UDALEKO AURREKONTUA GAUZATZEKO UDAL ARAUA

1. artikulua.- Aurrekontu Orokorraren edukia
Udal sektore publikoaren Aurrekontu Orokorra, gastu eta sarrera bateratuak 17.892.609,40 eurokoak dituena,
honako hauek osatuko dute:
a)

Udalaren Aurrekontua, 15.780.000,00 euroko gastu eta sarrerak dituena.

b)

Azkoitia Lantzen, S.A. erakunde autonomoaren Aurrekontua, 2.030.069,00 euroko gastu eta sarrerak
dituena.

c)
Zubi Aurre Udal Kiroldegia Fundazioa erakunde autonomoaren Aurrekontua, 774.900,00 euroko gastu
eta sarrerak dituena.
d)

San Jose Egoitza Fundazioa erakunde autonomoaren Aurrekontua, 73.300,00 euroko gastu eta
sarrerak dituena.

2. artikulua.- Berme eskaintzaren mugak
Erakunde autonomoek ezingo diete hirugarrengoei abalik eman, ez eta edozein izaeratako bermerik ere.
3. artikulua.- Zorpetze muga
Erakunde autonomoek beren aurrekontuko gastuak finantzatzeko ezingo dute kreditu eragiketarik hitzartu.
Halakorik behar izanez gero, Udalak emandako transferentziek orekatu beharko dute haien aurrekontua.
2017ko ekitaldiaren barruan udal sektore publikoa osatzen duten entitateek urtebetetik beherako zorpetze
eragiketak hitzar ditzakete, Diruzaintzan sor daitezkeen unean uneko premiak finantzatzeko. Dena dela, Udalean eta
erakunde autonomoetan eragiketa horiek hitzartu ahal izateko, Udalbatzarrak onartu beharko ditu aldez aurretik.

4. artikulua.- Kredituen araudi orokorra
1.- Kredituen lotura juridikoen mailak
Gastuetarako kredituak Aurrekontuan edota horren aldaketetan berariaz onetsi den helbururako erabili ahal
izango dira soilik.
Udalaren eta erakunde autonomoen aurrekontuan onetsitako kredituak mugatzaileak eta lotesleak izango dira,
honako lotura-mailaren arabera:
 Programa taldea eta kontzeptua, transferentzietan -arruntak nahiz kapitalezkoak-, aktibo finantzarioetan
eta inbertsio errealetan.
 Programa taldea eta kapitulua, ondasun arrunten eta zerbitzuen erosketetan, interesetan eta pasibo
finantzarioetan
 Kapitulua, pertsonalaren gastuetan.

5. artikulua.- Kreditu aldaketaren erregimenari buruzko arauak

Aurrekontu kredituak hauei jarraiki aldatu ahal izango dira: Udal Entitateen Aurrekontuei buruzko abenduaren
19ko 21/2003 Foru Arauak, Udal Entitateen Aurrekontu Erregelamendua onartzen duen abenduaren 1eko 96/1992
Foru Dekretua, eta Aurrekontua Gauzatzeko Udal Arau honetako xedapenak.
Lehendakaria izango da kreditu gehigarriak onartzeko eskumena duen organoa, baldin kreditu horien urteko
zenbateko metatua aurrekontuko hasierako kredituen %5 baino gutxiago bada.
Ez da kreditu aldaketatzat hartuko baizik eta kontabilitate moldaera izango da lotura juridikoko maila berdineko
poltsa baten barruan kontusail berria sortzea, beti ere aldaketa kuantitatiborik ez duenean suposatzen eta egindako
gastu motaren informazio gehiago ematen duenean.
2.- Kreditu zabalgarriak
Gastuen Aurrekontuko honako partidak hauek zabalgarriak izango dira, kreditu bakoitzarentzat izendatutako
finantzaketaren arabera:

KONTZEPTUA
Gizarte larrialdietarako dirulaguntza
Langileentzako aurrerakinak
Exekuzio subsidiarioak

