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EUDELEN 2019KO EKITALDIKO AURREKONTUAREN PROIEKTUARI 
BURUZKO TXOSTENA 

 
 
Txosten honen helburua da EUDELen 2019ko ekitaldiko aurrekontua aztertzea. 
Horretarako, azaldu beharra dago aurrekontu hau prestatzeko Euskal 
Autonomia Erkidegoko Toki Erakundeei aplikagarri zaien aurrekontu-egitura 
hartu dela aintzat. 
 
Txosten honetan, lehenik, sarreren eta gastuen azterketa ekonomikoa egin da, 
kapituluen arabera, eta, gero, gastuak aztertu dira, programen arabera. 
 
EUDELen 2019ko ekitaldiko sarreren eta gastuen aurrekontu mailakatua 
3.149.235,09 eurokoa da, aurreko ekitaldiko aurrekontuaren hasierako 
aurreikuspenak baino %6,44 gehiago.  
 
Gastuen sailkapen ekonomikoan, lotura juridikoa kapitulu-mailakoa da, eta 
gastuen programen araberako sailkapenean, aldiz, gastu-arloaren araberakoa.  
 
Txosten honen eranskinean, sarreren eta gastuen aurrekontu-egoerari buruzko 
txostena jaso da. 2018. urteko hasierako aurreikuspenen datuak ere jaso dira, 
erkatzeko.  
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SARREREN AURREKONTUAREN AZTERKETA 
 
 

2019ko ekitaldiko aurrekontu mailakatua 3.149.235,09 eurokoa da guztira. 
Aurrekontua %6,44 igo da aurreko ekitaldiko aurrekontuaren hasierako 
aurreikuspenekin erkatuta. 
 
2019ko ekitaldiko sarreren aurrekontuaren kapitulukako banaketa eta 2018ko 
ekitaldiko aurrekontuarekin egindako konparatiboa hauek dira:  
 

  Eurotan adierazitako zenbatekoak 
 

  

HASIERAKO 
AURREKONTU 

KREDITUAK 
2018 

HASIERAKO 
AURREKONTU 

KREDITUAK 
2019 

% Ald.  
% 2019ko 

aurrekontuarekin 
erkatuta 

3. KAPITULUA 
GUZTIRA 

Tasak eta 
bestelako 
sarrerak 

17.000,00 17.000,00 %0,00 %0,54 

4. KAPITULUA 
GUZTIRA 

Transf. 
arruntak 

2.887.007,55 3.076.219,25 6,55% %97,68 

Partaidetza 
tributu 
itunduetan 

2.280.826,18 2.477.787,88 %8,64 %78,68 

Bazkideen 
kuotak 

286.081,37 286.081,37 %0,00 %9,08 

Gobernantza 
proiektuko 
ekarpenak 

40.000,00 20.000,00 - % 50,00 %0,64 

Dirulaguntzen 
bidezko sarrerak

280.100,00 277.350,00 - % 0,98 %8,81 

Europako 
Kontseiluarenak 

0,00 15.000,00   %0,48 

5. KAPITULUA 
GUZTIRA 

Ondare-
sarrerak 

54.761,56 56.015,84 %2,29 %1,78 

 SARRERAK GUZTIRA 2.958.769,11 3.149.235,09 %6,44 %100,00 

 
 
Hona hemen 2019ko ekitaldiko sarreren aurrekontuko alderdirik nabarmenenak.  
 
 
3. kapitulua. Tasak eta bestelako sarrerak.  
 
Tokiko Zuzenbidearen Euskal Mintegiko programako izen-emateen ondoriozko 
sarrerak aurreikusten dira, batez ere, kapitulu honetan, Mintegia EUDELek 
antolatu baitu IVAPekin lankidetzan. 12.000 euroko sarrerak aurreikusten dira. 
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Era berean, kapitulu honetan 5.000 euroko beste sarrera batzuk ere 
aurreikusten dira. 
 
 
4. kapitulua Transferentzia arruntak. 
 
Sarreren kapitulurik garrantzitsuena da, sarrera guztien ehuneko 97,7 baita. 
Transferentzia arrunten aurreikuspena ehuneko 6,55 hazi da, 2018ko 
ekitaldiaren hasierako aurreikuspenekin alderatuz gero; beraz, 2019ko 
ekitaldirako 3.076.219,25 euroko sarrerak aurreikusten dira. 
 
Azpimarratu beharra dago Udal Finantzaketarako Foru Funtsetako ehuneko 
0,15etik datozen sarrerak ehuneko 8,64 hazi direla, aurreko ekitaldiko 
hasierako aurreikuspenekiko. 2019rako sarreren aurreikuspenetan sartu dira 
Bizkaiko eta Gipuzkoako lurraldeen Udal Finantzaketarako Foru Funtsetako 
2018ko aurrelikidazio positiboen kopuruak, 2018ko urrian onartuak finantzen 
lurralde-kontseiluetan. Ondorengo taulan daude tributu itunduetako 
partaidetzari dagozkion datuak, lurraldeen arabera banatuta: 
 
 

Eurotan adierazitako zenbatekoak 
 

   2018 HASIERAKO 
AURREIKUSPENAK

2019 HASIERAKO 
AURREIKUSPENAK 

Aldea % - 
2018 - 2019 

416   
Foru-aldundiak eta bestelako foru-
erakundeak 

2.280.826,18 2.477.787,88 %8,64 

  41601 
Arabakoa Tributu itunduetako 
partaidetza 

304.913,20 323.899,32 %6,23 

  41602 
Bizkaikoa. Tributu itunduetako 
partaidetza  

1.247.203,00 1.349.859,00 %8,23 

  41603 
Gipuzkoakoa. Tributu itunduetako 
partaidetza  

728.709,98 804.029,56 %10,34 

 
 
Ez da udal bazkideen kuotetan hazkunderik aurreikusten 2019rako. 
 
