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1. SARRERA: METODOLOGIA ETA EDUKIA
Azterlan ekonomikoak eta finantzarioak, tresna eta laguntza gisa erabiltzeko dokumentua izan
nahi du. Bertan, hirigintza-jardueraren plangintza ekonomiko bideragarria jasotzen da,
udalerriaren garapenean parte hartzen duten agente ekonomiko publiko zein pribaturen
inbertsio-gaitasuna kontuan hartuta.
Antolamendu Planaren programazioa errealitateari lotuta egin behar da, esku hartzen duten
agenteen aukera ekonomiko eta finantzarioetara egokituta. Jarduerak epe baterako
planifikatzen dira, bi laurteko mugaren barne. Lehen laurtekoan, premia handien eta berehala
egingo diren jarduerak biltzen dira eta, bigarren laurtekoan, hainbesteko presa ez dituztenak.
Edozein azterlan ekonomiko eta finantzariok, denborari dagokionean eta ekonomikoki onar
daitekeen eta ekintzek neurri baterainoko bermea izango duten plangintza bat diseinatzeko
helburu handinahia du.
Gaur egun, azterlan ekonomiko eta finantzario gehienak azalekoak izateagatik, eta esku
hartzen duten agenteen inbertitzeko gaitasuna kalkulatzeko garaian irizpide arinegiak
erabiltzeagatik bereizten dira. Lan honetan akats horiek saihesten saiatuko dira, azterlan
ekonomiko eta finantzarioaren helburuak ahalik eta ondoen betetzeko.
Azterlan ekonomiko eta finantzarioa zorrotzagoa izateko, bertan, halakorik badago, hitzarmen,
plan eta beste hainbat gauza bildu beharko dira, agente inbertitzaileei dagokienak, euren
geroko gaitasun inbertitzailea konprometitzen duten neurrian. Horrela, Azterlanak, agente
hauentzako plangintza-tresna izateko baldintza guztiak izango ditu.
Azterlan ekonomikoak eta finantzarioak, ordea, ezin du bermatu, Plan Orokorrari lotutako
jarduera ekonomikoa, zehaztutako moduan egingo dela. Bere garapena, aurreragoko
ekitalditan egingo dute, esku hartzen duen administrazio bakoitzaren aurrekontuen bitartez.
Beraz, azterlan ekonomikoa eta finantzarioa lanerako dokumentu erabilgarria izango da, jada
aipatu ditugun honako helburu hauek erdiesten dituen neurrian:
• Erakunde publikoen borondateen bilketa.
• Bakoitzaren inbertsio-gaitasunen azterketa.
• Hirigintzako ekintzek eragindako sarrera eta gastuen azterketa.
• Koordinazioa, ekintzen inbertsio eta finantzaketaren esparruan.
Jarduera Programan bildutako ekintzak eta ekintza horien kudeaketa ekonomikoa gauzatzeko
ardatz nagusi udala bera da. Honek, ekintzak garatu daitezen sustatzeaz gain, datozen
ekitaldietako aurrekontuen bitartez, plangintzak esleituko dizkioten ekintzak garatu beharko ditu.
Bestalde, sektore pribatuak, udalerriaren hirigintza-garapenean zeregin saihestezina du.
Hirigintzako ekintzen finantziazioari dagokionean, ekintza horiek gauzatzean (udal-zergak,
tasak, eta abar) sortuko diren baliabideak eta Plan Orokorraren plangintzaren barne esleituko
zaizkion jarduera zehatzen gauzatze ekonomikoak kontuan hartuta esku hartuko du sektore
pribatuak.
Azterlan ekonomiko eta finantzario hau bi zati nagusitan egituratzen da. Alde batetik, Plan
Orokorraren hirigintzako inbertsioen finantziazioan esku har dezaketen agenteen aukera
ekonomikoen azterketa egiten da. Eta bestetik, datozen bi laurtekoetarako aurreikusitako
hirigintzako inbertsio zehatzen, eta dagokion diagnostiko ekonomiko eta finantzariotik –
administrazio publikoen kasuan– ateratako ondorioen arabera, aztertutako agente bakoitzak
egin lezakeen edo, hala badagokio, egin beharko lukeen inbertsio-ahalegina hartzen da
kontuan.
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Zehatzago adierazteko, azterlan ekonomiko eta finantzarioaren lehen zatiak, Zarauzko
hirigintza-garapenean agente ekonomikoek egin ditzaketen ekarpen posibleen aldez aurreko
azterlana biltzen du.
Udalaren egoera ekonomiko eta finantzarioaren diagnostikoa egiten jarriko dugu arreta.
Udal-administrazioak hartzen du bere gain erantzukizun handiena Plan Orokorraren
garapenean. Udalak aurkeztuko duen egoera ekonomikoak, etorkizun hurbilean udal honek
hirigintzako inbertsioak finantzatzeko duen gaitasuna zehaztuko du. Entitatearen kaudimenaren
eta likideziaren azterlanaren bitartez, bere hirigintza-jarduerarako sortuko duen aurrezkia
zenbateraino erabil dezakeen ezagutu ahal izango da.
Hala ere, Plan Orokorraren hirigintza-jardueren finantziazio pribatuko bideak ere izan behar
ditugu kontuan. Proiektuetarako ekarpen pribatuak gero eta garrantzitsuagoak dira, batez ere
finantza-zorpetzeko formalizaziorako administrazio publikoek aurkitzen dituzten mugei
dagokienean.
Bigarren zatian, Planean aurreikusitako inbertsio-jarduera diferenteak gauzatzearen plangintza
egiten da. Lehen aipatu bezala, plangintza honek, hirigintza-garapenean esku hartzen duten
agente ekonomikoen inbertsio-gaitasun orokorra eta aurreikusitako inbertsioen kostuak
koordinatzen ditu. Honako puntu hauek aztertzen dira:
1. Udalak, inbertsioak finantzatzeko gaitasunaren kalkulua. Toki-ogasunaren egoera
ekonomiko eta finantzarioko diagnostikoan oinarrituta, udalaren inbertsio-jarduerak
finantzatzeko etorkizunean eskura geratuko diren fondoen aurreikuspena egin daiteke.
Finantza-iturriak ez dira bakarrik azken urteetan udalak egindako aurrezpenek izandako
eboluzioaren ondorio izango, baita Plana gauzatzeko eragindako sarreren ondorio ere
(batez ere, zerga-bidezko sarrerak eta aprobetxamenduen lagapena).
2.

Jarduera Programaren inbertsioen programazioa. Oinarrizko abiapuntu gisa,
Azterlanaren lehen zatian eskuratutako ondorioak eta udalaren inbertsio-gaitasunari
buruz egindako balioespenak hartuta, agente diferenteei jarduera inbertitzaileak
esleitzen dizkiete eta denbora batean jarduerak gauzatzea programatzen da.
Esleipenak bat etorri beharko du, Plana finantzatzeko gaitasunari buruz lehen egindako
balioespenarekin.

Aurreko bi puntuak oso lotuak daude, udalaren inbertsioak finantzatzeko gaitasunaren
balioespenaren barne, Jarduera Programaren inbertsioak gauzatzearen ondoriozko sarrerak
gehitu behar direlako. Horregatik, bigarren zati hau koordinatuta egiten da, eta aukera guztiak,
plangintza errealista eta bideragarria lortu arte doituta.
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2. INBERTSIO GAITASUNAREN EBALUAZIOA

2. 1. Sarrera
Udala da, noski, udalerriko Plan Orokorrean gehien parte hartzen duen administrazio publikoa.
Hala ere, bere fondoak bertara ekartzeko gaitasuna, Toki Ogasunaren finantza-egoerak
mugatuko du. Horregatik egiten dugu udalerriaren egoera ekonomiko eta finantzarioari buruzko
azterlan hau. Bertan sartzen da, Plan Orokorrerako erabil daitezkeen fondoak sortzeko
gaitasunari buruzko etorkizuneko ikuspegien balorazioa.
Azterlan honetan erabilitako kontabilitate, aurrekontu eta finantzatzeko informazioak honako
dokumentu hauek hartzen ditu:
•
•
•
•
•

2001/2005 epeko aurrekontuak eta aurrekontuen likidazioa
2006ko hasierako aurrekontuak
zorraren egoera 2001/2005 eperako
2001/2005 epeko Diruzaintzako Soberakinaren egoera, eta
indarrean dauden ordenantza fiskalak

Aurreko informazioaren azterketak, udal-ogasunaren sendotasunak eta ahuleziak agerian
jarriko ditu. Horrek, udalaren etorkizuneko inbertsio-gaitasuna zehazteko oinarri gisa balioko du.
Aurrekontu eta kontabilitateko magnitude eta ratio jakinen eraketari esker, Udalaren egoeraren
ikuspegi laburtuagoa eta grafikoagoa lortu ahal izango dira. Azkenik, azterlana osatzeko,
Udalak gaur egun duen eta datozen ekitalditarako duen zorpetze-tartea baldintzatuko duen zor
finantzarioaren azterketa dago.
2. 2. Aurrekontu Zorroztasuna
Aurrekontu-zorroztasunaren azterlanaren helburu dira: alde batetik, aurrekontu-prozesuaren
fidagarritasuna neurtzea; era horretan, aurrekontu-dokumentua, toki-ogasunaren gaitasun
ekonomikoari buruz etorkizunean balioespenak egiteko oinarri gisa erabil daitekeen zehazteko.
Bestetik, azterlan honen bitartez, denboran errepikatzen den prozedura gisa, edo ekitaldi
ekonomiko bakoitzean aurrekontu-zikloa garatzen deneko baldintza espezifikoen mende
dauden aldaketen araberako prozesu gisa aurrekontu-prozesua sendoa ote den jakin ahal
izango dugu.
Erantsitako taulan ikus daitekeen moduan, aurrekontuen guztizkoen desbideratzeak ez dira oso
handiak, 2002. urteko %-27,00tik 2005. urteko %20,03ra baitoaz. Halaber esan dezakegu,
gastu likidatuek aurrekontuetakoak gastuak gainditzen dituzten 2005. urtea salbuetsita, beste
urteetan, aurrekontuaren guztizkoa, likidatutakoa baino handiagoa izan da. Horrek adierazi nahi
du gastuen aurrekontuak kontserbadoreak izan direla, zuhurtzia-printzipioa zorrotz betez.
Taula sakonago aztertuta, ikus daiteke gastu arruntak (ondoen aurreikus daitekeen gastua
alegia, denboran zehar beti joera bera jarraitzen baitu), aurrekontuan sartutakoa (beheranzko
%2 eta %11 bitartean) baino likidazio ekonomiko baxuagoa duela. Horrenbestez, aurrekontuak
egiteko garaian udal-entitateak asmatu egin duela esan daiteke.

GASTUEN AURREKONTUEKIKO LIKIDAZIO EKONOMIKOAREN DESBIDERATZEAK
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I. KAP.

2001
%-23,20

2002
%-27,01

2003
%-21,02

2004
%-25,28

2005
%-17,02

II. KAP.
III. KAP.
IV. KAP.

%-19,77
%0,80%
%59,85

%-15,11
%-32,75
%80,94

%-7,65
%-58,17
%60,60

%-13,86
%-24,34
%70,95

%-5,93
%-15,47
%62,32

GASTU ARRUNTA GUZTIRA
INBERTSIO ERREALAK
VI. KAP.
KAPITAL TRANSF.
VII. KAP.

%-10,78
%-11,80
%-56,00

%-9,35
%-57,50
%61,72

%-5,73
%-44,70
%-32,55

%-8,68
%-40,94
%-25,35

%-2,48
%211,89
%6,99

KAPITAL GASTUA GUZTIRA

%-17,00

%-52,03

%-43,15

%-39,28

%170,90

GASTU EZ FINANTZARIOA GUZTIRA
AKTIBO FINANTZARIOAK
VIII. KAP.
PASIBO FINANTZARIOAK
IX. KAP.
GUZTIRA

%-12,95
%175,77
%5,79
%-12,43

%-27,18
%27,70
%-15,37
%-27,00

%-15,24
%-56,18
%-15,37
%-15,28

%-16,98
%-20,16
%-19,54
%-17,07

%21,28
%386,56
%-9,47
%20,03

PERTSONAL GASTUAK
ZERBITZUEN ETA ONDASUN
ARRUNTEN GASTUAK
FINANTZA GASTUAK
TRANSF. ARRUNTAK

Gainerako kapituluen inguruan, esan dezakegu ez dutela garrantzi handiegirik Gastuen
Aurrekontuaren guztizkoaren barruan (VI. kapitulua –Inbertsio Errealak– salbuetsita).
Horregatik, aurrekontuan jasotakoarekiko aldaketek ez dute eragiten Gastuen Aurrekontuaren
guztizkoan.
Inbertsio errealek (VI. kapitulua) garrantzi handia dute, Gastuen Aurrekontuaren
guztizkoarekiko; baina kapitulu honetan likidazio ekonomikoak, beti, aurrekontuan sartutako
kopuruen azpitik izan dira, zuhurtzia-printzipioa beteta, aurrekontuan sartutakoa egindako
gastua baino handiagoa izateko joera alegia. Kasu honetan 2005. urtea salbuetsi behar da, urte
horretan, aurrekontuan sartutakoa baino gastu handiagoa egin zelako.
Hori guztia kontuan hartuta, esan daiteke, aurrekontu-dokumentua erabil daitekeela,
toki-ogasunaren gaitasun ekonomikoari buruz etorkizunean egingo diren balioespenen oinarri
gisa, aurrekontuekiko likidazio ekonomikoen desbideratzeak nahiko txikiak izateaz gain,
likidazio ekonomikoak beti txikiagoak direlako.
2. 3. 2001/2005 epeko aurrekontu-likidazioak
2. 3.1. Sarreren aurrekontua
(IKUS 1. TAULA. 2001 ETA 2005 URTEEN ARTEKO SARREREN LIKIDAZIO
EKONOMIKOAK)
2005eko datuen arabera, Zarauzko udalak 25 milioi euro inguruko sarrerak ditu. Kopuru hori,
antzeko populazioa duten herrietako, Gipuzkoako eta Donostiako aurrekontuekin alderatuz
gero, hauen oso antzekoa da. Halaber, 2001 eta 2005 urteen arteko urteko batez bestekoa
hartzen badugu, oso antzeko kopuruak direla ikus dezakegu; Zarautz, beharbada, estratuaren
eta probintziaren gainetik dago, Donostia baino pixka bat beherago badago ere.