GASTUEN PARTIDA
1.4000,480,231,30,01
1.1000,823,920,00,01
1.6000,823,150,00,02

SARREREN PARTIDA
2.1000.410.000.00.07
2.1000.833.000.00.01
2.1000.823.000.00.02

EUROAK
107.000,00
6.000,00
6.000,00

Elkargune Zubiaurre Institutoko Aurrekontuko honako partidak hauek zabalgarriak izango dira, kreditu
bakoitzarentzat izendatutako finantzaketaren arabera:
KONTZEPTUA
Ura/ suministro agua

GASTUEN PARTIDA
0000,221,342,00,02

SARREREN PARTIDA
0000,310,340,00,09

EUROAK
17.500,00

Uste baino diru-eskubide gehiago onartzeagatik zabalgarriak diren kredituak kreditu gaikuntzaren
erregimenaren bidez finantzatuko dira.
Kreditu transferentzien erregimenaren bidez finantzatuko dira kreditu globala erabiliz nahiz soberakotzat jotako
kredituetatik eginiko transferentziak erabiliz zabal daitezkeen kredituak.

6. artikulua.- Aurrekontua gauzatzeko jardunbidea arautzeko arauak
1.- Gastuen Aurrekontua gauzatzeko faseak

Gastu aurrekontuaren kudeaketa hurrengo fasetan egingo da:
a) Gastuaren baimena.
b) Gastuaren erabilera.
c) Obligazioaren onarpena.
d) Ordainketaren agindua.
e) Ordainketa gauzatzea.
2.- Gastuen baimena eta erabilera
Gastuen baimenean eta erabileran eskumen arau hauek beteko dira:
a)

Udalbatzarraren eskumena izango da 1.321.683,28 eurotik gorako gastuena,

b)

Lehendakariaren eskumena izango da 1.321.683,28 eurotik beherako gastuen baimena eta
erabilera.

Konpromisozko kredituen baimena eta erabilera bat etorriko da 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua,
azaroaren 14koa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginak bigarren xedapen
gehigarrian arautzen duenarekin.
Dagokion Arloko Ordezkariak proposatuta emango zaio hasiera gastuak baimentzeko espedienteari. Gastua 300 €tik
gorakoa eta 6.000 €tik beherakoa bada, “erosketa txartela” bitartez gastuaren erreserba egingo da. Erreserba
gastuaren izaeraren arabera dagokion teknikariak egingo du. Kontuhartzaileak onartu beharko du erosketa txartela.
Gastua 6.000 €-tik gorakoa bada, aipatutako gastua beharrezkoa dela justifikatuko duen proposamena jaso beharko du
aipatutako espedienteak, proiektua eta esleipen Dekretua obra bat baldin bada. Hau beteko ez balitz eta beti ere
Kontratuen Legearen testu Bateratuak, EDL 3/2011, azaroaren 14ean ezarritakoa beteko balu, Idazkariak eta
Kontuhartzaileak jasotze eginbidea azalduko dute gastuaren ordainagirian egoera hau adieraziz.

2.1 Gastuaren erabilera
Kontratuen Legearen testu Bateratuak, EDL 3/2011 xedaturikoa ikusirik eta kontratazio zatiketa ekiditeko ondoko
partidetan aurreikusirik dagoen kreditua batu egingo da eta honen arabera zehaztuko dira dagokion kontratazio
jardunbideak. Honez gain helburu edo xede berbera duten partidak ere era berean gehituko dira helburu honetarako.
PARTIDA KODEA

IZENA

6000,625,171,00,01

Parkeetako altzairuak/Mobiliario parques

6000,625,153,30,01

Hiri altzariak / Mobiliario urbano

KOPURUA
37.000,00
20.000,00
57.000,00

GUZTIRA
PARTIDA KODEA
6000,601,414,00,03
6000.601.170.00.02
6000,601.170.00.03

IZENA

KOPURUA

Baserri bideak eta auzoak / Caminos y barrios
rurales
Attolako parke konponkenta/arreglo parque Attola
Hainbat Eskoilerak/Varias Escolleras
GUZTIRA

225.000,00
4.000,00
30.000,00
259.000,00

6.3.- Obligazioaren onarpena:
Lehendakariak onartuko ditu legez eskuratutako gastu konpromisoetatik sortutako obligazioak.
Obligazioen onarpena oinarritzeko agiritzat kontu-hartzailearen txostena daraman faktura zerrenda har
daiteke.