Udal Finantzaketarako Foru Funtsetako parte-hartzea da EUDELeko 
aurrekontuen baliabiderik garrantzitsuena, eta bere sarrera guztien ehuneko 
78,7 da. Bestalde, bazkideen kuotak sarrera guztien ehuneko 9,1 dira. 
 

Era berean, kapitulu honetan aurreikusten dira Gobernantza proiektuarekin 
jarraitzeko sarrerak ere; sarrera horietan daude, batetik, udal-partaidetzen 
20.000 euroko ekarpenak, eta, bestetik, Europako Kontseiluaren 15.000 euroko 
laguntzarekin jarraitzea. 
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Transferentzia arrunten kapituluan ere sarrerak aurreikusten dira hitzarmenak 
formalizatzeagatik eta Eusko Jaurlaritzako zenbait sailen, Emakunderen eta 
Arabako Foru Aldundiaren dirulaguntza izendunak formalizatzeagatik; 
aurrekontu osoaren ehuneko 8,81 dira: 

 
 Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura 

Sailarena, udaletan euskara sustatzeko planak diseinatzeko eta 
garatzeko: 28.000 euro. 

 Emakunderena, Berdinsarea eta Berdinbidean programetarako: 84.800 
euro aurreikusi dira. 

 Eusko Jaurlaritzarena, etorkinentzako itzulpen-zerbitzurako: 47.300 
euroko kopuruari eutsi zaio. 

 Eusko Jaurlaritzarena, Tokiko Berrikuntza Agendarako: 110.000 euroko 
kopuruari eustea aurreikusi da. 

 Arabako Foru Aldundiarena, landa-eremuetako eguneko arreta-
zentroetan eta komunitate-etxebizitzetan kanpoko aholkularitza juridikoa 
izateko: 7.250 euro. 

 
 

5. kapitulua Ondare-sarrerak. 
 
Ondare-sarreren aurreikuspena 56.015,84 eurokoa da, eta EUDELek Bilboko 
Colón de Larreategui kaleko 35. zenbakian duen higiezinaren alokairu-
kontratuari dagokio ia erabat. 
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GASTUEN AURREKONTUAREN AZTERKETA 

 
 
2019ko ekitaldiko gastuen aurrekontua 3.149.235,09 eurokoa da, hau da, 
aurreko ekitaldikoa baino %6,44 gehiago.  
 
2019ko gastuen aurrekontuaren sailkapen ekonomikoa eta 2018ko 
aurrekontuaren hasierako aurreikuspenen konparatiboa hau da:  
 

Eurotan adierazitako zenbatekoak 
 

  

HASIERAKO 
AURREKONTU 

KREDITUAK 2018 

HASIERAKO 
AURREKONTU 

KREDITUAK 
2019 

% Ald.  
% 2019ko 

aurrekontuarekin 
erkatuta 

1. KAPITULUA 
GUZTIRA 

Langileria-
gastuak 

 1.368.258,46 € 1.423.937,05 %4,07  %45,22 

2. KAPITULUA 
GUZTIRA 

Ondasun 
arruntak eta 
zerbitzuak 
erostea  

 1.040.329,46 € 1.070.404,49 %2,89  %33,99 

3. KAPITULUA 
GUZTIRA 

Finantza-
gastuak 

 20.151,71 €  22.284,09 %10,58  %0,71 

4. KAPITULUA 
GUZTIRA 

Transferentzia 
arruntak 

 73.577,15 €  22.333,13 ‐ % 69,65  %0,71 

6. KAPITULUA 
GUZTIRA 

Inbertsio 
errealak 

 68.384,40 €  221.737,68 %224,25  %7,04 

9. KAPITULUA 
GUZTIRA 

Finantza-
pasiboak 

 388.067,93 € 388.538,65 %0,12  %12,34 

GASTUAK GUZTIRA 2.958.769,11 3.149.235,09 %6,44  %100,00 

 
 
1. kapitulua Langileria-gastuak: 
 
1. kapitulua da gastu guztien ehuneko 45,22; 2019rako aurreikusitako kopurua 
1.423.937,05 eurokoa da, eta ehuneko 2,675eko ordainsari-hazkundea 
aurreikusten da. Kapituluan ehuneko 4,07ko hazkundea aurreikusten da, 
aurreko ekitaldian aurreikusitako kopuruarekiko; eta hazkunde hori, batez ere, 
2018ko hasierako aurreikuspenetan ekitaldi hartan gauzatu zen ehuneko 
1,75eko ordainsari-hazkundea aurreikusi ez zelako gertatu da. 
 
 
2. kapitulua Gastu arruntak eta zerbitzukoak.  
 
2. kapitulua gastu osoaren ehuneko 33,99 da, eta ehuneko 2,89ko hazkundea 
du, aurreko ekitaldiko hasierako aurreikuspenekiko. 
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Kapitulu honetan hau nabarmenduko dugu: 
 
2019an 118.997,28 euroko kopurua aurreikusi da azterketa eta lan teknikoen 
partidarako, eta SIS EUDEL datu-basea udal hautetsi berriekin eguneratzeko, 
datu-pertsonalak babesteko barne-egokitzapenerako, hainbat azterketa egiteko 
eta elkartearen urteko kontuen ikuskaritza egiteko erabiliko da. 
 
