URBIDE

ARABAKO

UR

PARTZUERGOA-CONSORCIO

DE

AGUAS DE ÁLAVA - 2021EKO EKITALDIKO MEMORIA
1. OHARRA.- JARDUERA ETA ANTOLAKETA
Erakundea sortzeko eta arautzeko arauak.
I.-Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak gure
lurralde historikoen araubide berezia eta beren burua antolatzeko gaitasuna aitortzen
ditu (Bigarren Xedapen Gehigarria).
Era berean, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak,
118. artikuluan eta hurrengoetan, eta Eusko Legebiltzarraren apirilaren 7ko 2/2016
Legeak, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoak, 104. artikuluan eta hurrengoetan
partzuergoen figura arautzen dute.
II.- Arabako Foru Aldundiak, Uraren ziklo integralari dagokionez, honako eskumen hauek
ditu, besteak beste: udalen arteko berdintasun-, elkartasun- eta oreka-printzipioak
betetzen direla bermatzea, zerbitzu publikoak lurralde osoan osorik eta egoki ematen
direla ziurtatzeko (apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 4.2.d eta 43.1.e artikuluak). 7/1985
Legearen 26. eta 31. artikuluak), jarduera hori merezi duten toki-erakundeekiko
laguntza-, lankidetza- eta koordinazio-eskumena bere gain hartzea, betiere erakunde
horiekin erabateko lankidetzan (7/1985 Legearen 28. artikulua eta hurrengoak),
kudeaketa hobeagorako figurak koordinatzea eta bultzatzea, zerbitzua ematean
eraginkortasuna eta iraunkortasuna bermatuz eta, ahal dela, kudeaketa partekatuko
formulen bidez (38/2012 Foru Legearen 2. artikulua), Eta zerbitzuaren benetako kostua
kalkulatzeko irizpideen aplikazioa ezarri eta kontrolatzen du, lurralde osoan ezarritako
esparruan (38/2013 Foru Arauaren 22. artikulua).
III.- Uraren 2000/60/EE Esparru Zuzentarauaren esparruan, urtarrilaren 8ko 1/2016
Errege Dekretua, Plan Hidrologikoen berrikuspena onartzen duena (2016ko urtarrilaren
19ko BOE, 16. zk.), . artikuluan ezartzen duenez, administrazio eskudunek horniduraeta saneamendu-sistemen kudeaketa osoa bultzatuko dute, eta udalaz gaindiko
kudeaketa-egiturak sortzea eta mantentzea sustatuko dute, sareen errendimendu
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optimoa bermatzeko, kudeaketa profesionalizatuko zerbitzua emateko eta ur-zerbitzuen
kostuak ahalik eta eraginkortasun handienarekin berreskuratzeko.
IV.- Arabako Lurralde Historikoa udalerri eta kontzeju ugarik osatzen dutenez, eta
horietako asko nahiko populazio txikiak direnez, joan den urtean egokitzat jo zen ahalik
eta toki-erakunde gehien biltzen dituzten partzuergoen sorrera sustatzea, erakunde
bakoitzari dagokion autonomia ahaztu gabe, noski. Horrela, ziklo integraleko zerbitzua
emateko ezarritako lege-esparrua betetzea errazten zen, bai eta auzotarrek eskatutako
zerbitzuak emateko bermea ere.
V.- Troperagaingo Ur Partzuergoaren Batzar Nagusiak 2018ko azaroaren 26an
egindako bilkuran erabaki zuen haren izena aldatzea Arabako Ur Partzuergoaren ordez,
eta haren estatutuak aldatzea (2019ko urtarrilaren 4ko ALHAO, 2 zk.).
Aldatutako estatutuek, besteak beste, 3.4 artikuluan adierazten dutenez, Sektore
Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean eta Eusko
Legebiltzarraren apirilaren 7ko 2/2016 Legean ezarritakoa aplikatuz, Partzuergoa
Arabako Foru Aldundiari atxikita geratzen da, legez ezarritako ondorioetarako.
Arabako Foru Aldundiak Arabako Lurralde Historikoko ur-zikloaren kudeaketari buruzko
