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III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA

Erabakia, Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2019ko irailaren 26ko bilkuran hartua 
«Arabako Lurralde Historikoaren Kontu Orokorra, 2017» txostena behin-betiko onesten duena

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren Osokoak 2019ko irailaren 26an egindako bilkuran,

ERABAKI DU

«Arabako Lurralde Historikoaren Kontu Orokorra, 2017» txostena behin-betiko onestea, 
Erabaki honen eranskin modura ageri dena.

HKEEren 1/1988 Legearen 13.2 atalak aurreikusten duena betez, txostenaren ondorioak 
dagozkion aldizkari ofizialetan argitaratzeko xedatzea.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko irailaren 26a

HKEEren lehendakaria
JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN

HKEEren idazkari nagusia
JULIO ARTETXE BARKIN

ERANSKINA

«ARABAko Lurralde Historikoaren Kontu Orokorra, 2017» Fiskalizazio txostena

LABURTZAPENAK

AFA: Arabako Foru Aldundia.

AFS: Arabako Foru Suhiltzaileak.

AGA: Araba Garapen Agentzia SAU.

AGIDLZ: Info Gaztea, Arabako Gazteen Informazio eta Dokumentazio Lurralde Zentroa.

ALH: Arabako Lurralde Historikoa.

BEZ: Balio Erantsiaren gaineko Zerga.

DKE: Diputatuen Kontseiluaren Erabakia.

EAE: Euskal Autonomia Erkidegoa.

EAO: Estatuko Aldizkari Ofiziala.

EBAO: Europar Batasuneko Aldizkari Ofiziala.

EGF: Europako Gizarte Funtsa.

EJ: Eusko Jaurlaritza.

FA: Foru Araua.
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FAG: Foru Agindua.

FD: Foru Dekretua.

FEADER: Landa Garapenerako Nekazaritzako Europar Funtsa.

FEAGA: Europako Nekazaritzako Berme Funtsa.

FEDER: Eskualde Garapenerako Europar Funtsa.

FEGA: Espainiako Nekazaritzako Berme Funtsa.

FKPPO: Foru Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorra.

FOFEL: Toki-erakundeak Finantzatzeko Foru Funtsa.

GFE: Gazteriaren Foru Erakundea.

GLL: Gizarte Larrialdietarako Laguntzak.

GOFE: Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea.

SA: Sozietate anonimoa.

SAU: Pertsona bakarreko Sozietate Anonimoa.

SL: Sozietate Mugatua.

SLU: Pertsona bakarreko Sozietate Mugatua.

SPKLTB: 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoko Kontra-
tuen Legearen testu bategina onesten duena.

SSPP: Sozietate Publikoak.

TEPEF: Toki Entitateen Partaidetza Egonkortzeko Funtsa.

TTEE: Toki Erakundeak.

I. Sarrera

Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak otsailaren 5eko 1/1988 Legean eta 2018rako Lanerako 
Programan erabakitakoari jarraiki, Arabako Lurralde Historikoaren 2017ko ekitaldiaren Kontu 
Orokorraren fiskalizazioa mamitu du.

Alderdi hauek aztertu ditu fiskalizazioak:

— Legezkoak: aztertu da ea aurrekontuaren, zorpetzearen, finantza eragiketen, langileriaren, 
obra, zerbitzu eta hornidura kontratazioaren, laguntza eta diru-laguntza publikoak ematearen, 
eta zuzenbide publikoko sarreren arloetan aplikagarri den araudia betetzen den.

— Kontularitzakoak: aztertzen da ea Kontu Orokorra mamitzen den hura arautzen duen 
kontularitzako printzipioak betez.

— Arabako Foru Aldundiaren aurrekontu likidazioaren finantza analisia.

— Lanean ez da jaso gastuaren eraginkortasunari eta efikaziari buruzko analisia. Azaleratu 
diren hutsak «Barne kontroleko sistemei eta kudeaketa prozedurei buruzko gogoetak» epigra-
fean jaso dira xehetasunez.

Arabako Lurralde Historikoaren Kontu Orokorrak ondotik zerrendatutako erakundeek 2017ko 
ekitaldian gauzatutako aurrekontu, ondare eta diruzaintzako eragiketa guztiak besarkatzen ditu 
(ikus ALHren Kontu Orokorra www.araba.eus):

— Arabako Foru Aldundia.

http://www.araba.eus
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— Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea (GOFE). Erakunde autonomo administratibo honek 
gizarte zerbitzuekin zerikusia duten jarduerak antolatu, kudeatu, bideratu eta gauzatzeko ardura 
du.

— Gazteriaren Foru Institutua (GFI) gazteriaren erabateko prestakuntza eta sustapenera 
zuzendutako erakunde autonomo administratiboa da.

— Arabako Foru Suhiltzaileak Erakunde Autonomoak Araban prebentzio, su itzaltze eta 
salbamendu zerbitzua ematen du.

— AFAren sozietate publikoak, zeinetan kapital sozialean duen partaidetza ehuneko 50etik 
gorakoa den:

SOZIETATE PUBLIKOAK % 
PARTAIDETZA XEDEA

Araba Garapen Agentzia, SAU 100 ALHren sustapen ekonomikoa

Naturgolf, SA 99,98 Izki-Golf multzoaren ustiapena

Arabako Kalkulu Zentroa, SA 100 Informatikaren ustiapen- zerbitzuak

Arabako eraikitako Ondare Kulturalaren 
Kudeaketarako SA (Arabarri) (*) 55,90 Zaharberritze integratuko jarduerak Likidazioan.

Arabako Lanak, SA (**) 99,56 Azpiegituretako obra publikoak proiektatu, finantzatu eta ustiatzea 
Likidazioan.

Arabako Bideak, SAU 100 A-1 autopista eraiki, zaindu, konpondu eta ustiatzea ALHtik igarotzean.

Aldalur Araba, SLU 100 Nekazaritza eta arrantzaren garapenerako lursailen salerosketa

Indesa 2010, SL 99,97 Arabako pertsona ezinduentzat enplegua sortu, betiere enplegu zentro 
berezi modura.

(*) Arabako Lanak, SAren parte-hartze ehunekoa.

(**) Likidazioan 2016ko uztailaren 20ko Batzorde Nagusiak hartutako desegite-erabakiaren ostean eta langileria 2016an sektore publikoko 
beste erakunde batzuetara subrogatu ostean.

— Foru fundazioak:

FORU FUNDAZIOAK HELBURUA

Arabako Artium Fundazioa Arabako Arte Garaikidearen Euskal Museoa Zentroa-Artium kudeatu eta zuzentzea.

Santa Maria katedrala Gasteizko Santa Maria Katedrala eta bere hiri ingurunea finkatu, berroneratu eta zaharberritzea 
bideratzea.

Añanako Gatz Harana Fundazioa Añanako Gatz Harana eta bere ingurua egonkortzea, leheneratzea eta zaharberritzea; ingurune horretan 
berariaz barne hartzen dira «Iknitak edo Miozenoko aztarnak» izenekoak, Añanako udalerrian daudenak.

Kirolaraba Kirolaren sustapena eta garapena Araban, goi errendimenduko kirol ez profesionalari lehentasunezko 
arreta eskainiz.

II. Iritzia

II.1. Legea betetzeari buruzko iritzia.

1. Diputatuen Kontseiluak abenduaren 18ko 53/1992 FAren 125. artikuluan aurreikusitako 
aparteko prozedura bitartez, Ekonomia eta Aurrekontuen Araubideari buruzkoak, 2017ko 
873.903 euroren gastuak baliokidetu ditu (238.342euro AFArenak eta 635.561 euro GOFEre-
nak); Artekaritzak, baina, baliokidetze horren aurkako txostena egin zuen. Honako hauek izan 
dira egindako ez-betetzeak: kontratua aldatu gabe gastua handitzea; publikotasun eta lehia 
printzipioak ez gordetzea; eta hitzarmenak aldatzea aurretik horretarako eskumena duen orga-
noaren onespena jaso gabe.

2. GOFEk hornidura bat eta bi zerbitzu kontratatu ditu guztira 314.222 euroren zenbatekoan, 
ezargarriak zaizkion prozedura ireki edo publikotasundun negoziatua saihestuta.
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3. Indesa 2010 SL enpresaren elikaduraren eta garbitegi industrialaren arloko bezeroen 
harrera-gunea helmuga zuten salgaien garraio- eta logistika-zerbitzua 2017ko uztailaren 1etik 
abenduaren 31ra luzatu da, eta 99.463 euroko gastua izan du; hala, kontratuan ezarritako ge-
hieneko epea gainditu da.

4. Indesa 2010 SLk bederatzi hornidura kontratatu ditu 380.235 euroren zenbatekoan, publi-
kotasun eta lehia printzipioak gorde gabe.

5. Gatza ontziratzeko zerbitzuen kontratua 130.226 euroan esleitu zuen Añanako Gatz Ha-
rana Fundazioak eta kontratu horren exekuzioak ehuneko 81en gainditu du zenbateko hori. 
Jokamolde honek lehia printzipioak urratzea ekarri du, izan ere adierazitako igoerak desitxuratu 
egiten du kontratuaren bolumen ekonomikoa.

Epaitegi honen iritzira, Arabako Lurralde Historikoa osatzen duten erakundeek, 1etik 2era 
bitarteko paragrafoetan aipatutako ez-betetzeak alde batera, zuzentasunez bete du 2017ko eki-
taldian ekonomia-finantzaren jarduera arautzen duen lege arautegia.

II.2. Kontuei buruzko iritzia.

Arabako Eraikitako Kultura-ondarea Kudeatzeko SAk (Arabarri) ibilgetu ukiezinean jasoa 
du Bergarako Jauregia izeneko eraikinaren erabilera eskubidearen balioa, 1,6 milioi euroren 
zenbateko garbiarekin. 2018ko ekainaren 29an, Arabako Eraikitako Kultura-ondarea Kudeatzeko 
SAren (Arabarri) Akziodunen Batzar Orokorrak Sozietatea desegitea onartu zuen.

Sozietatearen 2017ko abenduaren 31ko finantza egoera zuzen islatzeko 1,6 milioi euroan 
murriztu beharko litzateke Ibilgetu ukiezinaren saldoa eta Diru-laguntza, Dohaintza eta Jasotako 
legatuen saldoa.

Epaitegi honen iritzira, aurrez azaldutako salbuespena salbuetsita eta 2017ko Aurrekontua-
ren Likidazioan jasotako 1. oharrean azaldutakoa aintzat hartuta, Arabako Lurralde Historikoa 
osatzen duten erakundeen kontuek (Ikus I. Sarrera) alderdi esanguratsu guztietan erakusten 
dute 2017ko aurrekontu-ekitaldiaren jarduera ekonomikoa eta abenduaren 31ko ondarearen 
eta finantza egoeraren isla zuzena; baita, data horretan amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion 
bere eragiketen eta eskudiruzko fluxuen emaitzena ere, ezargarria den finantza informazioaren 
arau-esparruaren arabera eta, zehazki, bertan jasotako kontularitzako printzipio eta irizpideen 
arabera.

III. Barne kontroleko sistemei eta kudeaketa prozedurei buruzko irizpenak

Atal honek besarkatzen ditu bai ekonomia-finantza jarduera arautzen duten printzipioak 
betetzea nabarmen eragiten ez duten hutsak, bai prozedurazko alderdiak ere, kudeaketa 
hobetzeko azaleratu ditugunak.

III.1. Aurrekontua eta kontabilitatea.

Inbertsio errealei buruzko kapituluan, AFAk 6,1 milioi euroren ondare-gastuak zenbatu ditu; 
horiek galera eta irabaziei egotzi zaizkie. Funtsean, azpiegiturak konpondu eta zaintzera bideratu 
dira.

III.2. Zerga sarrerak.

— AFAk eskuz kudeatzen ditu egoera berezietan emandako geroratze eta zatikapenak, 
geroratze kontua, errekurritutako zerga-zorra eta ordaindu gabeko zorra Derrigorrezko diru-bi-
lketa agentziara igortzea. Kudeaketa-informazioaren kalitatea hobetu behar luke prozesuak 
automatizatu eta diru-bilketa zerbitzuak emandako informazioa kontabilitatean jasoz.

— Araudiak araututako epeaz haratagoko zatikapenak eta gerorapenak azaleratu zaizkigu 
(11 eta 6 hilabetekoak, hurrenez hurren):
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EUROAK MILAKOTAN

ZORRA
EPEA

BOROND. PREMIAMEN. GUZTIRA

DKE 582/2017 281 1.524 1.805(*) 4 urte

DKE 800/2017 278 458 736 4 urte eta 9 hilabete

DKE 820/2017 4.797 — 4.797(*) 5 urte

FAg 238/2017 717 — 717 4 urte

FAg 548/2017 — 306 306 2 urte

FAg 609/2017 — 348 348 2 urte

(*) Aurreko ekitaldietan birfinantzatutako zorra

AFAk prozeduraren bat garatu behar luke Zerga Foru Arau Orokorrean aurreikusitako 
baldintza bereziak ezartzeko.