Bada berrikuntza bat ere, kanpoko aholkularitza juridikoaren partida bat 
aurreikusi baita eguneko arretako landa-zentroetarako eta etxebizitza 
komunitarioetarako; 14.500 euroko partida da, eta Arabako Foru Aldundiak 
7.250 euroko finantziazioa emango duela espero da. 
 
Argitalpenen partidan 40.000 euro aurreikusi dira Tokiko direktorioa 2019-2023 
egin eta editatzeko; berrikuntza bat ere badu, argitalpena aplikazio informatiko 
batera egokituko baita. 
 
Euskarako barne-planak (12.000 €) eta berdintasunekoa (12.000 €) egiteko 
partidak mantendu egin dira, baita hurrengo atalean zehatzago azalduko diren 
programen partidak ere. 
 
 
3. kapitulua. Finantza-gastuak.  
 
Kapitulu honek 22.284,09 euroko zuzkidura du, eta aurreko ekitaldietan Colón 
de Larreategui eta Ercilla kaleetan higiezinak erosteko hipoteka-maileguen 
interesen ondoriozko gastuei dagozkie. Kapitulu hau ehuneko 10,58 hazi da, 
2018ko hasierako aurreikuspenekin alderatuz gero.  
 
 
4. kapitulua. Transferentzia arruntak. 
 
Transferentzia arrunten kapitulua 22.333,13 eurokoa da, eta aurreko 
ekitaldiarekiko ehuneko 69,7 murriztu da. 
 
Euskaltzaindiarekin egindako toponimia-hitzarmenari buruzko gastuari 
dagokionez, aurreko ekitaldiko 15.000 euroko zuzkidura mantendu da; 7.067 
euro eman zaizkio EUDEL-FEMP lankidetza-akordioari eta Euskaliten 
laguntzaile-kuota ere hemen sartu da, 266,13 eurokoa. 
 
 
6. kapitulua. Inbertsio errealak. 

 
Kapitulu honetan, inbertsio materialak eta ez-materialak daude, eta 221.737,68 
euro dira guztira. 
 
Inbertsio materialak 179.737,68 eurokoak dira. Batetik, altzariak eta tresneria 
daude, 24.000 eurokoak, eta altzariez eta ekipo informatikoez gain, hor sartzen 
da Ercillako ekitaldi-aretoko audio-ekipamendua egokitzea. Bestalde, 
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eraikinetan 155.737,68 euroko inbertsioa dago, Bilboko Ercillako kaleko 13. 
zenbakiko jabeen komunitateko obrei dagokien derramaren ondorioz. 
 
Inbertsio ez-materialak 42.000 eurokoak dira, eta programa informatikoetarako 
inbertsioak daude hor sartuta (30.000 €), sarreren eta irteeren erregistro berri 
baterako, barne-kontrataziorako lan-fluxuen sistema eta proiektuak kudeatzeko 
tresna bat; era berean, informazio ekonomikoko sistema garatzen jarraituko da 
(12.000 €). 
 
2019ko ekitaldian Ercilla kaleko 13. zenbakiko higiezina egokitzeko obrekin 
jarraitzea aurreikusten da, eta obra horiei heltzeko, gastu hauek hitzeman dira 
2018ko ekitaldian: 
 

 Obra betearazteko kontratua: 856.839,14 euro. 
 Obra-proiektua eta -zuzendaritza: 81.675 euro. 

 
Bideo-konferentzien aretorako altzariak eta ekipamendua erostea ere 
aurreikusita dago. 
 
2019ko ekitaldian gauzatuko dira aurreko ekitaldian burutu ez diren gastuak; ez 
dira aurrekontuan berariaz islatu, diruzaintzako geldikinaren kargura 
finantzatuko baitira. Horretarako, beharrezko egokitzapenak egingo dira 
aurrekontuetan. 
 
 
9. kapitulua. Finantza-pasiboak.  
 
9. kapituluari 388.538,65 euro dagozkio, eta aurreko ekitaldiko 
aurrekontuarekiko ehuneko 0,12 hazi da kapitulu honetan. 
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GASTUEN AURREKONTUAREN AZTERKETA, PROGRAMEN ARABERA 

 
 
2019ko gastuen aurrekontua honela xehatzen da programen arabera:  
 
 

Eurotan adierazitako zenbatekoak 
 

 

HASIERAKO 
AURREKONTU 

KREDITUAK 
2018 

HASIERAKO 
AURREKONTU 

KREDITUAK 
2019 

Aldea % - 
2018 - 2019  

ADMINISTRAZIO OROKORRA  2.508.189,11 2.669.155,09 %6,42 

PRESTAKUNTZA  80.000,00  100.000,00  %25,00 

GIZARTE‐ZERBITZUAK   43.000,00  57.500,00  %33,72 

BERDINTASUNA   102.800,00  102.800,00  %0,00 

EUSKARA   48.000,00  48.000,00  %0,00 

UDALERRI TXIKIAK  21.780,00  21.780,00  %0,00 

BERRIKUNTZA  110.000,00  110.000,00  %0,00 

EUROPAKO PROIEKTUAK 
(GOBERNANTZA) 

45.000,00  40.000,00  ‐ % 11,11 

GUZTIRA 2.958.769,11 3.149.235,09 %6,44 

 
 
Programa horietatik hau nabarmentzen da:  
 

Administrazio Orokorreko programan Elkarteari oro har eragiten dioten 
jardueren inguruko gastuak daude sartuta. Gastu-bolumen handiena 
aurreikusita duen programa da, guztira 2.669.155,09 eurorekin. 

 
Nabarmentzekoa da langileria-gastuek duten garrantzia (I. kapitulua: 
1.423.937,05 €), eta hipoteka-maileguen finantza-karga (III. eta IX. 
kapituluak: 410.822,74 euro). 
 