2016-2026 aldirako Hornidura eta Saneamenduko Plan Zuzentzailearen barruan
egindako diagnostikoaren emaitza da Arabako Urbide Ur Partzuergoaren eraketa.
Diagnostiko horren ondorioz, kudeaketa-eredu berri bat bultzatu behar da, ezarritako
lege-esparrua betetzen lagunduko duena, eta, horrela, beste urrats bat egin behar da
Uraren Zikloaren eraginkortasuna eta bermea berrantolatzeko eta hobetzeko bidean.
Uraren ziklo integraleko zerbitzuak emateari eta prestazio horrengatik ordaindu
beharreko kostuari dagokionez, kohesioa, elkartasuna eta lurralde-oreka lortzeko lan
egiteko beharrari erantzuten dio.
VI.- Partzuergoaren lurralde-eremuak une bakoitzean Partzuergoa osatzen duten
kontzejuen lurralde-eremua hartzen du, zerbitzua jaso edo jasotzen dutenena, bai eta
udalak zerbitzua ematen duen udal-barrutien zatia ere, bi kasuetan, Arabako Lurralde
Historikoaren barruan.
Partzuergoan kide berriak sartzea Batzar Nagusiak erabaki behar du. Batzar Orokorrak
integrazio-baldintza orokorrak zehazten ditu, eta horien artean dago Partzuergoari
transferitzea, inbentario xehatua egin ondoren, hornidura- eta saneamendu-sareei
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lotutako edo ukitutako ondasun edo eskubide oro, eta hari dagokio mantentzea,
kontserbatzea eta ustiatzea.
2021eko martxoaren 25ean, Urbideko Batzar Nagusiak Kantauriko Urkidetza Ur
Partzuergoko (CAKU) 24 kide berri sartzea onartu zuen, bai eta horiek sartzeko baldintza
orokorrak eta partikularrak ere. Horrenbestez, gaur egun, partzuergoko 100 kide daude,
Arabako Lurralde Historikokoak eta Arabako Foru Aldundikoak.
Ildo horretan, 2020ko abenduaren 10ean, CAKUk desegitea onartu zuen, bai eta aldi
iragankor bat ezartzea ere, likidazio-kuotak onartu arte eta Urbidek partzuergo-zerbitzua
ematen dien arte..
2021eko ekitaldian zehar, CAKUk bere ekonomia- eta aurrekontu-jarduerari eutsi dio,
Urbideren jardueratik aparte, eta horrela islatu da bi erakundeen kontabilitatean.
Aurreikuspenen arabera, 2022an eta hurrengoetan gainerako erakundeei emango zaie
zerbitzua.
Erakundearen jarduera nagusia, araubide juridikoa, ekonomiko-finantzarioa eta
kontrataziokoa
Partzuergoaren helburuak dira ur-hornidurako eta saneamenduko zerbitzu publikoen
azpiegitura ezartzea eta ustiatzea, adiera zabalenean, hori guztia baldintza egokietan
eta indarrean dagoen araudiaren arabera.
Partzuergoak uraren ziklo integralarekin zuzenean lotutako zerbitzuak ematen ditu,
honako arlo hauetan:
a.- Ur-hornidurari dagokionez, honako zerbitzu hauek barne hartzen ditu: «Adukzioa»
(edo lehen mailako sareko hornidura) eta «banaketa» (bigarren mailako sareko
hornidura).
a.1)- Ura lehen mailako sarean hornitzea, ur handia edo egokitze zerbitzua
hornitzea: ura hartzeko edo erditzeko funtzioak, urtegia, garraioa, tratamendua eta
azken erabiltzaile handietara edo banaketa-sareko goi-andeletara eramatea.
a.2)- Bigarren mailako sareko ur-hornidura, beheko solairuko hornidura edo
banaketa-zerbitzua: biltegietan biltegiratzeko (sare primarioan hornitutako ura) eta
hodien bidez azken erabiltzaileen instalazio pribatuekin (etxeak, saltokiak, industriak eta
gainerako establezimenduak) konektatzen duten hartuneetara banatzeko funtzioak
barne hartzen ditu.
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b.-