III.3. Kontratazioa.

AFAk 2017an formalizatutako espedienteen lagin bat aztertu eta AFAk aurreko urteetan 
esleitutako espedienteen jarraipena egin ondoren, hau hauteman dugu:

— Guztira 2,7 milioi euroren zenbatekoan esleitutako bi espedientetan (12 eta 13), lizitazio 
iragarkiak ez ditu zehazten kontratua esleitzeko irizpideak, ezta dagokion haztapena ere. EBAOn 
argitaratu zen 2,5 milioi euroan esleitutako bi espedienteren (1 eta 12) lizitazio-iragarkiak ez du 
jasotzen prestazioen balio zenbatetsia.

— Ez da errespetatzen 15 eguneko epea, lizitazioa BOEn argiratu zenetik proposamenak 
aurkezteko epea amaitu artekoa, 1,5 milioi euroan esleitutako espediente batean (12).

— Guztira 8,1 milioi euroren zenbatekoan esleitutako lau espedientetan (1, 4, 5 eta 13), eslei-
pena gauzatu da bi hilabeteko epea gaindituta, proposamenak ireki direnetik aurrera kontatuta.

— Guztira 1,9 milioi euroren zenbatekoan esleitutako hiru espedientetan (3 eta 4), kontratua 
formalizatzeko iragarkia argitaratu da 48 eguneko epea gaindituta, formalizazio datatik aurrera 
kontatuta.

— Hilabete baino gehiago igaro da bi obra-espedienteren (2 eta 9) kontratua formalizatu 
zenetik zuinketa egiaztatzeko akta egin arte; 21,4 milioi euroan esleitu ziren.

— Kontratazio-organoak onetsi egin zuen kontratistak aurkeztutako lan-programa, baina 
hilabete baino gehiago behar izan zuen, 20,9 milioi euroan esleitu ziren bi obra-espedienteren 
(9 eta 13) kontratua formalizatu zenetik zenbatzen hasita.

— 603.143 euroan esleitu zen espediente baten (11) segurtasun-plana zuinketa egiaztatzeko 
aktaren ondoren onetsi zen.

— Hilabete baino gehiago igaro da 1,5 milioi euroan esleitu zen espediente baten (28) obra 
amaitu zenetik onarpen-akta jaso zen arte.

— Guztira 2,4 milioi euroan esleitutako 2 espedientetan 3 hilabeteko epea gainditu da obren 
azken ziurtagiria onartzeko, behin harrera-akta egiten denetik aurrera kontatuta (28 eta 31 zk. 
espedienteak).

— Hornidura entregatzeko epea aldatu da, 667.581 euroan esleitutako espedientearen (16) 
pleguetan aldaketa hori jasotzen ez bada ere.

— Obra ziurtagiriak edo emandako ondasun edo egindako zerbitzuen kontratuan erabaki-
takoarekiko adostasuna egiaztatzen duten ziurtagiriak atzerapenez egin da, ondasunak egiaz 
entregatu edo zerbitzua eman eta hurrengo hogeita hamar egunak igaro ondoren honako 
espediente hauetan: 2017an esleitutako bost espedientetan (2, 4, 10, 12 eta 14) eta lehenagoko 
ekitaldietan esleitutako hamabost espedientetan (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 
30 eta 31). Metatutako zenbatekoak 742.365 eurorenak eta 4.090.748,63 milioi eurorenak izan 
dira, hurrenez hurren.
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— Prezioaren ordainketa egin da hogeita hamar egunak igaro ondoren obra ziurtagiriak 
edo emandako ondasun edo egindako zerbitzuen kontratuan erabakitakoarekiko adostasuna 
egiaztatzen duten ziurtagiriak onartu zirenetik, honako espediente hauetan: 2017an esleitutako 
zazpi espedientetan (1, 3, 6, 7, 10, 11 eta 14) eta lehenagoko ekitaldietan esleitutako hamar 
espedientetan (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 eta 31 32). Metatutako zenbatekoak 1.218.375 
eurorenak eta 1.244.115,15 milioi eurorenak izan dira, hurrenez hurren.

Erakunde autonomoek 2017an formalizatutako espedienteen lagin bat aztertu da, eta aurreko 
urteetan esleitutako espedienteen eta sozietate publikoek eta foru-fundazioek 2017an esleitutako 
edo luzatutako espedienteen jarraipena egin da. Hau hauteman dugu:

— GOFEk zuzenean hiru hornidura eta lau zerbitzu kontratatu ditu, guztira 223.501 euroren 
zenbatekoan, dagokion kontratazio-espedientea izapidetu gabe; horretarako, eskaintzak egiteko 
eskatuta publikotasunik gabeko prozedura negoziatua baliatu behar zatekeen.

— GOFEk zuzenean zerbitzu-kontratu bat kontratatu du, guztira 28.453 euroren zenbatekoan, 
dagokion kontratazio-espedientea izapidetu gabe; horretarako, eskaintzak egiteko eskatuta 
publikotasunik gabeko prozedura negoziatua baliatu behar zatekeen.

— Arabako Foru Suhiltzaileek 120.759 euroan esleitutako bi espedientetan (1 eta 2), formula 
bidez ebaluatu ezin diren eta gehienez ere 45 puntu eman ditzaketen esleipen-irizpideak ez 
daude xehakatuta.

— AFSek espediente bat (1) esleitu du, 88.901 euroan, proposamenak ireki zirenetik bi hi-
labete igaro ondoren. Espediente honen kontratua formalizatzeko iragarkia argitaratu da 48 
eguneko epea gaindituta, formalizazio datatik aurrera kontatuta.

— Ez dago jasota kontratugilearen profilean espediente baten esleipena argitaratu denik 
(2), BFAk 31.858 euroan esleitu zituenak.

— Atzerapenez onartu dira obra ziurtagiriak edo emandako ondasun edo egindako zerbitzuen 
kontratuan erabakitakoarekiko adostasuna egiaztatzen duten ziurtagiriak, izan ere ondasunak 
egiaz entregatu edo zerbitzua eman denetik hogeita hamar eguneko epea gainditu da: GOFEn 
2017an esleitutako espediente batean (4) eta lehenagoko ekitaldietan esleitutako espediente 
batean (7). Zenbateko metatuek 81.736 eta 145.800 euro egin zituzten. GFEn, 2017an esleitutako 
bi espedientetan (1 eta 3), metatutako zenbatekoa 246.562 eurorena izan zen.

— GOFEn prezioaren ordainketa egin da hogeita hamar egunak igaro ondoren obra ziurta-
giriak edo emandako ondasun edo egindako zerbitzuen kontratuan erabakitakoarekiko ados-
tasuna egiaztatzen duten ziurtagiriak onartu zirenetik, honako espediente hauetan: 2017an 
esleitutako espediente batean (7) eta lehenagoko ekitaldietan esleitutako espediente batean 
(7). Zenbateko metatuek 10.917 eta 144.954 euro egin zituzten. Eta BFAn 2017an esleitutako 
espediente batean, 29.798 euroren zenbatekoan.

— Arabako Kalkulu Gunea SA sozietateak esleitutako hiru zerbitzu-kontraturen (12, 13 eta 
14) exekuzioa eta Añanako Gatz Harana Fundazioak esleitutako zerbitzu-kontratu baten (10) 
exekuzioa ehuneko 21, ehuneko 34, ehuneko 33 eta ehuneko 17 areagotu da, hurrenez hurren.

— Arabako Kalkulu Zentroa, SA sozietateak esleitutako 11 espedienterenak diren 34 fak-
tura ordaindu dira, 1,8 euroren zenbatekoan; horiek, baina, ordaindu dira obra ziurtagiriak 
edo emandako ondasun edo egindako zerbitzuen kontratuan erabakitakoarekiko adostasuna 
egiaztatzen duten agiriak onartu eta hurrengo hogeita hamar egunak igaro ondoren.
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IV. Finantzaren analisia

AFAk 2016 eta 2017ko ekitaldietan kitatutako magnitude nagusiak honako hauek dira:

ARABAKO FORU ALDUNDIA EUROAK MILAKOTAN

2017 2016 BARIAZIOA
2017/2016

Sarrera arruntak 2.338.837 2.110.299 % 10,8

Zerga zuzenak eta zeharkakoak 2.308.228 2.083.045

Tasak eta bestelako sarrerak 25.392 22.472

Transferentzia arruntak 4.463 4.038

Ondare-sarrerak 754 744

Erakundearteko konpromisoak 1.928.716 1.686.539 % 14,4

Estatuari kupoa 168.271 110.168

EJri ekarpena 1.548.612 1.376.228

Udalei ekarpena 211.833 200.143

Sarrera arrunt garbiak 410.121 423.760 % (3,2)

Gastu arruntak 310.328 298.091 % 4,1

Langileria-gastuak 60.958 60.308

Ondasun arrunten eta zerbitzuen kontratazioa 51.229 48.071

Gastu finantzarioak 11.165 11.509

Transferentzia arruntak 186.976 178.203

ERAGIKETA ARRUNTEN EMAITZA (1) 99.793 125.669 % (20,6)

KAPITALEKO ERAGIKETAK (2) (80.138) (41.334) % 93,9

Inbertsio errealen besterentzea 1.448 6.664

Kapital transferentziek eragindako sarrerak 8.700 6.638

Inbertsio errealetan gastuak (44.704) (31.845)

Kapitaleko transferentziek eragindako gastuak (45.582) (22.791)

FINANTZAKETA ERAGIKETEN SALDOA (3) (16.281) (21.560) % (24,5)

Finantza aktiboen bariazio garbia (11.835) (21.537)

Finantza pasiboen bariazio garbia (4.446) (23)

EKITALDI ARRUNTAREN EMAITZA (1+2+3) 3.374 62.775 % (94,6)

Aurreko ekitaldietako emaitza (4) (104.727) (33.278)

Finantziazio-desbideratzeak (5) 7 53

Doiketa finantzarioa (6) (38.324) (106.038)

DOITUTAKO AURREKONTUAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6) (139.670) (76.488) % 82,6

Eragiketa arrunten emaitza

2017ko ekitaldi itxierako likidazioaren arabera, eragiketa arruntek eragindako emaitza au-
rreko ekitaldian eskuratutakoa baino 25,9 milioi txikiagoa da (ehuneko 20,6). Hona hemen 
bariazio adierazgarrienak:

— Sarrera arruntek eragindako eskubideak 228,5 milioi euroan gehitu dira (ehuneko 10,8), 
zerga zuzenak 225,2 milioi euro gehitu izanaren ondorioz nagusiki. Azken urteetan, erakun-
dearteko fluxuen inguruko desadostasunak egon dira EAEren eta Estatuaren artean. Ondo-
rioz, Estatuak hainbat zenbateko atxiki zituen eta kobratzeke geratu ziren, hala BEZa Estatua-
rekin doitzeko kontzeptuan nola Autonomia eta Mendekotasunaren Arretarako Sistemaren 
kontzeptuan. Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoak hartutako erabakiek amaiera eman 
diete desadostasun horiei eta, ondorioz, dagozkien erregularizazioak aplikatu dira. Erregula-
rizazio hauen ondorioz, ekitaldian erregistratu behar izan dira eta kobratzeko zeuden ekitaldi 
itxietatik baliogabetu 98,2 milioi euro, 2016an kontabilizatuak, eta ekitaldi itxietako kobratzeko 
zeuden 23,3 milioi euroren transferentzia arruntak, zeinak GOFEk erregistratu baitzituen (9,3 
milioi euro 2016an kontabilizatuak eta 14 milioi euro lehenagoko ekitaldietan).
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— Erakunde konpromisoek eragindako gastua 242,8 milioi euroan gehitu da (ehuneko 14,4) 
2016koaren aldean, zerga itunduen diru-bilketa ehuneko 13 igo delako. Aldakuntza horretan 
zeresan handia dute Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoak hartutako erabakien ondo-
rioek. Ekitaldi itxietan baliogabetutako eta 2017ko diru-sarrera arrunt gisa aitortutako 98,2 milioi 
euroren zeharkako zergen ondorioz, 82,2 milioi euro inguruko konpromiso instituzionalak sortu 
dira, soilik urte horretan.