Aldez aurretik, zerbitzuburuak diligentzia bana egin beharko du faktura bakoitzean, alorreko ordezkariaren
oniritzia daramana. Diligentzia honek ondorengo atalak ziurtatzen ditu:

 Materiala, obra edota hornidura hartu izanaren adierazpena eta harekiko adostasuna
 Zein aurrekontu partidatan eta zein kate bururen erreferentzipean kontabilizatu behar den.
 Udal Aurrekontua exekutatzeko Udal arauak eta Sektore publikoko kontratuen legearen testu bateginak
diotena betetzen duela

Atal honetan aipaturiko diligentzia sinaduraren bitartez gauzatuko da faktura bakoitzean , egoera bereziak salbu.
Zerbitzubururik edo arduradun teknikorik ez duten sailen kasuan, eta gobernu organoen kontu-sailen kargura
egiten diren gastuan kasuan ere, arduradun politikoaren sinadura izango da materiala edo lana behar bezala jaso
izanaren egiaztagiri.

6.4.- Ordainketaren agindua
Udal entitateko lehendakariaren esku dago aurrez onartutako obligazioen ordainketa agintzea.

6.5.- Aurrekontua gauzatzeko faseak metatzea

Aurrekontuko gastuen izaera nahiz ekonomiaren eta arintasun administratiboaren irizpidea kontuan hartuz,
haiek gauzatzeko faseak ekintza administratibo bakar batean meta daitezke, honako kasuetan eta bertan aipatzen
diren mugen barne:
*

*

Gastuen baimena eta erabilera udal entitateak legez hartutako konpromisoetatik badatoz eta burutu
beharreko zerbitzu, obra edota horniduraren zenbatekoa zehaztasunez ezagutzen bada: berez berritzen
diren aldi baterako kontratuak, errentamenduak, maileguen interesak eta amortizazioa eta esleipen
zuzeneko erosketak.
Gastuaren baimena, erabilera eta obligazio-onarpena, eragiketa arrunten gastuetan, kontratazio
prozedurari atxikiak ez direnean eta obligazioaren exigigarritasuna bat-batekoa denean:, dietak eta joanetorriak, bestelako gastu finantzarioak eta langileei egindako aurrerakinak. Multzo honetan sartzen dira,
halaber, langileen hileroko nominen ordainketak eta udal entitatearen kargura diren Gizarte Segurantzaren
kuotak ere.

Aurrekontua gauzatzeko faseak metatu ahal izateko, nahitaezkoa izango da betiere, erabakia hartuko duen
organoak berezko eskumenak, eskuordetutakoak nahiz deskonzentratutakoak izatea ebazpenaren barruan sartzen
diren fase bakoitza eta guztiak erabakitzeko.
.

7. artikulua.- Zuritu beharreko ordainketak
Ordainketa agindu guztiak agiri bidez justifikatzeko printzipioaren salbuespen gisa, eta hurrengo artikuluan
araututako kutxa finkoko aurrerakinen zirkuitu bidez egitea ezinezkoa denean, “zuritu beharreko” izaerako ordainketa
aginduak egin ahal izango dira, aurrekontu partiden kargura eta muga hauen barne:

PARTIDA

IZENA

JASOTZAILEA

MUGA (€)