Aurreikusita dago EUDELeko Euskara eta Berdintasuneko barne-planak 
garatzea, bai eta udaleko informazio ekonomiko-finantzarioko sistema 
garatzen jarraitzea ere. Horrez gain, aurreikuspenetan sartuta dago 
Espainiako Udalen eta Probintzien Federazioarekin egindako lankidetza-
hitzarmenari ekarpena egitea. 

 
Orobat, programa horretan jasota daude gastu arruntak eta inbertsio 
errealak. 

 
Prestakuntza programan 100.000 euroko aurrekontu-zenbatekoa aurreikusi 
da. Aurrekontu-zuzkiduratik 15.000 euro Toki Zuzenbideko Euskal Mintegira 
bideratuko dira, 35.000 euro langile politikoak prestatzeko, batik bat 
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udaletako hautetsi berrien karguentzat bideratuta, eta 50.000 euro udaletako 
politika eta zuzendaritzako langileentzat bideratuta, laguntza-programetan 
prestakuntza jaso dezaten. 
 
Gizarte-zerbitzuen programan, Eusko Jaurlaritzak finantzatutako 
etorkinentzako itzulpen-zerbitzuari jarraipena emateko, aurreko ekitaldiko 
kopurua 43.000 euroan mantendu da, zerbitzua gauzatzea bermatuko duen 
enpresa kontratatzeko, eta 14.500 euro hein batean Arabako Foru 
Aldundiak finantzatutako landa-guneetako eguneko arreta-zentroen eta 
komunitate-etxebizitzen esparruan kanpoko aholkularitza juridikorako. 
  
Berdintasuneko programan, lanaren ardatza Berdinsarean (52.400 euro) 
eta Berdinbidean (50.400 euro) programetan kokatuko da berriro ere. 
Guztizko 102.800 euroko zuzkiduran, EUDELek 18.000 euro eta arloko 
langile teknikarien gastuak hartu ditu bere gain, eta Emakundek 84.800 euro 
jarri ditu. 

 
Euskarako programan, 2019rako 48.000 euroko gastua dago aurreikusita, 
eta, kopuru horretatik, 28.000 euro udaletan euskara sustatzeko ekintza-
planak diseinatu eta garatzeko Eusko Jaurlaritzarekin hitzartutakoa 
betetzera bideratuta daude, 15.000 euro Euskaltzaindiarekin toponimiari 
buruz egindako hitzarmenean jasotako betebeharrei aurre egiteko, eta 5.000 
euro programako gastu osagarrietarako. 

 
Udalerri txikien programaren barruan, udaleko dirulaguntzei eta udal-
intereseko aldaketei buruzko datu-basearen zerbitzua mantendu da 
(Infoudala). Aurrekontuko zenbatekoari eutsi zaio, aurreko ekitaldian 
bideratutako 21.780 euroan. Gastu hori EUDELen beraren baliabideekin 
finantzatzen da oso-osorik. 

 
Berrikuntzako programan, Eusko Jaurlaritzak finantzatutako Tokiko 
Berrikuntza Agenda proiektuarekin jarraitzea aurreikusi da, 2019rako 
aurreko ekitaldian bideratutako aurrekontu-zenbateko berberarekin: 110.000 
euro. 

 
Europako proiektuei buruzko programarako 40.000 euro bideratu dira. 
Kopuru hori Gobernantza proiektura bideratuko da oso-osorik, eta 
aurreikusitako ekarpen hauekin finantzatuko da: parte hartuko duten udalak 
(20.000 euro), Europako Kontseiluaren lankidetza (15.000 euro) eta 
EUDELek jarriko dituen 5.000 euro. 
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ONDORIOAK 

 
 
2019rako aurrekontua berdinduta dago diru-sarreretan eta gastuetan; guztira 
3.149.235,09 eurokoa izanik, %6,44 handiagoa da urtebete lehenagoko 
ekitaldiko hasierako aurreikuspenekin alderatuta.  
 
 
Diru-sarrerei dagokienez: 
 

 Aurreko ekitaldiko aurrekontuarekin alderatuta, 8,64 handiagoa da Udal 
Finantzaketarako Foru Funtsen ehuneko 0,15eko partaidetzari dagokion 
aurrekontu-zenbatekoa; hala, 196.961,7 euro gehiagokoa da kontzeptu 
horri dagokion diru-sarrera. 
 

 Aurreko ekitaldiko aurrekontuarekiko berrikuntza bat nabarmentzeko, 
aurreikusita dago landa-guneetako eguneko arreta-zentroen eta 
komunitate-etxebizitzen esparruan kanpoko aholkularitza juridikorako 
Arabako Foru Aldundiak emandako 7.250 euroko diru-sarrera.  

 
 Kendu egin dute Europako Udal eta Eskualdeen Kontseiluko 

berdintasunaren presidenteari laguntzeko emandako 10.000 euroko diru-
laguntza. 
 

 Udal bazkideen kuotak mantendu egin dira, eta aurreikusita dago Colón 
de Larreategui kaleko 35. zenbakian kokatutako higiezinaren 
alokairuagatik diru-sarrera jasotzen jarraitzea, bai eta Toki Zuzenbideko 
Euskal Mintegiko matrikulek eragindako sarrerak ere. 
 

 Halaber, aurreikuspenen arabera, Eusko Jaurlaritzako eta Emakundeko 
dirulaguntzak jasotzen jarraituko da, honako programa hauetan: 
Berdintasuna (84.800 €), Berrikuntza (110.000 €), Euskara (28.000 €) 
eta Gizarte Zerbitzuak (47.300 €).  