— Aztergai ditugun partidak eta horiek ekarpenetan dituzten ondorioak kenduz gero 2016tik 
eta 2017tik, hau izango litzateke eragiketa arruntengatiko emaitza:

EUROAK MILAKOTAN

2017 2016 BARIAZIOA
2017/2016

Sarrera arruntak 2.240.668 2.012.130 % 11,4

Erakundearteko konpromisoak (1.846.519) (1.686.539) % 9,5

Sarrera arrunt garbiak 394.149 325.591 % 21,1

Gastu arruntak (310.328) (298.091) % 4,1

Eragiketa arrunten emaitza 83.821 27.500 % 204,8

— Gastu arruntek 12,2 milioi euro egin dute gora (ehuneko 4,1), nagusiki ondasun eta 
zerbitzuen kontratazioko gastuek eta erakunde-konpromisoak kenduta transferentzia eta di-
ru-laguntza arruntek eragindako gastuek, hurrenez hurren, 3,2 eta 8,8 milioi euroan gora egin 
dutelako.

Kapital eragiketen emaitza

Kapital eragiketen emaitza negatiboa da oraindik ere 80,1 milioi euroan, aurreko ekitaldikoa 
baino 38,8 milioi euro handiagoa, izan ere, inbertsioen egikaritza 12,9 milioi euro handiagoa 
izan da eta toki entitateei egindako kapital-transferentziak 20,2 milioi handiagoak.

Finantza eragiketen saldoa

2016an bezala, 2017an ere finantzaketako eragiketen saldoa negatiboa da 16,3 milioi euroan, 
nahiz saldo honek 5,3 milioi euroan behera egin duen aurreko ekitaldikoaren aldean, finantza 
aktiboen bariazio garbiak 9,7 milioi euroren gastu txikiagoa eragin duelako.

Aurreko ekitaldien emaitza

2017an aurreko ekitaldietako emaitzak 104,7 milioi euroan negatiboa izaten jarraitzen du, 
2016koa baino 71,4 milioi euro handiagoa, izan ere eskubide gehiago baliogabetu da 2017ko 
ekitaldian (89,5 milioi euro) eta kaudimengabezietarako zuzkidurak behera egin du (17,4 milioi 
euroan).

Diruzaintza geldikina eta zorpetzea

— 2017ko abenduaren 31n Diruzaintza Geldikina (87,9 milioi euro) 33,7 milioi euro txikiagoa 
da2016ko abenduaren 31ko geldikina baino (121,6 milioi eurorena izan zena).

— 2017ko ekitaldian AFAk beste zorpetze bat baliatu du 53 milioi euroren zenbatekoduna. 
2017ko abenduaren 31n AFAren aurrekontuko zorpetzea 2017ko abenduaren 31koaren pareko da.

— Sozietate publikoen zorpetzea jasotzen badugu, zorpetzeagatiko saldoa 7,3 milioi euroan 
murrizten da (ehuneko 1,1).

EUROAK MILAKOTAN

2017 2016

AFAren aurrekontuaren zorpetzea 511.335 515.346

Arabako Bideak SAUren zorpetzea 100.708 100.607

Araba Garapen Agentzia SAren zorpetzea 20.265 23.271

Indesa 2010 SLren zorpetzea 1.900 2.322

GUZTIRA 634.208 641.546
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Ondorioa

— Apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoak, Aurrekontuaren Egonkortasun eta Finantzaren 
Iraunkortasunari buruzkoak, 3. eta 4. artikuluetan administrazio publikoei ezargarriak zaizkien 
aurrekontuaren egonkortasun eta finantzaren iraunkortasunaren printzipioak ezartzen ditu, au-
rrekontuan oreka edo egiturazko superabit egoera modura eta oraingo eta etorkizuneko gastu 
konpromisoak finantzatzeko gaitasun modura ulertzen direnak, defizitaren eta zor publikoaren 
mugaketen barruan.

Kontu Orokorrean jasotako Aurrekontuaren Egonkortasun eta Finantzaren Iraunkortasunari 
buruzko txostena Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusiari eta Erantzukizun 
Fiskaleko Agintaritza Independenteari igorri zitzaien eta horiek ez dute salbuespenik adierazi.

— Sarrera arruntek 2017rako aurrekontuan jasotakoen aldean hobekuntza esanguratsua 
izan dute; gainera, gastu arruntaren exekuzioa kreditu osoa baino txikiagoa izan da. Hori dela 
eta, ekitaldiko eragiketa arrunten emaitza 83.821 mila eurorena izan da (kanpoan utzi dira 
Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoaren Akordioen ondorioak). Finantza egoera 2017ko 
abenduaren 31n ona da.

— 2017ko abenduaren 31ko finantza-egoera hobea da nabarmen handitu direlako diru-sa-
rrera arruntak, aurrekontuan ezarritakoaren aldean. Gainera, gastu arruntaren exekuzioa kreditu 
osoa baino txikiagoa izan da. Hori dela eta, ekitaldiko eragiketa arrunten emaitza 83.821 mila 
eurokoa izan da (kanpoan utzi dira Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoaren Akordioen 
ondorioak).

V. Urteko kontuak

V.1. Arabako Foru Aldundiaren Kontuak.

A. 2017KO EKITALDIKO AURREKONTU ARRUNTAREN LIKIDAZIOA EUROAK MILAKOTAN

SARRERAK HASIERAKO
AURREK. ALDAK. AZKEN.

AURREK.
ESKUBIDE
KITATUAK

DIRU-BILK.
GARBIA

KOBR.
GABEA

1. Zerga zuzenak 964.537 46.316 1.010.853 1.034.379 1.001.502 32.877

2. Zeharkako zergak 1.152.393 141.436 1.293.829 1.273.849 1.240.837 33.012

3. Tasak eta bestelako sarrerak 16.835 211 17.046 25.392 12.154 13.238

4. Transferentzia arruntak 115.059 890 115.949 124.557 111.413 13.144

5. Finantza sarrerak 661 — 661 754 486 268

6. Inbertsio errealen besterentzea 2.421 — 2.421 1.448 1.262 186

7. Kapitaleko transferentziak 7.949 63 8.012 8.700 6.063 2.637

8. Finantza aktiboen bariazioa 18.070 31.790 49.860 2.866 2.866 —

9. Finantza aktiboen bariazioa 57.446 — 57.446 53.000 53.000 —

SARRERAK GUZTIRA 2.335.371 220.706 2.556.077 2.524.945 2.429.583 95.362

EUROAK MILAKOTAN

GASTUAK HASIERAKO
AURREK. ALDAK. AZKEN.

AURREK.
OBLIGAZ.
LIKIDOAK

ORDAINK.
LIKIDOAK

ORDAIN.
GABEA

1. Langileen ordainsariak 62.993 (60) 62.933 60.958 60.941 17

2. Ondasun arrunt eta zerbit. kontr. 52.299 779 53.078 51.229 41.598 9.631

3. Finantza gastuak 12.801 1 12.802 11.165 10.688 477

4. Transferentzia arruntak 2.049.901 188.714 2.238.615 2.235.786 2.213.930 21.856

6. Inbertsio errealak 49.057 471 49.528 44.704 33.023 11.681

7. Kapitaleko transferentziak 44.095 22.762 66.857 45.582 29.516 16.066

8. Finantza aktiboen bariazioa 6.779 8.039 14.818 14.701 14.701 —

9. Finantza pasiboen bariazioa 57.446 — 57.446 57.446 57.446 —

GASTUAK GUZTIRA 2.335.371 220.706 2.556.077 2.521.571 2.461.843 59.728

SARRERAK - GASTUAK — — — 3.374 (32.260) 35.634
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B. AURREKONTU ITXIEN BARIAZIOA EUROAK MILAKOTAN

HASIER.
ZORRA

KOBR/
BALIOG.

AZKEN
ORDAINK ZORRA

Zordunak 382.026 (126.760) (54.412) 200.854

Hartzekodunak (43.822) 63 43.645 (114)

GUZTIRA 338.204 (126.697) (10.767) 200.740

2017KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOARI JARRITAKO OHARRA

Oharra. 2010eko uztailaren 20ko Diputatuen Kontseiluaren Erabaki bidez onartutako hitzarmenaren indarrez, Eusko Jaurlaritzak ordaindutako 
diru-sarrerak erregistratu dira, 16.700.000 euroren zenbatekoan, Fernando Buesa Arena pabiloia handitzeko lanetarako; lan horiek Araba 
Garapen Agentzia SAUk gauzatu ditu. 2011ko maiatzaren 17ko 290 Diputatuen Kontseiluaren Erabaki bidez erabaki zen kopuru hori Araba 
Garapen Agentzia SAUri ematea; 2017ko ekitaldi itxieran, sozietateari eskualdatzeko daude 698.606 euro. Kopuru hori ez da 2017ko 
abenduaren 31ko Diruzaintzaren Geldikinetik murriztu eta Kontingentzia legezko eta judizialetarako Erreserben atal da.

C. ZORPETZEAREN KONTU OROKORRA EUROAK MILAKOTAN

Maileguak 460.901

Bonoak 50.000

Beste batzuk 434

GUZTIRA 511.335

D. DIRUZAINTZA EUROAK MILAKOTAN

AURREKONTUKO DIRUZAINTZA

Saldoa, 17.1.1ean 171.067

Aurrekontu kobrantzak 2.483.995

Indarreko ekitaldia 2.429.583

Aurrekontu itxiak 54.412

Aurrekontuko ordainketak (2.505.489)

Indarreko ekitaldia (2.461.844)

Aurrekontu itxiak (43.645)

AURREKONTUKO DIRUZAINTZA 17.12.31N 149.573

AURREKONTUZ KANPOKO DIRUZAINTZA 2017.12.31N (55.954)

DIRUZAINTZA ERABILGARRIA GUZTIRA 17.12.31N 93.619

E. KONPROMISO KREDITUAK EUROAK MILAKOTAN

ETORKIZUNEKO GASTUAK HASIERAKO
KREDITUAK

ALDA-
KETAK

ITXIERAKO
KREDIT.

BAIMEND.
KREDIT.

HITZARTU-
TAKOAK

2. Ondasun arrunt eta zerbitz. kontratazioa 187 167 354 186 126

4. Transferentzia arruntak 2.834 194 3.028 2.644 2.644

6. Inbertsio errealak 59.203 2.639 61.842 40.974 26.724

7. Kapitaleko transferentziak 41.036 80 41.116 35.408 5.585

GUZTIRA 103.260 3.080 106.340 79.212 35.079
2018. urtea 19.171

2019. urtea 10.263

2020. urtea 3.195

2021. urtea 2.450

F. EKITALDIAREN EMAITZA ETA DIRUZAINTZA GELDIKINA EUROAK MILAKOTAN

AURREKONTU ARRUNTA 2017

Eskubide kitatuak 2.524.945

Obligazio aitortuak (2.521.571)

AURREKONTU ARRUNTAREN SUPERABITA 3.374

EKITALDI ITXIAK

Eskubide kitatuak baliogabetzea (126.760)

Obligazio aitortuak baliogabetzea 63

EKITALDI ITXIEN DEFIZITA (126.697)
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F. EKITALDIAREN EMAITZA ETA DIRUZAINTZA GELDIKINA EUROAK MILAKOTAN

AURREKONTU ARRUNTA 2017

Kaudimengab. zuzkid. aldak. 16.886

Horniduren bariazioa FEPEL 5.084

EKITALDIKO EMAITZA (101.353)

DIRUZAINTZA GELDIKINA 2016.12.31N 227.594

Elkarfinantzatutako proiektuen finantzaketaren desbideratzeak 7

DIRUZAINTZA GELDIKINA 17.12.31N 126.248

Finantzaren doiketa (38.324)

DOITUTAKO DIRUZAINTZA GELDIKINA 17.12.31n 87.924

DIRUZAINTZAKO GELDIKINA EUROAK MILAKOTAN

Diruzaintza 93.619

Aurrekontu arruntaren zordunak 95.362

Aurrekontu itxien zordunak 200.854

Aurrekontu arruntaren hartzekodunak (59.728)

Aurrekontu itxietako hartzekodunak (114)

Aurrekontuz kanpok. (zordunak hartzekodunetatik garbi) 55.954

Huts egindakoen hornidura (235.497)

FEPELerako hornidura (24.202)

Elkarfinantzat. proiektuen finantzaketaren desbideratzea —

DIRUZAINTZA GELDIKINA 17.12.31N 126.248

(Finantzaren doiketa) (38.324)

DOITUTAKO DIRUZAINTZA GELDIKINA 17.12.31n 87.924

G. EGOERAREN BALANTZEAK 2017 ETA 2016KO ABENDUAREN 31N EUROAK MILAKOTAN

AKTIBOA 2017 2016 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA 2017 2016

AKTIBO EZ ARRUNTA 920.921 944.117 ONDARE GARBIA 474.007 516.049

Ibilgetu ez-materiala 17.248 16.459 Ondarea 223.574 223.574

Ibilgetu materiala 701.135 719.903 Sortutako ondarea 246.746 290.321

Epe luz. finantza inbertsioak taldeko, Balio aldaketagatiko doiketak

talde-anitzeko eta elkart. entitateetan 165.139 163.026 (Estaldura eragiketak) (1.829) (3.372)