3000,226,338,10,01

ANDREMAIXEK

JESÚS ARRIZABALAGA

15.000,00

3000,226,338,20,02

SAN ANDRESAK

JESÚS ARRIZABALAGA

8.000,00

3000,226,338,00,00

ZENBAIT JAI

JESÚS ARRIZABALAGA

5.000,00

3100,226,334,00,00

MUSIKA EKITALDIAK

JESÚS ARRIZABALAGA

15.000,00

8000,226,431,10,06

AZOKA EKITALDIAK

KONTXI LARRAÑAGA

4.000,00

4000,226,231,70,05

KALE HEZIKETA

KORO EPELDE

6.000,00

7000,227,170,00,08

ARGAZKI LEHIAKETA

AMAIA ARGARATE

600,00

3100.211.332.10.00

LIBURUTEGIAREN MANTENUA

JESUS ARRIZABALAGA

500,00

3300.226.335.00.03

EUSKERA BAI EUSKERA ZOZKETA

JASONE BILBAO

1.200,00

ELKARGUNE
IZENA

JASOTZAILEA

MUGA (€)

PARTIDA

0000.227.337.20.01

Gazte informazio bulegoa artapena PEIO LARRAÑAGA

600

0000.226.337.20.08.

Gazte topalekua ekintzak eta erosk PEIO LARRAÑAGA

600

0000.227.337.20.03

Ludoteka-gaien erosketak

600

PEIO LARRAÑAGA

Egindako ordainketak dirua jaso eta gehienez hiru hilabetera zuritu beharko dira.
Zuritu beharreko ordainketa aginduak egin ahal izateko, nahitaezkoa izango da jasotzaileak aurrez jaso eta
artean zuritu gabeko funtsik ez izatea.

8. artikulua.- Talde politikoen diru-izendapenak. Hautatuen ordainsari eta asistentzien araubidea.Talde
politikoen diru-izendapenak:
Udalbatza plenoak 2015eko Ekainaren 23an egindako bilkuran honako akordio hau hartu zuen

UDAL TALDE POLITIKO BAKOITZEKO:
TALDEKO IZENDAPENA ZINEGOTZI BAKOITZEKO:

hileko 542,50 €
hileko 167,50€

9.artikulua.-“HAUTATUEN ORDAINSARI ETA ASISTENTZIEN ARAUBIDEA. TALDE POLITIKOEN DIRU-IZENDAPENAK .

1gn: DEDIKAZIOEN ERREGIMEN EKONOMIKOA
Alkatea: Dedikazio esklusiboa, %100ekoa. Ordainsaria: Ekainaren 30eko 1/2015 Foru ARau Dekretuak xedaturikoa, Eusko
Jaurlaritzaren Zuzendariari dagokiona. Eraginkortasun-data: 2015eko ekainaren 15a.
Zinegotziak:
Ingurumena, Landa Garapena, Obrak eta Zerbitzuetako Zinegotzi Delegatua: %75eko dedikazioa. Ekainaren 30eko 1/2015 Foru
ARau Dekretuak xedaturikoaren arabera Alkatearena baino %10a gutxiago. Eraginkortasun-data: 2015eko ekainaren 15a.
Festak, Kirola eta Gazteriako arloak landuko dituen zinegotzia: %10eko dedikazioa. Ekainaren 30eko 1/2015 Foru ARau
Dekretuak xedaturikoaren arabera Alkatearena baino %10a gutxiago.

Gizarte Ongizatea, Berdintasuna, Integrazioa, Hezkuntza, Euskara eta Kultura arloetako zinegotzi delegatuari %50eko dedikazioerregimena ezartzea. Dedikazio honekin loturiko ordainsariak Ekainaren 30eko 1/2015 Foru ARau Dekretuak xedaturikoaren
arabera Alkatearena baino %10a gutxiago, lanaldia %50ekoa dela kontutan hartuta.
Kultura eta Gazteria arloetako zinegotzi delegatuari %20eko dedikazio-erregimena ezartzea. Dedikazio honekin loturiko
ordainsariak Ekainaren 30eko 1/2015 Foru ARau Dekretuak xedaturikoaren arabera, Alkatearena baino %10a gutxiago, lanaldia
%20koa dela kontutan hartuta.
Ogasuna, Sustapen Ekonomikoa eta Merkataritza arloetako zinegotzi delegatuari %100eko dedikazio-erregimena ezartzea.
Dedikazio honekin loturiko ordainsariak Ekainaren 30eko 1/2015 Foru ARau Dekretuak xedaturikoaren arabera, Alkatearena
baino %5a gutxiago, lanaldia %100ekoa dela kontutan hartuta.

