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G saila:
TXOS TE NAK, DEI AL DI AK ETA PAR LA MEN TU KO INFOR MA ZIOA

Antsoaingo Udalari buruzko fiskalizazio-txostena, 2012ko ekitaldikoa,

Kontuen Gan be rak egina.

Nafa rro a ko Par la men tu ko Mahai ak, 2013ko
azaroaren 11n egi ni ko bil ku ran, Ele du nen Ba  tza -
rra ri en  tzun ondo ren, era ba ki hau hartu zuen, bes -
te ak beste:

Iku si rik Kon tu en Gan be rak An  tsoaingo Udalari
buruz eman da ko fis ka li za zio-  txos te na, 2012ko eki-
taldikoa, ERA BA KI DA:

1.  txos ten horren edu ki a ren jaki na ren gai ne an
dago e la adi e raz tea.

2. Era ba kia Nafa rro a ko Par la men tu a ren Aldiz -
ka ri Ofi zi a le an argi ta ra dadi la agin   tzea.

Iru ñe an, 2013ko azaroaren 11n

Lehen da ka ria: Alber to Cata lán Higue ras

Antsoaingo Udalari buruzko fiskali-

zazio-txostena, 2012ko ekitaldikoa,

Kontuen Gan be rak egina

AUR KI BI DEA

I. Sarrera (3. or.).

II. Helburua (5. or.).

III. Norainoakoa (5. or.).

IV. 2012ko kontu orokorrari buruzko iri  tzia (5. or.).

IV.1. Udalaren 2012ko ekitaldiko kontu oroko-
rra (5. or.).

IV.2. Legezkotasuna (5. or.).

IV.3. Udalaren egoera ekonomiko-finan  tzarioa
2012ko abenduaren 31n (5. or.).

IV.4. Aurreko   txostenetan Kontuen Ganberak
emandako gomendioen bete  tzea (8. or.).

V. Udalaren 2012ko kontu orokorraren laburpe-
na (9. or.).

V.1. 2012ko aurrekontu bateratuaren bete -
 tzearen egoera-orria (9. or.).

V.2. 2012ko aurrekontu-emai  tza bateratua
(10. or.).

V.3. Diruzain  tza-gerakinaren egoera-orria
2012ko abenduaren 31n (10. or.).

V.4. 2012ko abenduaren 31ko egoera-balan -
 tze bateratua (11. or.).

V.5. Galera eta irabazien kontu bateratua
2012an (12. or.).

VI. Udalari eta haren penpeko enteei buruzko
iruzkinak, ondorioak eta gomendioak (13. or.).

VI.1. Alderdi orokorrak (13. or.).

VI.2. Langileak (14. or.).

VI.3. Gastuak, ondasun arruntetan eta zerbi -
 tzuetan (16. or.).

VI.4. Transferen  tzia arruntetako gastuak (17. or.).

VI.5. Inber  tsioak (17. or.).

VI.6. Aurrekontuko diru-sarrerak (17. or.).

VI.7. Hirigin  tza (19. or.).

Eranskina. Udalaren 2012ko kontu orokorraren
oroitidazkia (xx. or.).

(Oharra: Aipatutako eranskina foru parlamentarien
esku dago Legebil tzarreko Zerbi tzu Orokorre-
tako bulegoetan eta honako web helbidean:

www.cfnavarra.es/camara.comptos).
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2012an, Udalak 318.199 euroko ekarpena egin
dio, guztira, bere erakunde autonomoari.

Udala, gainera, honako hauetako kidea da:

a) Iruñerriko Mankomunitatea: haren bidez
ematen ditu uraren ziklo integralaren zerbi  tzuak,
hiri-hondakin solidoen kudeaketa eta tratamendua
eta eskualdeko hiri-garraioari dagozkion zerbi -
 tzuak eta taxi-zerbi  tzuak.

b) An  tsoain, Berriozar, Iza eta Xulapaingo
Gizarte Zerbi  tzuen Mankomunitatea: haren bidez
ematen ditu e  txez e  txeko lagun  tza, drogamenpe-
kotasun-programak, harrera eta orientabide sozia-
laren zerbi  tzua, haur  tzaroaren eta familiaren zerbi -
 tzua, gizartera  tzea eta lan munduan sar  tzeko

zerbi  tzua, babestutako enplegu soziala eta herri-
tar etorkinekiko ekin  tza-zerbi  tzuak.

Mankomunitatean dituen zerbi  tzu hauek guz-
tiek ondoko taulan adierazten diren gastuak eragin
dizkiote Udalari:

Udalaren  tzako gastuak
Zerbi  tzuak 2012an

Iruñerriko Mankomunitatea-
Eskualdeko garraioa 191.644

Gizarte Zerbi  tzuen Mankomunitatea 218.823

Laburbilduta, ematen dituen zerbi  tzu publiko
nagusiak eta haiek emateko modua ondoko taula
honetan ageri dira:

I. SARRERA

Bere jarduketa-programari jarraituz, Kontuen
Ganberak An  tsoaingo Udalaren eta haren menpe-
ko enteen 2012ko kontu orokorraren erregulartasu-
nari buruzko fiskalizazioa egin du.

An  tsoaingo udalerriak 1,91 km2-ko azalera
dauka, eta 2012ko urtarrilaren 1ean, 10.938 biz-
tanle dauzka.

Tokiko zerbi  tzu publikoak emateari begira, Uda-
lak erakunde autonomo bat sor-tua du kirola eta
kultura kudea  tzeko.

2012ko ekitaldia ixtean, erakunde horien fun -
 tsezko datu ekonomikoak honako hauek ziren:



Toki entitateari 2012ko ekitaldian aplika  tzekoa
den araubide juridikoa, fun  tsean, honako hauek
osa  tzen dute:

• Orokorrak Nafarroako toki entitateetan aplika -
 tzekoa dena.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztai-
laren 2ko 6/1990 Foru Legea.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru
Legea.

Nafarroako Toki Araubidea Gaurko  tzeari buruz-
ko uztailaren 2ko 11/2004 Foru Legea.

Ekainaren 11ko 12/2010 Foru Legea, Defizit
publikoa murrizteko neurri bereziak Nafarroako
Foru Komunitatean molda  tzen dituena.

Toki Araubidearen Oinarriak Arau  tzeko apirila-
ren 2ko 7/1985 Legea.

251/1993 Legegin  tzako Foru Dekretua, Nafa-
rroako Administrazio Publikoen Zerbi  tzuko Langile-
en Estatutuaren Testu Bategina onesten duena.

Kontratu Publikoei buruzko 6/2006 Foru Legea,
1/2007 Foru Legeak toki entitateei buruz ezarrita-
ko berezitasunekin.

Diru-lagun  tzei buruzko 38/2003 Lege Orokorra.

35/2002 Foru Legea, Lurraldearen Antolamen-
du eta Hirigin  tzari buruzkoa.

Urriaren 26ko 13/2009 Errege Dekretu Legea,
enplegurako eta tokiko iraungarritasunerako esta-
tuko fun  tsa sortu zuena.

Uztailaren 5eko 15/2010 Legea, merkatari  tza-
eragiketen berankortasunaren aurkako neurriei
buruzkoa.

Kontabilitatearen eta aurrekontuen arloan,
araubide juridikoa ezar  tzen dutenak 1998ko iraila-
ren 21eko 270, 271 eta 272 foru dekretuak, Nafa-
rroako toki adminis-traziorako aurrekontu eta gastu
publikoari, aurrekontu-egiturari eta kontabilitateari
buruzkoak, dira.

Apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoa, aurre-
kontu-egonkor tasunari eta finan-  tza-
iraunkortasunari buruzkoa.

Abenduaren 28ko 19/2011 Foru Legea, aben-
duaren 28koa, 2012rako Nafarroako Aurrekontu
Orokorrei buruzkoa.

Abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege-
dekretua, abenduaren 30ekoa, defizit publikoa

zuzen  tzeko aurrekontu, tributu eta finan  tza arloko
presako neurriei buruzkoa.

Ekainaren 29ko 2/2012 Legea, 2012rako Esta-
tuko Aurrekontu Orokorrei buruz-koa.

Ekainaren 21eko 13/2012 Foru Legea, ekaina-
ren 21ekoa, Nafarroako administrazio publikoen
zerbi  tzuko langileen arloan presako zenbait neurri
har  tzeari buruzkoa.