2001 ETA 2005 URTEEN ARTEKO BIZTANLE BAKOITZEKO SARREREN LIKIDAZIO
EKONOMIKOAK

2001
2002

ZARAUTZ
ESTRATUA GIPUZKOA
DONOSTIA
886
947
963
1.026
960
1.045
1.114
1.178
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2001 ETA 2005 URTEEN ARTEKO SARREREN LIKIDAZIO EKONOMIKOAK (1. TAULA)
SARRERAK

2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

ZUZENEKO ZERGAK
I. KAP.
ZEHARKAKO ZERGAK
II. KAP.
TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK
III. KAP.
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
IV. KAP.
ONDARE SARRERAK
V. KAP.
GASTU ARRUNTA GUZTIRA

3.979.707
243.823
3.294.584
8.042.993
273.200
15.834.307

4.088.301
415.253
3.252.466
9.130.004
147.939
17.033.963

4.087.273
133.308
3.493.728
10.836.019
127.421
18.677.749

4.288.818
154.889
3.554.827
11.549.333
288.279
19.836.146

4.911.777
462.278
4.610.802
12.459.205
306.238
22.750.300

INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA
VI. KAP.
KAPITAL TRANSFERENTZIAK
VII. KAP.
KAPITAL SARRERA GUZTIRA
SARRERA EZ FINANTZARIOA GUZTIRA

694.076
414.601
1.108.677
16.942.984

875.521
517.835
1.393.356
18.427.319

1.434.251
10.760
1.445.011
20.122.760

102.473
167.054
269.527
20.105.673

0
1.029.792
1.029.792
23.780.092

AKTIBO FINANTZARIOAK
PASIBO FINANTZARIOAK

66.295
0
17.009.279

11.973
0
18.439.292

10.950
13.800.000
33.933.710

19.961
0
20.125.634

1.181.249
0
24.961.341

VIII. KAP.
IX. KAP.
GUZTIRA

35.000.000

IX. KAP.
VIII. KAP.
VII. KAP.
VI. KAP.
V. KAP.
IV. KAP.
III. KAP.
II. KAP.
I. KAP.

30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

2.001

2.002

2.003

2.004

2.005
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2003
2004
2005
BATEZ
BESTE

1.767
1.048
1.300
1.192

1.115
1.095
1.276
1.096

1.162
1.221
1.311
1.154

1.185
1.273
1.324
1.197

Hala ere, “2001 ETA 2005 URTEEN ARTEKO SARREREN LIKIDAZIO EKONOMIKOAK”
izeneko 1. taulan ikusten den moduan, aurrekontu-bolumenak (aitortutako eskubideen
terminoetan) hazkuntza iraunkorra izan du, igoera handia izan zuen 2003. urtean bakarrik eten
zena; izan ere, 2004an parametro arruntagoetara itzuli zen. Hazkuntza hori, pasibo
finantzarioen jokabidearen ondorio da. Pasibo horiek, 2003. urtean, 13.800.000 euroko saldoa
zuten finantziazio-eragiketen ondorioz. 2004. urtean, berriz, zero izan zen, gainerako urteetan
bezala. Esan daiteke pasibo finantzarioen sarrera hau egoera berezia dela. Egoera hori
sakonago aztertuko dugu zor-egoera ebaluatzen dugunean.
2001 ETA 2005 URTEEN ARTEKO SARREREN EBOLUZIOA

ZUZENEKO ZERGAK
ZEHARKAKO ZERGAK
TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
ONDARE SARRERAK
SARRERA ARRUNTA GUZTIRA
INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA
KAPITAL TRANSFERENTZIAK
KAPITAL SARRERA GUZTIRA
SARRERA EZ FINANTZARIOA GUZTIRA
AKTIBO FINANTZARIOAK
PASIBO FINANTZARIOAK
SARRERAK GUZTIRA

2001-02
%2,73
%70,31
%-1,28
%13,52
%-45,85
%7,58
%26,14
%24,90
%25,68
%8,76
%-81,94
#¡DIV/0!
%8,41

2002-03
%-0,03
%-67,90
%7,42
%18,69
%-13,87
%9,65
%63,82
%-97,92
%3,71
%9,20
%-8,54
#¡DIV/0!
%84,03

2003-04
%4,93
%16,19
%1,75
%6,58
%126,24
%6,20
%-92,86
%1452,55
%-81,35
%-0,08
%82,29
%-100,00
%-40,69

2004-05
%14,53
%198,46
%29,71
%7,88
%6,23
%14,69
%-100,00
%516,44
%282,07
%18,28
%5817,78
#¡DIV/0!
%24,03

BATEZ
BESTE
%5,86
%22,40
%9,99
%13,73
%3,02
%10,92
%-25,00
%37,10
%-1,78
%10,09
%420,45
#¡DIV/0!
%11,69

Sarrera ez finantzarioetara mugatuko gara sarreren eboluzioaren analisia egiteko. Esan daiteke
sarrera ez finantzarioak, azterlan-urte guztietan hazkuntza iraunkorra eta jarraitua izan duela.
Sarrera ez finantzarioen hazkuntza-ehunekoak dira: %8,76, %9,20€, %-0,08, %18,28 (batez
besteko hazkuntza urteko %10,09 da). Halaber esan dezakegu, 2004. urtean sarrera ez
finantzarioak pixka bat jaitsi zirela, baina hurrengo urteko gorakadarekin orekatzen dela
(aztertutako epearen guztizkoaren batez bestekoaren bikoitza).
Are gehiago, sarrera arrunten datuak begiratuz gero, egonkortasuna oraindik handiagoa da, eta
hazkuntza oso iraunkorra. Horri esker, nahiko zehatz kalkulatu ahal izango ditugu ondorengo
urteetako sarrera arruntak, hauek (sarrera arruntak) izanik bolumenarekiko garrantzi handiena
dutenak.
GUZTIZKOEKIKO SARREREN EBOLUZIOA
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40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

2.001

2.002

2.003

TOTAL INGRESO CORRIENTE
TOTAL INGRESO NO FINANCIERO
SARRERA ARRUNTA GUZTIRA
SARRERA EZ FIANTZARIOA GUZTIRA

2.004

2.005

TOTAL INGRESO DE CAPITAL
TOTAL
KAPITAL SARRERA GUZTIRA
GUZTIRA

(IKUS 2. TAULA. 2001 ETA 2005 URTEEN ARTEKO SARREREN EGITURA)
Sarreren aurrekontuko kapituluen (2.1. taula) ehunekoen garrantziaren azterlana eginda,
eragiketa ez finantzariotara dagoen joera azpimarratzen da, hauek %99 baitira, 2003. urtean
izan ezik. Urte horretan, aurretik aipatutako finantziazio-eragiketa egin zen, ekitaldi horretarako
bakarrik, gainerako urteetan egitura nahiko egonkorra baita denboran zehar.
Sarrera ez finantzarioen kapituluei dagokienean (2.2. taula), ikus daiteke kapital-sarrerak ez
duela garrantzi handirik, sarrera ez finantzarioen %8ra baino ez delako. Sarrera gehienak
sarrera arruntak dira.
Sarrera arruntei dagokienean (2.3. taula) esan, azterlan honek analizatutako urte guztietan oso
egitura antzekoa dela; karga handiena “zuzeneko zergak” (sarrera arrunten %21 eta %25
bitartean), “tasak eta bestelako sarrerak” (sarrera arrunten %18 eta %21 bitartean) eta, batez
ere, “kapital-transferentziak” (sarrera arrunten %50 eta %58 bitartean) kontzeptuek hartzen
dute. Hiru kapitulu hauek, sarrera arrunten %95 baino gehiago, sarrera ez finantzarioen %90
baino gehiago, eta guztizko sarreren beste hainbeste suposatzen dute, 2003. urtea salbuetsita.
Hori guztia kontuan hartuta, baiezta dezakegu sarrerek, urteetan zehar, egitura sendoa dutela,
eta, nagusiki, “zuzeneko zergak”, “tasak eta bestelako sarrerak”, eta “kapital-transferentziak”
kapituluetan oinarritzen dela egitura hori.
2. 3.2. Gastuen aurrekontua
(3. TAULA. 2001 ETA 2005 URTEEN ARTEKO GASTUEN LIKIDAZIO EKONOMIKOAK)
2001 eta 2005 urteen arteko epean Zarauzko Udalak egin dituen gastuen guztizkoa (aitortutako
obligazioen terminotan) 20 milioi euro ingurukoa da. Kopuru hori antzeko populazioa duten
herrietakoaren, probintziakoaren eta Donostiakoaren oso antzekoa da. Hala ere antzeko
populazio duten herrietakoa pixka bat atzetik joan da beti.
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2001 ETA 2005 URTEEN ARTEKO SARREREN EGITURA (2.1. TAULA)
SARRERAK
ZUZENEKO ZERGAK
ZEHARKAKO ZERGAK
TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
ONDARE SARRERAK

SARRERAK

2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

I. KAP.

%23,40

%22,17

%12,04

%21,31

%19,68

II. KAP.

%1,43

%2,25

%0,39

%0,77

%1,85

III- KAP.

%19,37

%17,64

%10,30

%17,66

%18,47

IV. KAP.

%47,29

%49,51

%31,93

%57,39

%49,91

V. KAP.

%1,61

%0,80

%0,38

%1,43

%1,23

%93,09

%92,38

%55,04

%98,56

%91,14

VI. KAP.

%4,08

%4,75

%4,23

%0,51

%0,00

VII. KAP.

%2,44

%2,81

%0,03

%0,83

%4,13

KAPITAL SARRERA GUZTIRA

%6,52

%7,56

%4,26

%1,34

%4,13

SARRERA EZ FINANTZARIOA GUZTIRA

%99,61

%99,94

%59,30

%99,90

%95,27

VIII. KAP.

%0,39

%0,06

%0,03

%0,10

%4,73

IX. KAP.

%0,00

%0,00

%40,67

%0,00

%0,00

%100,00

%100,00

%100,00

%100,00

%100,00

SARRERA ARRUNTA GUZTIRA

INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA
KAPITAL TRANSFERENTZIAK

AKTIBO FINANTZARIOAK
PASIBO FINANTZARIOAK

GUZTIRA

2001 ETA 2005 URTEEN ARTEKO SARRERA EZ FINANTZARIOEN EGITURA (2.2. TAULA)
2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

I. KAP.

%23,49

%22,19

%20,31

%21,33

%20,65

II. KAP.

%1,44

%2,25

%0,66

%0,77

%1,94

III. KAP.

%19,45

%17,65

%17,36

%17,68

%19,39

IV. KAP.

%47,47

%49,55

%53,85

%57,44

%52,39

V. KAP.

%1,61

%0,80

%0,63

%1,43

%1,29

%93,46

%92,44

%92,82

%98,66

%95,67

VI. KAP.

%4,10

%4,75

%7,13

%0,51

%0,00

VII. KAP.

%2,45

%2,81

%0,05

%0,83

%4,33

KAPITAL SARRERA GUZTIRA

%6,54

%7,56

%7,18

%1,34

%4,33

SARRERA EZ FINANTZARIOA GUZTIRA

%100,00

%100,00

%100,00

%100,00

%100,00

SARRERA ARRUNTA GUZTIRA

2005
I. KAP.
II. KAP.

2004

III- KAP.
IV. KAP.
V. KAP.