 
 Gobernantza proiektuak jarrai dezan bideratutako diru-sarrerak 

aurreikusita daude, udal parte-hartzaileen 20.000 euroko ekarpenekin, 
eta, era berean, 15.000 euro bideratuko dira Europako Kontseiluaren 
lankidetzak jarraitzeko. 

 
 
Gastuei dagokienez: 
 
Gastu-aurrekontuaren ehuneko 58,26 langileria-gastuen (ehuneko 45,22) eta 
hipoteka-maileguen gastuen (ehuneko 13,05) artean banatu da.  
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2019ko ekitaldiko jarduerak maiatzean egingo diren udal-hauteskundeek 
baldintzatuko dituzte; horrek berrikuntza batzuk ekarriko ditu aurreko 
ekitaldiarekiko, eta horietatik nabarmenenak honako hauek izango dira: 
 

 2019-2023 Tokiko Direktorioa argitaratzea; horretarako, 40.000 euro 
daude aurreikusita, eta berrikuntza bezala argitalpena aplikazio 
informatiko batera egokituta dago. 

 Prestakuntza indartu egingo da. 100.000 euroko zenbatekoa dago 
aurreikusita, eta horietatik 35.000 euro kargu hautetsi berriak berariaz 
prestatzera bideratuko dira. 

 Udal-intereseko jardunaldiak eta mintegiak, 10.000 euroko 
zenbatekoarekin. 

 
 
Ondasunak eta zerbitzuak erosteko atalean (ehuneko 34), Emakundek, Eusko 
Jaurlaritzako zenbait sailek, Arabako Foru Aldundiak eta EUDELek emandako 
dirulaguntzekin ordaindutako proiektuez eta programez gain, azterketa eta lan 
teknikoetako diru-saila nabarmendu dezakegu, 118.997,28 euroko 
zenbatekoarekin. Besteak beste, honetarako erabiliko da: EUDELeko SISeko 
datu-basea udal-kargu hautetsi berriekin eguneratzeko, datu pertsonalak 
babesteko arloan barne-egokitzapenerako, hainbat azterlanetarako eta 
Elkartearen urteko kontuen ikuskaritza egiteko. 
 
Inbertsio errealei dagokienez, 2019ko ekitaldian aurreikusita daude izaera 
material eta immaterialeko inbertsioak, guztira 221.737,68 euroko 
zenbatekoarekin; kopuru horretako diru-sailik handiena Bilboko Ercilla kaleko 
13. zenbakiko komunitatean egindako lanetako derramei dagokie, 155.737,68 
eurorekin. 
 
2019ko ekitaldian, aurreikusita dago Ercilla kaleko 13. zenbakian dagoen 
higiezina egokitzeko lanak egiten jarraitzea; obra horiei aurre egiteko 
ondorengo gastuak hitzeman izan dira 2018ko ekitaldian: 
 

 Obra betearazteko kontratua: 856.839,14 euro. 
 Obra-proiektua eta -zuzendaritza: 81.675 euro. 

 
Halaber, aurreikusita dago egoitza berrirako altzariak eta hitzaldietarako bideo-
aretorako ekipamendua erostea.  
 
2019ko ekitaldian, aurreko ekitaldian gauzatu gabeko gastuak burutuko dira; 
aurrekontuan, horiek ez daude berariaz jasota, diruzaintzako soberakinaren 
kargura finantzatuko baitira, eta horretarako behar diren aurrekontu-aldaketak 
egingo dira. 
 
 

Bilbon, 2018ko abenduaren 5ean. 
 



 
 
 
 
 

12 
EUDELen 2019ko ekitaldiko aurrekontuaren proiektuari buruzko txostena 

ERANSKINA 
EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA

     
   AURREKONTU PROIEKTUA 2019

   SARREREN EGOERA

    Euroak

SAILKAPEN 
EKONOMIKOA 

DESKRIBAPENA 

2018 HASIERAKO 
AURREIKUSPENAK

2019 HASIERAKO 
AURREIKUSPENAK 

Aldea % - 
2018 - 2019 

2.958.769,11 3.149.235,09 %6,44 

      

3      
TASAK ETA BESTE SARRERA 
BATZUK 

17.000,00 17.000,00 %0,00 

    399 Bestelako sarrerak  17.000,00 17.000,00 %0,00 

    39901 Jardunaldietako diru-sarrerak 12.000,00 12.000,00 %0,00 

    39902 Beste sarrera batzuk.  5.000,00 5.000,00 %0,00 

                

4       TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 2.887.007,55 3.076.219,25 %6,55 

  41    Euskal Autonomia Erkidegokoak
2.887.007,55 3.061.219,25 %6,03 

    410 Administrazio orokorra 280.100,00 270.100,00 - % 3,57 

    
41001 Berdinsarea-Berdinbidean. Emakunde 84.800,00 84.800,00 %0,00 

    41005 Berdintasuneko presidentea. Emakunde 10.000,00 0,00 - % 100,00 

    41002 Euskara hitzarmena. Eusko Jaurlaritza 28.000,00 28.000,00 %0,00 

    41003 TBA (Herrismartik). Eusko Jaurlaritza 110.000,00 110.000,00 %0,00 

    41004 
Etorkinentzako itzulpen-zerbitzuaren 
hitzarmena. Eusko Jaurlaritza

47.300,00 47.300,00 %0,00 

  
  416 Foru-aldundiak eta bestelako foru-

erakundeak 
2.280.826,18 2.485.037,88 %8,95 

    41601 Arabakoa. Tributu itunduetako partaidetza 304.913,20 323.899,32 %6,23 

    41602 Bizkaikoa. Tributu itunduetako partaidetza 1.247.203,00 1.349.859,00 %8,23 

    41603 
Gipuzkoakoa. Tributu itunduetako 
partaidetza 

728.709,98 804.029,56 %10,34 

    
41604 

Arabakoa. CRAD eta VVCC aholkularitza
0,00 7.250,00   

    417 Toki-erakundeak 326.081,37 306.081,37 - % 6,13 

    41701 Eudeleko bazkideen kuotak 286.081,37 286.081,37 %0,00 

    
41702 Gobernantza proiektuko ekarpenak 40.000,00 20.000,00 - % 50,00 

  49   Barrukoa 0,00 15.000,00   

    490 Kanpokoa 0,00 15.000,00   

    49000 Europako Kontseilua 0,00 15.000,00   

                