20/2012 Errege Lege-dekretua, uztailaren
13koa, aurrekontuen egonkortasuna berma  tzeko
eta lehiakortasuna bul  tza  tzeko neurriei buruzkoa.

Abenduaren 28ko 27/2012 Foru Legea, aben-
duaren 28koa, zeinaren bidez Nafarroako Foru
Komunitatean neurriak har  tzen baitira aurrekontu-
oreka berma  tzeko eta lehiakortasuna susta  tzeko.

Abenduaren 28ko 28/2012 Foru Legea, aben-
duaren 28koa, aldi baterako osagarri per  tsonal bat
sor  tzen duena, 2012rako eraginarekin, erosahal-
menaren galera dela-eta.

Mar  txoaren 14ko 3/2012 Foru Legea, 2009-
2012 Eperako Toki Inber  tsioen Pla-nari buruzko
urriaren 24ko 16/2008 Foru Legea aldatu eta
haren indarraldia luza-  tzen duena.

Abenduaren 21eko 246/2011 Foru Dekretua,
Kontratuei buruzko Foru Legearen Europar Bata-
suneko atalaseak egunera  tzen dituena.

• Berariazko araubidea.

An  tsoaingo Udalaren 2012ko aurrekontua bete -
 tzeko oinarriak eta Udalaren gai-nerako barne-
arauak.

 txostenak sei atal ditu, sarrera hau ere barne.
Bigarren atalean,   txostenaren helburuak azal  tzen
dira, eta hirugarrenean, berriz, egindako lanaren
norainokoa. Laugarrenean, 2012ko kontu orokorra-
ren inguruko gure iri  tzia ager  tzen da. Bosgarrene-
an, Udalaren finan  tzen egoera-orri nagusien labur-
pen bat. Azkenik, seigarren atalean, erakundearen
antolaketa eta Udalaren barne-kontrola hobe  tzeko
egoki  tzat jo  tzen ditugun iruzkin, ondorioztapen eta
aholkuak bil  tzen dira, arloz arlo.

Halaber, eranskin bat gehitu da Udalak 2012ko
ekitaldiko kontu orokorrei buruz eginiko oroitidaz-
kiarekin.

Eskerrak eman nahi dizkiegu An  tsoaingo Uda-
leko eta bere erakunde autonomoetako langileei,
lan hau egiteko emandako lagun  tzarengatik.
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II. HELBURUA

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztai-
laren 2ko 6/1990 Foru Legeari, Nafarroako Toki
Ogasunei buruzko mar  txoaren 10eko 2/1995 Foru
Legeari eta Kontuen Ganbera arau  tzen duen
abenduaren 20ko 19/1984 Foru Legeari jarraituz,
An  tsoaingo Udalaren 2012ko ekitaldiko kontu oro-
korraren arauzkotasunari buruzko fiskalizazioa
egin dugu.

 txostenaren helburua da honako puntu hauei
buruzko gure iri  tzia ager  tzea:

• Ea An  tsoaingo Udalaren 2012ko ekitaldiko
kontu orokorrak irudi zeha  tza era-kusten duen
alderdi esangura  tsu guztietan, ho  ts, ondareari,
gastu eta diru-sarreren aurrekontuaren likidazioari
eta 2012ko abenduaren 31ko finan  tza-egoerari
dagokienez, bai eta data horretan amaituriko urte-
ko ekitaldian eginiko eragiketen emai  tzei dagokie-
nez ere, betiere aplika  tzekoa den informazio finan -
 tzario publikoari buruzko lege-esparruari eta,
bereziki, bertan jasotako kontabilitateko prin  tzipio
eta irizpideei jarraikiz.

• Udalak 2012an izandako finan  tza-jarduerari
aplika  tzekoa zaion legeriaren bete  tze-maila.

• Udalaren finan  tza-egoera 2012ko abenduaren
31n.

• Ganbera honek 2011ko fiskalizazio-  -
txostenean eman zituen gomendioak no-raino apli-
katu diren.

 txostenari eran  tsi zaizkio, halaber, egoki  tzat jo -
 tzen diren aholkuak, Udalak eta haren menpeko
enteek ezarritako barne-kontroleko sistema, siste-
ma administratiboa eta kontabilitate- nahiz kudea-
keta-sistemak hobetu edo/eta osa  tze aldera.

III. NORAINOKOA

An  tsoaingo Udalaren 2012ko ekitaldiko kontu
orokorrak honako elementu nagusiak dauzka:

• Erakundearen beraren kontua eta haren era-
kunde autonomoarena: aurrekontuaren likidazioa-
ren egoera-orria, ekitaldiko aurrekontu-emai  tza,
diruzain  tza-gerakina, egoera-balan  tzea eta emai -
 tzen kontua.

• Kontu orokorraren eranskinak: egoera-orri
bateratuak (Udala eta erakunde au-tonomoak),
oroitidazkia eta zorraren egoera-orria.

Lana gauzatu da Espainiako Estatuko Kanpo
Kontroleko Organo Publikoak Koordina  tzeko Ba -
 tzordeak one  tsitako eta Kontuen Ganberaren Fis-
kalizazio Eskuliburuan garatutako sektore publiko-
aren auditoriari buruzko prin  tzipioei eta arauei

jarraituz, eta azterlanaren helburuen eta ingurua-
barren arabera beharrezko  tzat jo ditugun hauta-
proba edo prozedura tekniko guztiak bildu dira;
prozedura horien barruan, laginketaren teknika
edo kontusail edo eragiketa zeha  tz hautatuak
berrikustekoa erabili da.

Zehazki, Udalari eta haren erakunde autono-
moari dagokionez, aurrekontuen eta finan  tzen
egoera-orrien edukia eta koheren  tzia aztertu dira,
bai eta aplikaturiko oinarrizko prozedura adminis-
tratiboak ere; halaber, antolaketa, kontabilitate eta
barne-kontroleko alderdi nabarmenenak ebaluatu
dira.

IV. 2012ko KONTU OROKORRARI BURUZKO
IRI  TZIA

Egin dugun lanaren norainokoarekin bat, An -
 tsoaingo Udalaren 2012ko ekitaldiko kontu oroko-
rra aztertu dugu. Kontu hori presta  tzea, bai eta
haren edukia ere, Udalaren ardura da, eta laburbil-
duta jasota dago   txosten honen V. atalean.

Gure lanaren emai  tza gisa, honako iri  tzi hau
atera dugu:

IV.1. UDALAREN 2012ko EKITALDIKO KONTU
OROKORRA

• Oraindik ere ez da amaitu 1995eko inbenta-
rioaren gaurko  tze- eta onespen-prozesua.

Arestian aipaturiko salbuespenaren ondorioei
dagokienez izan ezik, Udalaren 2012ko ekitaldiko
kontu orokorrak alderdi behinenetan leialki irudika -
 tzen ditu bere gastuen eta diru-sarreren aurrekon-
tuen likidazioa, abenduaren 31ko ondare-egoera
eta bere eragiketen emai  tzak. Halaber, behar
adina informazio bil  tzen du hura egoki interpretatu
eta uler  tzeko, aplika  tzekoa den informazio finan -
 tzario publikoko arau-esparruaren arabera, eta,
bereziki, hartan bil  tzen diren kontabilitate-prin  tzipio
eta -irizpideen arabera.

IV.2. LEGEZKOTASUNA

Eginiko lanaren norainokoaren arabera, esan
daiteke 2012ko ekitaldian Udalaren eta haren era-
kunde autonomoaren jarduera ekonomiko eta
finan  tzarioa, oro har, legezkotasun-prin  tzipioari
jarraituz egin dela.

IV.3. UDALAREN EGOERA EKONOMIKO-
FINAN  TZARIOA 2012ko ABENDUAREN 31n

Udalaren hasierako aurrekontu bateratuak 8,59
milioiko gastu eta diru-sarrerak dauzka; zenbateko
hori ehuneko 2,86 –hau da, 0,24 milioi– handitu
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da aurrekontu-aldaketen bitartez: Horrenbestez,
behin betiko aurreikuspenak 8,83 milioikoak dira.
Aldaketa hauek, fun  tsean, inber  tsioen kapituluan
dute eragina.

Aitortutako betebeharrak 8,07 milioi eurokoak
izan dira eta ehuneko 91ko bete-  tze-maila izan
dute. Maila horren arrazoia da gastu gu  txiago egin
izana, batez ere inber  tsioetan; izan ere azken
horien ehuneko 37 baizik ez dira bete.