2003

VI. KAP.
VII. KAP.
VIII. KAP.

2002

IX. KAP.

2001
%0

%20

%40

%60

%80

%100

2005
I. KAP.

2004

II. KAP.
III. KAP.

2003

IV. KAP.
V. KAP.
VI. KAP.

2002

VII. KAP.

2001
%0

%20

%40

%60

%80

%100

2001 ETA 2005 URTEEN ARTEKO SARRERA ARRUNTEN EGITURA (2.3. TAULA)

I. KAP.

2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

%25,13

%24,00

%21,88

%21,62

%21,59

II. KAP.

%1,54

%2,44

%0,71

%0,78

%2,03

III. KAP.

%20,81

%19,09

%18,71

%17,92

%20,27

IV. KAP.

%50,79

%53,60

%58,02

%58,22

%54,77

V. KAP.

%1,73

%0,87

%0,68

%1,45

%1,35

%100,00

%100,00

%100,00

%100,00

%100,00

GASTU ARRUNTA GUZTIRA

2005
2004

I. KAP.
II. KAP.

2003

III. KAP.
IV. KAP.
V. KAP.

2002
2001
%0

%20

%40

%60

%80

%100
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2001 ETA 2005 URTEEN ARTEKO BIZTANLE BAKOITZEKO SARREREN LIKIDAZIO
EKONOMIKOAK

2001
2002
2003
2004
2005
BATEZ
BESTE

ZARAUTZ
ESTRATUA GIPUZKOA
DONOSTIA
886
947
963
1.026
960
1.045
1.114
1.178
1.767
1.115
1.162
1.185
1.048
1.095
1.221
1.273
1.300
1.276
1.311
1.324
1.192
1.096
1.154
1.197

2001 ETA 2005 URTEEN ARTEKO GASTUEN EBOLUZIOA
BATEZ
2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 BESTE
%5,24 %11,46
%2,26 %16,01
%9,79

PERTSONAL GASTUAK
I. KAP.
ZERBITZUEN ETA ONDASUN
ARRUNTEN GASTUAK
%19,22
II. KAP.
%-28,31
FINANTZA GASTUAK
III. KAP.
%11,26
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK IV. KAP.
GASTU ARRUNTA GUZTIRA
%11,79
%-23,28
INBERTSIO ERREALAK
VI. KAP.
KAPITAL TRANSFERENTZIAK VII. KAP. %111,32
KAPITAL GASTUA GUZTIRA %-14,89
GASTU EZ FINANTZARIOA GUZTIRA
%2,91
AKTIBO FINANTZARIOAK
VIII. KAP. %-81,94
%-20,00
PASIBO FINANTZARIOAK
IX. KAP.
GASTUAK GUZTIRA
%2,15

%9,94
%-4,10 %19,38
%-0,32 %50,46 %23,30
%3,60
%4,34
%1,18
%8,86
%0,41 %14,36
%-40,84 %23,78 %116,13
%-42,66
%4,50 %23,64
%-41,12 %20,87 %104,07
%-4,90
%3,90 %32,15
%-8,49 %82,18 %509,43
%0,00 %111,68 %57,35
%-4,82
%5,79 %33,48

%12,51
%8,14
%5,42
%9,94
%5,35
%14,14
%5,90
%8,59
%20,87
%41,61
%9,32

Gastu-kapituluen guztizkoa aztertzeko garaian, ikus dezakegu 2001. eta 2004. urteen artean
oso igoera eta jaitsiera txikiak ematen direla (%-4,82 eta %5,79 artean). 2005. urtean, ordea,
oso igoera handia eman da (%33,48). Igoera handi hori eman da, Inbertsio Errealetan gastuak
ere gora egin duelako (hori ere hala gertatzen da gainerako urteetan, aurrerago ikusiko dugun
moduan, baina urte honetan du eragin handiena eta bertan ikus daitezke ondorioak argien).
Hala ere, udal-gastuaren eboluzio eraginkorra ondoen jasotzen duen serieak
finantza-kontusailak isolatu behar baditu ere, gure kasuan pasibo finantzarioen
aldaketa-kapituluak ez du eragin handirik gastuen guztizkoan (gastu osoaren %1 eta %5
bitartekoa baino ez da).
Era horretan, gastu ez finantzarioaren banaketari buruzko azterketa baino ez dugu egiteko.
Horren inguruan honako hau adieraz dezakegu: gastu arruntak nahiko igoera txikiak (%0,8 eta
%14,36 artean) dituen bitartean, kapital-gastuak ez du jokabide egonkorrik jarraitzen, igo eta
jaitsi egiten da, inolako neurrizko jokabiderik jarraitu gabe. Hori hala gertatzen da, gastu
arrunta, normalean, igoera txikiak izaten jarraituko duen magnitudea den bitartean,
kapital-gastuak ez du, bere eboluzioari buruzko ondorioak atera ahal izateko arau ordenaturik
jarraitzen.
Bestalde, gastu arruntaren eboluzioa aztertzean ikus dezakegu, denboran zehar igoera txikiak
eta jarraituak izateaz gain, aztertutako epearen batez besteko gehikuntza %9,94koa dela.
Gehikuntzako ehuneko horri inflazio-efektua kendu behar zaio. Aztertutako epean efektu hori,
batez beste, %3,38koa da. Horrenbestez, %6,56ko gehikuntza ematen da. Gehikuntza hori
justifikatua dago, azken urteetan udalerrian izandako populazioaren eta jardueraren hazkuntza
kontuan hartuta. Horrenbestez, gizarte-jardueretara eta udalerriaren antolakuntzara baliabide
gehiago zuzendu dira, eta ondorioz, udalerriak orain baliabideen premia handitzea exijitzen du.
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2001 ETA 2005 URTEEN ARTEKO GASTUEN LIKIDAZIO EKONOMIKOAK (3. TAULA)
GASTUAK
PERTSONAL GASTUAK
I. KAP.
ZERBITZUEN ETA ONDASUN ARRUNTEN GA II. KAP.
FINANTZA GASTUAK
III. KAP.
IV. KAP.
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
GASTU ARRUNTA GUZTIRA
INBERTSIO ERREALAK
VI. KAP.
VII. KAP.
KAPITAL TRANSFERENTZIAK
KAPITAL GASTUA GUZTIRA
GASTU EZ FINANTZARIOA GUZTIRA
AKTIBO FINANTZARIOAK
VIII. KAP.
PASIBO FINANTZARIOAK
IX. KAP.
GUZTIRA

2.001
4.259.277
5.477.193
281.903
2.876.778
12.895.151
6.031.765
401.310
6.433.075
19.328.226
66.295
413.729
19.808.250

2.002
4.482.531
6.529.807
202.096
3.200.560
14.414.994
4.627.273
848.036
5.475.309
19.890.303
11.973
330.984
20.233.260

2.003
4.996.390
7.178.602
201.456
3.315.787
15.692.235
2.737.347
486.298
3.223.645
18.915.880
10.957
330.984
19.257.821

2.005
5.927.196
8.218.177
373.738
3.500.646
18.019.757
7.323.245
628.295
7.951.540
25.971.297
121.649
1.102.409
27.195.355

IX. KAP.

30.000.000

VIII. KAP.

25.000.000

VII. KAP.

20.000.000

VI. KAP.

15.000.000

IV. KAP.

10.000.000

III. KAP.

5.000.000
0

2.004
5.109.386
6.884.265
303.112
3.459.776
15.756.539
3.388.358
508.169
3.896.527
19.653.066
19.961
700.625
20.373.652

II. KAP.
2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

I. KAP.

BUFETE MIRAVED, MUJIKA, PALACIO & ASOCIADOS, S.L.

Gastu arruntaren barruan ikus dezakegu, pertsonal-gastuek eta ondasun arrunten eta
zerbitzuen gastuek, gastu arrunt orokorren antzeko dinamika jarraitzen duten bezala,
transferentzia arruntak 2003. urteaz geroztik geratu egin direla. Orduz geroztik ia ez da
gorabeherarik ematen.
GUZTIZKOEKIKO SARREREN EBOLUZIOA

30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

2.001

2.002

2.003

TOTAL GASTO CORRIENTE
TOTAL GASTO NO FINANCIERO

2.004

2.005

TOTAL GASTO DE CAPITAL
TOTAL

GASTU ARRUNTA GUZTIRA
GASTU EZ FINANTZARIOA GUZTIRA

KAPITAL GASTUA GUZTIRA
GUZTIRA

(4. TAULA. 2001 ETA 2005 URTEEN ARTEKO GASTUEN EGITURA)
Gastuen aurrekontuko (4.1. taula) kapituluen portzentajezko garrantziaren azterlanari
dagokionean, finantza-gastuek garrantzi txikia dutela esan dezakegu (beti %5en azpitik). Hala
ere 2004. urtean, pasibo finantzarioek gorakako joera izan zuten, 2003. urtean sortutako pasibo
finantzarioen 13.800.000 euro sartu izanak eraginda.
Gastu ez finantzarioari dagokionean (4.2. taula), kapital-gastuak gorabehera handiak dituela
ikusten dugu. 2001etik 2003ra, gastu ez finantzarioa %33,28tik %17,04ra pasatzen da.
Horrenbestez, atal honetako gastua asko murrizten da. Hala ere, ikus dezakegu 2003tik
2005era %17,04tik %30,62ra pasatzen dela, eta aurreko fasean izandako murrizketa bezain
hazkuntza handia ematen da. 2001 eta 2003. urteetan emandako murrizketa, 2003ko pasibo
finantzarioa eskuratzearekin amaitu zen herstura-politikari esker gertatu zen. Pasibo
finantzarioa eskuratuta, lehen fasean ezarritako herstura-politika amaitzea ekarri zuen.
Bestalde, 2001 eta 2005 urteen arteko epean gorabehera handiak eman dira kapital-gastuan.
Hori normala da gastuaren berezko izaeragatik; hau da, inbertsioak, aurrekontu-prozesua
ematen den baldintzetarako elementu malgu eta nabarienak dira.
Gastu arruntaren garrantzi erlatiboa, kapital-gastuan emandako gorabeherek zehazten dute,
izan ere, 4.1. taulan ikus daitekeen moduan, gastu arrunteko kopuruak, kapital-gastuaren
alderantziz proportzionalak dira. Hala ere, hau ez da gastu arruntari egotzi dakiokeen inolako
arrazoiren ondorioz gertatzen, izan ere, “2001 eta 2005 urteen arteko gastuen eboluzioa” taulak
adierazten duen moduan, gastu arruntaren hazkuntzak nahiko jarraituak dira. Are gehiago, 4.3.
taulak adierazten duen moduan, gastu arrunteko kapituluen egiturak, aztertutako 5 urteetan ia
parte-hartze berdina jarraitzen du.
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2. 4. Aurrekontu-oreka
Aurrekontu-likidazioetan oinarrituta, oinarrizko aurrekontu-orekak edo -desorekak neurtzen
uzten diguten ratio nagusiak lortu ditugu; era horretan, toki-ogasunaren aurrekontu- eta
finantza-profila mugatuta.
AURREZKIA SORTZEKO GAITASUNA

SARRERA ARRUNTAK
GASTU ARRUNTAK
AURREZKI GORDINA
KAPITAL SARRERAK
KAPITAL GASTUAK
KAPITAL KONTUEN SALDOA
SALDO EZ FINANTZARIOA
FINANTZA GASTUAK (III. KAP.)
OINARRIZKO SALDOA
AKTIBO FINANTZARIOEN
ALDAKETA GARBIA
FINANTZATZEKO
GAITASUNA/PREMIA
PASIBO FINANTZARIOEN
ALDAKETA GARBIA
AURREKONTU EMAITZA
AURREKONTU EMAITZA SARRERA
ARRUNTEKIKO
AURREKONTUKO AURREZKI
GARBIA
KARGA FINANTZARIOA
AURREZKI GORDINEKO MAILA
AURREZKI GARBIKO MAILA

2001
15.834.307
12.895.151
2.939.156
1.108.677
6.433.075
-5.324.398
-2.385.242
281.903
-2.103.339

2002
17.033.963
14.414.994
2.618.969
1.393.356
5.475.309
-4.081.953
-1.462.984
202.096
-1.260.888

2003
18.677.749
15.692.235
2.985.514
1.445.011
3.223.645
-1.778.634
1.206.880
201.456
1.408.336

2004
19.836.146
15.756.539
4.079.607
269.527
3.896.527
-3.627.000
452.607
303.112
755.719

2005
22.750.300
18.019.757
4.730.543
1.029.792
7.951.540
-6.921.748
-2.191.205
373.738
-1.817.467

0

0

-7

0

1.059.600

-2.385.242

-1.462.984

1.206.873

452.607

-1.131.605

-413.729
-2.798.971

-330.984
-1.793.968

13.469.016
14.675.889

-700.625
-248.018

-1.102.409
-2.234.014

%-17,7

%-10,5

%78,6

%-1,3

%-9,8

2.525.427

2.287.985

2.654.530

3.378.982

3.628.134

%4,39
%18,56
%15,95

%3,13
%15,37
%13,43

%2,85
%15,98
%14,21

%5,06
%20,57
%17,03

%6,49
%20,79
%15,95

Azterketa horiek oso oreka arrunt egokia dagoela erakusten dute, aurrezki gordin eta garbiko
maila ezin hobeak eskainita. Hala ere, egoera abantailatsu honi ez zaio etekinik ateratzen
kapital-eragiketekin. Eragiketa hauen Inbertsio Errealen gastua oso handia da, emaitza arrunt
egokia, saldo ez finantzario negatibo bihurtzeraino. Horrela, aurrezki gordinak maila altua izan
arren, aurrekontu-emaitza ez da aproposena izango. Hori, kapital-sarrera eskasen ondorio da.
Finantziazio eta aurrekontuetako emaitza negatiboen premia duten urteak dira. Horrenbestez,
inbertsio errealak, eskura dagoen aurrezki garbiarekin, kanpoko finantziazioarekin eta dagoen
diruzaintzako soberakinarekin bakarrik finantza daitezke.
Karga finantzarioari dagokionean, puntu batek markatutako bi fase bereiz daitezke argi eta
garbi, hots, 2003. urtean pasibo finantzarioa eskuratu izana. Urte horretara arte, karga
finantzarioak desagertzeko joera du, urtez urte txikitzen doazen oso balio baxuekin. Hala ere,
ondoko bi urteetan karga finantzarioa %5 eta %6an kokatzen da hurrenez hurren. Karga
finantzarioak jasaten duen hazkuntza eman arren, balio horiek ez dute Udala kargatzen
finantzarioki.
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2001 ETA 2005 URTEEN ARTEKO GASTUEN EGITURA (4.1. TAULA)
GASTUAK
PERTSONAL GASTUAK
I. KAP.
ZERBITZUEN ETA ONDASUN ARRUNTEN GASTUII. KAP.
FINANTZA GASTUAK
III. KAP.
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
IV. KAP.
GASTU ARRUNTA GUZTIRA
INBERTSIO ERREALAK
VI. KAP.
KAPITAL TRANSFERENTZIAK
VII. KAP.
KAPITAL GASTUA GUZTIRA
GASTU EZ FINANTZARIOA GUZTIRA
AKTIBO FINANTZARIOAK
VIII. KAP.
PASIBO FINANTZARIOAK
IX. KAP.
GUZTIRA