5       ONDAREKO SARRERAK 54.761,56 56.015,84 %2,29 

  54    Ondasun higiezinen errentak 54.751,56 56.010,84 %2,30 

    540 Hiri-finken errentamendua
54.751,56 56.010,84 %2,30 

    540 Hiri-finken errentamenduak 54.751,56 56.010,84 %2,30 

  59   Bestelako ondare-sarrerak 10,00 5,00 - % 50,00 

    591 Bankuetako kontuen interesak 10,00 5,00 - % 50,00 

    591 Bankuetako kontuen interesak 10,00 5,00 - % 50,00 
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EUDEL-EUSKADIKO UDALEN ELKARTEA  

     

   AURREKONTU PROIEKTUA 2019

   GASTUEN ORRIA

    Euroak

SAILKAPEN 
EKONOMIKOA 

DESKRIBAPENA 

HASIERAKO 
AURREKONTU 

KREDITUAK 
2018

HASIERAKO 
AURREKONTU 

KREDITUAK 
2019 

Aldea % - 
2018 - 2019  

2.958.769,11 3.149.235,09 %6,44 

      

1     LANGILERIAKO GASTUAK 1.368.258,46 1.423.937,05 %4,07 

  11   Behin-behineko langileak 57.223,46 59.782,39 %4,47 

    110 Behin-behineko langileen ordainsaria 57.223,46 59.782,39 %4,47 

  13   Lan legepeko pertsonala 1.014.618,19 1.050.092,36 %3,50 

    130 Lan kontratudun finkoen ordainsariak 1.014.618,19 1.050.092,36 %3,50 

  

16 

  
Enplegatzailearen kargurako kuotak, 
prestazioak eta gastu sozialak

296.416,81 314.062,31 %5,95 

    160 Kuota sozialak 282.552,20 298.016,81 %5,47 

    16001 Gizarte Segurantza 253.344,00 269.325,69 %6,31 

    16004 Elkarkidetza kuotak 29.208,20 28.691,12 - % 1,77 

    163 
Langile lan-kontratudunen gastu 
sozialak 

13.864,61 16.045,50 %15,73 

    16301 Langileen prestakuntza  6.000,00 8.000,00 %33,33 

    16305 Bizitza- eta istripu-aseguruak 7.864,61 8.045,50 %2,30 

         

2     
ONDASUN ARRUNTEN ETA 
ZERBITZUEN EROSKETA

1.040.329,46 1.070.404,49 %2,89 

  20   Errentamenduak 2.199,78 2.250,37 %2,30 

    20101 Garajeko plazen errentamenduak 2.199,78 2.250,37 %2,30 

  
21 

  
Konpontze-, mantentze- eta 
kontserbazio-lanak 

21.570,94 21.791,07 %1,02 

      214 Altzariak konpontzea 12.000,00 12.000,00 %0,00 

      215 Informatikako ekipoen mantentze-lana 9.570,94 9.791,07 %2,30 

   22   Materiala, hornidurak eta bestelakoak 977.934,74 1.012.310,69 %3,52 

     220 Bulegoko materiala 26.500,00 27.109,50 %2,30 

     22001 Bulegoko materiala 20.000,00 20.460,00 %2,30 

     22002 
Prentsa, aldizkariak, liburuak eta 
bestelako argitalpenak 

6.000,00 6.138,00 %2,30 

     22003 Material informatiko inbentariaezina
500,00 511,50 %2,30 
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SAILKAPEN 
EKONOMIKOA 

DESKRIBAPENA 

HASIERAKO 
AURREKONTU 

KREDITUAK 
2018 

HASIERAKO 
AURREKONTU 

KREDITUAK 
2019 

Aldea % - 
2018 - 2019  

 