Aitortutako eskubideak 7,29 milioi eurokoak
dira, eta ehuneko 82ko bete  tze-maila izan dute;
ehuneko horren azalpena, fun  tsean, tributu bidez-

ko diru-sarreren exekuzio   txikia izan da –bereziki
EIOZaren exekuzio   txikia–.

Haien izaerari erreparatuta, gastu arruntak eta
kapital-gastuak gastuen ehuneko 97 eta ehuneko
3 dira, hurrenez hurren. Diru-sarrera arruntek guz-
tizkoaren ehu-neko 100 egiten dute, zeren eta eki-
taldian ez baita izan ez kapitaleko diru-sarrerarik
ez diru-sarrera finan  tzariorik; diru-sarreren ehune-
ko 40 jasotako transfe-ren  tzietatik heldu dira.

Laburbilduz, taula honetan adierazten da zerta-
rako erabili eta nola finan  tzatu den Udalaren gas-
tuen 100 euroko bakoi  tza:
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2012an, Udalak aurreko ekitaldian baino ehu-
neko 13 gu  txiago gastatu du eta aurreko ekitaldian
baino ehuneko 9 gu  txiagoko diru-sarrerak izan
ditu.

Gastu arruntetan, berriz, ehuneko lauko haz-
kundea izan da; eta diru-sarrera arruntek, aldiz,
ehuneko bost egin dute behera. Tributu izaerako
diru-sarrerak ehuneko sei jai  tsi dira.

Aurrekontu saldo ez-finan  tzarioa negatiboa da,
663.000 eurokoa, eta horrek adierazten du diru-
sarrera ez-finan  tzarioak ez direla izaera bereko
gastuak finan  tza  tzeko behar adinakoak izan. Hala
eta guztiz ere, saldo hori nabarmen jai  tsi da, zeren
eta 2011ko ekitaldian milioi bat negatiboa bai  tzen.

Aurrekontu-emai  tza doitua -0,6 milioikoa da;
aurreko urtean, berriz, -0,9 milioikoa izan zen.
Defizit hori sortu da diru-sarrera arruntak ez direla-
ko izan fun  tzionamendu gastuak eta finan  tza-
zama finan  tza  tzeko behar adinakoak. Halaber,
kapital bidezko diru-sarrerek ez dituzte finan  tza -
 tzen egindako inber  tsioak.

2012an, bai aurrezki gordinak, bai aurrezki gar-
biak balio negatiboak izan dituzte. Aldaketarik
gabe mantendu da aurrezki gordina, aurrezki gar-
biaren zenbateko negatiboak, berriz, ehuneko 9
egin du behera.

Zorpe  tze-maila ehuneko 2koa da, eta bere
muga negatiboa da, ehuneko 7koa hain zuzen;
horrenbestez, ez du zor berririk har  tzeko gaitasun
ekonomikorik.

Diruzain  tzako guztizko gerakina 1,9 milioikoa
da, eta ehuneko 33 egin du behera 2011koarekin
alderatuta. Gastu arruntetara bideratu den geraki-
nak behera egin du, 0,2 milioikoa izatetik 0,11
milioi negatiboa izatera pasa baita. Baliabide a -
 txikiengatiko diruzain  tza-gerakinak 367.845 euro-
tan egin du behera, zeren eta Udalak 2011rako
Nafarroako Aurrekontuei buruzko Legearen 45.
artikuluan aurreikusitakoa aplikatu baitu; izan ere,
artikulu horrek gaikun  tza ematen zien udalei lurzo-
ruaren udal ondarearen besteren  tzearen ondorioz
lortutako diru-sarreren ehuneko 15 bitarte gastu
arrunten finan  tzaketara bidera  tzeko; kopuru hori,
nolanahi ere, 10 urteren buruan i  tzuli beharko
zituzten, beranduenez.

Epe luzeko zorra 1,38 milioikoa da, eta ehune-
ko 8 egin du behera 2011koarekin alderatuta; zor
hori –biztanle bakoi  tzeko 127 eurokoa dena, guzti-
ra− entitatearen diru-sarrera arrunten guztizkoaren
ehuneko 19 da. Bada, ehuneko hori gaur egun
zorpe  tze berria har  tzea muga  tzen duen ehuneko
110eko lege-mugaren azpitik dago.

Honakoa izan da aurrekontuaren bete  tzea
2006ko ekitalditik hasi eta 2012ra arte:
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Aurreko taulako kontuetatik erator daitekeen
bezala, gastuak egonkor manten  tzen dira 2009ra
arte, salbu eta 2007an, eta behera egiten dute
hurrengo urteetan; bestetik, inber  tsioen gu  txi  tzea
oso nabarmena izan da.

Diru-sarreren aldetik, jokabide desberdinak
ikus daitezke kapitulu desberdinetan. Hartara:

• Zuzeneko zergek behera egin zuten 2007an,
eta gora egin zuten, berriz, hu-rrengo urteetan;
2012an 2006ko maila berean zeuden.

• Zeharkako zergek gora egin zuten 2007ra
arte, eta gero bat-bateko jai  tsiera izan zuten
2009ra arte; hurrengo urteetan, berriz, igoera   -
txikiak izan zituzten.

• Tasak urtero jai  tsi dira.

• Transferen  tzia arruntek 2006-2012 aldian gora
egin zuten, nahiz eta goreneko puntura 2010ean
iri  tsi ziren.

• Inber   tsioen eta kapital-transferen  tzien
besteren  tzea, modu irregularrean bada ere, jaisten
joan dira, 2012an deusezak izateraino; izan ere,
urte horretan inber  tsioak izan litezkeen   txikienak
izan dira.

• Iraganean ez da finan  tza-pasiboen bitartezko
finan  tzaketara jo.

Ondorioz, eta azken laburpen gisa, An  tsoaingo
Udalak erakusten du bere finan  tza-egoera gero
eta gehiago honda  tzen ari dela; egoera horri, orain
arte, konponbidea bilatu zaio azken urteotan udal-
barruti honetan abian jarri diren hirigin  tza-jarduera
handietatik jasotako baliabideei esker. Hala eta
guztiz ere, Udalak hartutako neurriek aukera eman
dute defizita gu  txi  tzeko, eta neurriak har  tzen ari
dira hura deusezta  tzeko.

Horregatik, bada, eta epe ertainean Udalaren
bideragarritasun ekonomikoa ber-ma  tzeko helbu-
ruarekin, ezinbestekoa da Udalak, dagokion pla-
naren bitartez, hainbat neurri har  tzen jarrai  tzea,
bere gastu arruntei eusteko eta baliabide arruntak
sor  tzeko ahalmena indar  tzeko aukera emanen
diotenak.

Aurrekontu-egonkortasunaren prin  tzipioaren
bete  tzea kalkulatu da toki korporazioei egokitutako
kontabilitate nazionalaren defizita kalkula  tzeko esku-
liburua aplikatuz –eskuliburu hori Estatuko Adminis-
trazioaren Kontu-har  tzaile  tza Nagusiak egindakoa
da–. Emai  tza hurrengo taulan azal  tzen da:

Kontzeptua Zenbatekoa

I. kapitulutik VII. kapitulura
bitarteko gastuak, guztira 7.950.173

I. kapitulutik VII. kapitulura
bitarteko diru-sarrerak, guztira 7.286.726

Aurrekontu-emaitza ez-finantzarioa -663.447

Finantzazioaren beharra -663.447

Horrenbestez, ikusten da An-  tsoaingo Udalak
ez dituela aurrekontu-egonkortasunaren baldin -
 tzak bete  tzen, baina bai finan  tza-iraunkortasunari
buruzkoak, zeren eta zorra ezarritako muga baino
  txikiagoa baita.

Udalaren kontu-har  tzaileak oroitidazkian age-
rian jar  tzen du ezin izan dela 2012ko ekitaldian
oreka finan  tzarioa lortu, nahiz eta gastuari eusteko
arauak apli-katu; "hori dela eta, udalba  tzak neurri
zeha  tzak hartu beharko ditu egoera honi konpon-
bidea emateko".

Gaur egun, Udala plan ekonomiko-finan  tzario
bat izapide  tzen ari da, 2014ko ekitaldian emai  tzak
birbideratu ahal izateko; hartara, aurrekontu-egon-
kortasunari eta finan  tza-iraunkortasunari buruzko
legean ezarritako baldin  tzak beteko dira.