Saneamenduari,

berriz,

«Intertzepzio/arazketa»

(lehen

mailako

sareko

saneamendua) eta «estolderia» (bigarren mailako sareko saneamendua).
b.1.)- Saneamendua lehen mailako sarean edo intertzeptazio- eta arazketazerbitzuan: kolektore eta hodi biltzaile orokorrak (estolderia hondakin-uren araztegiekin
lotzen dutenak), arazketa-sistemak (hondakinak tratatzeko eta ezabatzeko erantsitako
instalazio guztiekin) eta hustubideak (araztutako ura ur-ingurune hartzailera itzultzen
dutenak) hartzen ditu.
b.2)- Saneamendua Bigarren Mailako Sarean edo Estolderian: etxeko,
industriako eta euri-uretako hondakin-urak biltzen ditu etxeko edo industriako
hartuneetan, edo inbornaletako eta hustubideetako hartuneetan, eta saneamenduko
sare primariora edo, hala badagokio, ingurune urtar naturalera isurtzen ditu.
Era berean, bertako kide ez diren erakundeei, pertsona fisikoei eta juridikoei ere eman
ahal izango dizkie zerbitzuak, edo, kide izanik, erakunde horiek kudeatutako zerbitzuak
ez diren beste batzuei, baldin eta aldez aurretik bermatzen bada osatzen duten
erakundeen erabiltzaileei eta partzuergoko zerbitzuei behar bezala eta eraginkortasunez
emango zaiela zerbitzua.
Urbide Arabako Ur Partzuergoak hurrengo urteetan aurre egin behar dion eszenatokia
bere sendotzea da, bai uraren zikloko zerbitzuak eraginkortasunez emateari
dagokionez, bai bazkide berriak eta baita gerokoak ere benetan sartzeari dagokionez.
Partzuergoak Ribabellosan (Araba) du bere egoitza soziala, Foruen Plazako 11.
zenbakian.
Partzuergo horren estatutuek zehazten dute Arabako Foru Aldundiari atxikita egongo
direla.
Partzuergoen antolaketa eta funtzionamendua partzuergoen araubide juridikoa arautzen
duen araudiaren eta estatutuen mende egongo dira.
Administrazio-ahalak gauzatzean, dagokion foru-araudiaz gain, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen edo hura ordezten
duen araudiaren mende egongo da bere jarduna.
Partzuergoaren kudeaketa urteko aurrekontuaren araubidearen mende dago, eta hori
onartzea Batzar Nagusiari dagokio. Diru-sarreren eta gastuen sailkapenari, xehetasunmailari eta horien gauzatzeari eta likidazioari dagokienez, aurrekontuen egitura bat dator
Arabako Lurralde Historikoko Aurrekontu Erregimena osatzen duten arauekin eta
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arauekin, eta, bereziki, Arabako Lurralde Historikoko Ekonomia eta Aurrekontu
Araubideari buruzko abenduaren 18ko 53/1992 Foru Arauarekin.
Partzuergoaren ekonomia- eta finantza-araubidea, 2019an haren estatutuak aldatu
zirenetik, abenduaren 18ko Diputatuen Kontseiluaren 75/2012 Dekretuak, Foru
Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorra onartzen duenak, ezarritakoa da.
Kontratazio-araubidea arautzen duen lege-esparrua, 2018ko martxoaren 9tik, 9/2017
Legea da, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena (3/2011 Legegintzako Errege
Dekretua, azaroaren 14koa, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina
onartzen duena).
Diru-sarreren iturri nagusien deskribapena
Troperagaingo Ur Partzuergoa osatzen zuten erakundeei eta Uribarri Ganboako
Administrazio Batzarrari alta emanda sarea hornitzeko zerbitzuak emateagatik lortutako
diru-sarrerak dira gaur egun erakundearen baliabide-iturri nagusia, Halaber, 2019ko
ekainaren 3an sinatutako hitzarmenaren arabera Arabako Foru Aldunditik jasotako dirulaguntza. Hitzarmen horren helburua da Arabako Foru Aldundiaren eta Partzuergoaren
arteko lankidetza tekniko eta finantzariorako oinarriak ezartzea, azken hori egitura
berrira bultzatzeko eta egokitzeko eta zerbitzuak jasoko dituzten erakundeen kopurua
handitzeko.
Erakundearen kontsiderazio fiskala
Partzuergoak Arabako Foru Ogasunari deklaratzen eta sartzen dizkio Pertsona Fisikoen
Errentaren gaineko Zergari dagozkion atxikitako zenbatekoak, bai eta Balio Erantsiaren
gaineko Zergak jasan eta jasanarazitako zenbatekoak ere, eta Sozietateen gaineko
Zergatik salbuetsita dago.
Indarrean dagoen legediaren arabera, zergak ezin dira behin betiko likidatutzat jo, harik
eta zerga-agintariek aurkeztutako aitorpenak ikuskatu arte edo preskripzio-epea igaro
arte. 2021eko abenduaren 31n, Partzuergoak irekita ditu zerga-agintariek ikuskatzeko
legez preskribatu gabeko ekitaldietarako aplikagarri zaizkion zerga nagusi guztiak.
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Oinarrizko antolaketa-egitura
Partzuergoaren gobernu- eta administrazio-organoak Batzar Orokorra, Gobernu
Batzordea, Lurralde Batzordeak, lehendakaria, lehendakariordea eta zuzendarikudeatzailea dira.
Batzar Nagusia Partzuergoaren gobernu- eta administrazio-organo gorena da, eta
partzuergoko erakunde bakoitzak izendatutako ordezkari batek osatzen du.
Gobernu Batzordea honako hauek osatzen dute: lurralde batzorde bakoitzaren
lehendakaritzak, partzuergoaren lehendakaritzak eta lehendakariordetzak, eta une
bakoitzean Foru Aldundiak izendatutako hiru ordezkarik.
Lurralde-batzordeak Gobernu Batzordeak eta Batzar Nagusiak hartutako erabakiproposamenak aztertzeko, kontsultatzeko eta irizpena emateko organoak dira, eta
lurralde-eremu horretan partzuergoan bildutako toki-erakunde guztien ordezkari banak
eta Arabako Foru Aldundiaren ordezkari batek osatzen dute. Gaur egun, Añanako,
Arabako Mendialdeko, Arabako Lautadako eta Gorbeialdeko lurralde-batzordeak daude.

Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre:
Ekitaldian batez beste 1,33 langile zeuden, eta abenduaren 31n 2.
Aipatzekoa da gaur egun Arabako Foru Aldundiarekiko idazkaritza- eta koordinaziofuntzioak Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta Hirigintza Sailaren mendeko letradu
batek betetzen dituela.

2. OHARRA.- URTEKO KONTUAK AURKEZTEKO OINARRIAK
2.1) Irudi fidela
A) Informazioaren betekizunak
Urteko kontuak Partzuergoaren kontabilitate-erregistroetatik lortzen dira, eurotan
adierazten dira, eta Arabako Foru Aldundiaren abenduaren 18ko 75/2012 Foru
Dekretuan, Foru Kontabilitate Publikoaren Plan Orokorra onartzen duenean,
ezarritakoaren arabera formulatzen dira. Horrez gain, ondare-kontabilitatean jasotako
jarduketa gehienen jatorria aurrekontu-kontabilitateko eta aurrekontuz kanpoko
eragiketetako jarduerak direnez, jarduera horiei aplikatutako kontabilitate-printzipioak
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Arabako