Finantza inbertsioak epe luz. 37.399 44.729 Bestelako ondare gehikuntzak emaitzetara 
egozteko zain 5.516 5.526

PASIBO EZ-ARRUNTA 458.819 468.990

E/luz. zuzkidurak — 612

E/luzeko zorrak 458.819 468.378

AKTIBO ARRUNTA 230.807 319.250 PASIBO ARRUNTA 218.902 278.328

Salgai dauden aktiboak 386 438 E/lab. zuzkidurak 64.591 134.962

Izakinak 5.546 2.968 Epe laburreko zorrak 62.389 63.193

Zordunak eta kobratzeko bst.knt.batzuk 114.123 208.543 Hartz. eta ordaintz. b.kontu batz. 91.922 80.165

Epe lab. finantza inbert. taldeko, talde-
anitzeko eta elkart. entitateetan 10.675 21.960 Aldizkatzeagatiko doikuntzak — 8

Epe lab. finantza inbertsioak 6.458 5.153

Eskud. eta best. aktibo likido baliokideak 93.619 80.188

AKTIBOA, GUZTIRA 1.151.728 1.263.367 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, 
GUZTIRA 1.151.728 1.263.367
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H. ONDAREAREN EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUAK, 2017 ETA 2016 EUROAK MILAKOTAN

2017 2016

Zerga sarrerak 2.191.137 2.039.777

Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak 226.352 133.808

Ekitaldiko transferentziak 225.769 133.385

Ibilgetu ez finantzariorako diru-laguntzen egozpena 583 423

Salmenta garbiak eta zerbitzu emateak 361 324

Kudeaketa arrunteko beste sarrera b. 14.880 12.696

Hornidura gehiegizkoak 3.289 3.378

KUDEAKETA ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA 2.436.019 2.189.983

Langileria-gastuak (61.080) (60.428)

Transferentziak eta emandako diru-laguntzak (2.307.999) (2.037.219)

Kudeaketa arrunteko beste gastu b. (57.401) (53.919)

Ibilgetua amortizatzea (49.413) (43.549)

KUDEAKETA ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (2.475.893) (2.195.115)

KUDEAKETA ARRUNTAREN EMAITZA (AURREZKIA EDO AURREZKI-EZA) (39.874) (5.132)

Balio narriadura eta ibilgetu ez finantzarioa besterenganatzeagatiko emaitzak eta aktiboak salgai 1.030 5.903

Arruntak ez diren beste kontu-sail batz. (33) 1.139

Sarrerak 286 1.220

Gastuak (319) (81)

ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN EMAITZAK (38.877) 1.910

Sarrera finantzarioak 289 20

Gastu finantzarioak (9.362) (8.597)

Finantza-aktibo eta -pasiboetako arrazoizko balioaren aldakuntza (1.503) (1.911)

Balioaren narriadura, bajak eta finantza-aktibo eta -pasiboen besterentzeak 5.878 (10.470)

Taldeko, talde-anitzeko eta elkartutako entitateetakoak (11.892) (18.748)

Beste batzuk 17.770 8.278

FINANTZA ERAGIKETEN EMAITZAK (4.698) (20.958)

EKITALDIAREN EMAITZA (AURREZKIA EDO AURREZKI-EZA) GARBIA (GALERAK) (43.575) (19.048)

V.2. Erakunde Autonomoen Kontuak.

A. 2016-KO EKITALDIKO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA EUROAK MILAKOTAN

SARRERAK
GOFE GFE AFS

AZKEN.
AURREK.

KITAT.
ESKUBID.

DIRUBILK.
GARBIA

AZKEN.
AURREK.

KITAT.
ESKUBID.

DIRUBILK.
GARBIA

AZKEN.
AURREK.

KITAT.
ESKUBID.

DIRUBILK.
GARBIA

3. Tasak eta bestelako sarr. 30.222 29.448 26.183 1.874 1.783 1.738 20 1 1

2. Transferentzia arruntak 166.962 187.047 167.043 4.163 4.163 4.163 8.053 7.792 7.400

5. Ondare sarrerak 1 14 14 — — — — — —

7. Kapital transferentziak 2.351 2.351 2.351 52 54 30 236 236 120

8. Finantza aktib. bariazioa 235 239 239 12 6 6 8 — —

AURREK. ARRUNTA GUZT. 199.771 219.099 195.830 6.101 6.006 5.937 8.317 8.029 7.521

HONDAKINAK 35.473 11.796 5.788 123 123 122 536 536 533

SARRERAK GUZTIRA 235.244 230.895 201.618 6.224 6.129 6.059 8.853 8.565 8.054

EUROAK MILAKOTAN

GASTUAK
GOFE GFE AFS

AZKEN
AURREK.

OBLIGAZ.
LIKID.

ORDAINK.
LIKID.

AZKEN
AURREK.

OBLIGAZ.
LIKID.

ORDAINK.
LIKID.

AZKEN
AURREK.

OBLIGAZ.
LIKID.

ORDAINK.
LIKID..

1. Langileen ordainsariak 69.508 68.312 66.002 2.484 2.422 2.422 6.729 6.455 6.444

2. Ondas. arr. eta zerb. kontr. 90.954 88.718 80.274 2.905 2.896 2.822 1.336 1.335 1.290

3. Pasibo finantzarioak 2 1 1 — — — — — —

2. Transferentzia arruntak 36.738 35.960 35.227 628 624 487 6 5 —

6. Inbertsio errealak 700 511 313 72 70 28 138 136 93
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EUROAK MILAKOTAN

GASTUAK
GOFE GFE AFS

AZKEN
AURREK.

OBLIGAZ.
LIKID.

ORDAINK.
LIKID.

AZKEN
AURREK.

OBLIGAZ.
LIKID.

ORDAINK.
LIKID.

AZKEN
AURREK.

OBLIGAZ.
LIKID.

ORDAINK.
LIKID..

7. Kapital transferentziak 1.754 1.636 1.427 — — — 100 100 100

8. Finantza aktiboen bariazioa 115 77 76 12 6 6 8 — —

AURREK. ARRUNTA GUZTIRA 199.771 195.215 183.320 6.101 6.018 5.765 8.317 8.031 7.927

HONDAKINAK 11.103 10.710 10.703 214 201 201 752 752 752

GASTUAK GUZTIRA 210.874 205.925 194.023 6.315 6.219 5.966 9.069 8.783 8.679

B. EKITALDIAREN EMAITZA ETA DIRUZAINTZA GELDIKINA EUROAK MILAKOTAN

GOFE GFE AFS

Eskubide kitatuak 219.099 6.006 8.029

Obligazio aitortuak (195.215) (6.018) (8.032)

AURREKONTU ARRUNTAREN SUPERABITA (1) 23.884 (12) (3)

Eskubide kitatuak baliogabetzea (23.677) — —

Obligazio aitortuak baliogabetzea 393 13 —

AURREKONTU ITXIEN DEFIZITA (2) (23.284) 13 —

Kaudimengab. zuzkid. aldak. (3) (600) (1) 3

EKITALDIAREN EMAITZA (1+2+3) — — —

DIRUZAINTZA GELDIKINA 2016.12.31N 5.000 — 5

DIRUZAINTZA GELDIKINA 17.12.31N 5.600 1 2

(Nekez egingarri diren eskubideak) (5.600) (1) (2)

DIRUZAINTZAKO GELDIKIN ERABILGARRIA 2017-12-31N — — —

DIRUZAINTZAKO GELDIKINA EUROAK MILAKOTAN

GOFE GFE AFS

Diruzaintza 683 497 29

Aurrekontu arruntaren zordunak 23.270 69 508

Aurrekontu itxien zordunak 6.008 1 2

Aurrekontu arruntaren hartzekodunak (11.895) (252) (105)

Aurrekontu itxietako hartzekodunak (7) — —

Aurrek. kanp. (hartzek. zordunetatik garbi) (12.459) (314) (432)

Huts egindakoen hornidura (5.600) (1) (2)

DIRUZAINTZAKO GELDIKIN ERABILGARRIA 2017-12-31N — — —

C. EGOERAREN BALANTZEAK 2017 ETA 2016KO ABENDUAREN 31N EUROAK MILAKOTAN

GOFE GFE AFS

2017 2016 2017 2016 2017 2016

AKTIBO EZ ARRUNTA 26.374 27.067 2.889 3.089 5.467 6.063

Ibilgetu ez-materiala 7 2 24 38 149 154

Ibilgetu materiala 26.268 26.810 2.865 3.051 5.318 5.909

Finantza inbertsioak epe luz. 99 255 — — — —

AKTIBO ARRUNTA 25.783 32.434 572 512 537 1.049

Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk 24.293 31.018 69 123 508 538

Epe lab. finantza inbertsioak 807 813 6 5 — —

Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk 683 603 497 384 29 511

AKTIBOA, GUZTIRA 52.157 59.501 3.461 3.601 6.004 7.112

ONDARE GARBIA 26.386 27.085 2.896 3.093 5.466 6.066

Ondarea 40.543 40.531 5.070 5.248 6.366 6.264

Sortutako ondarea (14.157) (13.596) (2.228) (2.155) (997) (219)

Balio aldaketagatiko doiketak — 150 — — — —

Bestelako ondare gehikuntzak — — 54 — 97 21
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C. EGOERAREN BALANTZEAK 2017 ETA 2016KO ABENDUAREN 31N EUROAK MILAKOTAN

GOFE GFE AFS

2017 2016 2017 2016 2017 2016

PASIBO EZ-ARRUNTA 248 109 20 23 — —

E/luzeko zorrak 248 109 20 23 — —

PASIBO ARRUNTA 25.523 32.307 545 485 538 1.046

Zorrak epe laburrera taldeko, talde-anitzeko eta 
elkartutako entitateekin 10.253 17.537 — — 7 1

Hartzekod. eta ordaintz. bst kontu batz. 15.270 14.770 373 332 531 1.045

Aldizkatzeagatiko doikuntzak — — 172 153 — —

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA 52.157 59.501 3.461 3.601 6.004 7.112

D. 2017 ETA 2016KO EKITALDIETAKO ONDARE EMAITZA EKONOMIKOAREN KONTUAK EUROAK MILAKOTAN

GOFE GFE AFS

2017 2016 2017 2016 2017 2016

Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak 165.850 158.239 4.163 3.902 7.951 3.273

Salmenta garbiak eta zerbitzu emateak 22.104 22.023 1.783 1.774 1 12

Kudeaketa arrunteko beste sarrera b. 6.796 946 — — — 1

KUDEAKETA ARRUNTEKO SARRERAK GUZTIRA 194.750 181.208 5.946 5.676 7.952 3.286

Langileria-gastuak (68.363) (67.597) (2.422) (2.432) (6.459) (2.454)

Transferentziak eta emandako diru-laguntzak (37.596) (35.494) (611) (599) (105) (599)

Kudeaketa arrunteko beste gastu b. (88.855) (78.065) (2.894) (2.635) (1.382) (224)

Ibilgetua amortizatzea (871) (878) (137) (140) (787) (229)

KUDEAKETA ARRUNTEKO GASTUAK GUZTIRA (195.685) (182.034) (6.064) (5.806) (8.733) (3.506)

KUDEAK. ARR. EMAITZA (AURR. EDO AURREZKI-EZA) (935) (826) (118) (130) (781) (220)

Balio narriadura eta ibilgetua besterenganatzeagatiko 
emaitzak besterenganatzeagatiko emaitzak eta aktiboak salgai — — 44 — 3 —

Arruntak ez diren beste kontu-sail batz. 940 1.350 — 2 — —

ERAGIKETA EZ FINANTZARIOEN EMAITZAK 5 524 (74) (128) (778) (220)

Sarrera finantzarioak 163 — — — — —

Gastu finantzarioak (1) — — — — —

Balioaren narriadura, bajak eta finantza aktibo eta pasiboen 
besterentzeak (924) (1.295) 1 7 — 1

FINANTZA ERAGIKETEN EMAITZAK (762) (1.295) 1 7 — 1

EKIT. EMAIT. GARBIA (AURREZKIA EDO AURREZKI-EZA) (757) (771) (73) (121) (778) (219)

V.3. Sozietate Publikoen Kontuak.