     221 Hornidurak 24.272,23 24.830,49 %2,30 

     22101 Energia elektrikoaren hornidura 17.986,26 18.399,94 %2,30 

     22102 Ur-hornidura 768,86 786,55 %2,30 

     22103 Gas-hornidura 5.517,11 5.644,01 %2,30 

     222 Komunikazioak 30.132,96 30.826,02 %2,30 

     22201 Telefono bidezko komunikazioak 21.132,96 21.619,02 %2,30 

     22202 Posta bidezko komunikazioak 9.000,00 9.207,00 %2,30 

     224 Eraikinen aseguru-hobariak 3.040,00 3.109,92 %2,30 

     225 Zergak 4.000,00 4.092,00 %2,30 

     226 Hainbat gastu 153.468,00 189.575,00 %23,53 

    22602 
Protokolo eta ordezkaritzako 
laguntza 

2.000,00 2.000,00 %0,00 

    22603 Publizitatea eta komunikazioa 54.468,00 98.138,00 %80,18 

     2260301 Publizitatea eta propaganda 1.000,00 1.000,00 %0,00 

     2260302 
Prentsa- eta komunikazio-
zerbitzua 31.338,00 31.338,00

%0,00 

     2260303 UDALA aldizkaria 13.800,00 13.800,00 %0,00 

     2260304 Argitalpenak 8.330,00 40.000,00 %380,19 

     2260305 Web orriaren mantentze-lana 0,00 12.000,00   

    22604 Defentsa juridikoa 24.000,00 24.000,00 %0,00 

    22605 Bilerak eta hitzaldiak 38.000,00 45.000,00 %18,42 

    22607 Hainbat gastu 1.000,00 1.000,00 %0,00 

    22608 
CMREko berdintasuneko 
presidentea 15.000,00 0,00

- % 100,00 

      22609 Funts bibliografikoak 19.000,00 19.437,00 %2,30 

     
227 Kanpoko beste enpresa 

batzuek egindako lanak
305.941,55 267.687,76 - % 12,50 

      22701 Garbiketako enpresen lanak 36.663,00 37.506,25 %2,30 

      22707 Azterketa eta lan teknikoak 155.545,09 118.997,28 - % 23,50 

      22710 Posta-zerbitzuak 1.200,00 1.227,60 %2,30 

      22711 
Programa informatikoen 
mantentze-lana 18.613,46 19.041,57

%2,30 

      22712 Jardunaldiak eta mintegiak 5.000,00 10.000,00 %100,00 

      22713 Jabeen komunitateko kuotak 22.220,00 22.731,06 %2,30 

      22714 Euskararen Barneko Plana 12.000,00 12.000,00 %0,00 

     
22715 Kanpoko beste enpresa batzuek 

egindako lanak  
8.000,00 8.184,00 %2,30 

      22716 Itzulpen-zerbitzuak 34.700,00 26.000,00 - % 25,07 

      22718 Berdintasun plana 12.000,00 12.000,00 %0,00 
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SAILKAPEN 
EKONOMIKOA 

DESKRIBAPENA 

HASIERAKO 
AURREKONTU 

KREDITUAK 
2018  

HASIERAKO 
AURREKONTU 

KREDITUAK 
2019 

Aldea % - 
2018 - 2019  

 

      228 Proiektuak eta programak 430.580,00 465.080,00 %8,01 

      22801 
Udal txikien diru-laguntza. Aseg. 
(INFOUDALA) 

21.780,00 21.780,00 %0,00 

      22802 
Tokiko Zuzenbideari buruzko 
Euskal Mintegia 15.000,00 15.000,00

%0,00 

      22803 
Politikarien eta zuzendarien 
prestakuntza 15.000,00 35.000,00

%133,33 

     
22804 Prestakuntza - Laguntza-

programak 
50.000,00 50.000,00 %0,00 

     
22805 

landa-eremuetako eguneko 
arreta-zentroen eta komunitate-
etxebizitzen arloko aholkularitza

  14.500,00   

      22806 Europako proiektuak 40.000,00 40.000,00 %0,00 

      22807 Berdintasuna, Berdinsarea 52.400,00 52.400,00 %0,00 

      22808 Berdintasuna, Berdinbidean 50.400,00 50.400,00 %0,00 

      22809 Euskara EUDEL 33.000,00 33.000,00 %0,00 

      22810 AIL (Herrismartik) 110.000,00 110.000,00 %0,00 

      22811 Etorkinentzako itzulpen-zerbitzua 43.000,00 43.000,00 %0,00 

   23    Zerbitzuagatiko kalte-ordaina 38.624,00 34.052,35 - % 11,84 

      230 
Langileen dietak, lokomozioa eta 
leku-aldaketak 18.624,00 19.052,35

%2,30 

     
231 Dietak, lokomozioa eta leku-

aldaketak. Goi-karguak
20.000,00 15.000,00 - % 25,00 

         

3     FINANTZA-GASTUAK 20.151,71 22.284,09 %10,58 

  33   Epe luzeko maileguak 20.151,71 22.284,09 %10,58 

    331 Epe luzeko maileguen interesak 20.151,71 22.284,09 %10,58 

 

4     TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 73.577,15 22.333,13 - % 69,65 

  43   Udalari 5.000,00 0,00 - %100,00 

    
430 Udal-erakundearen 

administrazioa 5.000,00 0,00
- %100,00 

    

43001 
Berdintasuna, dibertsitatea eta 
inklusioa hitzaldira joateko 
hobaria 

5.000,00 0,00 - %100,00 

  48   

Irabazi asmorik gabeko fam. eta 
erakundeentzat 

68.577,15 22.333,13 - %67,43 

    
481 Irabazi asmorik gabeko 

erakundeentzat 
68.577,15 22.333,13 - %67,43 

    48101 FEMP hitzarmena 7.067,00 7.067,00 %0,00 

    48102 EUSKALTZAINDIA hitzarmena 15.000,00 15.000,00 %0,00 

    48103 EUSKALIT hitzarmena 260,15 266,13 %2,30 

     
48104 Berdintasuna, dibertsitatea eta 

inklusioa hitzaldia 
41.250,00 0,00 - %100,00 

     
48105 UPV/EHU - ELoGE lankidetza-

hitzarmena 
5.000,00 0,00 - %100,00 
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SAILKAPEN 
EKONOMIKOA 

DESKRIBAPENA 

HASIERAKO 
AURREKONTU 

KREDITUAK 
2018 

HASIERAKO 
AURREKONTU 

KREDITUAK 
2019 

Aldea % - 
2018 - 2019  

 

6     INBERTSIO ERREALAK 68.384,40 221.737,68 %224,25 

  

