusien bilakaera 

Kontuan izan da aurreko  5. puntuko gastu eta sarrera aurreikuspenak eta neurri 

zuzentzaileak, aurreikusitako adierazle ekonomiko nagusiak hurrengoak dira: 

 2017 2018 2019 2019/10/24 

 Likidazioa Likidazioa Aurrekontua Exekuzioa 

Sarrera ez finantzarioak 1.896.509,15 1.848.326,58 2.047.620,00 1.511.397,26 

Epe luzerako zorra 297.580,37 259.856,20 221.527,54 231.163,93 

Zorpetze maila %15,69 %14,06 %10,82 %15,29 

     

Sarrera arruntak 1.544.682,11 1.796.347,20 1.869.649,00 1.507.782,54 

Aurrezki gordina 196.979,65 375.784,29 395.729,00 382.818,36 

Aurrezki garbia 159.958,33 338.060,12 357.329,00 354.126,09 

Aurrezki garbia/Sarrera arruntak %10,35 %18,82 %19,11 %23,49 

Diruzaintzako saldoak 332.247,53 355.108,62 426.937,62** 540.595,23 

Gastuei lotutako finantzaketa soberakinak 17.303,80 0,00 0,00** 0,00** 

Gastu orokorretarako diruzaintza gerakina 280.862,55 216.456,82 293.790,09** 524.049,60** 
** Aurreikuspenak 

4.5.- Eskumenen iraunkortasunari buruzko azterlana 

Berriatuko udalak erabiltzen dituen eskumenak, berezkoak eta eskuordetuak, ez dute 

arriskuan jartzen Udalaren finantza-iraunkortasuna. 

4.6.- Zerbitzuen sarrera-analisia 

  Sarrerak Gastuak Estaldura 

1 Hondakinen bilketa eta tratamendua*** 64.698,61 86.256,17 %75 

2 Hilerriaren zerbitzua 3.240,00 7.008,38 %46 

3 Musika eskola**** 154.911,54 199.921,17 %77 
***2017ko likidazioaren datua dugu Mankomunitateak emandako azken datua. 

****2017-2018 ikasturteari dagokion gastua 

1 Hondakinen bilketa eta tratamendua: 2020rako %2ko igoera aplikatuko da tasetan, 

hala ere, estaldura nahiko altua da. 
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2 Hilerriaren zerbitzua: zerbitzuaren zenbatekoa ez da oso esanguratsua baina 

estaldura nahiko eskasa izan arre, 2020rako tasen planteamendu berria egin da 

ehorzlearen zerbitzu kostuak azken urteetan gora egin ondoren, tasak eguneratu gabe 

zeudelako. 

3 Musika eskolaren kontuan aipatu behar da Eusko Jaurlaritzak 2017-2018 

ikasturterako emandako diru-laguntza 2019an eman duelako. Dirulaguntza hau 

kontuan izanda, Berriatuko Udalari dagokion defizita 45.009,63 eurotik 28.029,15era 

murriztu da. Bestalde, 2020rako tasen %2ko igoera aurreikusi da. 

4.7.- Egituraren azterketa 

Berriatuko Udaleko egitura minimoa eta eraginkorra da. 

5-. Ondorioa 

Plan Ekonomiko-finantzario honetan aurreikusitako neurri hauekin guztiekin,  

Berriatuko Udalak 2019. urtean gastu-araua betetzeko arazorik ez du izango, 

ekainaren 12ko 5/2013 Foru Arauaren 6. artikuluak zehazten duen bezala. 

6.- Tramitazioa 

Plan Ekonomiko Finantzarioa bi hilabeteko epean onartuko du Osoko Bilkurak, hain 

zuzen ere, urriaren 30ean ospatuko den udal osoko bilkuran onartuko da eta ondoren 

Bizkaiko Foru Aldundira helaraziko da. 

Plan honen onarpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. 

Berriatuan, 2019ko urriaren 31ean. 

 

 

 

Andoni Gartzia Arruabarrena 

Bitarteko idazkari/kontu-hartzailea 

 