2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

%21,50

%22,15

%25,94

%25,08

%21,79

%27,65

%32,27

%37,28

%33,79

%30,22

%1,42

%1,00

%1,05

%1,49

%1,37

%14,52

%15,82

%17,22

%16,98

%12,87

%65,10

%71,24

%81,48

%77,34

%66,26

%30,45

%22,87

%14,21

%16,63

%26,93

%2,03

%4,19

%2,53

%2,49

%2,31

%32,48

%27,06

%16,74

%19,13

%29,24

%97,58

%98,30

%98,22

%96,46

%95,50

%0,33

%0,06

%0,06

%0,10

%0,45

%2,09

%1,64

%1,72

%3,44

%4,05

%100,00

%100,00

%100,00

%100,00

%100,00

2.005
I. KAP.

2.004

II. KAP.
III. KAP.
IV. KAP.

2.003

VI. KAP.
VII. KAP.
VIII. KAP.

2.002

IX. KAP.

2.001
0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001 ETA 2005 URTEEN ARTEKO GASTU EZ FINANTZARIOEN EGITURA (4.2. TAULA)

I. KAP.
II. KAP.
III. KAP.
IV. KAP.
GASTU ARRUNTA GUZTIRA
VI. KAP.
VII. KAP.
KAPITAL GASTUA GUZTIRA
GASTU EZ FINANTZARIOA GUZTIRA

2.001

2.002

2.003

2.004

2.005

%22,04

%22,54

%26,41

%26,00

%22,82

%28,34

%32,83

%37,95

%35,03

%31,64

%1,46

%1,02

%1,07

%1,54

%1,44

%14,88

%16,09

%17,53

%17,60

%13,48

%66,72

%72,47

%82,96

%80,17

%69,38

%31,21

%23,26

%14,47

%17,24

%28,20

%2,08

%4,26

%2,57

%2,59

%2,42

%33,28

%27,53

%17,04

%19,83

%30,62

%100,00

%100,00

%100,00

%100,00

%100,00

2.005
2.004

I. KAP.
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2. 5. Presio fiskala
Toki-administrazio baten baliabideen guztizkoan oso elementu garrantzitsuak dira
zerga-jatorriko sarrerak. Hauek, Toki Ogasunak duen politika ekonomiko eta fiskaleko tresna
osatzen dute eta, euren autonomia finantzarioa gauzatzearen adierazpena suposatzen dute.
Zerga-politika jakin bat hartzeak, zuzenean, aurrezkia sortzeko gaitasunean eragingo du, eta
horrek, Hiri Antolamenduaren Plan Orokorrari baliabideak eskaintzeko Udalak duen gaitasuna
baldintzatuko du.
ZARAUZKO ESFORTZU FISKALA
2001
2002
2003
2004
2005
3.979.707 4.088.301 4.087.273 4.288.818 4.911.777
ZUZENEKO ZERGAK
243.823
415.253
133.308
154.889
462.278
ZEHARKAKO ZERGAK
TASAK
ETA
BESTELAKO
SARRERAK
3.294.584 3.252.466 3.493.728 3.554.827 4.610.802
SARRERA AUTONOMOAK
7.518.114 7.756.020 7.714.309 7.998.534 9.984.857
21.478
21.663
21.915
22.062
22.332
BIZTANLE KOP.
PRESIO FISKALA €/BIZTANLE
350,04 €
358,03 €
352,01 €
362,55 € 447,11 €
Kapitulu ekonomikoen arabera, “zuzeneko zergak” eta “tasak eta bestelako sarrerak”
nabarmentzen dira, baliabide autonomo ia guztiak eskaintzen dituztelako. Bi kapituluek oso
antzeko jokabidea erakusten dute: lehen etapan (2001-2004 epea) oso hazkuntza geldoa
ematen da, baina 2005. urtean izugarri bizkortzen da, %14,53 eta %29,71ko hazkuntza-tasekin,
hurrenez hurren.
Bestalde, zeharkako zergen kapituluak jokabide gorabeheratsua erakutsi du, toki-ekonomiari
lotutako zergak direlako eta, horrenbestez, hiriaren ziklo ekonomikoarekin lotuak daudelako.
Horrela, 2002. eta 2005. urteak besteetatik nabarmentzen direla ikusten dugu. Baina sarrera
hauek, sarrera arrunten artean hain garrantzi txikia dutenez, ez dugu gehiago sakonduko.
Biztanleen hazkuntza-tasari dagokionean, tasa hori %2ren azpiko baloretan dagoela ikusten
dugu. Epe osoan hazkuntza oso txikia da.
Hori guztia kontuan hartuta, egiazta dezakegu presio fiskala ez zela 2001-2004 epean aldatu,
baina 2005. urtean, “zuzeneko zergak” eta “tasak eta bestelako sarrerak” ataletan eman ziren
hazkuntzek eraginda, izugarri egin zuen gora.
2. 6. Udalaren inbertsio-jarduera
Azterlan-epe osoan zehar, Udalaren inbertsio-jarduera oso markatua geratu da, esperimentatu
duen kapital-kontuko defizit garrantzitsuagatik (3 eta 8 milioi euro arteko defizita).
Defizit horren zati handiena, kapital-sarrerarik ez egoteak eragin du. Horrek, Udalari, inbertsio
hauek, sortutako aurrezte garbiarekin eta aurrekontuko emaitza negatiboekin finantzatzera
behartu du, inbertsiora zuzendutako kreditu-finantziazioa zero izan delako bost urteetan.
Emaitza horiek guztiak hartuta, beste beharretara aplikatutako baliabideen premia, urtean 2
milioi euro inguruan dagoela ikusten dugu, 2003. eta 2004. urteak salbuetsita. Urte horietan
premia hori murriztu egiten dela ikusi dugu; hori, ordea, inbertsio errealei erantsitako kantitateak
murrizteak eragindako ondorioa da.
Horrenbestez, esan dezakegu udalak ez duela, egin nahi dituen inbertsioei aurre egiteko
nahikoa baliabideak sorraraziko dizkion berezko mekanismorik. Udalak egoera honetan
aurrezki garbia edo kanpoko finantziazioa derrigorrez behar du inbertsioei aurre egiteko;
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halaber finantziazio horiek beharrezkoak ditu, herriarentzako beharrezkoak ikusten dituen
inbertsio errealei aurre egin eta udalaren aurrekontuek emaitza negatiboak ez izateko.

2001
6.031.765
401.310
6.433.075
694.076

2002
4.627.273
848.036
5.475.309
875.521

2003
2.737.347
486.298
3.223.645
1.434.251

2004
3.388.358
508.169
3.896.527
102.473

2005
7.323.245
628.295
7.951.540
0

0

0

-7

0

1.059.600

694.076
414.601

875.521
517.835

1.434.244
10.760

102.473
167.054

1.059.600
1.029.792

DEFIZITA KAPITAL KONTUAGATIK

5.324.398

4.081.953

1.778.641

3.627.000

5.862.148

DEFIZITAREN FINANTZIAZIOA KAPITAL
KONTUAGATIK
AURREZKI GARBIA
INBERTSIORA ZUZENDUTAKO KREDITU
FINANTZIAZIOA

2.525.427

2.287.985

2.654.530

3.378.982

3.628.134

0

0

0

0

0

-2.798.971 -1.793.968

875.889

INBERTSIO ERREALAK
EMANDAKO KAPITAL TRANSFERENTZIAK
INBERTSIO PROGRAMAK
INBERTSIOAK BESTERENTZEA
AKTIBO FINANTZARIOEN ALDAKETA
GARBIA
AKTIBO FINANTZARIOEN ALDAKETA
GARBIA
JASOTAKO KAPITAL TRANSFERENTZIAK

BESTELAKO PREMIEI APLIKATUTAKO
BALIABIDEEN GEHIEGIZKOA/PREMIA

-248.018 -2.234.014

2. 7. Ondorioak
2001-2005 epean udal-ogasunak izandako eboluzio ekonomiko eta finantzarioaren analisiari
esker, hainbat ondorio atera daitezke. Ondorio hauek, Hiri Antolamenduaren Plan
Orokorrarentzako fondoak sortzeko tokiko gaitasuna zehazteko udal-ogasunaren gaur egungo
egoera laburtzen dute.
•

Sarrera arruntek goranzko joera mantendu dute, sarreren guztizkoarekiko duten
garrantziagatik “zuzeneko zergak”, “tasak eta bestelako sarrerak” eta “transferentzia
arrunten ondoriozko sarrerak” azpimarratzen ditugu. Horiek, sarrera arrunten %95
osatzen dute eta aurrekontu osoaren %90 baino gehiago (2003. urtean izan ezik. Urte
horretan pasibo finantzarioak eskuratu zituzten). Gainera, sarreretan egitura hau oso
sendo mantentzen da, ehuneko horiek aldatzen ez direlako, 2003. urtean izan ezik, eta
urteko aldaketak %5eko batez bestekoen gainetik daude.

•

Kapital-sarrerak tarteka igo eta tarteka jaitsi egin dira, joerako eboluzio homogeneoa
jarraitu gabe. Hala ere, handiegiak ez direnez ez dute garrantzirik. Hau, Udalaren hutsa
da, ez baitu inbertsioak finantzatzen laguntzeko nahikoa kapital-baliabiderik sortzen, eta
inbertsio horiek, neurri handi batean, aurrezki gordinak sortutako aurrezki garbiarekin
finantzatu behar dira.

•

Zarauzko Udalak, bere gastu arruntaren politika hedakorra jarraitu du, bereziki
“pertsonal-gastuak” eta “zerbitzuen eta ondasun arrunten gastuak” kapituluei
dagokienean. Gastu arruntaren hazkuntza-tasa handiek eta gastu ez finantzarioan duen
gero eta garrantzi handiagoak, udalaren gastuari zorroztasuna ematen diote.
Zorroztasun horrek, epe ertainera, udalaren gastua kontrolatzeko neurriak hartzen
zaildu dezake.
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•

Kapital-gastu ez finantzarioak gorabehera handiak izan ditu, inbertsio errealen bidezko
gastuetan ematen diren aldaketek izan lezaketen eraginez aparte inolako joera
aplikagarririk gabe. Gastu horiek, kapital-gastu ia osoa osatzen dute. Bestalde, inbertsio
errealek ez dute inolako parametrorik jarraitzen, baizik eta udalerriaren onura ekarriko
duten helburu politiko eta sozialak bilatzen dituzte, aurreko urteetako eboluzioa kontuan
hartu gabe.

•

Aurrezki garbi erabilgarria, sarrera eta gastu arrunten artean sortutako superabitak
eragiten du. Horri esker, kapital-kontuko defizit handia finantzatzera zuzenduko den
aurrezki garbiko maila lortuko dugu, kapital-sarrerak ez direlako nahikoak, gutxieneko
baldintzak beteko dituen inbertsio politika gauzatzeko. Hala eta guztiz ere, aurrezki
garbia nahikoa da kapital-kontuko defizita finantzatzeko, eta horrek, aldi berean,
kanpoko finantziazioaren beharra eragiten du, 2003. urtean gertatu zen moduan.

•

Beraz, Udalaren aurrekontu-dinamika, joera bera jarraitzen duten bi etapa diferentek
markatu dute, eta inflexio-puntua 2003. urtean dute. Lehen fasean aurrezki garbia
murriztu egiten da eta kapital-kontuko defizita handitu. Horren ondorioz, 2003. urtean,
kanpotik finantzatzeko premia eta inbertsio-politika eman ziren. 2003. urtetik aurrera,
aurrezki garbiko maila handitzeko joera dago, eta, aldi berean, kapital kontuko defizita
handitzeko ere. Hori, 2003. urtean eman zen aktibatze ekonomikoaren ondorio da. Hala
ere, likidezia-laguntza honek, aurrekontuen defizitak eragin ditu, gertatu diren
kapital-kontuko defizit handien ondorioz.

•

Herritarrari exijitutako ahalegin fiskala ez da aldatu 2005. urtera arte. Data horretan,
“zuzeneko zergak” eta “tasak eta bestelako sarrerak” kapituluetan gorakada handia
eman zen (%14,53 eta %29,71, hurrenez hurren). Horren ondorioz, presio fiskala 350360 €/biztanle izatetik, 2005eko 447 €/biztanle izatera pasatu zen.