A. EGOERAREN BALANTZEAK 2017 ETA 2016KO ABENDUAREN 31N EUROAK MILAKOTAN

EGOERAREN BALANTZEA
AGA ALDALUR ARABA ARABARRI ARABAKO LANAK

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

AKTIBO EZ ARRUNTA 79.041 81.519 55 58 1.626 1.568 437 489

Ibilgetu ez-materiala 22 29 — — 1.626 1.568 — —

Ibilgetu materiala 16.562 19.796 — — — — — —

Ibilgetuko inbertsioak 37.259 34.852 55 58 — — — —

Taldeko eta elkartut. enpresen inberts. e/luz. 23.325 24.762 — — — — 437 487

Finantza inbertsioak epe luz. 1.873 2.080 — — — — — 2

AKTIBO ARRUNTA 30.893 31.705 23 21 688 781 40 96

Izakinak 23.174 22.899 — — 573 652 — —

Merkataritzako zordunak eta kobr. bte knt b. 148 684 — — 2 60 31 64

Taldeko eta elkartut. enpresen inberts. e/lab. 3.933 4.649 — — — — — —

Finantza inbertsioak e/lab. 2.682 2.797 — — — — — —

Aldizkakotzeak e/lab. 101 200 — — — — 3 1

Eskudirua eta bestelako aktibo baliokideak 855 477 23 21 113 69 6 31
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A. EGOERAREN BALANTZEAK 2017 ETA 2016KO ABENDUAREN 31N EUROAK MILAKOTAN

EGOERAREN BALANTZEA
AGA ALDALUR ARABA ARABARRI ARABAKO LANAK

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

AKTIBOA, GUZTIRA 109.934 113.224 78 79 2.314 2.349 477 585

ONDARE GARBIA 81.426 79.357 78 79 1.464 1.391 61 92

Kapitalekoak 86.196 83.004 18 18 76 76 60 60

Jaulkipen prima 9.472 9.473 — — — — — —

Erreserbak 1.376 1.376 (1) (1) 8 8 2 2

Aurreko ekitaldien emaitzak (31.624) (29.298) — — (260) (238) — (158)

Bazkideen beste ekarpen batzuk 1.107 1.236 8 5 — — 30 894

Ekitaldiaren emaitza (5.246) (4.981) (2) (2) 14 (23) (31) (706)

Balio aldaketagatiko doiketak — — — — — — —

Jasot. diru-lag., dohaintza eta legatuak 20.145 18.548 55 59 1.626 1.568 — —

PASIBO EZ-ARRUNTA 17.543 20.199 — — 621 701 98 98

E/luz. zuzkidurak 230 230 — — — — 98 98

E/luzeko zorrak 17.313 20.969 — — — — — —

Taldeko enpresa eta elkartuekiko zorrak epe luz. — — — — 621 701 —

PASIBO ARRUNTA 10.965 12.668 — — 229 257 318 395

Epe laburreko zorrak 3.520 3.788 — — 170 151 214 214

Taldeko enpresa eta elkartuekiko zorrak epe lab. 3.783 6.525 — — — — — —

Merkataritzako hartz.. eta kobr. beste kontu btz. 3.662 2.355 — — 59 106 104 181

Aldizkakotzeak e/lab. — — — — — — — —

ONDARE GARB. & PASIB. GUZT. 109.934 113.224 78 79 2.314 2.349 477 585

A. EGOERAREN BALANTZEAK 2017 ETA 2016KO ABENDUAREN 31N EUROAK MILAKOTAN

EGOERAREN BALANTZEA
KALKULU ZENTROA INDESA 2010 NATURGOLF ARABAKO BIDEAK

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

AKTIBO EZ ARRUNTA 531 103 10.307 10.778 878 1.058 134.142 171.800

Ibilgetu ez-materiala — — 97 78 8 9 134.092 137.263

Ibilgetu materiala 366 — 10.188 10.678 870 1.043 42 53

Taldeko eta elkartut. enpres. inber. e/luz. 155 102 22 22 — 6 — —

Finantza inbertsioak epe luz. 10 1 — — — — 8 34.484

AKTIBO ARRUNTA 3.826 3.389 4.098 3.563 97 128 2.471 5.324

Izakinak — — 303 138 20 19 — —

Merkat zordunak eta kobr. bestel. knt 2.865 2.336 3.348 2.821 61 59 907 1.046

Aldizkakotzeak e/lab. — — — — 5 5 2 2

Eskud. eta b. akt. likido baliokide batz. 961 1.053 447 604 11 45 1.562 4.276

AKTIBOA, GUZTIRA 4.357 3.492 14.405 14.341 975 1.186 136.613 177.124

ONDARE GARBIA 1.903 851 9.003 8.996 879 1.109 32.424 29.921

Kapitalekoak 1.808 808 8.865 8.865 1.016 1.016 50.132 43.332

Erreserbak 1 2 — — 5 5 6.757 6.757

Ekitaldi itxien emaitza — — 167 — (58) (64) (938) (1.508)

Bazkideen beste ekarpen batzuk — 6.579 189 1.369 520 630 — 2.775

Ekitaldiaren emaitza 52 (6.580) (356) (1.399) (709) (623) (23.527) (2.205)

Balio aldaketagatiko doiketak — — — — — — — (19.230)

Jasot. diru-lag., dohaintza eta legatuak 42 42 138 161 105 145 — —

PASIBO EZ-ARRUNTA — — 2.205 1.900 — — 96.325 139.692

E/luz. zuzkidurak — — 15 — — — 1.029 888

Zorrak e/luz. — — 1.485 1.900 — — 95.296 138.804

Taldeko enpresa eta elkartuekiko zorrak epe luz. — — 705 — —

PASIBO ARRUNTA 2.454 2.641 3.197 3.445 96 77 7.864 7.511

Zorrak epe lab. 56 36 420 430 2 7 5.413 3.864
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A. EGOERAREN BALANTZEAK 2017 ETA 2016KO ABENDUAREN 31N EUROAK MILAKOTAN

EGOERAREN BALANTZEA
KALKULU ZENTROA INDESA 2010 NATURGOLF ARABAKO BIDEAK

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Tald. & elkart. enpr. zorrak e/lab. — 1.000 2.004 2.394 — — — —

Merkatar. hartz. & ordain. bestel. kntu 2.398 1.605 773 621 70 48 2.451 3.647

Aldizkakotzeak e/lab. — — — — 24 22 — —

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA 4.357 3.492 14.405 14.341 975 1.186 136.613 177.124

B. 2017 ETA 2016KO EKITALDIETAKO GALERA ETA IRABAZIEN KONTUAK EUROAK MILAKOTAN

AGA ALDALUR ARABA ARABARRI ARABAKO LANAK

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Negozio zifratik zenbateko garbia — — — — 79 128 — 14

Amait. eta abian dauden produk. izakinetan bariaz. — — — — (79) (127) — —

Enpresak aktiborako egindako lanak — — — — — — — —

Hornidurak (147) (12) — — (1) (2) — —

Bestelako ustiapen-sarrerak 1.492 1.510 — — (50) (4) — (16)

Langileria-gastuak (596) (528) — — — — (8) (545)

Bestelako ustiaketa-gastuak (2.591) (1.692) (2) (2) 65 (7) (23) (137)

Ibilgetua amortizatzea (3.738) (3.731) (2) (2) (2) (2) — (38)

Diru-laguntzen egozketa ibilg. ez finantz. eta beste 2.996 2.367 2 2 2 2 — 234

Ibilgetua besterenganatz. narriadura eta emaitza (306) 407 — — (214)

USTIAKETAREN EMAITZA (2.890) (1.679) (2) (2) 14 (12) (31) (702)

EMAITZA FINANTZARIOA (2.356) (3.302) — — — (11) — (4)

EMAITZA ZERGA AURRETIK (5.246) (4.981) (2) (2) 14 (23) (31) (706)

Mozkinen gaineko zerga — — — — — — —

EKITALDIKO EMAITZA (5.246) (4.981) (2) (2) 14 (23) (31) (706)

B. 2017 ETA 2016KO EKITALDIETAKO GALERA ETA IRABAZIEN KONTUAK EUROAK MILAKOTAN

KALKULU 
ZENTROA INDESA 2010 NATURGOLF ARABAKO BIDEAK

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Negozio zifratik zenbateko garbia 11.558 4.510 12.671 11.559 420 424 7.901 7.344

Amait. eta abian dauden produk. izakinetan bariaz. — — 11 15 — — — —

Hornidurak (4.820) (4.447) (1.787) (1.623) (9) (10) — —

Bestelako ustiapen-sarrerak — — 3.614 3.313 128 117 — 2

Langileria-gastuak (6.647) (6.580) (12.055) (11.580) (283) (254) (294) (204)

Bestelako ustiaketa-gastuak (82) (76) (2.149) (2.433) (824) (740) (4.435) (3.735)

Ibilgetua amortizatzea — — (653) (630) (124) (128) (4.197) (4.102)

Diru-laguntzen egozketa ibilg. ez finantz. eta beste — — 23 23 40 44 — —

Ibilgetua besterenganatz. narriadura eta emaitza — — 2 1 (57) (75) — 70

Beste emaitza batzuk — — — — — — — —

USTIAKETAREN EMAITZA 9 (6.593) (323) (1.355) (709) (622) (1.025) (625)

EMAITZA FINANTZARIOA 54 13 (33) (44) — (1) (22.502) (1.580)

EMAITZA ZERGA AURRETIK 63 (6.580) (356) (1.399) (709) (623) (23.527) (2.205)

Mozkinen gaineko zerga (12) — — — — — — —

EKITALDIKO EMAITZA 51 (6.580) (356) (1.399) (709) (623) (23.527) (2.205)
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V.4. Foru Fundazioen Kontuak.

A. EGOERAREN BALANTZEAK 2017 ETA 2016KO ABENDUAREN 31N EUROAK MILAKOTAN

EGOERAREN BALANTZEA
ARABAKO ARTIUM 

FUNDAZIOA KIROLARABA STA. MARIA 
KATEDRALA

AÑANAKO GATZ 
HARANA

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

AKTIBO EZ ARRUNTA 56.458 56.701 — — 13.877 14.107 5.015 4.781

Ibilgetu ez-materiala 3.073 2.939 — — 45 20 176 99

Ondare historikoko ondasunak 38.044 37.996 — — — — 4.520 4.404

Ibilgetu materiala 15.340 15.765 — — 13.832 14.087 317 276

Ibilgetuko inbertsioak — — — — — — — —

Tald. eta elkartut. enpresen inbert. epe luz. — — — — — — — —

Epe luz. finantza inbertsioak 1 1 — — — — 2 2

AKTIBO ARRUNTA 641 535 87 105 686 544 995 840

Izakinak 182 168 — — 47 67 109 90

Jarduera propioaren erabiltz. eta best. zordunak 102 112 45 64 29 21 — —

Merkataritzako zordunak eta kobr. bte knt b. 81 79 — — 251 373 463 293

Tald. eta elkartut. enpresen inbert. epe lab. — — — — 18 — — —

Finantza inbertsioak e/lab. — — — — 14 — —

Aldizkakotzeak e/lab. 32 26 — — 2 3 — —

Eskudirua eta bestelako aktibo baliokideak 244 150 42 41 339 66 423 457

AKTIBOA, GUZTIRA 57.099 57.236 87 105 14.563 14.651 6.010 5.621

ONDARE GARBIA 56.506 56.524 75 91 14.424 14.465 5.550 5.302

Fundazioaren zuzkidura/Gizart funtsa 180 180 30 30 129 129 51 51

Erreserbak — — — — — — — —

Aurreko ekitaldietako soberakinak (331) (311) — 5 — — 421 —

Ekitaldiaren soberakina 232 (20) — (8) — — — —

Jasotako diru-laguntza, dohaintza eta legatuak 56.425 56.675 45 64 14.295 14.336 5.078 5.251

PASIBO EZ-ARRUNTA — — — — — — 25 —

E/luz. zuzkidurak — — — — — — 25 —

E/luzeko zorrak — — — — — — — —

Taldeko enpr. eta elkartuekiko zorrak epe luz. — — — — — — — —

PASIBO ARRUNTA 594 711 12 14 139 185 435 319

E/lab. zuzkidurak — — — 2 —

Epe laburreko zorrak 6 2 — — 17 88 5 12

Taldeko enpr. eta elkartuekiko zorrak epe lab. — 200 9 — — — — —

Onuradunak-hartzekodunak — — 3 14 — — — —

Merkataritzako hartz. eta kobr. bste kontu btz. 588 509 — — 122 97 428 307

Aldizkakotzeak e/lab. — — — — — — — —

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA 57.099 57.235 87 105 14.563 16.651 6.010 5.621

B. 2017 ETA 2016KO EKITALDIETAKO GALERA ETA IRABAZIEN KONTUAK EUROAK MILAKOTAN

ARABAKO ARTIUM 
FUNDAZIOA KIROLARABA STA. MARIA 

KATEDRALA
AÑANAKO GATZ 

HARANA

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Berezko jardueraren sarrerak 3.577 3.205 559 493 1.177 1.220 514 478

Salmentak eta merkat. jardueraren best. sarrerak 170 174 — — 16 18 789 767

Laguntza eta bestelakoengatik gastuak — — (521) (464) — — — —

Amaitut. eta abian diren produk. izakin. aldak. (16) (17) — — — — (1) (17)