Lurralde

Historikoko

ekonomia-

eta

aurrekontu-araubideari

buruzko

abenduaren 18ko 53/1992 Foru Arauan jasotakoak dira. Printzipio horiek zintzo
egokitzen dira PFEZren nahitaezko kontabilitate-printzipioetara, 2021eko abenduaren
31n ondarearen eta finantza-egoeraren, ekonomia- eta ondare-emaitzaren, ondare
garbiaren aldaketen, diru-fluxuen eta aurrekontua gauzatzearen emaitzaren irudi fidela
erakusteko, data horretan amaitutako urteko ekitaldiari dagokionez.
2020ko abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion urteko kontuak
2021eko martxoaren 25ean onartu zituen Batzar Nagusiak. 2021eko ekitaldiari
dagozkion urteko kontuak onartzeke daude, eta inolako aldaketarik gabe onartzea
aurreikusten da.
B) Kontabilitate-printzipioak:
Urteko kontu horiek egiteko aplikatutako kontabilitate-printzipioak eta -arauak memoria
honetako 3. oharrean laburbiltzen dira. Ondarean, finantza-egoeran eta emaitzetan
eragina duten nahitaezko kontabilitate-printzipio guztiak aplikatu dira urteko kontu horiek
egiteko.
2.2) - Informazioa alderatzea
Konparaziorako, balantzearen partida bakoitzarekin, ekonomia- eta ondare-emaitzaren
kontuarekin, ondare garbiaren aldaketen egoera-orriarekin, diru-fluxuen egoeraorriarekin eta memoriarekin, ekitaldiko zifrez gain, aurreko ekitaldiari dagozkionak
aurkezten dira.
2.3) Ziurgabetasunaren balorazioaren eta estimazioaren alderdi kritikoak
Partzuergoak kudeaketa jarraituaren printzipioaren arabera prestatu ditu 2021eko
ekitaldiko urteko kontuak, eta kontuan hartu ditu 2021eko ekitaldiko egoera eta COVID19aren egungo egoera, Halaber, ekonomian, oro har, eta Erakundean, bereziki, izan
ditzakeen ondorioak azaldu ditu, eta azaldu du, gure ustez, pandemia horrek
erakundean eragin dituen neurriak eta ondorioak ez direla oso garrantzitsuak izan:
•

Erakundearen helburu soziala, gaur egun, partzuergoko erakundeei alta emanda
dagoen urez hornitzea da, industrian eta merkataritzan eragin txikia duten
eremuetan. Horrenbestez, 2021eko ekitaldian eta orain arte ez da aldaketa
esanguratsurik

antzeman

aurreko

ekitaldiko

aldi

bereko

fakturazioari

dagokionez.
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•

Arabako Foru Aldundiaren 2021eko ekitaldirako eta hurrengoetarako ekarpena,
bien artean sinatutako lankidetza-hitzarmenaren arabera, gaur egun mantentzen
da.
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3. OHARRA.- AINTZATESPEN- ETA BALIOESPEN-ARAUAK
Ekitaldian honako erregistro- eta balorazio-arau hauek aplikatu dira:
A) Ibilgetu materiala
Atxikipenean dagoen ibilgetua Balio Kontablearen arabera balioesten da; Partzuergoak
eskuratutako ibilgetua, berriz, bere aurrekontuaren kargura, eskuratze-prezioaren edo
ekoizpen-kostuaren arabera baloratzen da.
Finantza-gastuak ez dira inola ere kapitalizatzen.
Partzuergoari atxikitako eta/edo lagatako ondasunak, baldin badaude, Arabako Foru
Aldundiak eta partzuergoko erakundeek eskualdatu dituzte, eta haien gaineko eskubide
guztiak sortu dituzte, haien jabetza izan ezik.
Partzuergoak atxikitako ondasunak kontabilizatzen ditu, eta, horretarako, zordunketa bat
egiten du 21 azpitaldeko kontu batean “Ibilgetu materialak”, 1001 kontua abonatuz
“Ondasunak eta eskubideak ekartzea”.
Kasu bakoitzean aplikatutako amortizazio-koefizienteak ondasun motaren eta haren
balio-bizitzaren araberakoak dira. Koefiziente horiek honako hauek dira:

Kontua
211000
215000

214000
214000
216000
217000
218000
219000

Deskribapena

Balio
bizitza
(urteak)
%3
33

Urteko
koefizientea

-Eraikinak
-Instalazio teknikoak
- Hoditeria eta ponpaketak % 2 - % 3,33
% 6,66
- Beste instalazio batzuk
-Makinak
% 25
-Tresnak
% 25
-Altzariak
% 14
-Ekipamendu informatikoak
% 25
-Garraio elementuak
% 14
-Bestelako ibilgetua
% 14

