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1. ENTITATE ZERRENDA:

1. OIARTZUN

2. OIARTZUNGO TURISMO AUKERAK S.A.

3.

4.

2. HELBURUAK BETETZEARI BURUZKO EGIAZTAPENA

Aurrekontuen egonkortasuna

Superabita:

DGarekin finantzatutako defizita:

2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza

Iraunkortasunari buruzkoa.

1/2013 Foru Araua, otsailaren 8koa, Gipuzkoako toki entitateen aurrekontu egonkortasunaren

eta finantza iraunkortasunaren alorretan finantza tutoretzaren eskumena garatzen duena.

Azaroaren 10eko 9/2020 Foru Dekretu-Araua, toki entitateei aplikatzekoak diren ezohiko eta

presazko finantza neurriei buruzkoa.

885.395,09

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

Entitate honen finantzaketa ahalmena/premia, SEC Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarraren 

arabera, honako hau izan da 2020. urtean:

2020. URTEKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

TXOSTENA

HELBURUAK ETA GASTU ARAUA BETETZEARI BURUZKOA

AURREKONTU EGONKORTASUNAREN ETA FINANTZA IRAUNKORTASUNAREN 

Ondorio horretarako, ez denez aurreikusten ondorengo doikuntzarik beharko duen eragiketa

adierazgarririk, kalkulu hori 1etik 7ra bitarteko kapituluetako sarreren eta 1etik 7ra bitarteko

kapituluetako gastuen arteko diferentziaren bitartez egin da, goian zerrendatutako entitateen

kontuak bateratuta. Ondoko taulan xehatzen da egin den kalkulua:

0,00



18.240.292,95

17.354.897,86

0,00

885.395,09

2.488.982,97

0,00

885.395,09

Finantzen iraunkortasuna

Zor bizia: %3,82

Gastuaren araua

2020. urterako zor biziaren helburua etenda dago.

2020. urtean gastu konputagarriaren bilakaera honakoa izan da:

Finantzaketa ahalmena / premia, erreferentziazko defizitarekin alderatzeko

Sarrera ez finantzarioak (1-7 kapituluak)

Gastu ez finantzarioak (1-7 kapituluak)

SEC doikuntzak

Finantzaketa ahalmena / premia

Kalkulua egiteko, 2020-12-31ko zor bizia erabili da, indarrean ziren eragiketa guztiak kontuan

hartuta, bai epe luzekoak, bai epe laburrekoak, abaletatik eratorritako arriskua barne.

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

DGak finantzatutako defizita:

Bi zenbateko horiek alderatuz, ikus daiteke udalaren finantzaketa ahalmen/beharrak

erreferentziazko defizita ez duela gainditzen.

2020. urterako ez da egonkortasun helbururik ezarri, baina bai, ordea, erreferentziazko defizit bat,

eta gomendagarria da udalak hura ez gainditzea. OIARTZUNren kasuan, erreferentziazko defizit hori

eurotakoa da.

2020-12-31n, goian zerrendatutako entitateen zor bizia, guztira, honako hau izan da, 2020. urteko

sarrera arrunten aldean:



2020 2019

Gastu ez finantzarioak (1-7 kapituluak): 17.354.897,86 16.638.041,94

Zorraren interesak: 32.372,38 17.041,45

SEC doikuntzak: 0,00 0,00

Admin.publikoen ekarpen finalistekin finantzatutako gastua: 1.223.611,77 1.384.469,93

Gastu konputagarria: 16.098.913,71 15.236.530,56

Gastu konputagarriaren hazkundea: 0,06

3. ONDORIOAK

Kontu-hartzailea

Sin.: Mª Jesus Otaegi Irureta

2020. urterako gastu arauaren helburua etenda dago.

Oiartzunen, 202ieko otsailaren 18an.

Toki entitate honek ez du gainditu 2020 ekitaldirako ezarritako erreferentziazko defizita. Beraz, ez

du 9/2020 FDAren 1.4 artikuluak aurreikusitako plan ekonomiko finantzariorik egin behar.
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