AURREKONTUA 2021
TXOSTENA
AURREKONTU EGONKORTASUNAREN ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN
HELBURUAK ETA GASTU ARAUA BETETZEARI BURUZKOA
ARAUDI APLIKAGARRIA:





2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari
eta Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.
1/2013 Foru Araua, otsailaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateen
aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan
finantza tutoretzaren eskumena garatzen duena.
13/2014 Foru Araua, azaroaren 17koa, Toki Administrazioaren
arrazionalizazio eta iraunkortasun neurriak Gipuzkoako Lurralde
Historikoan aplikatzeko foru berezitasunari buruzkoa
9/2020 Foru Dekretu-Araua, azaroaren 10ekoa, Gipuzkoako toki
entitateei aplikatzekoak diren ezohiko eta presazko finantza neurriei
buruzkoa (2020ko azaroaren 12an argitaratua)

AZTERTUTAKO TRAMITEA: AURREKONTUAREN ONARPENA 2021
1.-

FORU ARAUAREN 1.2.a) ARTIKULUKO ENTITATEAK (administrazio
izaera dutenak)

1.1-

ENTITATE ZERRENDA:

-AZKOITIKO UDALA
-SAN JOSE EGOITZA
-ZUBIAURRE-ELKARGUNE INSTITUTOA
1.2- HELBURUAK BETETZEARI BURUZKO EGIAZTAPENA
Aurrekontuen egonkortasuna
Aurrekontu onarpenaren espedienteak -561.285,56 euroko defizita du, SEC
Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarraren arabera. Ondorio
horretarako, ez denez aurreikusten ondorengo doiketarik beharko duen
eragiketa adierazgarririk, kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko kapituluetako
sarreren eta 1etik 7ra bitarteko kapituluetako gastuen arteko diferentziarekin
parekatu da, goian zerrendatutako entitateen kontuak bateratuta.
9/2020 Foru dekretu arauak 2020 eta 2021erako arau fiskalak eten ditu.
Ondorioz aurrekontuaren egonkortasunaren helbururik ez da bete behar
2021ean.

Hala ere foru dekretu arau honen 1.4 atalak dio hurrengo artikuluan
araututako defizit helburuak gaindituz gero, toki entitateak behartuta egongo
direla plan ekonomiko finantzario bat egitea eta onartzera, plan hori
kudeaketa tresna eta epe luzerako planifikazio tresna izan dadin, baina haren
betetze mailagatik neurri gehigarriak hartzeko obligaziorik izan gabe.
Aurrekontu egonkortasuneko helburuak 2021erako zehazterakoan Gipuzkoako
Foru Aldundiak udalei lagako die berari esleitutako defizit helburuaren %40.
Ondorioz Azkoitiko Udalarentzat defizit globaleko helburua hauxe da:
Azkoitiko Udalaren kasuan 1.242.217 € da defizit muga, 2.2 artikuluaren
arabera.
Hori dela eta, Aurrekontuaren onarpenaren espedienteak 9/2020 foru dekretu
arauak ezartzen duen defizit helburuaren azpitik dagoenez, Azkoitiko Udala
ez da behartuta egongo plan ekonomiko finantzario bat egitea. Hala ere, plan
ekonomiko finantzarioa egiteko betebeharra dagoen ala ez jakiteko, defizit
helburua likidazioaren unean aztertuko da.
Finantzen iraunkortasuna
2021eko abenduaren 31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia, guztira,
5.106.188,38€, 2020an
aurreikusten den likidatutako sarrera arrunten
(13.077.188,55€) % 39,04 izango dela aurreikusten da. Kalkulua egiteko,
2020ko abenduaren 31ko zor biziaren zenbatekotik abiatu gara, indarrean
ziren eragiketa guztiengatik, abaletatik eratorritako arriskua barne; emaitzari
gehitu zaizkio hitzartu diren eta erabili gabe dauden eragiketak eta 2021erako
aurreikusitakoak, eta kendu zaizkio 2021erako aurreikusitako amortizazioak.
Zor biziaren zenbatekoan ez dira sartzen UFFFarengatik itzuli gabe gelditzen
diren saldoak baina atal honetan ez da doiketarik egin.
9/2020 Foru dekretu arauak 2020 eta 2021erako arau fiskalak eten ditu.
Ondorioz zor publikoaren helbururik ez da bete behar 2021ean.
Hala ere esan behar da 2020ko helburua %70a izan zela eta Azkoitiko Udalaren
kasuan, 2021ean, zor publikoaren portzentajea dezente azpitik dagoela, %
39,04 a hain zuzen.
Gastuaren araua

2021

2020
AURRELIKIDAZIO
A

Gastu ez finantzarioak (1-7 kapituluak):

14.615.145,5
6

15.890.733,89

Zorraren interesak:

43.272,87

37.865,41
120.063,65

Gastu konputagarria:

695.100,00
13.876.772,6
9

BPGaren hazkundearen erreferentzia tasa 2020AN: %2,8

377.644,93

SEC doikuntzak:
Admin.publikoen ekarpen finalistekin finantzatutako gastua:

Arau aldaketen eragina:

15.732.804,83

Gastuaren muga:

14.350.403,3
2

14.350.403,32

Gastuaren muga - Gastu konputagarria:

473.630,63

-1382401,51

DGak finantzatutako obligazio ez finantzarioak (1-7 kapituluak):

0,00

3.386.775,06

DGak finantzatutako gastu konputagarria:
Gastuaren muga - Gastu konputagarria, plana egiteko obligazioaren
ondorioetarako:

0,00

0

473.630,63

0,00

Bai

Bai

(1/2013 FAren 5.3 art./Jarraib. 3. erreg.)