2gn: ASISTENTZIENGATIKO DIETAK
Dedikazio esklusiboa edo partziala ez duten zinegotziek, honako dieta hauek eskuratuko dituzte, Udalbatza Pleno,
Tokiko Gobernu Batzar eta Batzorde Informatzaileetako bilkuretara joateagatik:
Plenoa: 70 €
Batzordeak eta Tokiko Gobernu Batzarra: 35 €
Batzordeko lehendakariak: 70 €

10. ARTIKULUA.- DIETA ETA JOAN-ETORRIEN KALTE-ORDAINAK
11.1 LEHENDAKARIAK ETA GAINERAKO HAUTETSIEK:
Lehendakariak eta gainerako hautetsiek, udal barrutitik kanpora egiten dituzten joan-etorriengatik, honako
kalte-ordainen eskubidea izango dute:
a) Joan-etorri gastuak:
*
*
*

Joan-etorriak: 0,29 euro kilometroko, gehi bidesariak, gehi aparkalekuaren gastuak, beti ere gastua
ordainagiriz zuritu eta gero.
Bestelakoetan: egindako gastuaren zenbatekoa, ordainagiriz zuritu eta gero.

11.2 UDAL LANGILEAK:
a) Joan-etorri gastuak:
*
*

Joan-etorriak: 0,29 euro kilometroko, gehi bidesariak, gehi aparkalekuaren gastuak, beti ere gastua
ordainagiriz zuritu eta gero.
Bestelakoetan: egindako gastuaren zenbatekoa, ordainagiriz zuritu eta gero.

b).- BIDAIAK ETA DIETAK
1)
2)
-

OHIKOAK: Ohiko izaera honako hauek izango dute:
Laneko ohiko zereginekin lotuta daudenak, eta
150 Km.ko radioan egiten direnak, gehieneko kilometrajea 300 Km.koa izango delarik
EZOHIKOAK: Izaera hau izango dute, honako kasuetan:
Udalaren esparru administratiboarekin loturarik ez duten erakunde edo enpresekin bilerak, edo ohiko
zereginekin lotuta ez daudenak, edo
150 Km.ko radioa gainditzen dutenak, zera, joan-etorrian 300 Km. gainditzen direnean.

-

Ohikoen kasuan, zinegotzi arduradunari edo arloko arduradunari kontua emango zaio.

-

Ezohikoen kasuan, ikastaroen jardunbide berdina jarraituko da.

c).- BAZKARIAK
-

Bazkarien kasuan, justifikatuta egongo dira, goiz eta arratsaldeko jarduera batekin lotuta daudelako.
Gehienez 21 €.ko kopuruarekin ordainduko dira.
Gonbidapenak ez dira emango, eta salbuespen gisa, arloko zinegotziak edo alkateak baimendu
beharko ditu.