•

Zarauzko Udalak egindako inbertsioak, nagusiki, aurrezki garbi erabilgarriarekin eta
aurrekontu-emaitza defizitarioekin finantzatu dituzte. Egoera honen ondorioz, kanpoko
finantziazioaren premia gero eta handiagoa da, kapital-kontuko defizita ezabatzen ez
bada. Horrek, zorpetze handiko edo diruzaintzako soberakina murrizteko posizio
finantzarioa eragiten du, eta horrekin, kapital-gastua finantzatzera bakarrik zuzendutako
zorpetze gordina, programa inbertitzaileaz eta zorraren zerbitzuaren ordainketaz
arduratzen da.
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3. INBERTSIOEN ESLEIPEN EKONOMIKOA PLAN OROKORREAN:
INBERTSIOTARAKO UDALAREN FINANTZIAZIO GAITASUNA
3. 1. Sarrera
Dokumentu hau, Zarauzko Udalak inbertsioak finantzatzeko gaitasunaren balioespena da, Plan
Orokorraren barne sartutako jarduerei aurre egiteko toki-ogasunak izango duen baliabideak
kontuan hartzeko.
Udalak, inbertsioak finantzatzeko gaitasunaren balioespena, Hiri Antolamenduaren Plan
Orokorraren azterlan sozioekonomikoaren elementu nagusietako bat da, Tokiko Entitateak
hartzen baitu bere gain plana gauzatzeko erantzukizuna.
Esleipen hauek, aurreko urteetan kapitulu diferenteen jokabidea kontuan hartuta kalkulatutako
balioespenak dira, eta horri, zenbait proiekturi aurre egiteak suposatzen duen gutxi
gorabeherako kostua erantsi diogu. Kostu hori, oso-osorik, bi laurtekoetan sartua dago. Zenbait
proiekturen garrantzia eta konplexutasuna kontuan hartuta, kopuruak errealitatean alda
daitezke, zortzi urteko epea hartzen duen azterlana delako hau. Azterlan honetan balioespenak
oso epe luzera egiten direnez, ezin da zenbait aldagaiek izan ditzaketen aurreikusi gabeko
aldaketak aurreikusi.
3. 2. Inbertsioen esleipen ekonomikoa Plan Orokorrean: inbertsiotan Udalaren
finantziazio-gaitasuna
Udaleko aurrekontuen zortzi urterako proiekzioa egitean, “Inbertsio-gaitasunaren ebaluazioa”
atalean adierazitako guztia izan behar dugu kontuan. Atal horretan, kapitulu diferenteen
jokabideen azterlan zorrotza egin dugu, aurrekontuen barne duten garrantziari dagokionean,
zein jasan duten eboluzioari dagokionean; halaber, eboluzio honek, denboran irauten duen
jokabide-arauren bat jarraitzen duen ala ez aztertu dugu.
3. 2. 1. Sarreren esleipen ekonomikoa
Sarreren kasuan, denboran zehar hazkuntzarako joera txikia eta iraunkorra jarraitzen duten
sarrera autonomoetarako (I. kap., II. kap. eta III. kap.) bi laurtekoetan ia etengabeko
hazkuntza-ehunekoak zehazten hasiko gara. Kapitulu bakoitzean ikusitako joera, bakoitzaren
idiosinkrasia kontuan hartuta, eta moderazio-arrazoiengatik puntu bat jaitsita, honako
hazkuntza-ehuneko hauek proposatzen ditugu:
•
•
•

Zuzeneko zergak: %4,50 lehen laurtekoan, eta %4,00 bigarrenean.
Zeharkako zergak: %5,00 bi laurtekoetan.
Tasak eta bestelako sarrerak: %7,00 lehen laurtekoan, eta %7,50 bigarrenean.

Transferentzia arruntetarako, azken urteetan izandako hazkuntza-ehunekoa handitu arren,
%7,50eko urtetik urterako gehikuntza, eta bi laurtekoetarako aldaketa-tasa bera proposatzen
dugu.
Ondare-sarreren kasurako, 300.000 euroko kopuru finkoa proposatuko dugu, aurrekontu
orokorraren barne garrantzi handirik ez duen parametroa izateagatik. Bertatik ezin da, jokabide
iraunkorreko araurik atera.
Bestalde, kapital-sarreretarako, oraingoz, bi laurtekoetarako kapital-transferentzietarako
hasieran 500.000 euroko kopurua soilik proposatuko dugu. Kopuru horri, esleipenen amaieran
emango zaizkion esleipen gehigarriak gehituko zaizkio. Eta inbertsio errealei dagokienean,
proposamena, esleipenaren amaieran egingo dugu.
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Aktibo finantzarioei ere 300.000 euroko kopuru finkoa esleituko dizkiegu bi laurtekoetan. Pasibo
finantzarioaren kasuan, esleipenaren amaieran ikusiko dugu kopururen bat eman behar zaion,
eta zenbat.
3. 2. 2. Gastuen esleipen ekonomikoa
Gastu arrunten kasuan, gastu hauetarako aldagaiak proposatzen hasiko gara. Sarrera arrunten
kasuan gertatzen den moduan, oso bloke finkatuak direnez, gastu arruntek ez dute
jokabide-aldaketa handiegirik.
Horrela, aurreko aurrekontuetako emaitzak irakurrita, eta kapitulu bakoitzaren tipologia ikusita,
honako aurreikuspen hauek proposatzen ditugu:
•
•
•
•

Pertsonal-gastuak: %6,00 lehen lauhilekorako, eta %6,50 bigarrenerako.
Zerbitzuen eta ondasun arrunten gastuak: %7,00 lehen lauhilekorako, eta %8,00
bigarrenerako.
Finantza-gastuak: hauek, pasibo finantzarioen mende daudenez, azkenean esleituko
dizkiegu, hasieran 400.000 euroko kopuru finkoarekin hasiko badira ere.
Transferentzia arruntak: aurreikusten zaila den aldagaia den arren, lehen laurtekoan
%4,00ko hazkuntza-tasa esleituko diogu, eta %3,00koa bigarrenean.

Kapital-gastuei dagokienean, proposamenak, esleipenaren amaierarako
kapital-transferentzietarako erabiliko diren 500.000 euroko kopurua izan ezik.

utziko

ditugu,

Aktibo finantzarioei 300.000 euroko kopuru finkoa esleituko diegu. Eta pasibo
finantzarioetarako, behin betiko esleipena finkatuko dugu, pasibo finantzarioen sarrerak
handitzen ditugun ala ez kontuan hartuta. Hala ere, oraingoz, hasierarako 1.400.000 euroko
kopurua proposatu dugu, 2003. urtean sartutako pasibo finantzarioa onbideratzeko.
3. 2.3. Finantza eta kapitaleko sarrera eta gastuen esleipen ekonomikoa
Lehendabizi, proiekzioa egingo dugun bi laurtekoetan egin daitezkeen hirigintza-jarduera
diferenteen kronograma aurkeztuko dugu atal honetan. Honako hirigintza-jarduera hauek dira:
Kortazar, Aldapeta, Inurritza, Salberdin, Irita, Salbide eta Hegoalde (azken honetatik,
jardueraren erdia bakarrik sartuko dugu). Bestalde, Errotaberri (bere azterlanaren parametroen
kontura) eta Astiko (ez sektorizatua) jarduerak ere aipatu behar dira. Honek ez du, jardueren
isla zuzena izan nahi; egoera hipotetikoak aztertu nahi ditu.
Ondoren, hasieran egin nahi dituzten hirigintza-jarduerak adierazten dira, eta aldamenean,
proiektu bakoitzaren kostuari buruz egindako kalkulua adierazten da. Kostu honen barne
sartzen dira lurzoruaren kostua, hirigintza-kudeaketaren kostua, eta/edo eraikuntzarena, kasu
bakoitzari dagokiona kontuan hartuta.
Gero, gastuen VI. eta VII. kapituluei eta sarreren VI. eta VII. kapituluei kopuruak esleitu beharko
zaizkie. Gastuen kasuan, hauek, dagokion proiektuaren hasieran sortuko dira, eta sarreren
kasuan amaieran sortuko dira. “Inbertsioen besterentzea” sarreren VI. kapituluaren kasuan,
hondakin-magnitude gisa balioko digu.

2007

2008

2009
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KORTAZAR - 23.000.000 €
ALDAPETA - 11.000.000 €
IÑURRITZA - 27.000.000 €
SALBERDIN - 235.000.000 €**
IRITA – 5.000.000 €
SALBIDE - 10.000.000 €
2011