Fiskalizazioari buruzko iri  tzian eragin nahi gabe
ere, Kontuen Ganbera honek nabarmendu nahi
ditu krisi ekonomikoko egungo egoeraren arriskuen
ondorioz dagoen egoera, ziurgabetasun horrek
Udalaren kontu publikoen gainean dituen eragin
finan  tzarioak eta aurrekontu-egonkortasunari
buruzko arauetatik heldu diren aurrekontu-betebe-
harrak. Testuinguru honetan, aurrekontuen plangin -
 tzan eta exekuzioan zorro  tz joka  tzeak eta fun  ts
publikoen erabileran gardentasuna izateak herrita-
rren fun  tsezko beharrekin bat datorren kudeaketa
publiko baten oinarrizko baldin  tza izan behar dute.

IV.4. AURREKO   TXOSTENETAN KONTUEN
GANBERAK EMANDAKO GOMENDIOEN BETE -
 TZEA

Ganbera honen 2011ko ekitaldiko   txostenari
dagokionez, garran  tzizko aholku hauek oraindik
gauza  tzeke daude,   txosten honen IV. atalean
berresten den bezala:

• Aurrekontua indarrean den legediak ezarrita-
ko epeetan egin eta onestea, ku-deaketarako oina-
rrizko tresna izan dadin.

• Hirigin  tza-plangin  tza Lurraldearen Antola-
menduari eta Hirigin  tzari buruzko Foru Legearen
zehaztapenetara molda  tzeko prozesua osa  tzea.
Horri dagokionez, adierazi behar dugu 2013an
hirigin  tza-plana behin-behinekoz one  tsi dela.

• Udal-ondasunen inbentarioaren egunera  tzea
buru  tzea.
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V. UDALAREN 2012ko KONTU OROKORRA-
REN LABURPENA

Ondoren, 2012ko kontabilitatearen egoera-orri
bateratu (Udala gehi erakunde autonomoak)
garran  tzi  tsuenak azal  tzen ditugu.

V.1. 2012ko AURREKONTU BATERATUAREN
BETE  TZEAREN EGOERA-ORRIA
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V.2. 2012ko AURREKONTU-EMAI  TZA BATERATUA
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V.3. DIRUZAIN  TZA-GERAKINAREN EGOERA-ORRIA 2012ko ABENDUAREN 31n



V.4. 2012ko ABENDUAREN 31ko EGOERA-BALAN  TZE BATERATUA
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V.5. GALERA ETA IRABAZIEN KONTU BATERATUA 2012An
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VI. UDALARI ETA HAREN MENPEKO ENTE-
EI BURUZKO IRUZKINAK, ONDORIOAK ETA
GOMENDIOAK

Ondotik, kudeaketaren arlo aipagarrien arabera
sailkaturik, Ganberaren iri  tziz Udalak bere antola-
mendu-sistemak, prozedurak, kontabilitatea eta
barne kontrola hobe  tzeko hartu beharko lituzkeen
neurriei buruzko iruzkin eta gomendio nagusiak
emanen ditugu.

VI.1. ALDERDI OROKORRAK

• 2012ko aurrekontua 2012ko maia  tzaren
30ean one  tsi zuen Udalaren Osoko Bilkurak. A -
 tzerapen hori udal taldeen arteko adostasun faltari
zor izan zi  tzaion.

• Udalaren ondasunen inbentarioa 1995ekoa
da, eta gaurko  tzeke eta formalki onesteke dago.

• Udalak bere ibilgetuko elementuen prezioaren
beherapena kontabilitatean jaso  tzen du; halere,
2012an ez da behar den zuzkidura egin.

• Ez da aurkitu nabarmen  tzeko moduko zenba-
tekoa duen 2012ko fakturarik, 2013ko aurrekontua-
ri ego  tzi zaionik.

• Udalak 2012an horni  tzaileei ordain  tzeko era-
bil i  duen epeari buruzko azterketa eginik,
ondoriozta  tzen da ezen, aztertutako laginari erre-
paratuta, arau indardunetan ezarritakoa bete  tzen
ari dela, oro har. Ez da berandu  tzako interesik
ordaindu legez ezarritakoa baino epe luzeagoan
horni  tzaileei eginiko ordainketengatik.

• Udala zenbait prozedura judizialetan sartuta
dago. Horien artean, nabarmen  tzekoa da kirol ins-
talazio berriak eraiki dituen enpresaren erreklama-
zioa, a  tzemandako aka  tsak konpon  tzeko obren
ordezko betearazpenaren ondoriozko gastuen liki-
dazioaren aurkakoa (0,42 milioi euroko gastuak
dira); eta arkitekto baten erreklamazioa, a -
 tzemandako eraikun  tza-aka  tsak konpon  tzeko
obren ordezko betearazpenaren eta sortutako
kalte-galeren ondoriozko gastuen likidazioaren
aurkakoa (0,4 milioi euro dira). Aipa  tzekoa da,
halaber, auzitan zegoen prezio zuzen bat, haur
eskolako lokalen desjabe  tzetik heldutakoa; izan
ere, Nafarroako Auzitegi Nagusiak 283.500 euroko
prezio zuzena ezarri zuen 2013ko mar  txoan, gehi
kasuko legezko interesa.

• Udalaren epe luzeko zorraren amortizazio-
egutegia, 2012ko abenduaren 31n, honako taulan
azal  tzen duguna da:
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Gure aholkuak:

• Aurrekontuak indarrean den legediak ezarri-
tako epeetan egin eta onestea, kudeaketarako
oinarrizko tresna izan daitezen.

• Udal-ondasunen inbentarioaren egunera  tze-
prozesua buru  tzea, egunera  tze eta kontabilitate-
jarraipen etengabekoak bideratuko dituzten pro-
zedurak diseinatuta.



VI.2. LANGILEAK

Langileen gastua 3,36 milioi eurokoa da; hau
da, 2012an sortutako gastu guztien ehuneko 42
eta gastu arrunten ehuneko 43.

2011ko ekitaldiari dagokionez, kapitulu hau
ehuneko 0,38 handitu da, honako xehetasunen
arabera:
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Langile gastuen igoera   txiki hori gertatu da “goi
karguak” artikuluan sartu dire-lako aurreko ekital-
diko gastu ba  tzuk, 2. kapituluan kontabiliza  tzen
zirenak.

2012ko ekitaldian, ez zen plantilla organikoa
one  tsi hizkun  tza-profilak zirela eta. Hori dela eta,

2011ko plantilla organikoa luzatu zen, 64 lanpostu-

rekin. 20 lanpostu hu  tsik daude eta beste hiru

kasutan lanpostu-erreserba dago. 19 lanpostu aldi

baterako kontratuekin daude beteta. Hona horri

buruzko taulak:



2012ko abenduaren 31n, 74 lagunek lan egiten
dute Udalean eta haren erakunde Autonomoetan,
eta era honetara banatuta zeuden:

Gazte-Berriak 
Langileak Udala Patronatua Guztira

Fun  tzionarioak 37 1 38

Lan-kontratudun finkoak 8 8

Aldi baterako
lan-kontratudunak 26 2 28

Guztira 71 3 74

Aldi baterako langileak, fun  tsean, gaixotasu-
nengatiko bajak, lanaldi-murrizketak, lanpostu hu -
 tsak eta abar bete  tzeko kontratatutakoak dira.

2011ko ekitaldiarekin alderatuta, per  tsona
kopuru bera dago. Aldea lan-araubidean da  tza:
per   tsona batean −Montepioko fun  tzionarioa,
idazkari berria− eta lan kontratudun finko batean
egin du gora eta aldi baterako bi lan kontratudune-
tan egin du behera.

Udalaren berariazko langileak honako arloei
daude a  txikiak:

Arloak Langile-kopurua

Administrazio orokorra 4

Administrazio finan  tzarioa 4

Zerga-administrazioa 4

Udal  tzaingoa 19

Haur Eskola 16

Ikaste  txe publikoa 2

Euskara zerbi  tzua 1

Parkeak eta lorategiak 5

Manten  tze-lanetako langileak 7

Enplegu-sustapena 0

Berdintasuna 1

Kirol instalazioak 8

Guztira 71

Hau da, udal  tzaingo-zerbi  tzuaren eta haur
eskolaren artean langile guztien ehu-neko 49 egi-
ten dute.