30 - 50
15
4
10
7
4
7
7

B) Ibilgetu ukiezina
Atxikipenean dagoen ibilgetua Balio Kontabilitate Garbiaren arabera balioesten da, eta
Erakundeak eskuratutako ibilgetua, hau da, bere aurrekontuaren kargura, eskuratzeprezioaren edo ekoizpen-kostuaren arabera baloratzen da.
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Amortizazioa linealki kalkulatzen da 4 urterako, % 25ean.
C) Izakinak
Erregaien, ordezko piezen, askotariko materialen, enbalajeen eta bulegoko materialaren
izakinak ez dira kontabilizatzen, ez baita horien inbentario fisikorik egiten ekitaldiaren
amaieran saldoa zuzentzeko. Horrelako erosketak zuzenean kargatzen dira ekonomiaeta ondare-emaitzen kontuan (628 kontuaren bidez – Hornidurakbeste hornikuntza
batzuen erosketa gisa kontabilizatu beharrean eta ekitaldiaren amaieran kontuaren
bidez erregularizatu beharrean (612 – Beste hornikuntza batzuen izakinen aldaketa),
horien esanahi txikia dela eta.
D) Transferentziak eta diru-laguntzak.
Gastu arruntak finantzatzeko diru-laguntzak finantzatzen ari diren gastuak sortzen diren
ekitaldiko emaitzari egotziko zaizkio. Aktiboak eskuratzeko kapital-diru-laguntzak, berriz,
ekitaldi

bakoitzeko

emaitzari

egotziko

zaizkio,

ondasunaren

balio-bizitzaren

proportzioan, aipatutako elementuen amortizaziorako zuzkidurarako erabilitako metodo
bera aplikatuta.
E) Hartzekodunak
Epe luzeko eta motzeko zorrak errenboltso-balioaren arabera kontabilizatuta daude.
F) Diru-sarrerak eta gastuak
Diru-sarrerak eta gastuak ondasun eta zerbitzuen korronte errealaren arabera aitortzen
dira, betiere Prudentzia Printzipioaren premisapean.
l) Hornidurak eta kontingentziak
Zordunen saldoak zuhurtasun-irizpideak aplikatuta egin beharreko balio-zuzenketen
balio nominal garbian islatzen dira. Irizpide orokor gisa, ekitaldi itxietan kobratzeke
dauden eta jasotako diru-laguntza edo transferentziekin bat ez datozen diru-sarreren %
100 hornitzea aukeratu da.

4. OHARRA.- IBILGETU MATERIALA
Ibilgetu materiala eta haren amortizazio metatua osatzen duten partiden xehetasunak
eta mugimenduak honako hauek dira:

10

Hasierako
Altak
saldoa
4.372.988,74

Kontua
-Instalazio teknikoak

Bajak

Intsuldak
Azken saldoa
etak
4.372.988,74

-

-

428,00

-

-

-

428,00

-Ekipamendu informatikoak

1.238,45

-

-

-

1.238,45

-Aribideko ibilgetu materiala

-

2.445,04

-

-

2.445,04

4.374.655,19

619.183,25

-

-

4.377.100,23

-Altzariak

Guztira

Hasierako
saldoa

Kontua
-Instalazio teknikoen amortizazio
metatua
-Altzarien amortizazio metatua
-Ekipo informatikoen amortizazio

Altak

231

kontuko

-100.750,53

-

-

-1.407.842,46

-61,14

-61,14

-

-

-122.28

-236,05

-1.307.389,12

altak

Azken saldoa

-1.307.091,93

Lacervillako

-

-309,61

metatua
Guztira

Intsuldak
etak

Bajak

-101.121,28

araztegiko

obren

-545,66

-

-

-

proiektuarekin

bat

-1.408.510,40

datoz.

Aurreikuspenen arabera, 2022an egingo dira.
Ibilgetu materialaren amortizazioa egin da, 101.121,28 euroko zenbatekoarekin, ibilgetu
materialaren amortizazio-zuzkidura 681 kontuan jasoa.
Ekitaldi-itxieran, elementu kopuru hau agertzen da erabat amortizatuta eta, beraz, zero
kontabilitate-balioarekin, kontu desberdinetan duten eskurapen-balioarekin:

Kontua
-Instalaciones Técnicas
Guztira

Elementu
kopurua

Eskuratze- edo
atxikitze-balioa
3

93.639,83

3

93.639,83
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5. OHARRA.- IBILGETU UKIEZINA
Ibilgetu ukiezina eta haren amortizazio metatua osatzen duten partiden xehetasunak eta
mugimenduak honako hauek dira:
Kontua
- Beste ibilgetu ukiezin bat
Guztira

Kontua
--Bestelako ibilg. ukiezin.
amortiz. metat.
Guztira

Hasierako
saldoa

Altak

Bajak

Intsuldaketak

Azken saldoa

17.897,72

2.706,00

-

-

20.603,72

17.897,72

2.706,00

-

-

20.603,72

Hasierako
saldoa

Altak

Bajak

Intsuldaketak

Azken saldoa

-4.474,43

-4.474,43

-

-

-8.948,86

-4.474,43

-4.474,43

-

-

-8.948,86

Hasierako saldoa bat dator Instalazioak Urbideko gainbegiratze-sisteman integratzeko
proiektuaren idazketarekin. Ingurumen eta Hirigintza Sailaren zerbitzuak kontratatu eta
gauzatu zuen proiektua 2019ko ekitaldian, Partzuergoak ez zituelako baliabide tekniko,
material eta pertsonal egokiak. Ekitaldiko altak, berriz, Partzuergoaren webgunean
egindako inbertsioari dagozkio.
Ibilgetu ukiezina amortizatu da, 4.474,43 euroko zenbatekoan, ibilgetu ukiezina
amortizatzeko 680 kontuan jasotakoa.