2012
SALBERDIN - 235.000.000 €**

2013

2014

HEGOALDE - 125.000.000 €
Orduan, kronograma, lau urteko bi bloketan banatu dugula ikus dezakegu. Lehen laurtekoan
Kortazar, Aldapeta, Inurritza proiektuak, Salberdin, Irita eta Salbideren hasiera kokatzen ditugu,
eta bigarren laurtekoan gainerako proiektuak: Salberdinen amaiera, eta Hegoalde.
3. 2.3. Finantza eta kapitaleko sarrera eta gastuen esleipena lehen laurtekoan
Ondoren, kronograman jasotako jarduera bakoitza xehatuko dugu, labur-labur bakoitzaren
gastuen banaketa aztertuta, eta jarduera bakoitzaren premia finantzarioak xehatuta.
Kortazarren kasuan, 23 milioi euroko gastuak honako modu honetan esleituko ditugu:
• Kapital-transferentziak: 6,5 milioi euro 2007an.
• Inbertsio errealak: 6,5 milioi euro 2007an, 5 milioi euro 2008an, eta 5 milioi euro
2009an.
2007ko gastua arintzeko, kapital-transferentziako gastuari dagozkion inbertsio-ondasunen
besterentzearen ondoriozko sarrerak 6,5 milioi eurotan handituko ditugu. Horrela, pasibo
finantzarioetako sarreretarako 9,5 milioi euro behar ditugu (4,5 milioi 2007rako, eta 5 milioi
2008rako). Horrenbestez, 2007an 100.000 euro, eta 2008 eta 2009an 200.000 euroko
finantza-gastu gehigarriak eragingo dituzte. 2009an pasibo finantzarioa itzuliko da. Guztizko
sarrera eta gastuen arteko diferentziak, inbertsio errealen besterentzearen ondoriozko
sarrerekin koadratuko ditugu, hondar-baliokoak direlako.
Aldapetaren kasuan, 11 milioi euroko gastuak honako modu honetan esleituko ditugu:
• Inbertsio errealak: 6 milioi euro 2008an, eta 5 milioi euro 2009an.
Eragiketa honetan 2008. urtean pasibo finantzarioko 6 milioi euro sartu behar ditugu. Diru hori
2010. urtean itzuliko dute. Urte horretan hasiko baita eragiketa, pasibo finantzarioaren itzulpena
egiten hasteko nahiko inbertsio-ondasunen besterentze bidezko sarrerak eskaintzen. Pasibo
finantzario honek 150.000 euro inguruko finantza-gastuak eragingo ditu 2008, 2009 eta
2010ean.
Iñurritzaren kasuan, eragiketaren kostuaren 11 milioi euroko gastuak honako modu honetan
banatuko ditugu:
• Inbertsio errealak: 6 milioi euro 2008an, eta 5 milioi euro 2009an.
Gastuak ordaintzeko, Aldapetan bezala, 2008. urtean pasibo finantzarioen bitarteko 6 milioi
euro sartu behar ditugu. Diru hori 2010. urtean itzuliko dute. Urte horretan hasiko baita
eragiketa, pasibo finantzarioaren itzulpena egiten hasteko nahiko inbertsio-ondasunen
besterentze bidezko sarrerak eskaintzen. Pasibo finantzario honek 150.000 euro inguruko
finantza-gastuak eragingo ditu 2008, 2009 eta 2010ean.
2010. urtean egingo dituzten Irita eta Salbideko jarduerei dagokienean, kostua honela banatuko
da:
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• Inbertsio errealak: 5 milioi euro Iritarako, eta 10 milioi euro Salbiderako.
Bi eragiketa hauek, jada, aurreko jardueretan lortutako sarreren bitartez (batez ere
Kortazarrekoan) finantza ditzakegu, eta beraz, ez dugu kanpoko finantzaketara jo beharrik
izango eragiketa horiek bideragarri egiteko. Sarrerak, inbertsio-ondasunen desjabetze bidez
izango dira, eta 2010. urterako edo 2011.erako aurreikusiko dituzte.
Salberdinen kasuan, 235 milioi euroko gastuak honako modu honetan banatuko ditugu:
• Kapital-transferentziak: 20 milioi euro 2008an.
• Inbertsio errealak: 7 milioi euro 2008an, eta 28 milioi euro 2009an, 50 milioi euro 2010,
2011 eta 2012an, eta 30 milioi euro 2013an.
Alde batetik, gastu horri aurre egiteko, lehendabizi, 2008an 20 milioi euro emango ditugu
inbertsioen besterentzeko sarreretarako. Kopuru hori, Kapital-transferentzien bitarteko 20 milioi
euroko gastuari dagokio.
Bestalde, proiektu honi aurre egiteko, pasibo finantzario bidezko sarrerak erabili beharko
lirateke, 2008an 5 milioi euroko sarrerak, 2009an 3 milioi eurokoak, eta 2010ean 5 milioi
eurokoak lortuta. Kasu honetan finantziazioak 100.000 euro inguruko finantza-gastuak
eragingo ditu 2008an, 700.000 euro ingurukoak 2009an, eta 800.000 euro ingurukoak 2010ean.
Bestalde, 2010erako, jarduera honen ondasun errealen besterentze bidez, 15 milioi euro
inguruko sarrerak aurreikusi dituzte jada. Jarduera hau azterketako bigarren laurtekora ere
luzatuko da, hain zuzen ere 2013. urtera arte.
Hirigintza-jardueretan gastuak sarrerak baino lehen ematen dira beti. Horregatik, kanpoko
finantzazioa behar da jarduera ikuspegi finantzariotik egin ahal izateko. Datorren laurtekoaren
jardueretan, eginak egongo dira lehen laurtekoko proiektuetako inbertsio errealen
besterentzearen ondoriozko sarrerak, eta beharbada ez da kanpoko finantziazioaren beharrik
izango.
3. 2.3.2. Finantza eta kapitaleko sarrera eta gastuen esleipena bigarren laurtekoan
Bigarren laurtekoan Salberdinen amaiera eta Hegoalderen hasiera baino ez ditugu aztertuko.
Salberdinen kasuan, aurreko laurtekoan egindakoa hartu behar da kontuan. Laurteko
honetarako, honako gastu-premia hauek ditugu:
• Inbertsio errealak: 50 milioi euro 2011n eta beste 50 milioi euro 2012an, eta 30 milioi
euro 2013an.
Aurreko laurtekoan egindako Salberdini buruzko eragiketei esker, ondasun errealen
besterentze bidezko sarrerak ahalbidetuko dituzte, kontzeptu honengatik gainerako jardueren
sarrerekin batera, eragiketa diferenteak bukatzear dauden kasuan.
Hegoaldeko hastapenaren kasurako, 125 milioi euro inguruko gastuak kalkulatu dituzte, honako
modu honetan banatuak:
• Inbertsio errealak: 50 milioi euro 2013an, eta 75 milioi euro 2014an.
Sarrerak, inbertsio errealen besterentze bidez 2013 eta 2014 urteetan izango direla kalkulatu
dute.
Hasieran, kopuruak gehiegizkoak direla eta ez direla bideragarriak izango dirudi, baina kontuan
izan behar da, kasu guztietan, jarduera bakoitzerako aurrekontu orekatuak aurreikusi dituztela.
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3. 3. 2006. urteko aurrekontuari buruzko esleipen ekonomikoen proiekzioa
(IKUS 5. TAULA. SARRERA ETA GASTUEN AURREKONTUEN KALKULUA, 2006KO
AURREKONTUAN OINARRITUTA)
(IKUS 6. TAULA. AURREZTEKO GAITASUNAREN KALKULUA)
5. taulan ikus dezakegu, aurreko ataletan ezarritako esleipen ekonomikoak ezartzearen
ondoriozko emaitza.
Bat-batean emaitza azpimarragarriena, aurrekontu finkatuek gora egin dutela da, baina hori ez
da aurreikusi dituzten eta bertan zeuden proiektuak azterlaneko bi laurtekoetan sartu behar izan
dituzten jardueretarako aurrekontuan ezarritako kopuruak handitu izanaren ondorio.
Hirigintza-jardueretara zuzendutako kopuruen gehikuntza hauen ondorioz, kapitaleko sarrera
eta gastuei zuzendutako kapituluak asko handitzen dira; baina hauek, gizarte-jatorriko jarduerak
dira, eta ez dute inbertsiorako helburua bakarrik; izan ere, jarduera-ingurunearen gizarte eta
ekipamenduko etxebizitzak sustatzera zuzendutako jarduerak dira. Horrenbestez, modu
honetan jarduteko, aurrekontuen kapituluen banaketan aldaketa ekarriko duten balio hauek
dituzten jarduera-proiektuei aurre egin behar zaie.
“Inbertsio-gaitasunaren ebaluazioa” aipatutako atalean, sarrera gehienak sarrera arruntak ziren.
Bestalde, kapital-gastuak eta -sarrerak txikiak ziren, 26 eta 5 milioi euro hurrenez hurren 20012005 azterlan-epean. Horrek, batez beste, urtean 5,2 milioi euroko kapital-gastuak, eta milioi
bat euroko kapital-sarrerak ekartzen ditu. Kopuru horiek ikusita, udalerriak gauzatutako
hirigintza-jarduera eskasa izan dela edo ez dela jarduerarik eman esan daiteke. Jarduera
honek, ekar ditzakeen onura sozialez gain, udalerriak orain arte behar izan duen kanpoko
finantziazioari uko egiteko aukera eskaintzen digu, hirigintza-jarduerek, etorkizunean proiektuak
finantzatu ahal izateko, eta udalerriak dituen pasibo finantzarioak onbideratzeko nahikoa
diruzaintzako soberakina eragin dezaketelako.
Puntu honetan azpimarratu behar da inbertsio errealen desjabetze bidezko sarrerak ia ez direla
aurrekontuen hondakin-balio gisa erabili, eta balio kontserbadore eta oso baxuak eman
dizkigute, inbertsio errealetan gastuei eskaintzea kalkulatu duten kantitateak kontuan hartuta.
Lehen laurtekoan 152 milioi euroko kapital-gastuak eman dira, kalkulatutako kapital-sarrerak
105 milioi euro bakarrik izan direnean. Bigarren laurtekoan 257 milioi euroko kapital-gastuak
dira, eta kalkulatutako kapital-sarrerak, berriz, 282,5 milioi euro bakarrik.
Kapital-sarreretarako ezarritako beheranzko balioespen hauek horrela kalkulatu dituzte. Izan
ere, aurrekontu orekatuetara mugatzen gara, eta inbertsio errealen besterentze bidezko
sarreren kapitulua hondakin gisa erabili dugu, hirigintza-jarduerei errentagarritasun-balioak
emateko edozein aukera ezabatuta. Hori ez dator bat, proiektu bakoitzaren azterlanetan banaka
egindako balioespenekin. Kapital-kontuen defizita, sarrera eta gastu arrunten kontuek
eragindako aurrezki gordinak eraginda, kapital-kontu horien hondakin-izaeraren ondorioz
ematen da.
Lehen laurteko kontuen defizit nagusia ematen da, udal-jarduerak, zenbait kasutan,
kontzeptuagatik defizitarioak direlako ekonomikoki (hobekuntza gizarte- eta udal-zerbitzuetan
ematen delako), kontraprestazio zuzenik gabeko udal-erabileretan hobekuntzak ekartzeko
direlako, eta sarrerak, ematen direnean, gastuak hasi ondoren heltzen direlako. Horregatik,
lehen laurtekoan kanpoko finantziaziora jo behar da, udalerriak berak, kanpoko laguntzarik
gabe, ezingo liekeelako lehen lanak hasteko beharrezko gastuei aurre egin. Bigarren laurtekoan
udalerriak sortuko luke bere eragiketak finantzatzeko eta lehen laurtekoan behar izan zuen
finantziazioa itzultzeko nahikoa fluxu.
Horrela, 6. taulan ikus daiteke aurrezki gordina, hau da, sarrera arrunten eta gastu arrunten
arteko diferentzia beti positiboa dela, 3 eta 5 milioi euro bitartekoa. Halaber, aurrezki gordinaren
maila %10 eta %15 bitartekoa da, 2001-2005 epean %15 eta %20 bitartean zegoenean. Hori
hala ulertzen da, proiektuari eman nahi izan diogun izaera kontserbatzaileagatik.
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Aurrezki garbiari dagokionean, aipatu behar da kalkulatutako proiekzioa honela egin dela: lehen
proiektuen hasierako gastuei aurre egiteko beharrezko kanpoko finantziazioa,
gabezia-denboraldi batekin jarduera amaitu arte egiten zen, eta data horretan osorik itzultzen
zen. Horrela, baldintza horiek kontuan hartuta, zor hauek itzultzen dituzten 2009, 2010, 2011
eta 2012. urteetan, aurrezki garbia negatiboa da, bai eta aurrezki garbiaren maila ere. Baina
hori isolatuta eta kontrolatuta egiten da, izan ere, hirigintza-jarduerak gauzatu ahal izateko
kanpoko finantziazioa erabiltzea zentzuzkoa da, proiektuak irauten duen bitartean egiten bada
bakarrik; proiektu bat gauzatzeko erabili behar delako, eta ez, egiturazko finantza-premiak
arintzeko. Bestalde, aurrezki garbia 2013-2014 (%11) epean 2007-2008 (%8-6) epean baino
handiagoa dela ikusten dugu.
Beraz, hiru fase diferente ikus ditzakegu:
1. 2007-2008 epean, aurrezki garbiko maila %8,60 eta %6,71 bitartean dago, fase
honetan pasibo finantzarioak lortzen direla pentsatu arren, 2009 eta 2010a arte
itzultzen ez direlako. Horrela, 2003an eskuratutako zorraren amortizazioa baino ez
dugu itzultzen. Beraz, iraganean izandako pasibo finantzarioen amortizazioa kentzeko
moduko aurrezki gordina dugu.
2. 2009-2012 epean, aurrezki garbiko mailak balio negatiboak hartzen ditu. Hori, lehen
proiektuen hasieran eskuratutako pasibo finantzarioak osorik itzuli direlako ulertzen da.
Lehen azaldu dugu balio negatibo hauek aldi baterako direla eta ez dutela zertan
diferentziarik adierazten, inbertsio errealak besterentzearen ondoriozko sarreren zati
baten helburu, sortu zirenerako
proiektuei aurre egiteko eragindako pasibo
finantzarioak amortizatzea delako.
3. 2013-2014 epean, aurrezki garbiaren maila %11ren inguruko balioetan dago. Balio
horiek positibo izango dira berriz, lehen laurtekoan egindako proiektuen bitartez,
bigarren laurtekoko proiektuei aurre egiteko beharrezko gastuak ordaintzeko nahikoa
soberakin izango delako. Bestalde, laurteko honetan aurrezki garbiaren maila 20012005 epean baino txikiagoa da, sarrera arrunten kalkuluak modu kontserbadorean egin
ditugulako.
Orain arte ikusi ahal izan dugu udalak ez duela, egin nahi dituen inbertsioei aurre egiteko
nahikoa baliabideak sorraraziko dizkion berezko mekanismorik. Udalak egoera honetan
aurrezki garbia edo kanpoko finantziazioa derrigorrez behar du inbertsioei aurre egiteko;
halaber finantziazio horiek beharrezkoak ditu, herriarentzako beharrezkoak ikusten dituen
inbertsio errealei aurre egin eta udalaren aurrekontuek emaitza negatiboak ez izateko. 20072014 urteetarako proiekzio honetan, udal-inbertsioak antolatzeko modu bat egiten saiatu gara.
Bertan, udal-inbertsioak ez dira sarrera eta gastu arrunten kontura finantzatuko, eta
kapital-gastu eta -sarrerek lehen ez zuten independentzia ekonomikoa eta finantzarioa izango
dute. Lehen ez ziren independenteak, inbertsioei finantzarioki aurre egiteko sortutako aurrezki
garbiaren mende zeudelako.
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Eranskina. Zarauzko udalerriko zenbait antolamendu-eremuren bideragarritasun
ekonomikoko azterlana

Eranskin honetan, Zarauzko Hiri Antolamenduaren Plan Orokorraren Ordenantzako Esparruen
2. Liburukian aipatutako zenbait eremutarako kalkulatutako bideragarritasun ekonomikoa
aurkezten dugu.
Txosten hauen helburua ez da jarduera bakoitzaren aurreikuspen ekonomikoa; bertan, jarduera
bakoitzak bere aldetik, eta baldintza normaletan, eragin ditzaketen mugimendu finantzario eta
ekonomikoen ikuspegi orokorra eman nahi dute, modu horretan bakoitzaren
bideragarritasun-baldintza egiaztatzeko.
Eranskin honetan aztertutako esparruak:
•

2-2 eremua. ALDAPETA

•

6-4 eremua. SALBIDE ZAHARRA

•

12-3 eremua. KORTAZAR

•

13-3. eremua IÑURRITZA

•

10-2. eremua. SALBERDIN

•

16. eremua. HEGOALDE

•

17-2. eremua. IRITA

•

1. sektorea. ERROTABERRI

2-2 eremua. ALDAPETA
Honako sustapen hauek egiteko aukera aztertu dugu:
BOEko 20 etxebizitza, 100 m2-koak.
1,7 prezio finkatua duten 28 etxebizitza, 100 m2-koak.
Etxebizitza libretan 52 garaje-plaza (marra).
BOEtan 20 garaje-plaza.
72 trasteleku libre.
BOEko 20 trasteleku.
Honako salmenta-prezio hauek kalkulatu dituzte:
BOEko 20 etxebizitza, 100 m2-koak (1.016€/m2).
.................................................................101.641,00 €
1,7 prezio finkatua duten 28 etxebizitza, 100 m2-koak (1.728€/m2).
.................................................................172.789,00 €
Etxebizitza libretan 52 garaje-plaza (marra)..........................................................24.750,00 €
BOEtan 20 garaje-plaza..........................................10.301,00 €
72 trasteleku libre
..........................................................................................................2.840,00 €
BOEko 20 trasteleku
...........................................................................................................5.625,00 €
Horrenbestez, sustapenean guztira 8.715.836,00 € inguruko sarrerak kalkulatzen ditugu.
Lurzoruaren kostua 218.125,59 € ingurukoa izatea kalkulatzen dugu. Kopuru horri Udalari
dagokion %10, eta jabariaren transmisioari, ITP, notariotzako eta jabetza-erregistroko gastuei
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dagokien %6 gehitu behar zaizkio. Horrenbestez, lurzoruaren behin betiko kostua 255.207,00
€koa da.
Obra gauzatzeko kostua kalkulatzeko, honako parametro hauek finkatu ditugu:
BOEko etxebizitzen eraikuntza.................................................................................871 €/m2
1,7 prezioa finkatu duten etxebizitzen eraikuntza.......................................................955 €/m2
etxebizitza libreko garaje-plazen (marra) eraikuntza.......................................................402 €/m2
BOEko etxebizitzetako garaje-plazen eraikuntza.............................................................335 €/m2
trasteleku libreen eraikuntza............................................................................................402 €/m2
BOEko trastelekuen eraikuntza........................................................................................335 €/m2
Urbanizaziorako, guztira, 1.300.000 €ko kostua kalkulatu dugu. Horrenbestez, obra gauzatzeko
eta sustapena urbanizatzeko kostua, guztira, 6.829.272,00 €koa da.
Zerbitzu-sariei eta lizentziei dagokienean, honako kostu hauek kalkulatu ditugu:
Arkitektoa...............................................................................................................57.600,00 €
Aparejadorea.........................................................................................................43.200,00 €
Lizentziak............................................................................................................276.464,00 €
Obra Berriko Deklarazioa......................................................................................34.146,00 €
Notariotza eta Obra Berriko Deklarazioaren erregistroa.......................................13.658,00 €
Lursailak banantzea...............................................................................................34.146,00 €
Horrenbestez, zerbitzu-sariek eta lizentziek, guztira, 459.215,00 €ko kostua dute.
Bestalde, honako gastu hauek aurreikusten ditugu:
Obra-zuzendaritza eta -jarraipena........................................................................300.546,00 €
Finantza-gastuak (3.600 €/etxebizitza).................................................................172.800,00 €
Aseguruak (eraikuntza eta urbanizazioko kostuaren %1).....................................68.293,00 €
Erreklamazioak eta kalteak (sustapenaren sarreren %1)......................................87.158,00 €
Bestelakoak eta aurreikusigabeak .........................................................................57.600,00 €
Horrenbestez, sustapenak, guztira, 8.230.091,00 €ko kostua du eta, beraz, sustapenarentzako
485.744,00 €ko mozkina emango da.