Entitateak aktiborako egindako lanak — — — — — — — —

Hornidurak (11) (15) (15) (20) (20) (14) (284) (225)

Jardueraren bestelako sarrerak 124 86 — — — 1 — —

Langileria-gastuak (1.103) (1.114) — — (379) (384) (297) (174)

Jardueraren beste gastu batzuk (2.517) (2.352) (23) (17) (794) (841) (721) (829)
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B. 2017 ETA 2016KO EKITALDIETAKO GALERA ETA IRABAZIEN KONTUAK EUROAK MILAKOTAN

ARABAKO ARTIUM 
FUNDAZIOA KIROLARABA STA. MARIA 

KATEDRALA
AÑANAKO GATZ 

HARANA

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Ibilgetua amortizatzea (2.179) (2.238) — (1) (680) (623) (378) (308)

Kapital diru-lagunt., dohaintz. eta legatuak 
ekitaldiaren soberakinera aldatuak

2.201 2.560 — 1 680 623 378 308

Ibilg. besterengan. narriadura eta emaitza (22) (322) — — — — — —

Beste emaitza batzuk 8 14 — — — — — —

JARDUERAREN SOBERAKINA 232 (19) — (8) — — — —

FINANTZA ERAGIKETEN SOBERAKINA — (1) — — — — — —

ZERGA AURRETIKO SOBERAKINA 232 (19) — (8) — — — —

Mozkinen gaineko zerga — — — — — — — —

EKITALDIAREN SOBERAKINA 232 (20) — (8) — — — —

Ondare garbian jasotako sarrera eta gastuak 1.977 7.084 560 464 1.276 1.310 1.140 1.065

Ekitaldiaren soberakinari egindako birsailk. (2.227) (2.623) (560) (464) (1.317) (1.206) (892) (745)

Ondare garbiaren bariazioa (250) 4.461 — — (41) 104 248 320

Bestelako bariazioak — — — — — — —

EMAITZA GUZT., ONDAREAREN BARIAZIOA (19) 4.441 — (8) (41) 104 248 320

ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 2017KO KONTU OROKORRARI 
BURUZKO FISKALIZAZIO TXOSTENAREN INGURUKO ALEGAZIOAK

II. Iritzia

II.1. Legea betetzeari buruzko iritzia.

1. Diputatuen Kontseiluak, abenduaren 18ko 53/1992 FAk, ekonomia eta aurrekontu araubi-
deari buruzkoak, 125. artikuluan aurreikusitako prozedura bereziaren bidez, 2017ko ekitaldiko 
gastuak baliozkotu ditu, 873.903 eurokoak (AFAren 238.342 eta GOFEren 635.561). Gastu horiek 
Kontu hartzailetzaren eta/edo Kontabilitate Zerbitzuaren kontrako txostena jaso zuten. Hauek 
dira ez betetzeen zioak: gastua handitzea kontratua aldatu gabe, publikotasun eta konkurrentzia 
printzipioak ez betetzea eta kontratuak aldatzea eskudun den organoak lehenago onartu gabe.

Alegazioa

Aurreko espedienteetan abenduaren 18ko 53/92 Foru Arauak, Arabako Lurralde Histori-
koko Ekonomia eta Aurrekontu Erregimenari buruzkoak, jasotako prozedurak xedatzen duenez 
jardun du Aldundiak, hirugarrenei kalteak saihesteko, barne kontroleko organoek kontratuei 
buruzko araudian edo lankidetza hitzarmenean bertan ez betetzeak sumatu zituzten espedien-
teen izapidetzea baliozkotuz.

3. Indesa 2010, SLren elikadura eta garbiketa industrialaren arloetako bezeroen harrera 
zentroetarako salgaien logistika eta garraio zerbitzua 2017ko uztailaren 1etik abenduaren 31ra 
luzatu da, 99.463 euroko gastuarekin, kontratuan ezarritako gehienezko epea gaindituz.

Alegazioa

Zerbitzua behin eta berriz lizitatzen da eta aipatzen den atzerapena, sei hilekoa amaitutako 
lizitazioaren amaieraren eta hurrengoaren formalizazioaren artean, lizitazio berriaren agiriak 
sakonki berrikusi beharragatik gertatu da, haien xedean jasotako mandatu berriekin egin be-
harreko prestazioaren gehikuntza eta aldaketa jasotzeko, aurreko lizitazioan mandatu horiek ez 
baitzeuden aurreikusita; izan ere, ordura arte mandatu horiek ez ziren Gasteizko udal mugartetik 
kanpo egiten eta jaso egin behar izan ditu lizitazio berriak.
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Onartutako luzapena izan zen ustez kontratuaren printzipioetara hoberen egokitzen zen 
konponbidea, testuinguru horretan har zitekeena, zerbitzua etetea saihesteko, funtsezkoa baita 
sozietatearen jarduera eta funtzionamendurako. Gehiago da, noski, izapidetzearen disfuntzio 
bat legearen funtsezko ez betetze bat baino; izan ere, luzatutako adjudikazioa kontratazio ad-
ministratiboa arautzen duten printzipioak betez egin zen.

4. Indesa 2010, SLk bederatzi hornidura kontratatu ditu, 380.235an guztira, publikotasun eta 
konkurrentzia printzipioak bete gabe.

Alegazioa

Iritzi horretan bederatzi hornitzaile deskribatzen dira, hornitutakoak, guztira, 380.235 euroko 
balioa izanik. Hau esan behar da horri buruz:

— Administrazio Kontseiluak, 2017ko abenduaren 19ko bilkuran, garbitzeko eta komuneko 
materialaren eta garbiketa tresnen lizitazioa onartu zuen, lote bitan bananduta. Lote horiek lizi-
tazioaren aurretik hornitzaile bik egiten zituzten hornidurei dagozkie, eta zenbatekoa 108.648,91 
eurokoa da guztira.

— Administrazio Kontseiluak, 2017ko apirilaren 25ean, plastikoaren horniduraren lizitazioa 
onartu zuen, bai sozietatearen arlo industrialerako, bai garbiketa arlorako, hiru lotetan banan-
duta. Lote horiek lizitazioaren aurretik hiru hornitzailek egiten zituzten hornidurei dagozkie, eta 
zenbatekoa 161.799,53 eurokoa da guztira.

— 2018ko ekainaren 14an, kudeaketako zuzendaritzak langileen laneko arroparen hornidu-
raren lizitazioa onartu zuen hiru lotetan bananduta. Lote horiek lizitazioaren aurretik hornitzaile 
batek egiten zituen hornidurei dagozkie, eta zenbatekoa 21.936,30 eurokoa da guztira.

Beraz, aipatutako hornidura gehienei dagokienez (292.384,74 euro guztira, haien ehuneko 75 
baino gehiago), haien lizitazioan egondako gabezia 2017 eta 2018ko ekitaldietan konpondu da.

Gainerako hornidurak (87.850,12 euro guztira, hiru hornitzaileren artean banatuta) eskudun 
den arloa ari da aztertzen, gabezia hori lizitazio publiko bat deituz konpontzeko.

5. Valle Salado de Añana Fundazioak 130.226 euroan adjudikatutako gatza ontziratzeko 
zerbitzuen kontratuaren gauzapenak ehuneko 81ean gainditu du zenbateko hori. Hori eginda ez 
dira bete lizitazio printzipioak, gehikuntza horrek kontrataren bolumen ekonomikoa faltsutzen 
duelako.

Alegazioa

Bertan esaten da kontratazioan ez direla lizitazio irizpideak bete, soilik horien kostu eko-
nomikoaren hasierako zenbatespenak gainditu egin direlako haiek egikaritzeko behar izan 
diren errefortzuen intentsitatearen ondorioz. Alabaina, ezin gara baieztapen horrekin ados 
egon, kontratua prozedura irekiaren bidez lizitatu zelako eta, bai ALHAOn, bai Fundazioaren 
kontratatzailearen profilean, argitaratu zirelako.

Horri dagokionez, lizitazioaren agirietan jaso zen kontratuaren hasierako xedea handitzea 
gertatu zitekeela aipatutako egoeraren arabera; beraz, errefortzuak kontratatzearen zioz kontra-
tuaren zenbatekoa handiagotzeko aukeraren jakinaren gainean zeuden interesatutako enpresa 
guztiak.

Adierazitako arrazoiak direla bide, neurrigabea iruditzen zaigu lizitazio irizpideak bete ez di-
rela esatea, interesatutako enpresa guztiek lizitaziorako sarbide librea izan dutelako, prozedurak 
argitaratu eta gardentasunez jorratu direlako, eta hautagai guztiei tratu bera eskaini zaielako; 
hori bai, egia da iragarkiak EBAOn ere argitaratu izan beharko liratekeela.

Aurreko txostenetan sumatutako gabezia hori zuzentzeko, Fundazioak 2018an xede horrekin 
lizitatu duen kontratazioaren balioa kalkulatzeko zerbitzuen aurreko urteetako benetako kostua 
hartu da oinarri, balizko errefortzuak barne.
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II.2. Kontuei buruzko iritzia.

Arabako Kultur Ondare Eraikia Kudeatzeko Sozietate Anonimoak (Arabarri) Bergarako Jaure-
gia deritzon higiezinaren erabilera eskubidearen balioa dauka bere ibilgetu ukiezinean, 1,6 milioi 
euro garbikoa. Sozietatea urratsak ematen ari da hura likidatzeko eta, beraz, gauzatze egoera 
batean hartu behar da kontuan eskubide horren balorizazioa, eta ez diharduen enpresarenean.

Ez dugu izan haren gauzatze balioari eusten dion txostenik. Ondorioz, ezin izan dugu izan 
auditoretza ebidentzia nahiko eta egokirik erabiltzeko eskubide horren zenbateko berreskura-
garriari buruz eta ezin izan dugu zehaztu sozietatearen urteko kontuetan erregistratuta daukan 
zenbatekoa doitu behar den.

Alegazioa

Arabako Kultur Ondare Eraikia Kudeatzeko Sozietate Anonimoa (Arabarri) likidazio prozesuan 
dago 2018ko uztailetik. Harrezkero likidatzaileek urratsak eman dituzte sozietatearen hartzekoa 
edo ondarea finkatzeko, ondoren bereizi eta hura osatzen duten bazkideen artean banatzeko. 
Eragiketa horien barruan, 2018ko abenduaren 12an Ruiz de Bergara jauregia erabiltzeko eskubi-
dea lagatzeko hitzarmena deuseztatzeko kontratu pribatua sinatu zen eta 2019ko urtarrilaren 
22an jaso zen eskritura publikoan. Haren ondorioz zegozkien idazpenak egin ziren eta 2018ko 
ekitaldiaren itxieran ez da ageri jauregi horren erabilera eskubidearen baloraziorik, ez salbues-
penik 2018ari dagokion balorazio horren auditoretza txostenean. Auditore independente batek 
egindako 2018ko balantze auditoretzaren txostena erantsi da.

III. Barruko kontrol sistemez eta kudeaketa prozedurez.

Atal honek jarduera ekonomiko eta finantzarioa arautzen duten printzipioak eta kudeaketa 
hobetzeko agertzen diren prozedura alderdiak betetzeko eragin esanguratsurik ez duten ga-
beziak jasotzen ditu.

III.1. Aurrekontua eta kontabilitatea.

AFAk, inbertsio errealen kapituluan, 6,1 milioi euroko gastuak kontabilizatu ditu, ondarean 
galera eta irabaziei egotzi zaizkienak. Funtsean azpiegituren konponketak eta zaintza dira.

Alegazioa

Galera eta irabaziei egotzitako 6,1 milioi euroen barruan, hau hartu behar da kontuan:

— Ez zaizkio aktiboari 733,3 mila euro egotzi, gauzazko dirulaguntzak emateko esparruan 
egindako inbertsioak baitira, lurraldeko udalen titulartasuneko landabideetako obrak egiteagatik.

— 617,5 mila euro basoko suteak prebenitzeko egindako inbertsioei dagozkie; haien izaera 
dela eta, oso zaila da haien inbentarioa egitea eta, lanetako asko, mendietan egiten dira, zeinen 
titulartasuna ez baitagokio Arabako Foru Aldundiari.

— 352,8 euro eragiketei dagozkie, zeinen banakako inbentario balioa 1.000 eurotik behe-
rakoa baita, zenbateko hori izanik inbentario atalase gisa ezarritakoa.

III.2. Zerga sarrerak.

AFAk eskuz kudeatzen ditu kasu berezietan ematen diren gerorapenak eta zatikapenak, gero-
rapenen kontua, errekurritutako zerga zorra eta Dirubilketa Agentziari egiten zaizkion ordaindu 
gabeko zorren bidalketak. Kudeaketa informazioaren kalitatea hobetu behar litzateke, prozesuak 
automatizatuz eta dirubilketa zerbitzuak emandako informazioa kontabilitatean txertatuz.