6. OHARRA.- ONDARE GARBIA
Hona hemen ondare garbia osatzen duten partiden xehetasunak eta mugimenduak:
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Kontua

Hasierako
saldoa

-Ondasunen eta
eskubideen ekarpenak
-Aurreko ekitaldietako
emaitzak
-Ekitaldiko emaitza
-Ibilg. ez-finantz. dirulag.
finantz.
Guztira

Altak

Bajak

Intsuldaketak

Azken saldoa

4.129.574,28

-

-

-

4.129.574,28

-664.089,20

-

-

-86.957,47

-751.046,67

-86.957,47

383.987,68

-494.501,93

86.957,47

-110.514,25

72.454,05

-

-7.542,38

-

64.911,67

3.450.981,66

383.987,68

-502.044,31

-

3.332.925,03

Ondasunen eta eskubideen ekarpenak: saldoa Arabako Foru Aldundiak atxikitako
ondasun guztiek osatzen dute.

7. OHARRA.-ZORDUNAK

a)

Ekitaldi arruntean aitortutako eskubideengatik zordunen 430 kontua.
Ekitaldiaren amaieran, Partzuergoak 60.189,95 euroko saldo zorduna aurkeztu
du uneko ekitaldian (38.910,80 euro, 2020ko ekitaldiaren itxieran).

b) Aurreko ekitaldietan aintzatetsitako eskubideengatik zordun direnen kontua:431
€.
Ez

da

hornidurarik

jarri

2021eko

eta

2020ko

ekitaldietan

kobrantza

zalantzagarriko saldoetarako.
c) Honako hau da «kobratu beharreko beste kontu batzuk» partida osatzen duten
saldoen banakapena, «2.- Zorrak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk»
epigrafean, 2021eko eta 2020ko abenduaren 31n:
Azalpena
-Jasanarazitako BEZarengatik zordun direnak
-Sortutako sarrerengatik, zerbitzuak emateagatik eta bestelakoengatik
zordun direnak
Guztira

2021

2020

3.053,32

3.891,08

2.692,05

9.747,56

5.745,37

13.638,64

13

“Jasanarazitako BEZaren zordunak” kontua, 3.053,32 euro (3.891,08 euro 2020an),
2021eko eta 2020ko abenduaren 31n kobratzeko dauden fakturetan jasanarazitako
BEZari dagokio. Fakturen zerga-oinarria indarrean dagoen ekitaldiko aintzatetsitako
eskubideengatik zordunen kontuan erregistratuta dago.
“Sortutako sarrerengatik, zerbitzuak emateagatik eta bestelakoengatik zordun
direnak” kontuan ekitaldiko abenduan sortutako eta hurrengo ekitaldiko urtarrilera
arte fakturatzen ez diren zerbitzuak emateagatiko diru-sarrerak jasotzen dira.
Ekitaldiaren amaierako zenbatekoa 2.692,05 eurokoa da (9.747,56 euro 2020an,
fakturatzeke dauden zerbitzuak emateagatik).
47 azpitaldea – Erakunde publiko zordunak.
Epigrafe

honetan

Balio

Erantsiaren

gaineko

Zergatik

eratorritako

Foru

Ogasunarekiko saldo zorduna jasotzen da, ekitaldi-itxieran 19.160,97 euroko saldoa
duena (7.788,04 euro, 2020ko ekitaldiaren itxieran).

8. OHARRA.- HARTZEKODUNAK
a) 400 "Aitortutako Obligazioen Hartzekodunak" kontua, ekitaldi honetakoa
Ekitaldia ixtean, 45.987,25 euroko aurrekontuko hartzekodunak daude ordaintzeke
(98.541,26 euro, 2020ko ekitaldiaren itxieran).
b) Hona hemen “Hartzekodunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk”
epigrafeko “Ordaindu beharreko beste kontu batzuk” partida osatzen duten
saldoen banakapena 2020 eta 2021eko abenduaren 31n
Azalpena
-Jasandako BEZarengatik hartzekodunak
-Aurrekontu gastuak periodifikatzeagatik hartzekodunak
Guztira

2021

2020

6.154,25

3.902,11

14.059,30

5.075,69

20.213,55

8.977,80
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a) “BEZarengatik hartzekodunen” kontua 2020 eta 2021eko abenduaren 31n
ordaintzeke zeuden fakturetan jasandako BEZari dagokio. Zerga oinarria uneko
ekitaldiko eskubide aitortuengatiko hartzekodunen kontuan dago erregistratuta.
b) Hona hemen 47 “Erakunde publiko hartzekodunak” azpitaldearen banakapena:
Azalpena
-PFEZagatik hartzekodun den OP
-Gizarte Segurantza hartzekoduna
Guztira

2021

2020

5.697,36

604,02

363,05

119,42

6.060,41

723,44

9. OHARRA.- PERIODIFIKAZIOAGATIKO DOIKUNTZAK.
480 “Gastu aurreratuak” ekitaldi-itxieran, 3.521,18 euroko saldo zorduna aurkeztu
du, 2020an aldez aurretik ordaindutako 2021eko ekitaldirako kontratatutako
aseguruen primaren zatiari dagokiona, eta ekitaldi horretako ondarearen emaitza
ekonomikoan aitortuko dira.

