
Udal Aurrekontuari buruzko Azalpen Gida txikia

DIRU-SARRERAK

1. KAPITULUA: ZUZENEKO ZERGAK
Etxebizitza, lokal  (OHZ), ibilgailu baten jabetza zuzenean zergapetzen duten zergak 
dira, baita enpresa/merkataritza jarduera batek eragindako errenta eta gainbalioak ere.   

2. KAPITULUA: ZEHARKAKO ZERGAK
Kontsumoa zergapetzen dutenak dira.  Ez zaizkio zergapekoari zuzenean aplikatzen; 
horren ordez, produktu edo merkantzi abaten kostuan aplikatzen da; adibidez, egiten 
diren obren zerga  (EIOZ). 

3. KAPITULUA. TASAK ETA BESTE DIRU-SARRERA BATZUK
Tributu honek  zuzenean interesatuaren onurako zerbitzuak zergapetzen ditu: 
pasabideak, lur azpia okupatzea, markesinak, irekitzeko lizentziak, azoka, 
kontserbatorioa, haur eskola, udal euskaltegia… 

4. KAPITULUA: TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
Bi diru-sarrera kontzeptu sartzen dira.  

1.- gure kasuan, Aldundi Ogasunean ordaintzen ditugun zergetan udalek duten 
parte-hartzea  (PFEZ,  BEZ,…),  eta  Udal  Finantzaketarako  Foru  Fondoa  du  izena. 
Kapitulu honetako kontzepturik garrantzitsuena da.

2.-  beste  administrazio  batzuek  jarduera  jakin  bat  finantzatzeko  ematen 
dizkiguten  diru-laguntzak,  hala  nola  adinekoen  egoitzaren  mantentzea, 
euskaltegia, haur eskola,…

5. KAPITULUA: ONDARE DIRU-SARRERAK

Partikular batek dauzkan diru-sarreren antzekoak dira.  Jabetzen edo banku-gordailuen 
errentengatik sortzen dira edo Udalak dituen kanonen ordainketagatik.

6. KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA

Lurzorua saltzeagatik, beste jabetza batzuk saltzeagatik lortzen diren diru-sarrerak dira; 
horiei erantsi behar dira legez, Udalari  kobratzea dagozkion aprobetxamenduak.



7. kapitulua: KAPITAL-TRANSFERENTZIAK
Inbertsioak eta obrak finantzatzeko, beste administrazioen diru-sarrerak edo 
partikularren ekarpenak dira.

8. KAPITULUA: FINANTZA-AKTIBOAK

Kapitulu  honetan,  adibidez,  akzioen  salmentaren  emaitza  jasotzen  da,  baita  diru-
maileguen itzulketak edo udal enplegatuei egin zaizkien aurrerakinak.

9. KAPITULUA: FINANTZA-PASIBOAK 

Udalak  ekitaldi  honetarako  aurreikusten  diren  gastuak  finantzatzeko  eskatzen  duen 
kreditua da.

GASTUAK - INBERTSIOAK

1. KAPITULUA: PERTSONAL-GASTUAK 
Atal honetan Udaleko lanpostu guztien zerrenda eta funtzionarioen soldatak sartzen dira.

2. KAPITULUA: ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK
Hiriaren funtzionamendu-gastuak dira: argiteria, ura, garbiketa, ikastetxeak mantentzea, 
parkeak eta lorategiak zaintzea eta abar luze bat, urteko jarduerak gauzatzeko Udalak 
egindako kontratuak.

3. KAPITULUA: FINANTZA-GASTUAK 
Eskatutako mailegu edo kredituen interesak ordaintzea da. 

4. KAPITULUA: TRANSFERENTZIA ARRUNTAK
Udalak beste erakunde eta pertsonei ematen dizkien laguntzak eta diru-laguntzak dira: 
GGKEak, elkarteak, kluba keta elkarte publikoei egiten zaizkien ekarpenak.

6. KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK

Partida honetakoak dira udalaren inbertsio errealak. 



7. KAPITULUA: KAPITAL-TRANSFERENTZIAK

Udalak beste entitate batzuei transferitzen dizkien kopuruak dira haiek ere inbertsioak 
egin ahal izateko, hau da, Udalak ekarpen ekonomiko batez diruz laguntzen dituen obra 
proiektuak egiteko.

8. KAPITULUA: FINANTZA-AKTIBOAK
Kapitulu honetan, adibidez, akzioen salmentaren emaitza jasotzen da, baita diru-
maileguen itzulketak edo udal enplegatuei egin zaizkien aurrerakinak.

9. KAPITULUA: FINANTZA-PASIBOAK

Eskatutako mailegu edo kredituen interesak ordaintzea da.