Udalak honako araua one  tsi zuen: “An  tsoaingo
Udalaren eta bere patronatuen zerbi  tzuko langile
fun  tzionarioen lan-baldin  tzei buruzko erabakia,
2009-2012 urteetarako”. Ganbera honek Udalari
buruzko   txostenetan behin eta berriz adierazi duen
bezala eta Udaleko kontu-har  tzaileak oroitidazkie-
tan azaldu duen bezala, hi  tzarmen honen 10. arti-
kuluan arau  tzen den jaiegunetarako lanaren
ordain ekonomikoa –fun  tsean udal  tzaingoari eta

kirol-instalazioetako langileei aplika dakiokeena–
Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbi  tzuko
Langileen Estatutuan eta gainon  tzeko ordenamen-
du juridikoan aurreikusitakoa baino handiagoa da,
bereziki jaiegun ez diren egunetako lanaldien zati
bat jaiegun gisa har  tzen baitu.

Langile-gastuen lagin bat aztertuta, honako
ondorioak atera ditugu: oro har, langile-gastuak
behar bezala kontabilizatuta daude; ordaindu diren
lansariak betetako lanposturako erabakitakoak
dira; ordainsari horiek 2012an izoztu dira, eta egin-
dako a  txikipenak zuzenak dira.

Udalak ez zien bere langileei ordaindu 2012ko
abenduko aparteko soldata, Au-rrekontu-egonkor-
tasuna berma  tzeko neurriei buruzko uztailaren
13ko 20/2012 Errege Lege-dekretua aplikatuta,
baina abenduaren 28ko 28/2012 Foru Legearen
babesean, ordain  tzeko betebehar bat aitortu zuen
kon  tzeptu hori dela eta. Be-tebehar hori 2013ko
urtarrilean ordaindu zuen. Foru lege horrek, bere
artikulu bakarrean, xeda  tzen du 2012an Nafarroa-
ko administrazio publikoen zerbi  tzuko langileei
osagarri per  tsonal bat ordainduko zaiela, erosa-
halmenaren galera dela-eta, 2012ko ekainean
jasotako aparteko ordainsariaren zenbatekoaren
parekoa.

28/2012 Foru Legeak 2013ko urtarrilaren 3an
hartu zuen indarra, NAOn argita-ratu eta bihara-
munean. Horrek zalan  tza ba  tzuk planteatu ditu
2012rako aurreikusten dituen neurrien baliagarrita-
sunari buruz. Hori dela eta, “2013an foru lege hori
aplikatuz Nafarroako toki entitate ba  tzuek hartuta-
ko neurrien segurtasun juridikoa berma  tzeko”,
Nafarroako Parlamentuak uztailaren 2ko 25/2013
Foru legea one  tsi zuen, zeinak 28/2012 Foru
Legea alda  tzen baitu, 2013ko abuztuaren 31ra
arte luza  tzen baitu Nafarroako administrazio publi-
koek beren langileei ordainezko osagarria paga -
 tzeko. Foru lege horren aurka, uztailaren 30ean,
konstituzio-kontrakotasuneko errekur  tsoa aurkeztu
da, Konstituzio Auzitegiak one  tsia; izan ere, auzite-
gi horrek haren aplikazioa bertan behera u  tzi du
2013ko irailaren 14an.

Kontraesanean dagoen araudia eta aurkeztuta-
ko errekur  tsoak direla eta, jo  tzen dugu egoera
honetarako behin betiko konponbidea instan  tzia
judizial eskudunek har  tzen dituzten erabakien
menpe egonen dela.

Egiaztatu dugu saioetara joateagatiko zinego -
 tziei ordaindutako kalte-ordainak izoztu egin direla
2012ko ekitaldirako.

Zinego  tziek jaso  tzen dituzten ordainsariak
2011-06-30eko Osoko Bilkuran eza-rritakoak dira.
Honakoak, hain zuzen:
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• Alkateak bere arduretan jardunen du arduraldi
esklusiboko araubidean, eta urtean 42.251 euroko
ordainsari gordina jasoko du, 14 ordainketatan,
Gizarte Seguran  tzaren  tzako kotizazioengatiko
beherapena eta PFEZaren arauzko a  txikipenak
aldez aurretik kenduta.

• Gainerako zinego  tziek organo kolegiatuen bil-
kuretara joateagatiko ordainak jasoko dituzte; hona
zenbatekoak: informazio ba  tzordeetako lehenda-
kariek hilean 560 euro jasoko dituzte; gainerako
zinego  tziek hilean 355 euro jasoko dituzte.

PFEZari buruzko Legeko 14. artikuluan xeda-
tuaren eraginetarako, ezar  tzen da aipatutako
ordainak gastuetarako ordainsariak direla.

Horrenbestez, zinego  tziek jaso  tzen dituzten
ordain gordinak 78.000 eurokoak dira. Zenbateko
hori honela bana  tzen da: lau zinego  tzik 6.720 euro
har  tzen dituzte eta hamabi zinego  tzik, berriz,
4.260 euro.

Gure aholkuak:

• Plantilla organikoan sartuta dauden lanpos-
tuak arrazoizkotasunez bete diren azter  tzeko pro-
zesua osa  tzea, hura benetako premietara egoki -
 tzen dela egiaztatu ahal izateko.

• Udalaren lan-baldin  tzei buruzko akordioko
10. artikulua Nafarroako Administrazio Publikoen

Zerbi  tzuko Langileen Estatutuan nahiz gainerako
ordenamendu juridikoan ezarritakora egoki  tzea,
batez ere jaiegun  tzat har  tzen denari dagokienez.

VI.3. GASTUAK, ONDASUN ARRUNTETAN
ETA ZERBI  TZUETAN

Ondasun arruntetan eta zerbi  tzuetan eginiko
gastuek 3,87 milioi euro egin dute 2012ko ekital-
dian; guztira, ekitaldian aitortutako gastuen ehune-
ko 48 eta eragiketa arrunten gastuen ehuneko 49
egiten dute.

2011rekin alderatuta, ehuneko 9 egin du behe-
ra; horrek 387.223 euroko zenbatekoa egiten du.
Jai  tsierarik handiena 22. artikuluan aurki  tzen da
−materiala, hornidura eta beste−, zeinak ehuneko
7 (271.322 euro) egiten baitu behera. Fun  tsean
azal  tzen da herri-jaietan honako hauetan gastua
gu  txitu delako: jai herrikoiak (110.446 euro), kirol
jardueren kudeaketa (44.544 euro, jende gu  txiago
eman baitu izena) eta parke eta lorategien kudea-
keta (67.711 euro; ordura arte hirugarren bati eslei-
tuta zegoen zerbi  tzua barneko baliabideekin egi-
ten hasi delako).

Kapitulu honi ego  tzitako kontratazio-espediente
hauek berrikusi dira (zenbate-koak BEZik gabe
daude):
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Espediente horiei eta kapitulu honetan erregis-
tratutako gastuen lagin bati buruz eginiko azterke-
taren bitartez egiaztatu da behar diren fakturekin
justifikatuta dau-dela, zuzen kontabilizatu direla
eta aplika  tzekoa den araudia zen  tzuz errespetatu
dela.
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VI.4. TRANSFEREN  TZIA ARRUNTETAKO
GASTUAK

Izaera hori duten gastuek 0,58 milioitan egin
dute gora. 2012an sortutako gastu guztien ehune-
ko 7 eta gastu arrunten ehuneko 7 egiten dute.
Hona haiei buruzko xehetasunak:

2011rekin alderatuz gero, gastu horiek ehune-
ko 1 egin dute gora.

2012an emandako diru-lagun  tza nagusiak
mankomunatutako zerbi  tzuak finan  tza  tzekoak izan
ziren; izan ere, zerbi  tzu horietara bideratu da kapi-
tulu honetako gastu guztien ehuneko 71.

2008tik, Udalak ordenan  tza orokor bat dauka
honako xedeetarako ematen diren diru-lagun  tzei
buruz: kultura, hezkun  tza, kirola, gazteria, lagun -
 tza, lagun  tza humanitarioa eta arlo soziala. Hala-
ber, 2012an, zenbait deialdi publiko egin dira kultu-
ra eta lankide  tza arloetako jarduerak egiteko.

Gainera, beste diru-lagun  tza ba  tzuk ere
badaude, zuzenean ematen direnak (ikaste  txea,
parrokiako Caritas, gu  txitu fisikoen elkartea eta
taxi-bonoa, errege-kabalgata, Olen  tzero, erral-
doien eta kilikien konpar  tsa).

Egindako azterketatik ondoriozta  tzen da ezen,
orokorrean, gastu horien izapide  tzea egokia dela.
Halere, GKE-en eskariak onartu dira, nahiz eta
epez kanpo aurkeztu diren.