11. artikulua.- Diru-laguntzak
Edozein jarduera antolatzeko Udalak nahiz erakunde autonomoek emandako diru-laguntzek bat etorri beharko
dute Udal bilkurak, batzorde informatiboen proposamenez, onartutako oinarriekin.
Udalaren nahiz erakunde autonomoen aurrekontuaren kargura inolako diru-laguntzarik jasotzen duenak, aldez
aurretik, Udalarekin bere zerga betebeharrak eginak dituela egiaztatu beharko du. Horretarako, Zerga-biltzaileak
ziurtagiri bat sinatu beharko du eta bertan jaso borondatezko epealdia bukatu ondoren zergadunak ez duela inolako
zorrik ordaindu gabe.
Diru-laguntza onartu eta eman ondoren, hartzaileak jasotako dirua zehaztutako helburuetarako erabili duela
justifikatu beharko du. Horretarako ordainagiriak eta beharrezko agiri guztiak aurkeztu beharko ditu, eta dagokion
Arloko Arduradunak txostena bitartez ziurtatu beharko du Diru-laguntza publikoak arautzen dituen legeak eta Udalerriko
oinarriak ezarririko baldintzak betetzen direla diru-laguntza onartzeko. Kontu Hartzaileak Arduradunaren txostena
espedientean egotea ziurtatu beharko du diru laguntzaren ordainketaren prozedura hasi aurretik.
12. artikulua.- Ikastaroak
1.- Ikastaro batean parte hartzeko matrikulazioa egin aurretik, langileak dagokion eskaera aurkeztu beharko du udal
Idazkaritzan, Departamentuko arduradun teknikoaren oniritziarekin.
2.- Eskaera Dekretuaren bidez ebatziko da.
3.- Ikastaroaren gastuen ordainketari dagokionez (matrikula, kilometrajea eta bere kasuan bestelako dietak),
ebazpenak udal honek aurretik jarritako irizpideak jarraituko ditu:
Ikastaroa langilearen interes eta onura esklusiboa izango balitz, ez zaio sartuko bere lan jardunean
(orduak errekuperatu behar ditu), eta gastuak langileak berak ordainduko ditu.
-

Ikastaroa udalaren interes eta onurarako baldin bada, lanordu gisa kontsideratuko da, eta gastuak
udalak ordainduko ditu, ondorengo irizpideen arabera.

-

Ikastaroa bi aldeen interesa eta onurarengatik baldin bada, lanordu gisa kontsideratuko da eta udalak
gastuen %50a ordainduko du.

4.-Udalaren interesa bada langile batek ikastaroa egitea, arduradunak proposamena egin beharko du eta zinegotzi
delegatuak dekretuaren bidez ebatziko du.

13.artikulua.- Kredituak aurrerapenez txertatzea
Ondorengo ekitaldiko aurrekontuan, likidazioa onartu aurretik, oraingo ekitaldiari edo horren aldaketei
dagozkien kredituak txertatu ahal izango dira, baldin eta abenduaren 31n obligazioa onartu gabe badaude eta
guztiok batera beharkizun hauek betetzen badituzte:


Udal Entitateen Aurrekontuei buruzko 21/2003 Foru Arauak 32.1 artikuluan jasotako zirkunstantzietako
batean egotea.



Zerbitzuburuaren txostenaren bitartez kreditua aurrerapenez txertatzeko beharra frogatzea.



Aldi berean kreditu hori ekitaldi honetan txertatu ez izana, salbu diru sarrera helburudunen bitartez
finantzatutako kapital eragiketak badira.
Txertaketa aurreratua ekainaren 30 baino lehen egin behar da beti.
Kredituen txertaketa aurreratuek jatorrizko Aurrekontuan zuten helburu bera izango dute.

Kredituen txertaketa aurreratua gauzatuko da baldin eta horretarako baliabide finantzario nahikoak
badaude. Horretarako, finantzaketa iturritzat hartuko dira 96/1992 Foru Dekretuak, Udal Entitateen Aurrekontu
Erregelamendua onartzen duenak, 38.5 eta 38.6 artikuluetan jasotakoak.
Lehendakariak onartuko du kredituen txertaketa aurreratua, Fondoen kontu-hartzaileak txostena egin
ondoren, besteak beste finantzaketa nahikoa dagoela adieraziz.
Kredituen behin-betiko txertaketa egin baino lehen, aurreko artikuluetan behin-behineko txertaketa arautua
duten kredituen ordainketak tramitatu ahal izango dira.
Kredituen txertaketa aurreratua behin-behinekoa izango da, eta aurrekontua likidatu ondoren behin-betiko
onartuko da.
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KOntuhartzaileak