62 

  
Zerbitzuen funtzionamendu 
operatiboari lotutako inbertsioa 0,00

155.737,68   

    
622 Eraikinak eta bestelako 

eraikuntzak 0,00
155.737,68   

    622.02 
Bestelako eraikinak eta 
eraikuntzak 0,00 155.737,68

  

    625 Altzariak eta tresnak 13.865,00 24.000,00 %73,10 

    62501 Altzariak  6.000,00 6.000,00 %0,00 

    62502 Bulegoko ekipoak 7.865,00 18.000,00 %128,86 

  
64 

  
Izaera immaterialeko 
inbertsioetako gastuak

54.519,40 42.000,00 - %22,96 

    
644 Aplikazio informatikoetako 

gastuak 
54.519,40 42.000,00 - %22,96 

    64401 Programetako inbertsioak 11.059,40 30.000,00 %171,26 

    64402 SIS Eudel. Eguneratzea 19.360,00 0,00 - %100,00 

    64403 Sist. ekonomikoaren garapena 12.000,00 12.000,00 %0,00 

    64404 Webgunea eguneratzea 12.100,00 0,00 - %100,00 

             

9     FINANTZA-PASIBOAK 388.067,93 388.538,65 %0,12 

  93   
Epe luzeko maileguen 
amortizazioa 388.067,93 388.538,65

%0,12 

    
931 

Sektore publikotik kanpokoa
388.067,93 388.538,65 %0,12 

    
93101 

Epe luzeko maileguen 
amortizazioa. Colón de 
Larreategui 

147.628,69 147.988,62 %0,24 

    93102 
Epe luzeko maileguen 
amortizazioa. Ercilla 240.439,24 240.550,03

%0,05 

 
 
 
 Batzorde Eragileak 2018ko 

abenduaren 13ko bilkuran onetsitako 
proiektua
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AURREKONTUA GAUZATZEKO ARAUAK - 2019 
 
 
1. artikulua.- Aurrekontua gauzatzeko arau hauek 2019ko ekitaldirako onarturiko 
aurrekontuaren indarraldi bera dute. 
 
Hurrengo ekitaldiaren hasieran ez badira onartu ekitaldi horri dagozkion aurrekontuak, 
aurreko ekitaldikoak automatikoki luzatutzat joko dira, hasierako kredituekin. Kasu 
horretan, arau hauek ere indarrean jarraituko dute, luzapena dirauen aldian. 
 
2. artikulua.- Lotura juridikoa, gastuen sailkapen ekonomikoan, kapitulu-mailakoa izango 
da; eta gastuen programakako sailkapenean, bestalde, gastu-arloaren mailakoa. 
Nolanahi ere, bermatu beharko da 1. kapituluari (“Pertsonal-gastuak”) dagozkion gastu 
arruntek behar besteko aurrekontu-aurreikuspena izan dezaten. 
 
3. artikulua.- Aurreko kapituluan ezarritakoagatik ere, kontabilitate-kontrola dagokion 
kontu-sailaren gainean egingo da 
 
4. artikulua.- Etorkizuneko ekitaldietarako kreditua konprometitu ahalko da, baldin eta 
uneko ekitaldian edo hurrengoan hasten bada gauzatzen, eta etorkizuneko ekitaldi 
bakoitzerako zenbateko metatuak ez badu gainditzen eragiketa arruntengatiko 
baliabideen %25. Baliabide horiek likidatutako azken ekitalditik ondorioztatuko dira. 
Konpromiso-kredituek kanpoko finantzaketa baldin badute, ez dira gastutzat kontatuko, 
muga horren ondorioetarako. 
 
5. artikulua.- Eskuraketetan eta obren, zerbitzuen edo horniduren kontratazioetan, 
ekitaldi batean baino gehiagotan ordaindu beharreko ordainketa geroratua dutenean, 
aurreko 4. artikuluan konpromiso-kredituei buruz ezarritakoa bete beharko da. 
 
6. artikulua.- Gastuen egoera-orrian kreditua sortuko da pertsona fisiko edo juridikoen 
ekarpenetatik edo ekarpen-konpromiso irmoetatik datozen sarreren ondorioz, gastu 
jakin batzuei lotuta daudenean. 
 
7. artikulua.- Lotura juridikoaren maila gainditzen duen gastu bat egin behar denean, 
aurreko ekitaldiko gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinaren zenbateko berean 
gehituta, hala gertatzen denean, beharrezkoa izango da Batzorde Eragilearen erabakia. 
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8. artikulua.- Gastu-esleipenari dagokionez, kontuan hartuko dira ondorengo arauak: 
 

 Elkartearen Zuzendaritza Nagusiaren eskumena da, zenbatekoa 35.000 eurotik 
beherakoa denean (BEZ barne hartu gabe). 

 Elkartearen Elkarteburuaren eskumena da, zenbatekoa 35.000 eurokoa edo 
handiagoa denean eta 100.000 euro gainditzen ez duenean (zenbateko bietan 
BEZ barne hartu gabe). 

 Batzorde Eragilearen eskumena da, zenbatekoa 100.000 eurotik gorakoa 
denean (BEZ barne hartu gabe). 

 
9. artikulua.- Gauzatzeko arau hauei jarraituz aurrekontuari egiten zaizkion aldaketa 
guztien berri emango zaie Elkarte honetako kide diren udalei. 
 
10. artikulua.- Ordainketak arau hauek betez egingo dira: 
 
Funtsak Zuzendaritza Nagusiaren eta horretarako gaitutako Diruzaintzako arduradunen 
sinadura mankomunatuekin erabiliko dira, eta hiru sinadura mankomunatuetatik bi 
zango dira beharrezkoak. 
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