6-4 eremua. SALBIDE ZAHARRA
Eremu honek, 4.216 m2 - 1.700 m2 arteko guztizko azalera du. Neurri horiek kontuan hartuta,
honako sustapen hauek kalkulatu ditugu:
• 28 etxebizitza kolektibo libre, 100 m2-koak.
•
garaje libreko 28plaza (marra).
• 28 trasteleku libre.
• 500 m2 lokal komertzialetarako.
Horrela, honako sarrera hauek kalkulatu ditugu:
• 28 etxebizitza kolektibo libre, 100 m2-koak (3.906
€/m2)..........................................10.937.500 €
• Garaje libreko 28 plaza (marra) (22.500
€/plaza).....................................................630.000 €
• 28 trasteleku libre (5.625
€/trastelekua)....................................................................157.501 €
• 500 m2 lokal komertzialetarako (1.800
€/m2)...........................................................900.000 €
Datu hauek kontuan hartuta, sustapenak, guztira, 12.625.001 €ko sarrerak izango dituela
kalkulatu dugu.
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Bestalde, lurzoruak 3.870.506 € balio dituela kalkulatu dugu. Zenbateko horri, udalari dagokion
%10a, eta notariotzako eta erregistroko gastuak eta jabariaren transmisioaren %6a eransten
dizkiogu. Horrela, lurzoruan guztira 4.528.492 €ko gastua kalkulatu dugu.
Obra gauzatzeko kostua kalkulatzeko, honako parametro hauek finkatu ditugu:
• etxebizitza kolektibo libreen eraikuntza................1.072 €/m2.........................3.001.600 €
• garaje libreen eraikuntza (marra).............................402 €/m2............................337.680 €
• trasteleku libreen eraikuntza....................................402 €/m2..............................90.048 €
• lokal komertzialen eraikuntza.............................402 €/m2............................201.000 €
• urbanizazio zuzena.............................................................................................938.880 €
Hau guztia hartuta, obra gauzatu eta urbanizatzeko 4.569.208 €ko gastuak ditugu guztira .
Zerbitzu-sari eta lizentzietako gastuetarako, honako kopuru hauek kalkulatu ditugu:
Arkitektoa...................................................................................................................33.600 €
Aparejadorea..............................................................................................................25.200 €
Lizentziak..................................................................................................................181.516 €
Obra Berriko Deklarazioa............................................................................................22.846 €
Notariotza eta Obra Berriko Deklarazioaren erregistroa...............................................9.138 €
Lursailak banantzea...................................................................................................22.846 €
Horrenbestez, zerbitzu-sariek eta lizentziek, guztira, 295.147 €ko kostua dute.
Bestalde, honako gastu hauek aurreikusten ditugu:
Obra-zuzendaritza eta -jarraipena...........................................................................289.246 €
Finantza-gastuak (3.600 €/etxebizitza)....................................................................100.800 €
Aseguruak (eraikuntza eta urbanizazioko kostuaren %1)..........................................45.692 €
Erreklamazioak eta kalteak (guztizko sarreren %1).................................................126.250 €
Bestelakoak eta aurreikusigabeak (1200 €/etxebizitza) ............................................33.600 €
Aurreko guztia kontuan hartuta, sustapenaren guztizko gastuak 9.988.435 €koak dira. Horrek,
zergen aurreko sustapenerako 2.636.566 €ko mozkina suposatuko luke.

12-3 eremua. KORTAZAR
Eremu honek, 4.750 m2-ko guztizko azalera konputagarria du. Neurri horiek kontuan hartuta,
honako sustapen hauek egiteko aukera balioetsi dugu:
BOEko 65 etxebizitza, 76,92 m2-koak.
1,7 prezio finkatua duten 65 etxebizitza, 115,38 m2-koak.
BOEko 130 garaje-plaza.
BOEko 130 trasteleku.
2.500 m2 lokal komertzialetarako.
Horrela, honako salmenta-prezio hauek kalkulatu ditugu:
BOEko 65 etxebizitza, 76,92 m2-koak (1.016€/m2). .............................................78.185,00 €
1,7 prezio finkatua duten 65 etxebizitza, 115,38 m2-koak (1.728€/m2). .............199.372,00 €
BOEko 130 garaje (355 €/m2)...............................................................................10.301,00 €
BOEko 130 trasteleku (855 €/m2)...........................................................................6.842, 00 €
2.500 m2 lokal komertzialetarako (1.800 €/m2)..................4.500.000,00 € (lokal guztiak)
Datu hauek kontuan hartuta, sustapenak, guztira, 24.815.952,00 €ko sarrerak izango dituela
kalkulatu dugu.
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Bestalde, lurzoruak 5.235.834, 00 € balio dituela kalkulatu dugu. Zenbateko horri, udalari
dagokion %10a, eta notariotzako eta erregistroko gastuak eta jabariaren transmisioaren %6a
eransten dizkiogu. Horrela, lurzoruan, guztira, 6.125.926,00 €ko gastua kalkulatu dugu.
Obra gauzatzeko kostua kalkulatzeko, honako parametro hauek finkatu ditugu:
BOEko etxebizitzen eraikuntza......................................871 €/m2....................4.355.000,00 €
1,7 prezioa finkatu duten etxebizitzen eraikuntza...........955 €/m2..................7.126.500,00 €
BOEko garajeen eraikuntza..........................................335 €/m2....................1.306.500,00 €
BOEko trastelekuen eraikuntza.....................................335 €/m2.......................348.400,00 €
lokal komertzialen eraikuntza................................402 €/m2............................1.005.000,00 €
urbanizazio zuzena.............................................................................................335.725,36 €
Hau guztia hartuta, obra gauzatu eta urbanizatzeko, guztira, 14.513.125,00 €ko gastuak ditugu.
Zerbitzu-sari eta lizentzietako gastuetarako, honako kopuru hauek kalkulatu ditugu:
Arkitektoa............................................................................................................156.000,00 €
Aparejadorea.......................................................................................................117.000,00 €
Lizentziak............................................................................................................708.870,00 €
Obra Berriko Deklarazioa......................................................................................72.566,00 €
Notariotza eta Obra Berriko Deklarazioaren erregistroa.......................................29.026,00 €
Lursailak banantzea..............................................................................................72.566,00 €
Horrenbestez, zerbitzu-sariek eta lizentziek, guztira, 1.156.028,00 €ko kostua dute.
Bestalde, honako gastu hauek aurreikusten ditugu:
Obra-zuzendaritza eta -jarraipena.......................................................................338.966,00 €
Finantza-gastuak (3.600 €/etxebizitza)................................................................468.000,00 €
Aseguruak (eraikuntza eta urbanizazioko kostuaren %1)....................................145.131,00 €
Erreklamazioak eta kalteak (1.200 €/etxebizitza).................................................156.000,00 €
Bestelakoak eta aurreikusigabeak (sarreren %1)...............................................248.160,00 €
Aurreko datu guztiak kontuan hartuta, sustapenaren guztizko gastuak 23.151.335,00 €koak dira.
Horrek, zergen aurreko sustapenerako 1.664.617,00 €ko mozkina suposatuko luke.

13-3. eremua IÑURRITZA
Eremu honetan 30.000 m2 inguruko guztizko azalera dugu. Bertan, 105 m2-ko 72 etxebizitza
libre kolektibo sustatzeko aukera balioetsi dugu. Bestalde, 108 garaje-plaza libre, 72 trasteleku
eta 1.680 m2 lokal komertzialak eraikitzeko aukera balioetsi dugu.
Horrela, honako sarrera hauek kalkulatu ditugu:
72 etxebizitza kolektibo libre, 105 m2-koak (3.906 €/m2)...................................29.531.250 €
108 garaje libre (22.500 €/plaza)...........................................................................2.430.000 €
72 trasteleku libre (5.625 €/trastelekua)....................................................................405.003 €
1.680 m2 lokal komertzialetarako (1.800 €/m2).....................................................3.024.000 €
Datu hauek kontuan hartuta, sustapenak, guztira, 35.390.253 €ko sarrerak izango dituela
kalkulatu dugu.
Bestalde, lurzoruak 3.554.415 € balio dituela kalkulatu dugu. Zenbateko horri, udalari dagokion
%10a, eta notariotzako eta erregistroko gastuak eta jabariaren transmisioaren %6a eransten
dizkiogu. Horrela, lurzoruan guztira 4.158.665 €ko gastua kalkulatu dugu.
Obra gauzatzeko kostua kalkulatzeko, honako parametro hauek finkatu ditugu:
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etxebizitza kolektibo libreen eraikuntza.......................1.072 €/m2.........................8.104.320 €
garaje libreen eraikuntza...............................................402 €/m2..........................1.302.480 €
trasteleku libreen eraikuntza..........................................402 €/m2............................231.552 €
lokal komertzialen eraikuntza........................................402 €/m2............................675.360 €
urbanizazio zuzena..............................................................................................11.088.439 €
Hau guztia hartuta, obra gauzatu eta urbanizatzeko guztira 21.402.152 €ko gastuak ditugu.
Zerbitzu-sari eta lizentzietako gastuetarako, honako kopuru hauek kalkulatu ditugu:
Arkitektoa...................................................................................................................86.400 €
Aparejadorea...............................................................................................................64.800 €
Lizentziak..................................................................................................................515.686 €
Obra Berriko Deklarazioa.........................................................................................107.011 €
Notariotza eta Obra Berriko Deklarazioaren erregistroa............................................42.804 €
Lursailak banantzea.................................................................................................107.011 €
Horrenbestez, zerbitzu-sariek eta lizentziek, guztira, 923.711 €ko kostua dute.
Bestalde, honako gastu hauek aurreikusten ditugu:
Obra-zuzendaritza eta -jarraipena............................................................................373.411 €
Finantza-gastuak (3.600 €/etxebizitza)....................................................................259.200 €
Aseguruak (eraikuntza eta urbanizazioko kostuaren %1).........................................214.022 €
Erreklamazioak eta kalteak (guztizko sarreren %1).................................................353.903 €
Bestelakoak eta aurreikusigabeak (1200 €/etxebizitza) ............................................86.400 €
Aurreko guztia kontuan hartuta, sustapenaren guztizko gastuak 27.771.463 €koak dira. Horrek,
zergen aurreko sustapenerako 7.618.790 €ko mozkina suposatuko luke.

10-2. eremua. SALBERDIN
Eremu honek, 80.000 m2 inguruko guztizko azalera du. Neurri horiek kontuan hartuta, honako
sustapen hauek kalkulatu ditugu:
BOEko 212 etxebizitza, 90 m2-koak.
1,7 prezio finkatua duten 194 etxebizitza, 98 m2-koak.
2,5 prezio finkatua duten 194 etxebizitza, 98 m2-koak.
330 etxebizitza kolektibo libre, 115 m2-koak.
BOEko 212 garaje-plaza.
garaje libreko 592 plaza (marra).
garaje libreko 592 plaza (itxia).
BOEko 212 trasteleku.
718 trasteleku libre.
BOEko 212 trasteleku.
9.900 m2 lokal komertzialetarako.
Horrela, honako sarrera hauek kalkulatu ditugu:
BOEko 212 etxebizitza, 90 m2-koak (1.160,64 €/m2). ........................................22.145.011 €
1,7 prezio finkatua duten 194 etxebizitza, 98 m2-koak (1.874,43 €/m2). ...........35.636.663 €
2,5 prezio finkatua duten 194 etxebizitza, 98 m2-koak (2.756,51 €/m2). ...........52.406.768 €
330 etxebizitza kolektibo libre, 115 m2-koak (4.023,44 €/m2)..........................152.689.548 €
BOEko 212 garaje-plaza (10.693 €/plaza)............................................................2.266.829 €
Garaje libreko 592 plaza (marra) (23.175 €/plaza)..............................................15.091.560 €
Garaje libreko 592 plaza (itxia) (28.892 €/plaza).................................................17.103.768 €
BOEko 212 trasteleku (2.950 €/trastelekua)............................................................625.332 €
718 trasteleku libre (5.794 €/trastelekua)..............................................................4.159.920 €
9.900 m2 lokal komertzialetarako (1.854 €/m2)...................................................18.354.600 €

24

BUFETE MIRAVED, MUJIKA, PALACIO & ASOCIADOS, S.L.