Alegazioa

Esan behar da abian dagoela Arabako Foru Aldundiaren ekonomia, aurrekontuak eta 
finantzak kudeatzeko aplikazio informatiko berri bat ezartzeko proiektu bat eta haren irisme-
nean zerga sarreren tratamendua sartzen dela, aurreko paragrafoan jasotako gomendioan 
adierazitako ildotik.
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— Araudiak arautu baino epe luzeagoetan emandako zatikapenak eta geroratzeak hauteman 
ditugu (11 eta 6 hilabete, hurrenez hurren):

EUROAK MILAKOTAN

ZORRA

BOROND. PREMIAMEN. GUZTIRA EPEA

DKE 582/2017 281 1.524 1.805(*) 4 urte

DKE 800/2017 278 458 736 4 urte eta 9 hilabete

DKE 820/2017 4.797 — 4.797(*) 5 urte

FAg 238/2017 717 — 717 4 urte

FAg 548/2017 — 306 306 2 urte

FAg 609/2017 — 348 348 2 urte

(*) Aurreko ekitaldietan birfinantzatutako zorra

AFAk prozedura bat garatu behar luke Zergen Foru Arau Orokorrean aurreikusitako baldintza 
bereziak aplikatzeko.

Alegazioa

Arabako Foru Aldundiak beharrezkoa deritzo zatikatzeak araudiak ezarritako epeetan baino 
luzeagoetan egin zirela azpimarratzeari. Hori dela eta, proposatzen du aipatutako epea araudiak 
oro har ezarritakoa dela adieraztea, baina oro har ezartzen diren epe horien desberdinak ere 
aplikatzea onartzen dela, hain zuzen ere, hizpide dugun kasuaren bezalakoetan.

Aipatu zatikapenak otsailaren 27ko 4/2012 Foru Arauak baliozkotutako buruzko martxoaren 
2ko Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuan oinarrituta eman ziren. Haren artikulu bakarrak 
hau dio hitzez hitz.

«1. Zorrak ordaindu beharrean daudenek diruzaintzako aldi baterako arazoak frogatzen ba-
dituzte, ekonomia jardueraren bideragarritasuna edo langileen lanpostuak kinka larrian izanik, 
Foru Aldundiak zorrak zatikatzeko edo geroratzeko baimena eman dezake, kasu bakoitzean 
erabakitzen dituen baldintzetan.

2. Aurreko 1 idatz zatian aipatzen diren baldintzak geroratzearen edo zatikatzearen edozein 
elementuren gainekoak izan daitezke: prestazio erantsia, bermeak edo epeak.

3. Era berean, aurreko 1 idatz zatian adierazitako kasuetan, Foru Aldundiak zorraren or-
dainketa Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 59 artikuluko 2. idatz zatian ezarritakoaren 
arabera onartu ahal izango du; kasu horietan, ordaintzeko modu horretatik eratortzen diren 
zerga ondorioak aplikatuko dira.»

Kasu horietan guztietan, Ogasun Zuzendaritzak bakoitzaren inguruabarrak azaltzeko txos-
tenak egin zituen, zeinetan inguruabarrak ohiz kanpokotzat eta arestian aipaturiko 4/2012 Foru 
Araua aplikatzearen mereziduntzat jo ziren.

Nolanahi ere, eta aurreko txostenetan sumatutako gabezia hori zuzentzeko, Ogasun 
Zuzendaritzak apirilaren 5eko 2/2019 Jarraibidea onartu du, inguruabar bereziak gertatzen di-
renean zatikapenak eta ordainketa planak izapidetzeari buruzkoa.

III.3. Kontratazioa.

AFAk 2017an formalizatutako espedienteen lagin bat aztertuz eta AFAk aurreko urteetan 
esleitutako espedienteen jarraipena eginez hau hauteman dugu:

— 2,7 milioi euroan adjudikatutako espediente biren (12 eta 13) lizitazio iragarkiak ez ditu 
zehazten adjudikazio irizpideak, ezta haien haztapena. EBAOn 2,5 milioi euroan adjudikatutako 
espediente biren (1 eta 12) lizitazio iragarkia argitaratu da, eta iragarkiak ez dakar prestazioen 
balio zenbatetsia.
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Alegazioa

Baliteke aipatutako oharrak argitaratutako iragarkien testuetako akats formal hutsak 
azpimarratzea; hala ere, akatsak izanagatik, interesatutako enpresek ez dute arazorik izan kasuan 
kasuko lizitazioan kontratua adjudikatzeko zein irizpide hartuko ziren gogoan eta prestazioen ba-
lio zenbatetsia zein zen ezagutzeko, ez eta horien haztapena zein izango zen eskaintzak prestatu 
aurretik jakiteko ere. Izan ere, lau espedienteetako dokumentuak osorik eta eskuragarri zeuden 
AFAren kontratatzailearen profilean (horren helbidea iragarkietan agertzen zen).

— Ez da errespetatu lizitazioa BOEn argitaratu eta proposamenak aurkezteko epemuga 
arteko 15 eguneko epea 1,5 milioi euroan adjudikatutako espediente batean (12).

Alegazioa

Arabako Foru Aldundiaren ustez ñabardurak egin behar zaizkio aurreko oharrari; izan ere, ez 
betetze hori lizitazioa argitaratzeko egindako jarduketa guztien testuinguruan kokatu behar da:

— Iragarkia EBAOn argitaratzea: 2017ko urtarrilaren 26an.

— Iragarkia kontratugilearen profilean argitaratzea: 2017ko urtarrilaren 26an.

— Iragarkia BOEn argitaratzea: 2017ko otsailaren 25ean.

Proposamenak aurkezteko epea amaitzen zen eguna 2017ko martxoaren 7a izanik, bete egin 
zen kontratuaren iragarkia Europako Batzordeari bidaltzeko datatik ezarritako epe orokorra, 52 
egutegi egunekoa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginaren 159. artikuluan 
xedatzen denez, eta esan daiteke salatutako ez betetzeak ez ziola mugaketarik ekarri lizitazio 
horretan interesa izan zezaketen enpresen konkurrentziari.

— Lau espediente (1, 4, 5 eta 13), 8,1 milioi euro guztira, proposamenak ireki eta hilabete 
biko epea gaindituz adjudikatu dira.

— 1,9 milioi euroan adjudikatutako espediente biren (3 eta 4) kontratuaren formalizazioaren 
iragarkia hura formalizatu eta 48 egun geroago argitaratu da.

— Hilabete baino gehiago igaro da kontratua formalizatu eta zuinketa egiaztatzeko akta egin 
bitartean, 21,4 milioi euroan adjudikatutako obra espediente bitan (2 eta 9).

— Kontratazio organoa kontratugileak aurkeztutako lan programa onartu zuen, kontratua 
formalizatu eta hilabetetik gorako epean, 20,9 milioi euroan adjudikatutako obra espediente 
bitan (9 eta 13).

— 603.143 euroan adjudikatutako espediente baten (11) segurtasun plana zuinketa 
egiaztatzeko aktaren ondoren onartu zen.

— Obra bukatu eta harrera akta bitartean hilabete baino gehiago igaro da 1,5 milioi euroan 
adjudikatutako espediente batean (28).

— Hiru hileko epea gainditu da obren azken ziurtagiria onartzeko harrera aktatik 2,4 milioi 
euroan adjudikatutako espediente 2tan (28 eta 31).

Alegazioa

Aurreko paragrafoetako oharrak kontratuei buruzko araudian bertan aurreikusitako izapi-
deetarako ezarrita dauden hainbat epe ez betetzearen ingurukoak ziren; alabaina, Arabako Foru 
Aldundiaren barne kontrolaz arduratzen diren organoek horretaz konturatu dira kasu gehiene-
tan, eta ez dira Administrazioko kontratazioak eraentzen dituzten irizpideak urratu.

— Horniduraren garraio epea aldatu da 667.581 euroan adjudikatutako espedientearen (16) 
agiriek aldaketa hori jaso gabe.
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Alegazioa

Arabako Foru Aldundiaren ustez testuinguruan jarri behar dira aztertutako espedientean 
eman ziren inguruabarrak.

Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 1eko 81/2016 Erabakiaren bidez, kontratazio proze-
dura deitu zen autoeskailera automatiko ibilgailu bat eskuratzeko. Prozedura irekia izan zen eta 
lizitazio tasa 553.719,01 eurokoa.

Diputatuen Kontseiluaren irailaren 6ko 533/2016 Erabakiaren bidez, prozedura adjudikatu 
zitzaion puntuaziorik onena lortu zuen enpresari. 2016ko urriaren 3an kontratua sinatu zen.

2016ko abenduaren 23ko idazkiaren bidez enpresa adjudikaziodunak ondasuna emateko 
epea 2017ko iraila arte luzatzea eskatu zuen.

Martxoaren 14ko 135/2017 Erabakiaren bidez, Foru Gobernu Kontseiluak eskatutako luzapena 
ukatu eta aldi berean kontratua azkendu ahal izateko prozedura hasi zen, kontratugilearen ez 
betetze larriagatik, eskatutako luzapen epea luzeegia izateagatik. Izan ere, kalte handia ekar 
ziezaiekeen horrek interes publikoei eta fede txarra egon zitekeen eskaintza egitean. Hasitako 
prozedura kontraesanezkoa zenez, erabakia kontratugileari eta haren abal-emaileari jakinarazi 
zitzaien, egokitzat jotzen zituzten alegazio guztiak egin zitzaten.

Arabako Foru Aldundian 2017ko martxoaren 30ean sartzeko erregistro datarekin, enpre-
saren alegazio idazkia jaso zen. Idazki horri erantsitako dokumentazioa aztertuta ondorioztatu 
zen atzerapena erabat egotzi behar zitzaiola txasisa hornitu behar zien enpresari, hura izanik 
eskuratutako ibilgailuaren oinarria, eta atzerapen hori ezezaguna zela eta ezin zela aurreikusi 
eskaintza egin zenean. Beraz, fede txarra eta zabarkeria larria baztertu ziren. Gainera, enpresa 
hornitzaileak bazeukan txasisa karrozeria jartzeko eta, ibilgailua benetan emango zela bermatzen 
zuen horrek.

Horregatik, maiatzaren 2ko 262/2017 Erabakiaren bidez, adjudikaziodunak aurkeztutako 
autoeskailera kamioia emateko luzapen eskaera onartu zen, 2017ko urriaren 30a arte. Azkenik, 
harrera-aktan jasotzen denez, ibilgailua 2017ko abuztuaren 8an eman zen Foru Aldundiaren 
Ibilgailuetan.

Kontratazioa arautzen duen ezaugarrien taulan ezarri zen atzeratzeko kasuan zehapenak 
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 212.4 artikulukoak izango zirela. 
Artikulu horrek xedatzen duenez, baldin eta kontratista, berari egotz dakizkiokeen kausak direla 
eta, guztirako epea betetzeko orduan berandutze egoeran jarri bada, administrazioak aukeran 
izango du, edo kontratua suntsiaraztea edo zigorrak ezartzea, proportzio honetan: kontratuaren 
prezioaren 1.000 euro bakoitzeko 0,20 euro, eguneko. Kontratua 551.720,00 euroan adjudikatu 
zenez eta atzerapena 218 egunekoa izan zenez, 24.023,60 euroko zehapena atera zen guztira, 
zegokion fakturaren ordainketatik kendu zena.

— Obra ziurtagirien edo emandako ondasunak edo zerbitzuak kontratuan xedatutakoare-
kin bat datozela ziurtatzen duten dokumentuen egiaztapena berandu egin da, ondasunak edo 
zerbitzua benetan eman eta hogeita hamar eguneko epea gainditu baita, 2017an adjudikatutako 
bost espedientetan (2, 4, 10, 12 eta 14), eta aurreko ekitaldietan adjudikatutako hamasei espe-
dientetan (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 eta 32). Pilatutako zenbatekoak 
742.365 eta 4.211.852 eurokoak izan ziren, hurrenez hurren.