VI.5. INBER  TSIOAK

2012. ur terako behin betiko aurrekontuan
aurreikusitako inber  tsioen (0,28 milioi) ehuneko 37
bete da, eta 0,10 milioira iri  tsi da; hain zuzen ere,
ekitaldiko betebehar guztien ehuneko bat.

2011rekin alderatuta, inber  tsioek ehuneko 88
–hau da, 0,74 milioi– egin dute behera.

Honakoak izan dira 2012an eginiko inber -
 tsioetako gastu nagusiak:

Inber  tsioa Kopurua

Parke eta lorategietarako makineria 17.619

Haur eskolarako lokalen desjabe  tzea 13.928

Parkeetarako hiri al  tzariak 9.995

Hiriko zuhai  tzak 7.817

An  tzokirako ekipamendu informatikoa 7.599

Adierazi beharra dago espediente gehienak
prozedura negoziatuaz izapidetu di-rela, Europar
Batasunean publizitaterik egin gabe, Kontratu
Publikoei buruzko ekainaren 9ko 6/2006 Foru
Legeko 73.4.e) artikuluan aurreikusitako izapideak
direla eta. Eska daitezkeen izapide bakarrak dira
kreditua aurrez erreserba  tzea eta faktura aurkez-
tea.

VI.6. AURREKONTUKO DIRU-SARRERAK

2012ko ekitaldian aitortutako eskubideak 7,28
milioikoak izan dira; ehuneko 100 eragiketa arrun-
tengatiko diru-sarrerei dagozkie. Diru-sarreren
aurrekontuaren gauza  tze-maila ehuneko 82koa
izan da.

Diru-sarrera arrunten artean tributuen bidezko
diru-sarrerak (4,36 mil ioi euro-koak) eta
transferen  tzia arruntak (2,9 milioi eurokoak)
nabarmen  tzen dira.

Udalak ez du nabarmen  tzeko moduko diru-
sarrerarik jaso 2012ko hirigin  tza-eragiketen ondo-
rioz.

2011. urtearen aldean, aitortutako betebeharrak
ehuneko 9 murriztu dira. Hona zeha  tz-meha  tz:



Nabarmen  tzekoa da 2012an kapitaleko
transferen  tziak desagertu direla eta tasek, prezio
publikoek eta bestelako diru-sarrerek ehuneko 18
egin dutela behera.

3. kapituluaren barruan, nabarmen  tzekoa da
kirol instalazioetako erabil  tzaileen kuoten kontusai-
la gu  txi bete dela. Izan ere, 1,79 milioiko aurreikus-
penak bazeuden ere, 1,02 milioi likidatu dira; hau
da, ehuneko 57. Horri dagokionez, oroitidazkian
esaten den bezala, 2011ko amaieran, 724 per -

 tsonatan egin du behera instalazio horietako abo-
natuen kopuruak. Beherakada hori justifika  tzen
dute bai krisi ekonomikoak, bai Berriobeitiko Uda-
laren instalazioek eragin duten lehia. Udala hain-
bat kudeaketa modu ari da azter  tzen egoerari kon-
ponbidea emateko, ustiaketan oreka aurki  tze
aldera.

Ondorengo taulan udal zerga bakoi  tzak aitortu-
tako eskubideen bilakaera erakusten da:
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Aldaketa handienak eraikun  tza, instalazio eta
obren gaineko zergan (EIOZa) ikusten dira, zeren
eta ehuneko 54 egin baitu gora –80.000 euro,
guztira–. Hala eta guztiz ere, zerga horretan aurre-
kontuetan jasotakoaren ehuneko 61 baizik ez da
bete  tzen. Nabarmen  tzekoa da, halaber, JEZaren
jai  tsiera, zeina enpresa-jardueraren gu  txi  tzearen
ondorioa baita.

Balorazio-ponen  tziaren azken egunera  tzea
2011n egin da.

Udalak aplikatutako tasak Toki Ogasunei
buruzko 2/95 Foru Legeak jaso  tzen duen sortako
tarte ertain/altuan koka  tzen dira, hurrengo taulan
ikus daitekeen bezala:



Tasa horiek, ia izoztu egin dira 2011. urtearekin
alderatuta.

Diru-sarreren aurrekontu bateratuko kontusai-
len lagin baten gainean azterketa egin ondoren,
oro har egoki izapidetu eta kontabilizatu direla
egiaztatu dugu.

Gure aholkuak:

• Gaur egungo egoera ekonomikoa kontuan
hartuta, diru-sarreren aurrekontua egitean likida-
ziorako benetako aukerak kalkula  tzen saia  tzea.

• Kirol instalazioak kudea  tzeko modu egokie-
nari buruzko azterketa-prozesua amai  tzea, kon-
tuan hartuta nolako eragina daukan udal finan -
 tzetan eta zein den egungo egoera ekonomiko
orokorra.

VI.7. HIRIGIN  TZA

An  tsoaingo Udalak bere baliabideekin gara  tzen
ditu hirigin  tza-lanak, baina hirigin  tza-aholkua kan-
poan ha  tzen du, arkitekto baten eskutik, eta
horrek, 2012an, 54.000 euroko gastua ekarri dio.
Nabarmen  tzekoa da arkitekto horren kontratua
1992koa dela, eta ordutik ez dela ez egunera  tzerik
ez hautapen-prozedurarik egin.

An  tsoaingo Udalaren Antolamendu Plana
1997an one  tsi zen, eta ia erabat garatuta dago.

Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigin  tzari
buruzko 35/2002 Foru Legeak hiru urteko epea
ezarri zuen –2006ko apirilera bitartekoa– indarre-
an zeuden pla-neamenduak homologa  tzeko eta
molda  tzeko. 2009an, Udala bere plana azter  tzen
hasi zen.

2012an, Udalaren Osoko Bilkurak udal plan
berria eta dagokion ingurumen-eraginaren azterla-

na hasiera batez one  tsi ditu, eta bi hilabetez jarri
ditu jendaurrean.  txosten hau idazteko egunean,
gainerako izapideak egiteko daude.

Urtean zehar hirigin  tzako espediente bakarra
izapidetu eta one  tsi da. Eraikin bateko jabekideek
sustatutako xehetasun-azterlan bat da.

Udalak ez du Lurzoruaren Udal Ondareari
dagokion berariazko inbentario eta erregistrorik,
nahiz eta Lurzoruaren Udal Ondaretik datozen
baliabide a  txikien ja-rraipena egiten duen. Horri
dagokionez, adierazi beharra dago 1994tik 2012ra,
Udalak, ondarearen besteren  tzetik eta hirigin  tza-
aprobe  txamenduetatik, 17,25 milioi hartu dituela,
eta 2,24 milioiko zenbatekoa egiten duten inber  tsio
berrien finan  tzaketa aplika  tzeke dagoela.

Gure aholkuak:

• Arkitektoaren lagun  tza-zerbi  tzurako kasuko
hautapen-prozesua egitea. Horri dagokionez,
adierazi behar dugu 2013ko irailean zerbi  tzua
berregituratu eta beste kontratazio bat egin dela.

• Hirigin  tza-plangin  tza Lurraldearen Antola-
menduari eta Hirigin  tzari buruzko Foru Legearen
zehaztapenetara molda  tzeko prozesua osa  tzea.

• Udalaren lurzoru-ondarearen inbentarioa eta
erregistroa sor  tzea, kontuan izanda gainerako
ondasunetatik bereizita kudeatu behar dela, eta
indarrean dagoen legedian jasotako helburuei
lotuta dagoela.

 txosten hau eman da araudi indardunak ezarri-
tako izapideak bete ondoren, Jesús Muruzabal
Lerga auditore jaunak proposatuta, bera izan baita
lan honen arduraduna.

Iruñean, 2013ko urriaren 30ean

Lehendakaria: Helio Robleda Cabezas
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Tafallako Udalari buruzko fiskalizazio-txostena, 2012ko ekitaldikoa, Kon-

tuen Gan be rak egina.

Nafarroako Parlamentuko Mahaiak, 2013ko
azaroaren 11n eginiko bilkuran, Eledunen Ba -
tzarrari en tzun ondoren, erabaki hau hartu zuen,
besteak beste:

Ikusirik Kontuen Ganberak Tafallako Udalari
buruz emandako fiskalizazio- txostena, 2012ko eki-
taldikoa, ERABAKI DA:

1.  txosten horren edukiaren jakinaren gainean
dagoela adieraztea.