Gastuaren araua betetzat jotzen al da?

Gastu arauaren azterketa egiterakoan, simulazio bat besterik ez da egin,
2020ko erreferentziak kontuan hartuz. 2021erako ez dago ez hazkundearen
erreferentzi tasarik, ezta gastu konputagarria kalkulatu beharrik. Gastu araua
etenda dago baita ere 9/2020 foru Dekretu arauaren arabera.
1.3.- ONDORIOAK
9/2020 foru dekretu arauaren ondorioz etenda gelditu dira txostenean aztertu
ditudan hiru arau fiskalak. Hauek, aurrekontua likidatzen den unean,
aztertuko dira berriz ere .

2.- FORU ARAUAREN 1.2.b) ARTIKULUKO ENTITATEAK1
(merkatura bideratutakoak)
2.1.- 1. ENTITATEA: AZKOITIA LANTZEN SA
2.2- OREKA FINANTZARIOAREN HELBURUA BETETZEARI BURUZKO
EGIAZTAPENA
2021eko AURREKONTUA
ARAUDI APLIKAGARRIA:






2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari
eta Finantza Iraunkortasunari buruzkoa.
1463/2007 Errege Dekretua, azaroaren 2koa, 18/2001 Legea garatzen
duen erregelamendua, egonkortasunari buruzkoa.
1/2013 Foru Araua, otsailaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateen
aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren alorretan
finantza tutoretzaren eskumena garatzen duena.
9/2020 Foru Dekretu-Araua, azaroaren 10ekoa, Gipuzkoako toki
entitateei aplikatzekoak diren ezohiko eta presazko finantza neurriei
buruzkoa (2020ko azaroaren 12an argitaratua)
13/2014 Foru Araua, azaroaren 17koa, Toki Administrazioaren
arrazionalizazio eta iraunkortasun neurriak Gipuzkoako Lurralde
Historikoan aplikatzeko foru berezitasunari buruzkoa

AZTERTUTAKO IZAPIDEA: AZKOITIA LANTZEN SA SOZIETATEAREN 2021EKO AURREKONTUAK
ONARTZEA
Azkoitia Lantzenek proposatzen duen 2021erako aurrekontuak hipotesi hauek jasotzen ditu:

Azkoitia Lantzenen kontuen emaitzak, likidatutakoak eta aurreikusten direnak hauek dira:

EGOERA

EKITALDIA

KONTUEN EMAITZA

LIKIDATUA

2013

+15.556,82

LIKIDATUA

2014

-1.318.260,40

LIKIDATUA

2015

+764.678,97

LIKIDATUA

2016

+154.042,62

LIKIDATUA

2017

-262.668,41

LIKIDATUA

2018

+255.621,74

1

LIKIDATUA

2019

+150.630,79

AURREIKUSPENA
AURREKONTUA

2020

-372.339,34

AURREIKUSPENA
AURREKONTUA

2021

+219.994,72

1.2 AURREKONTUAREN EGONKORTASUNA

2021erako helburu hau etenda dago 9/2020 foru dekretu arauaren ondorioz.
Hala ere arau honen azterketa egingo da 2020 urte arte indarrean egon den legediaren
arabera.
2020rako aurrekontuak prestatzeko, onartzeko eta gauzatzeko Gipuzkoako Toki Entitateek
jarraitu beharreko jarraibideak, 1go erregelan Aurrekontu egonkortasunaren helburua
arautzen du era honetara:
2.
Aurrekontuen egonkortasunari dagokionez, 2020ko ekitaldian, 1/2013 Foru Arauaren 1.2.b) artikuluan
aipatutako entitate guztiek bete beharreko helburua izango da oreka finantzarioa izatea. Ondorio horretarako,
oreka finantzariotzat ulertuko da galerarik ez izatea, entitate bakoitzari aplikagarria zaion kontabilitate planaren
arabera.
1/2013 Foru Arauaren 1.2.b) artikuluan aipatutako entitateek apartatu honetan ezarritako helburua bete tzen ez
badute plan ekonomiko- finantzarioa egin beharko dute, gutxienez 2021-2022epealdia aurreikusiko duena, eta
jarduneko urtean edota hurrengoan egoera zuzenduko dela bermatuko duena.
Plan ekonomiko-finantzario bat egiteko betebeharra zehazte aldera, apartatu honetan jarritako helburua bete izana
2020ko urteko kontuen bidez egiaztatuko da entitate guztientzat, horiek banaka hartuta.

Kontuhartzailetza honek uste du 2020 urterako onarturiko jarraibideen lehenengo erregela
kontuan hartuz , Azkoitia lantzenek oreka finantzarioan onartzen
duela 2021eko
aurrekontua.
Azkoitia Lantzenek aurrekontuan proposatzen dituen Hipotesiak beteko balira 2021eko
Azkoitia Lantzenen emaitza irabazia litzateke, zehazki +219.994,72 €takoa.
Azkoitia, 2020ko abenduaren 18a
Kontuhartzaileak