— Prezioa obra ziurtagiriak edo emandako ondasunak edo zerbitzuak kontratuan xedatu-
takoarekin bat datozela ziurtatzen duten dokumentu onartu eta hogeita hamar egunak gaindituta 
ordaindu da 2017an adjudikatutako zazpi espedientetan (1, 3, 6, 7, 10, 11 eta 14) eta aurreko 
ekitaldietan adjudikatutako hamaika espedientetan (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31 eta 32). 
Pilatutako zenbatekoak 1.218.375 eta 1.531.649 eurokoak izan ziren, hurrenez hurren.
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Alegazioa

Kontratuei buruzko araudian kontratua era egokian egin izanaren frogagiriak onartzeko eta 
ordainketa egiteko xedatutako epeak gainditzeari buruzko oharrei dagokienez, oro har adierazi 
behar da Arabako Foru Aldundiaren jarduera osoan ez dutela garrantzi esanguratsurik izan. Izan 
ere, ekitaldiko faktura guztien ehuneko 4,39 baino ez dira, obra ziurtagiriak edo ondasunak edo 
zerbitzua benetan ematearekiko adostasunaren frogagiriak onartzeko atzerapenen kasuan, eta 
ekitaldiko faktura guztien ehuneko 2,99 ziurtagiriaren zenbatekoa ordaintzeak kontratazioari 
buruzko araudian ezarritako epea gainditu duen eragiketak. Nolanahi ere, 2017an erregistra-
tutako fakturak ordaintzeko batez besteko epea 28,83 egunekoa izan da, faktura erregistro 
administratiboan emandako datatik erakundeak materialki ordaintzeko egunera arte igarotako 
egutegi egunak kontuan hartuta, eta batez beste legezko epea bete dela egiaztatzen du horrek.

2017an organismo autonomoek formalizatutako espedienteen lagin bat aztertuz eta aurreko 
urteetan adjudikatutako espedienteen eta 2017an sozietate publikoek eta foru fundazioek adju-
dikatu edo luzatutako espedienteen jarraipena eginez, hau hauteman dugu:

— GOFEk hiru hornidura eta lau zerbitzu kontratatu ditu zuzenean (guztira 223.501 euro) 
zegokien kontratazio espedientea izapidetu gabe, prozedura negoziatua erabili behar zenean, 
eskaintzak eskatuz.

Alegazioa

Oro har, gastu horietarako guztietarako eta haien kudeaketa hobetu eta ahal den heinean 
hautemandako gabeziak zuzentzeko, esan behar da GOFE lanean ari dela kontratazio espedien-
teak izapidetzeko azterlanetan, beharrizanen detekzioan, ezaugarrien definizioan eta aurreko 
analisietan.

— GFEk zerbitzu kontratu bat kontratatu du zuzenean (guztira 28.453 euro) zegokien kontrata-
zio espedientea izapidetu gabe, prozedura negoziatua erabili behar zenean, eskaintzak eskatuz.

Alegazioa

Aurreko oharra 3 espedienteri dagokie:

ESPEDIENTEA ZERBITZUA EDUKIA ZENBATEKOA

17-71-0042 Espejoko aterpetxeko baso 
jangarria mantentzea

Kontratatzeko proposatzen den zerbitzuaren helburua 2014an hasitako proiektuaren 
azken fasea amaitzea da. Proiektua Espejoko administrazio batzordearen lursail 
batean tapiz belarki iraunkorra jarri eta sortutako espazioa mantentzean datza, 
Espejoko aterpetxearen programetan jarduera osagarriak eskain ditzan.

5.422,20

17-71-0011 Barriako ostatuko esparru 
jasangarria mantentzea

Espazio Jasangarriaren prestakuntza eta mantentze jardueren zerbitzua, Barriako 
aterpetxean sortua eta Ecoschool eta Udaraba programetan jarduera osagarriak 
eskaintzen dituena

12.937,57

17-71-0044
Espejoko aterpetxeko 
esparru jasangarria 
mantentzea

Espazio Jasangarriaren prestakuntza eta mantentze jardueren zerbitzua, Espejoko 
aterpetxean sortua eta This is not an English class eta Udaraba programetan 
jarduera osagarriak eskaintzen dituena

10.105,53

2018 arte, kontratu horiek kontratu txiki gisa formalizatu dira, espazioak eta haietan eman 
beharreko zerbitzuak definitzeko fasean zeudelako, eta 2018an ez dira finkatu. Beraz, espazioak 
eta haietan eman beharreko zerbitzuak guztiz definituta geratu direnean egin da lizitazio bate-
ratu bat, eta 2019an izan da hori.

— Formulen bidez ezin ebalua daitezkeen adjudikazio irizpideek, AFSek 120.759 euro adju-
dikatutako espediente bitan (1 eta 2) gehienez 45 puntuazioa dutenek, ez daukate gutxieneko 
desagregaziorik.

Alegazioa

Kontratu honetako ezaugarri teknikoen taulan, U) Adjudikazio irizpideak letran, «formulen 
bidez ez ebaluagarria» puntuan, hau zehazten da:
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«3. Lanak garatzeko plangintza. Zenbait alderdi balioetsiko dira, hala nola giza baliabideak 
eta baliabide materialak atxikitzea, erdi-mailako eta goi-mailako arduradunen laneko segurtasu-
neko, garbiketa metodoetako eta ingurumen kudeaketako prestakuntzak frogatzea, zerbitzuaren 
gauzapena kontrolatzeko baliabideak, egin beharreko lanen definiziorik onena, etab.»

Balioetsi nahi ziren elementuen haztapena zehaztuta ez dagoela onartuta, eskaintza bakoitzari 
emandako balorazioan U) letran zehaztutako alderdiak hartu dira lizitatzaile guztientzat era arra-
zoitu eta homogeneoan.

— AFSek espediente bat (1) adjudikatu du, 88.901 euroan, proposamenak zabaldu eta hil 
biko epea igaro ondoren. Espediente horren kontratuaren formalizazioaren iragarkia bera for-
malizatu eta 48 egun geroago egin zen.

Alegazioa

Aurreko paragrafoan egindako oharra kontratuen araudiak aurreikusitako izapideetarako 
ezarritako epe bi ez betetzeaz ari da eta ez dute kontratazio administratiboa arautzen duten 
printzipioetatik bat ere urratzen.

— Kontratugilearen profilean ez da argitaratu AFSek 31.858 euroko espediente baten (2) 
kontratua adjudikatu izana.

— Obra ziurtagirien edo emandako ondasunak edo zerbitzuak kontratuan xedatutakoarekin 
bat datozela frogatzeko agirien egiaztapena atzerapenez egin da, ondasunak edo zerbitzua be-
netan eman eta hogeita hamar eguneko epea gainditu baita: GOFEn, 2017an adjudikatutako 
espediente batean (4) eta aurreko ekitaldietan adjudikatutako espediente batean (7). Pilatutako 
zenbatekoak 81.736 eta 145.800 eurokoak izan ziren. GFEn, 2017an adjudikatutako espediente 
bitan (1 eta 3). Pilatutako zenbatekoak 246.562 eurokoak izan ziren.

— Prezioa obra ziurtagiriak edo emandako ondasunak edo zerbitzuak kontratuan xedatu-
takoarekin bat datozela frogatzeko agiriak onartu eta hogeita hamar eguneko epea gaindituta 
ordaindu da, GOFEn, 2017an adjudikatutako espediente batean (4) eta aurreko ekitaldietan 
adjudikatutako espediente batean (7). Pilatutako zenbatekoak 10.917 eta 144.954 eurokoak 
izan ziren. Eta AFSei dagokienez, 2017an adjudikatutako 29.798 euroko espediente batean (2).

Alegazioa

Kontratuen araudian kontratua behar bezala egin izanaren frogagiriak onartzeko eta obra 
ziurtagiriak eta fakturak ordaintzeko ezarritako epeak gainditzeari buruzko ohar bi horiei dago-
kienez, oro har adierazi behar da erakunde autonomo bien jarduera osoan ez dutela garrantzi 
esanguratsurik izan, hornitzaileei ordaintzeko epeari buruz memorian jasotako informazioan 
erakusten denez. Hona hemen informazio hori:

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea

2017KO ALDIAN EGINDAKO 
ORDAINKETAK

ORDAINTZEKO BATEZ 
BESTEKO EPEA (EGUNAK)

ORDAINTZEKO LEGEZKO ALDIAREN 
BARRUAN ORDAINTZEKO LEGEZKO ALDITIK KANPO

ORDAINKETA KOP. GUZTIRAKO 
ZENBATEKOA ORDAINKETA KOP. GUZTIRAKO 

ZENBATEKOA

2017ko 1. hiruhilekoa 15,98 3313 10.595.718 16 40.180

2017ko 2. hiruhilekoa 17,20 3099 11.828.553 20 156.977

2017ko 3. hiruhilekoa 17,82 3095 11.649.300 39 18.515

2017ko 4. hiruhilekoa 16,65 3058 11.599.726 24 46.571

EGITEKO ERAGIKETAK 
ALDIAREN AMAIERAN

EGITEKO BATEZ 
BESTEKO ORDAINKETA 

ALDIA (EGUNAK)

ORDAINTZEKO LEGEZKO ALDIAREN 
BARRUAN

ORDAINTZEKO LEGEZKO ALDITIK 
KANPO

ERAG. KOP. GUZTIRAKO 
ZENBATEKOA ERAG. KOP. GUZTIRAKO 

ZENBATEKOA

2017ko 4. hiruhilekoa 16,06 497 992.103 0 0
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Arabako Foru Suhiltzaileak

ALDIAN EGINDAKO ORDAINKETAK
ORDAINTZEKO 

BATEZ BESTEKO 
EPEA

ORDAINTZEKO LEGEZKO ALDIAREN 
BARRUAN

ORDAINTZEKO LEGEZKO ALDITIK 
KANPO

ORDAINKETA 
KOP.

GUZTIRAKO 
ZENBATEKOA

ORDAINKETA 
KOP.

GUZTIRAKO 
ZENBATEKOA

2017ko 1. hiruhilekoa 18.59 243 164.461,33 3 11.477,31

2017ko 2. hiruhilekoa 21.55 166 82.212,80 9 17.416,45

2017ko 3. hiruhilekoa 22,11 165 151.798,13 34 32.869,60

2017ko 4. hiruhilekoa 20.14 165 98.874,55 30 26.265,03

EGITEKO ERAGIKETAK ALDIAREN 
AMAIERAN

EGITEKO BATEZ 
BESTEKO 

ORDAINKETA 
ALDIA (EGUN)

ORDAINTZEKO LEGEZKO ALDIAREN 
BARRUAN

ORDAINTZEKO LEGEZKO ALDITIK 
KANPO

ERAG. KOP. GUZTIRAKO 
ZENBATEKOA ERAG. KOP. GUZTIRAKO 

ZENBATEKOA

2017ko 4. hiruhilekoa 4 1 7.247,90

— Centro de Cálculo de Álava, SA sozietateak adjudikatutako zerbitzuen hiru kontraturen 
gauzapena (12, 13 eta 14) eta Valle Salado de Añana Fundazioak adjudikatutako zerbitzuen 
kontratu batena (10) ehuneko 21, ehuneko 34, ehuneko 33 eta ehuneko 17 gehitu dira, hurrenez 
hurren.

Alegazioa

Centro de Cálculo de Álava, SA sozietatearen kasuan, esan behar da aipatutako hiru espe-
dienteetan zerbitzugintzen xedea segidako traktuko zerbitzu bat zela, sozietatearen eta Arabako 
Foru Aldundiaren beraren funtzionamendu egokirako beharrezkoa (herritarren arreta AFA-
ren egoitza elektronikoaren eta web korporatiboaren erabilerari buruz agertutako arazo eta 
kontsultei erantzuteko eta AFAren zenbait arlo funtzionalen aplikazio informatikoak mantentzea). 
Zerbitzuen hiru kontratuen gauzapenetan gehikuntzak egon dira zerbitzua ematen jarraitu 
behar zelako, haietarako aurreikusitako epeak gainditu ondoren, ordeztu zituzten kontratuak 
adjudikatzeko atzerapenak egon zirelako, eta bat datoz behar ziren zerbitzuei eutsi zitzaien aldi 
gehigarri horiekin.

— Centro de Cálculo de Álava, SA sozietateak adjudikatutako 11 espedienteri dagozkien 
1,8 milioiko 34 faktura obra ziurtagiriak edo emandako ondasunak edo zerbitzuak kontratuan 
xedatutakoarekin bat datozela frogatzeko agiriak onartu eta hogeita hamar eguneko epea gain-
dituta ordaindu dira.

Alegazioa

Kontratuei buruzko araudian kontratua era egokian egin izanaren frogagiriak onartzeko 
xedatutako epeak gainditzeari buruzko oharrari dagokionez, oro har esan beharra dago ez 
dutela garrantzi handirik izan fakturak ordaintzeko epeak betetzeko beharrean Arabako Kalkulu 
Gunea SA enpresaren aldetik, haren memorian hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epeen 
inguruan jaso den informazioak frogatzen duen bezala. Zehazki, honako informazio hau jaso 
da memoria horretan:

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia 26,06 egun

Ordaindutako eragiketen ratioa 36,90 egun

Ordaintzeke dauden eragiketen ratioa 0,14 egun

Egindako ordainketak, guztira 4.744.538,46 euro

Ordaintzeke daudenak, guztira 1.984.329,56 euro
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