2. Erabakia Nafarroako Parlamentuaren Aldiz-
kari Ofizialean argitara dadila agin tzea.

Iruñean, 2013ko azaroaren 11n

Lehendakaria: Alberto Catalán Higueras

Tafallako Udalari buruzko fiskaliza-

zio-txostena, 2012ko ekitaldikoa,

Kontuen Ganberak egina

AURKIBIDEA

I. Sarrera (21. or.).

II. Helburua (24. or.).

III. Norainokoa (25. or.).

IV. 2012ko kontu orokorari buruzko iri tzia (25. or.).

IV.1. Udalaren 2012ko ekitaldiko kontu oroko-
rra (25. or.).

IV.2. Legezkotasuna (25. or.).

IV.3. 2012ko abenduaren 31ko ekonomia- eta
finan tza-egoera (25. or.).

IV.4. Aurreko  txostenetan Kontuen Ganberak
emandako gomendioen bete tzea (29. or.).

V. 2012ko kontu orokor bateratuaren laburpena
(30. or.).

V.1. Aurrekontu bateratuaren bete tze-egoera
(30. or.).

V.2. Aurrekontu-emai tza bateratua (30. or.).

V.3. Diruzain tza-gerakinaren egoera-orri bate-
ratua (31. or.).

V.4. Egoera-balan tze bateratua (31. or.).

V.5. Galera eta irabazien kontu bateratua
(32. or.).

VI. Iruzkinak, ondorioztapenak eta aholkuak
(33. or.).

VI.1. Alderdi orokorrak (33. or.).

VI.2. Langileak (34. or.).

VI.3. Gastuak, ondasun arruntetan eta zerbi -
tzuetan (35. or.).

VI.4. Inber tsioak (36. or.).

VI.5. Aurrekontuko diru-sarrerak (36. or.).

VI.6. Inbentarioa/Ibilgetu materiala (38. or.).

VI.7. Hirigin tza (38. or.).

VI.8. “Ciudad Deportiva Tafalla, S.A.” sozieta-
tea (38. or.).

I. eranskina: 2012ko kontu orokorraren oroitidazkia

(Oharra: Aipatutako eranskina foru parlamentarien
esku dago Legebil tzarreko Zerbi tzu Orokorre-
tako bulegoetan eta honako web helbidean:

www.cfnavarra.es/camara.comptos).



I. SARRERA

Kontuen Ganberak, 2013ko ekitaldiko jarduke-
ta-programari jarraituz, Tafallako Udalaren 2012ko
Kontu Orokorraren arauzkotasunari buruzko fiskali-
zazioa egin du.

Udalerriak 98,3 km2 dauzka, eta, 2012ko errol-
daren arabera, 11.256 biztanle dauzka.

Udalaren eta haren mendeko erakundeen
osaera honako grafiko honetan ikusten da:
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Erakunde horien datu ekonomiko nagusiak
2012ko ekitaldiaren amaieran honako hauek ziren:

• Administrazio Publikoaren arloa: Tafallako
Udalak hiru erakunde autonomo ditu zerbi tzu
publikoak eskain tzeko: Udal Musika Eskola, Kultu-
ra Patronatua eta Kirol Patronatua. 2012ko aben-
duaren 31n honako kopuru hauek ager tzen dituz-
te:



Udalak 2012an bere erakunde autonomoei egin
dien ekarpena 809.005 eurokoa izan da (Udal
Musika Eskola, 207.323 euro; Kultura Patronatua,
376.486 euro, eta Kirol Patronatua, 225.196 euro).

• Enpresa Publikoen Sektorea. 2001ean, Tafa-
llako Udalak “Ciudad Deportiva Tafalla S.A.” (CD -

TSA) per tsona bakarreko sozietatea eratu zuen
kirol-hiria eraiki eta kudea tzeko, eta Udala bera da
bertako akziodun bakarra. Ez du langile bere-kirik,
eta lehiaketa publiko bidez esleituta dauzka kirol-
instalazioen kudeaketa eta taberna-kafetegiaren
ustiapena. 2012an datu ekonomiko hauek ditu
(eurotan):
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2011ra arte, defini tzeko zegoen “Hospital de
Nuestra Señora de Caridad” era-kundearen izaera
juridikoa, alegia, erakunde publiko ala pribatua
zen. Erakunde horren xedea da zaharren egoi tza
kudea tzea. 2012an entitate pribatu gisa definitu
da.

Udalak ondoko mankomunitateetan har tzen du
parte:

• Mairagako Mankomunitatea, zeinaren bidez
ematen baititu uraren ziklo inte-gralaren zerbi tzuak
eta hiri-hondakin solidoen kudeaketa eta trata-
mendua.

• Nafarroako Erdialdeko Kirol, Gizarte eta Kul-
tur Zerbi tzuen Mankomunitatea, gazteen kirol-jar-
duerak nahiz gizarte eta kulturaren arlokoak egite-
ko.

• Tafallako eskualdeko gizarte-zerbi tzuen Uda-
larteko Elkartea.

Halaber, Nafarroako Erdialdea Gara tzeko Par -
tzuergoan, eskualdeko Eraikinak eta E txebizi tzak
Zaharberri tzeko Bulegoan (ORVE) parte har tzen
du.

Udal honek eskain tzen dituen zerbi tzu nagu-
siak hauek dira, zerbi tzu horiek eskain tzeko
moduaren arabera:



Toki entitateari 2012ko ekitaldian aplika tzekoa

den araubide juridikoa, fun tsean, honako hauek

osa tzen dute:

• Orokorrak Nafarroako toki entitateetan aplika -

tzekoa dena.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztai-

laren 2ko 6/1990 Foru Legea.

Nafarroako Toki Ogasunei buruzko 2/1995 Foru

Legea.

Nafarroako Toki Araubidea Gaurko tzeari buruz-

ko uztailaren 2ko 11/2004 Foru Legea.

Ekainaren 11ko 12/2010 Foru Legea, Defizit
publikoa murrizteko neurri bereziak Nafarroako
Foru Komunitatean molda tzen dituena.

Toki Araubidearen Oinarriak Arau tzeko apirila-
ren 2ko 7/1985 Legea.

251/1993 Legegin tzako Foru Dekretua, Nafa-
rroako Administrazio Publikoen Zerbi tzuko Langile-
en Estatutuaren Testu Bategina onesten duena.

Kontratu Publikoei buruzko 6/2006 Foru Legea,
1/2007 Foru Legeak toki entitateei buruz ezarrita-
ko berezitasunekin.

Diru-lagun tzei buruzko 38/2003 Lege Orokorra.
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35/2002 Foru Legea, Lurraldearen Antolamen-
du eta Hirigin tzari buruzkoa.

Urriaren 26ko 13/2009 Errege Dekretu Legea,
enplegurako eta tokiko iraungarritasunerako esta-
tuko fun tsa sortu zuena.

Uztailaren 5eko 15/2010 Legea, merkatari tza-
eragiketen berankortasunaren aurkako neurriei
buruzkoa.

Kontabilitatearen eta aurrekontuen arloan,
araubide juridikoa ezar tzen dutenak 1998ko iraila-
ren 21eko 270, 271 eta 272 foru dekretuak, Nafa-
rroako toki adminis-traziorako aurrekontu eta gastu
publikoari, aurrekontu-egiturari eta kontabilitateari
buruzkoak, dira.

Apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoa, aurre-
kontu-egonkor tasunari eta finan- tza-
iraunkortasunari buruzkoa.

Abenduaren 28ko 19/2011 Foru Legea, aben-
duaren 28koa, 2012rako Nafarroako Aurrekontu
Orokorrei buruzkoa.

Abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege-
dekretua, abenduaren 30ekoa, defizit publikoa
zuzen tzeko aurrekontu, tributu eta finan tza arloko
presako neurriei buruzkoa.

Ekainaren 29ko 2/2012 Legea, 2012rako Esta-
tuko Aurrekontu Orokorrei buruz-koa.

Ekainaren 21eko 13/2012 Foru Legea, ekaina-
ren 21ekoa, Nafarroako administrazio publikoen
zerbi tzuko langileen arloan presako zenbait neurri
har tzeari buruzkoa.

20/2012 Errege Lege-dekretua, uztailaren
13koa, aurrekontuen egonkortasuna berma tzeko
eta lehiakortasuna bul tza tzeko neurriei buruzkoa.

Abenduaren 28ko 27/2012 Foru Legea, aben-
duaren 28koa, zeinaren bidez Nafarroako Foru
Komunitatean neurriak har tzen baitira aurrekontu-
oreka berma tzeko eta lehiakortasuna susta tzeko.