10. OHARRA.- KONTU FINANTZARIOAK.
57 "Eskudirua eta pareko beste aktibo likido batzuk" azpitaldea, diruzaintzaren
hasierako saldoa 2021eko urtarrilaren 1ean 421.786,76 eurokoa izanik, ekitaldiko
mugimenduen fluxuak sortutako azken saldoa 336.324,18 eurokoa da.

11. OHARRA.- SARRERAK ETA GASTUAK.
A ) Langileen gastuak.
Ekitaldian kontzeptu horrengatik egindako gastuak honela banakatzen dira:
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Azalpena
-Soldatak eta lansariak

2021

2020

53.303,51

22.390,34

756,86

153,46

13.766,97

7.342,14

67.827,34

29.885,94

-Kalte-ordainak
-Gizarte Segurantza
Guztira

Gobernu Batzordeak 2021eko martxoaren 23an egindako bileran hartutako
erabakiaren bidezUrbideko langileen ordainsariak % 0,9 handitzea erabaki da
2020koaren aldean eta 2021eko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, 2021erako
Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 11/2020 Legearen 18.2
artikulua aplikatuz.
2021eko irailetik aurrera, pertsona bat sartuko da Partzuergoko zuzendari
teknikoaren postuan, eta bigarren mailako sareetako teknikariaren lanpostua
betetzeke geratuko da.
Bestalde, Batzar Nagusiak 2019ko ekainaren 27an egindako bilkuran, erabaki zen
Ingurumen eta Hirigintza Saileko letradu batek idazkari lanak egitea eta Arabako
Foru Aldundiaren esku-hartzearekin koordinatzea. Pertsona horren soldata osoa
Arabako Foru Aldundiak ordaintzen duenez, eta funtzio horiek betetzeko erabiltzen
duen lanaldiaren ehunekoa kuantitatiboki garrantzitsua ez denez, Partzuergoak ez
du inolako ondare-gasturik erregistratu, ezta aurrekontu-gasturik ere 2021ean eta
2020an, kontzeptu horrengatik.
a) Emandako transferentziak eta diru-laguntzak.
Partzuergoko erakundeei obra txikiak finantzatzeko Urbideko Lanak Laguntza
Planaren deialdiaren babesean emandako diru-laguntzak jasotzen ditu, eta
ekitaldiaren amaieran honako xehetasun hauek aurkezten ditu:

Azalpena
-Administrazio batzarrei emandako
dirulaguntzak
Guztira

2021

2020
-

92.756,37

-

92.756,37
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2021eko ekitaldian, Partzuergoak ez du diru-laguntzarik eman. Hala ere, zenbait
erakunde onuradunen itzulketak jaso ditu 2020an, 8.130,74 eurokoak guztira, garrantzi
erlatibo txikia dutelako 773 Itzulketak kontuan erregistratu direnak.
b) Jasotako transferentziak eta diru-laguntzak.
Kontu honetan jasotzen dira Arabako Foru Aldundiak Partzuergoaren aurrekontudefizita konpentsatzeko emandako diru-laguntzak, honako xehetasun hauen
arabera:
Azalpena
-Arabako Foru Aldunditik jasotako
dirulaguntzak
Guztira

2021

2020

36.767,27

58.569,43

36.767,27

58.569,43

Inbertsioak finantzatzeko jasotako kapitaleko dirulaguntzak 130 “Aktibo ez
finantzarioak finantzatzeko dirulaguntzak” kontuan erregistratuko dira; hona hemen
2021eko ekitaldiko xehetasunak:
130 kontuaren hasierako saldoa

72.454,05

-Partzuergoak 2020an eskuratutako aktibo

-

finkoak, kapital dirulaguntzaz finantzatuak
-Dirulaguntzak ekitaldiko emaitzari egoztea

-7.542,38

130 kontuaren amaierako saldoa

64.911,67

c) Beste diru-sarrera eta gastu arrunt batzuk.
Azalpenak
-Tasak

2021

2020

331.547,29

290.198,81

211,16

-

-Konpontze eta zaintze lanak

4.551.04

54.441,64

-Profesional independenteen
zerbitzuak

100.412,81

25.601,73

10.931,01

10.436,89

-Errentamenduak eta kanonak

-Aseguru primak
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-Banku Zerbitzuak
-Hornidurak
-Beste zerbitzu batzuk

711,03

1.516,06

201.339,34

130.108,33

1.787,51

2.015,81

2020ko eta 2021eko ekitaldietan ez da transakzio komertzialik egin ezein foru sozietate
publikorekin.

12. OHARRA.- ADMINISTRAZIO KONTRATAZIOA. ESLEIPEN PROZEDURAK

2021eko ekitaldian, erakundeak ez du lizitazio prozesurik egin kontratu txikitzat jotzen
direnak baino handiagoak egiteko.

13. OHARRA.- INGURUMEN INFORMAZIOA.
Ez dago dagozkion aurreikuspenen bidez estali beharreko ingurumen arloko kosturik.
Era berean, ez dago ingurumenaren babesarekin eta hobekuntzarekin lotutako
gertakizunik irekita, eta, bestalde, ez dago ingurumenaren arloko etorkizuneko
inbertsioetarako konpromisorik, ez eta ingurumenarekin lotutako erantzukizunik eta
oraindik jaso gabeko konpentsaziorik ere. Partzuergoak ez du ingurumenaren arloko
dirulaguntzarik jaso, ez eta ingurumenarekin lotutako jardueren ondoriozko sarrerarik
ere.
14. OHARRA-IXTEAREN ONDORENGO GERTAERAK.
Urteko kontu hauek formulatu diren egunean, itxi ondoren ez da finantza-ondoriorik eta
garrantzi erlatiborik izan duen eta urteko kontu hauetan islatu ez den gertaerarik gertatu.