Datu hauek kontuan hartuta, sustapenak, guztira, 320.479.999 €ko sarrerak izango dituela
kalkulatu dugu.
Bestalde, lurzoruak 69.767.925 € balio dituela kalkulatu dugu. Zenbateko horri, udalari dagokion
%10a, eta notariotzako eta erregistroko gastuak eta jabariaren transmisioaren %6a eransten
dizkiogu. Horrela, lurzoruaren guztizko balioa 81.628.472 €tan kalkulatu dugu.
Obra gauzatzeko kostua kalkulatzeko, honako parametro hauek finkatu ditugu:
BOEko etxebizitzen eraikuntza......................................871 €/m2.......................16.618.680 €
1,7 prezioa finkatu duten etxebizitzen eraikuntza..........955 €/m2.......................18.156.460 €
2,5 prezioa finkatu duten etxebizitzen eraikuntza..........955 €/m2.......................18.156.460 €
etxebizitza libreen eraikuntza.....................................1.072 €/m2.......................40.682.400 €
BOEko garajeen eraikuntza ..........................................335 €/m2.........................2.059.580 €
garaje libreen eraikuntza (marra)..................................402 €/m2.........................7.853.472 €
garaje libreen eraikuntza (itxia).....................................469 €/m2.........................9.162.384 €
BOEko trastelekuen eraikuntza......................................335 €/m2............................568.160 €
trasteleku libreen eraikuntza..........................................402 €/m2.........................2.039.088 €
lokal komertzialen eraikuntza........................................402 €/m2..........................3.979.800 €
urbanizazio zuzena...........................................................................................54.134768 €
Hau guztia hartuta, obra gauzatu eta urbanizatzeko, guztira, 173.681.252 €ko gastuak ditugu.
Zerbitzu-sari eta lizentzietako gastuetarako, honako kopuru hauek kalkulatu ditugu:
Arkitektoa..............................................................................................................1.116.000 €
Aparejadorea............................................................................................................837.000 €
Lizentziak...............................................................................................................5.977.324 €
Obra Berriko Deklarazioa......................................................................................1.736.812 €
Notariotza eta Obra Berriko Deklarazioaren erregistroa...........................................694.725 €
Lursailak banantzea...............................................................................................1.736.812 €
Horrenbestez, zerbitzu-sariek eta lizentziek, guztira, 12.098.674 €ko kostua dute.
Bestalde, honako gastu hauek aurreikusten ditugu:
Obra-zuzendaritza eta -jarraipena.........................................................................2.092.012 €
Finantza-gastuak (3.600 €/etxebizitza).................................................................3.348.000 €
Aseguruak (eraikuntza eta urbanizazioko kostuaren %1).....................................1.736.812 €
Erreklamazioak eta kalteak (guztizko sarreren %1)..............................................3.204.800 €
Bestelakoak eta aurreikusigabeak (1200 €/etxebizitza).........................................1.116.000 €
Aurreko guztia kontuan hartuta, sustapenaren guztizko gastuak 278.906.024 €koak dira. Horrek,
zergen aurreko sustapenerako 41.573.976 €ko mozkina suposatuko luke, hau da, zergen
aurretik %14,91ko mozkin-marjina.

16. eremua. HEGOALDE
Eremu honek, 133.000 m2 inguruko guztizko azalera du. Neurri horiek kontuan hartuta, honako
sustapen hauek kalkulatu ditugu:
BOEko 200 etxebizitza, 120 m2-koak.
1,7 prezio finkatua duten 300 etxebizitza, 120 m2-koak.
500 etxebizitza kolektibo libre, 120 m2-koak.
BOEko 200 garaje-plaza.
garaje libreko 650 plaza (marra).
garaje libreko 650 plaza (itxia).
BOEko 200 trasteleku.
800 trasteleku libre.
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17.000 m2 lokal komertzialetarako.
Horrela, honako sarrera hauek kalkulatu ditugu:
BOEko 200 etxebizitza, 120 m2-koak (1.016€/m2). ............................................24.393.750 €
1,7 prezio finkatua duten 300 etxebizitza, 120 m2-koak (1.728€/m2). ................62.204.063 €
500 etxebizitza kolektibo libre, 120 m2-koak (3.906 €/m2)................................234.375.000 €
BOEko 200 garaje-plaza (10.301 €/plaza)............................................................2.060.223 €
Garaje libreko 650 plaza (marra) (22.500 €/plaza)..............................................14.625.000 €
Garaje libreko 650 plaza (itxia) (28.050 €/plaza).................................................18.232.500 €
BOEko 200 trasteleku (6.842 €/trastelekua)..........................................................1.368.336 €
800 trasteleku libre (5.625 €/trastelekua)..............................................................4.500.032 €
17.000 m2 lokal komertzialetarako (1.800 €/m2).................................................30.600.000 €
Datu hauek kontuan hartuta, sustapenak, guztira, 392.358.904 €ko sarrerak izango dituela
kalkulatu dugu.
Bestalde, lurzoruak 68.012.454 € balio dituela kalkulatu dugu. Zenbateko horri, udalari dagokion
%10a, eta notariotzako eta erregistroko gastuak eta jabariaren transmisioaren %6a eransten
dizkiogu. Horrela, lurzoruan guztira 79.574.571 €ko gastua kalkulatu dugu.
Obra gauzatzeko kostua kalkulatzeko, honako parametro hauek finkatu ditugu:
BOEko etxebizitzen eraikuntza......................................871 €/m2.......................20.904.000 €
1,7 prezioa finkatu duten etxebizitzen eraikuntza..........955 €/m2.......................34.380.000 €
etxebizitza kolektibo libreen eraikuntza.....................1.072 €/m2........................64.320.000 €
BOEko garajeen eraikuntza ..........................................335 €/m2.........................1.943.000 €
garaje libreen eraikuntza (marra)...................................402 €/m2.........................7.839.000 €
garaje libreen eraikuntza (itxia)......................................469 €/m2.......................10.060.050 €
BOEko trastelekuen eraikuntza......................................335 €/m2............................536.000 €
trasteleku libreen eraikuntza..........................................402 €/m2.........................2.572.800 €
lokal komertzialen eraikuntza........................................402 €/m2..........................6.834.000 €
urbanizazio zuzena.............................................................................................46.569.903 €
Hau guztia hartuta, obra gauzatu eta urbanizatzeko, guztira, 195.958.753 €ko gastuak ditugu.
Zerbitzu-sari eta lizentzietako gastuetarako, honako kopuru hauek kalkulatu ditugu:
Arkitektoa..............................................................................................................1.200.000 €
Aparejadorea...........................................................................................................900.000 €
Lizentziak..............................................................................................................7.469.443 €
Obra Berriko Deklarazioa...................................................................................... 979.794 €
Notariotza eta Obra Berriko Deklarazioaren erregistroa..........................................391.918 €
Lursailak banantzea.................................................................................................979.794 €
Horrenbestez, zerbitzu-sariek eta lizentziek, guztira, 11.920.948 €ko kostua dute.
Bestalde, honako gastu hauek aurreikusten ditugu:
Obra-zuzendaritza eta -jarraipena.........................................................................1.246.194 €
Finantza-gastuak (3.600 €/etxebizitza).................................................................3.600.000 €
Aseguruak (eraikuntza eta urbanizazioko kostuaren %1).....................................1.959.588 €
Erreklamazioak eta kalteak (guztizko sarreren %1)..............................................3.923.589 €
Bestelakoak eta aurreikusigabeak (1200 €/etxebizitza).........................................1.200.000 €
Aurreko guztia kontuan hartuta, sustapenaren guztizko gastuak 299.383.642 €koak dira. Horrek,
zergen aurreko sustapenerako 92.975.262 €ko mozkina suposatuko luke.
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17-2. eremua. IRITA
Eremu honen, 61.000 m2 inguruko guztizko azalera du, eta bertan honako eraikuntzak
aurreikusi ditugu:
Hotel-erabilera............................................................................................................3.300 m2
Hirugarren sektoreko erabilera eta erabilera produktiboa........................................40.870 m2
Garaje-plazak.............................................................................................................3.725 m2
Horrela, honako sarrera hauek kalkulatu ditugu:
Hotel-erabilera (2.700 €/m2)..................................................................................8.910.000 €
Hirugarren sektoreko erabilera eta erabilera produktiboa (1.900 €/m2)..............77.653.000 €
Garaje-plazak (600 €/m2)....................................................................................22.366.800 €
Datu hauek kontuan hartuta, guztira, 108.929.000 €ko sarrerak izango direla kalkulatu dugu.
Bestalde, lurzoruak 24.000.000 € balio dituela kalkulatu dugu. Zenbateko horri, udalari dagokion
%10a, eta notariotzako eta erregistroko gastuak eta jabariaren transmisioaren %6a eransten
dizkiogu. Horrenbestez, lurzoruan guztizko gastua 28.080.000 €koa da.
Obra gauzatzeko kostua kalkulatzeko, honako parametro hauek finkatu ditugu:
hotel-erabilerako eraikuntza........................................1.000 €/m2.........................3.300.000 €
hirugarren
sektoreko
erabilera
eta
erabilera
produktiboko
eraikuntza...955
€/m2................39.030.850 €
garaje-plazen eraikuntza...............................................400 €/m2.......................14.911.200 €
urbanizazio zuzena...............................................................................................2.000.000 €
Hau guztia hartuta, obra gauzatu eta urbanizatzeko, guztira, 59.242.050 €ko gastuak ditugu.
Zerbitzu-sari eta lizentzietako gastuetarako, honako kopuru hauek kalkulatu ditugu:
Arkitektoa................................................................................................................488.688 €
Aparejadorea...........................................................................................................244.344 €
Lizentziak..............................................................................................................2.862.103 €
Obra Berriko Deklarazioa..................................................................................... 296.210 €
Notariotza eta Obra Berriko Deklarazioaren erregistroa.........................................118.484 €
Lursailak banantzea.................................................................................................296.210 €
Horrenbestez, zerbitzu-sariek eta lizentziek, guztira, 4.306.039 €ko kostua dute.
Bestalde, honako gastu hauek aurreikusten ditugu:
Obra-zuzendaritza eta -jarraipena...........................................................................562.610 €
Finantza-gastuak.. ...................................................................................................360.000 €
Aseguruak (eraikuntza eta urbanizazioko kostuaren %1).........................................592.421 €
Erreklamazioak eta kalteak (guztizko sarreren %1)..............................................1.089.298 €
Bestelakoak eta aurreikusigabeak ...........................................................................360.000 €
Aurreko guztia kontuan hartuta, sustapenaren guztizko gastuak 94.592.418 €koak dira. Horrek,
zergen aurreko sustapenerako 14.337.382 €ko mozkina suposatuko luke, hau da, zergen
aurretik %15,15eko mozkin-marjina lortuko litzateke.

1. sektorea. ERROTABERRI
Sektore honek 195.000 m2 inguruko guztizko azalera okupatzen du, eta bertan 97.750 m2-ko
industria-eraikigarritasuna aurreikusten dugu. Bertarako, 1.080 €/m2-ko sarrera potentzialak
kalkulatu ditugu. Beraz, guztira, 105.570.000 € inguruko sarrerak izango genituzke.
Lurzoru-kosturako, lurzoruaren balioa 94,71 €/m2-tan kalkulatu dugu. Horrela azaleraren
guztizko balioa 9.257.903 €koa izango da. Zenbateko horri, udalari dagokion %10a, eta
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notariotzako eta erregistroko gastuak eta jabariaren transmisioaren %6a eransten dizkiogu.
Horrenbestez, lurzoruan guztizko gastua 28.080.000 €koa da.
Bestalde, pabilioien eraikuntzarako 41.055.000 €ko gastuak ezarri ditugu (420 €/m2-ko
gauzatze-gastua kalkulatu dugu), eta urbanizazio zuzeneko 15.835.500 €ko gastuak.
Horrenbestez, obra eta urbanizazioa egiteko guztizko kostua 56.890.500 €koa izango dela
kalkulatu dugu.
Zerbitzu-sari eta lizentzietako gastuetarako, honako kopuru hauek kalkulatu ditugu:
Arkitektoa..............................................................................................................2.052.750 €
Aparejadorea............................................................................................................615.825 €
Lizentziak...............................................................................................................2.052.750 €
Obra Berriko Deklarazioa...................................................................................... 284.453 €
Notariotza eta Obra Berriko Deklarazioaren erregistroa..........................................113.782 €
Lursailak banantzea.................................................................................................284.453 €
Horrenbestez, zerbitzu-sariek eta lizentziek, guztira, 5.404.011 €ko kostua dute.
Bestalde, honako gastu hauek aurreikusten ditugu:
Obra-zuzendaritza eta -jarraipena...........................................................................550.853 €
Finantza-gastuak....................................................................................................1.759.500 €
Aseguruak (eraikuntza eta urbanizazioko kostuaren %1).........................................568.905 €
Erreklamazioak eta kalteak (guztizko sarreren %1)..............................................1.055.700 €
Bestelakoak eta aurreikusigabeak ...........................................................................586.500 €
Aurreko guztia kontuan hartuta, sustapenaren guztizko gastuak 27.922.286 €koak dira. Horrek,
zergen aurretik 9.102.665 €ko mozkina suposatuko luke.

David Gutiérrez Agüero
Ekonomialaria
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