15. OHARRA-OBLIGAZIOAK ORDAINTZEKO EPEA.
Jarraian xehatu da 2021eko ekitaldian ordaintzeko batez besteko aldiari buruzko hiru
hilabeterik behingo informazioa, bai eta 1040/2017 Errege Dekretuan ezarritako kalkulu
irizpideen arabera Partzuergoak 2019ko abenduaren 31n ordaintzeke dituen eragiketei
buruzkoa ere (1040/2017 Errege Dekretua, abenduaren 22koa, zeinaren bidez aldatzen
baita herri administrazioen hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia kalkulatzeko
18

metodologia eta aurrekontu egonkortasunaren eta finantza iraunkortasunaren apirilaren
27ko 2/2012 Lege Organikoan aurreikusitako finantzaketa araubideen baliabideak
atxikitzeko baldintzak eta prozedura garatzen dituen uztailaren 25eko 635/2014 Errege
Dekretua).
2021eko ekitaldia:
Aldian
Ordaintzeko batez
egindako
besteko epea
ordainketak
(egun)
1. hiruhil.
2. hiruhil.
3. hiruhil.
4. hiruhil.
Aldiaren
amaieran
egiteke
dauden
eragiketak

25,94
22,79
12,67
24,19
Ordaindu gabea
ordaintzeko batez
besteko epea
(egunak)
7,58

Ordaintzeko legezko aldiaren
barruan
Ordainketa
Zenbatekoa,
kop.
guztira
73.905,79
86
74.589,05
82
46.322,43
84
156.483,91
98
Ordaintzeko legezko aldiaren
barruan
Ordainketa
Zenbatekoa,
kop.
guztira
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49.623,43

Ordaintzeko legezko alditik
kanpo
Ordainketa
Zenbatekoa,
kop.
guztira
3.793,36
2
0
0
0
0
7,15
1
Ordaintzeko legezko alditik
kanpo
Ordainketa
Zenbatekoa,
kop.
guztira
1
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2020ko ekitaldia:
Aldian
Ordaintzeko batez
egindako
besteko epea
ordainketak
(egun)
1. hiruhil.
26,14
2. hiruhil.
19.79
3. hiruhil.
13,78
4. hiruhil.
15,62
Aldian
Ordaintzeko batez
egindako
besteko epea
ordainketak
(egunak)
8,46

Ordaintzeko legezko aldiaren
barruan
Ordainketa
Zenbatekoa,
kop.
guztira
110.220,19
96
42.822,27
76
83
73.059,38
39.840,71
80
Ordaintzeko legezko aldiaren
barruan
Ordainketa
Zenbatekoa,
kop. Erag.
guztira
34.834,54
11

Ordaintzeko legezko alditik
kanpo
Ordainketa
Zenbatekoa,
kop.
guztira
25.857,05
5
28.877,94
4
4
3.889,34
8.370,46
5
Ordaintzeko legezko alditik
kanpo
Eragiketa
Zenbatekoa,
kop.
guztira
0,00
0
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16. OHARRA-ONDARE-EMAITZA EKONOMIKOAREN ETA AURREKONTUAREN
ARTEKO BATERAGARRITASUNA.

EKONOMIA ETA ONDAREKO EMAITZAREN ETA AURREKONTU EMAITZAREN ARTEKO BERDINKATZEA 2021eko ekitaldia
+

Aitortutako eskubide garbiak aurrekontu arruntean

-

Aitortutako obligazioak aurrekontu arruntean

-

Likidazio kontuaren araberako emaitza

383.500,81
-385.073,65
-1.572,84

GASTUAK

+

6. kapitulua: "Inbertsio errealak”

5.151,04

+

8. kapitulua: "Finantza aktiboak”

-

+

9. kapitulua: "Finantza pasiboak"

-

Aurrekontu gastuak (eragiketa arruntez bestelakoak)

5.151,04

DIRU SARRERAK

-

6. kapitulua: "Inbertsio errealak besterentzea"

-

-

4. kapitulua: inbertsio errealak finantzatu dituzten "Transferentzia arruntak"

-

-

8. kapitulua: "Finantza aktiboak"

-

-

9. kapitulua: "Finantza pasiboak"

-

Aurrekontu sarrerak (eragiketa arruntez bestelakoak)

0,00

Aurrekontuz kanpoko gastuak

-114.579,32

-

Ekitaldiko amortizazioa

-105.595,71

-

Aurrekontu gastuak periodifikatzeagatik hartzekodunak direnen aldakuntza

-8.983,61

Aurrekontuz kanpoko sarrerak

486,87

+

Emaitzen kontura intsuldatutako ibilg. ez finantzarioetarako dirulaguntzak

7.542,38

-

Sortutako sarrerengatik zordun direnen aldakuntza

7.055,51

Emaitza, kontabilitate orokor publikoaren arabera

-110.514,25

Rivabellosa, 2022ko maiatzaren 2a
PRESIDENTEA
Josean Galera Carrillo
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