Abenduaren 28ko 28/2012 Foru Legea, aben-
duaren 28koa, aldi baterako osagarri per tsonal bat
sor tzen duena, 2012rako eraginarekin, erosahal-
menaren galera dela-eta.

Mar txoaren 14ko 3/2012 Foru Legea, 2009-
2012 Eperako Toki Inber tsioen Pla-nari buruzko
urriaren 24ko 16/2008 Foru Legea aldatu eta
haren indarraldia luza- tzen duena.

Abenduaren 21eko 246/2011 Foru Dekretua,
Kontratuei buruzko Foru Legearen Europar Bata-
suneko atalaseak egunera tzen dituena.

• Berariazko araubidea.

2012ko aurrekontuaren bete tze-oinarriak.

Tributuak arau tzen dituzten ordenan tzak.

Diru-lagun tzak emateari buruzko oinarri arau -
tzaileak.

Txostenak sei atal ditu, sarrera hau ere barne.
Bigarren atalean,  txostenaren helburuak azal tzen
dira, eta hirugarrenean, berriz, egindako lanaren
norainokoa. Laugarrenean, Udalaren kontu oroko-
rrari buruz dugun iri tzia. Bosgarrenean, kontu oro-
korraren laburpena ageri da, Udalaren egoera-orri
finan tzario nagusiekin. Azkenik, seigarren atalean,
erakundearen antolaketa eta Udalaren barne-kon-
trola hobe tzeko egoki tzat jo tzen ditugun iruzkin,
ondorio eta aholkuak bil tzen dira, arloz arlo.
Horrez gainera, "Ciudad Deportiva Tafalla, S.A."
sozietatearen kontuei buruzko hainbat iruzkin jaso -
tzen dira.

Halaber, eranskin batean sartu da Udalak
2012ko ekitaldiko kontuekin eginiko oroitidazkia.

Lan hau egitean emandako lagun tza esker tzen
diegu Tafallako Udaleko eta haren mendeko era-
kunde autonomoetako langileei.

II. HELBURUA

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztai-
laren 2ko 6/1990 Foru Legeari, Nafarroako Toki
Ogasunei buruzko mar txoaren 10eko 2/1995 Foru
Legeari eta Comptos Ganbera arau tzen duen
abenduaren 20ko 19/1984 Foru Legeari jarraituz,
Tafallako Udalaren 2007ko ekitaldiko kontu oroko-
rraren erregulartasun-fiskalizazioa egin dugu.

Txostenaren helburua da honako puntu hauei
buruzko gure iri tzia ager tzea:

• Ea Tafallako Udalaren 2012ko ekitaldiko kontu
orokorrak irudi zeha tza era-kusten duen garran -
tzizko alderdi guztiei dagokienez, ho ts, ondareari,
gastu eta diru-sarreren aurrekontuaren likidazioari
eta 2012ko abenduaren 31ko finan tza-egoerari
dagokienez, bai eta data horretan amaituriko urte-
ko ekitaldian eginiko eragiketen emai tzei dagokie-
nez ere, betiere aplika tzekoa den informazio finan -
tzario publikoari buruzko lege-esparruari eta,
bereziki, bertan jasotako kontabilitateko prin tzipio
eta irizpideei jarraikiz.

• Aplikagarri zaion legedia zer neurritan bete -
tzen den Tafallako Udalak eta haren mendeko era-
kunde autonomoek 2012an aurrera izandako jar-
dueran.

• Tafallako Udalaren eta haren mendeko era-
kunde autonomoen 2012ko aben-duaren 31ko
finan tza-egoera zein den.
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• Zenbateraino bete tzen diren Ganbera honek
2011ko ekitaldiari buruzko  txostenean emandako
aholkuak.

Txostenari eran tsi zaizkio, halaber, egoki tzat
jo tzen diren aholkuak, Udalak eta haren menpeko
enteek ezarritako barne-kontroleko sistema, siste-
ma administratiboa eta kontabilitate- nahiz kudea-
keta-sistemak hobetu edo/eta osa tze aldera.

III. NORAINOKOA

Tafallako Udalaren 2012ko ekitaldiko Kontu
Orokorrak hauek ditu osagai nagusiak:

• Entitatearen beraren eta bere erakunde auto-
nomoen kontua (Musika Eskola, Kultura Patrona-
tua eta Kirol Patronatua): Aurrekontuaren bete tze-
mailar i buruzko egoera-orr ia, ekitaldiko
aurrekontu-emai tza, diruzain tza-gerakina, egoera-
balan tzea eta emai tzen kontua.

• “Ciudad Deportiva Tafalla, S.A.” udal sozieta-
tearen urteko kontua. Sozietate horren kapital
osoa Udalarena da.

• Kontu orokorraren eranskinak: oroitidazkia,
egoera-orri bateratuak (Udala eta erakunde auto-
nomoak), zorraren egoera eta kontu-har tzaile -
tzaren  txostena.

Ez dira aurkezten kapital guztia Udalarena den
sozietatearen egoera-orri batera-tuak.

Lana gauzatu da Espainiako Estatuko Kanpo
Kontroleko Organo Publikoak Koordina tzeko Ba -
tzordeak one tsitako eta Kontuen Ganberaren Fis-
kalizazio Eskuliburuan garatutako sektore publiko-
aren auditoriari buruzko prin tzipioei eta arauei
jarraituz, eta azterlanaren helburuen eta ingurua-
barren arabera beharrezko tzat jo ditugun hauta-
proba edo prozedura tekniko guztiak bildu dira;
prozedura horien barruan, laginketaren teknika
edo kontusail edo eragiketa zeha tz hautatuak
berrikustekoa erabili da.

Zehazki, Udalari eta bere erakunde autonomo-
ei dagokienez, aurrekontuen eta finan tzen egoera-
orrien edukia eta koheren tzia aztertu dira, bai eta
aplikaturiko oinarrizko prozedura administratiboak
ere; ebaluatu dira, halaber, antolaketa, kontabilita-
te eta barne-kontroleko alderdi nagusiak.

“Ciudad Deportiva Tafalla, S.A.” merkatari tza-
sozietateari dagokionez, haren urteko kontuez
kontu-har tzaileak, finan tzaketa kontrola tzeko duen
eginkizuna betez, egindako berrikusketa- txostena
azter tzea izan da egin dugun lana.

IV. 2012ko KONTU OROKORRARI BURUZKO
IRI TZIA

Egin dugun lanaren norainokoaren arabera,
Tafallako Udalaren eta bere erakunde autonomoen
2012ko ekitaldiko kontu orokorra aztertu dugu.
Kontu hori presta tzeko ardura, baita bere edukia-
rena ere, Udalarena da, eta  txosten honen V. atale-
an laburbilduta jasota dago.

Gure azterketa-lanetik ondoko iri tzia ondorioz-
tatu dugu:

IV.1. UDALAREN 2012ko EKITALDIKO KONTU
OROKORRA

• Ondasunen inbentarioa 1993koa da, eta egu-
neratu gabe dago oraindik; horregatik, ezinezkoa
izan da egoera-balan tze bateratuko ibilgetuaren
kontabilitate-saldoaren arrazoizkotasuna egiazta -
tzea; saldo hori, 2012ko abenduaren 31n, 40,9,
milioi eurokoa zen.

• Ez daude kuantifikatuta fun tzionarioen pen -
tsio-sistemak sorrarazten dituen montepioetako
betebehar aktuarialak, montepio hori, lanean
diharduen langile berrir ik sar  tzen ez denez,
iraungi tze-prozesuan badago ere. Abenduaren
31n, 47 per tsona zeuden pen tsioak jaso tzen zituz-
tenak eta 17 per tsona jardunean zeudenak. Udala-
ren zerbi tzu ekonomikoen ustez, montepioaren
tamaina zein den ikusita, ez dago zertan azterlan
aktuarialik egin.

Arestian aipaturiko salbuespenen ondorioak
alde batera u tzita, Udalaren 2012ko ekitaldiko
kontu orokorrak fidelki isla tzen ditu alderdirik behi-
nenetan gastuen eta diru-sarreren aurrekontuen
likidazioa, abenduaren 31ko ondare-egoera eta
eginiko eragiketen emai tzak. Halaber, behar adina
informazio jaso tzen du hura egoki interpretatu eta
uler tzeko, aplika tzekoa den informazio publikoko
arau-esparruaren arabera, eta, bereziki, hartan bil -
tzen diren kontabilitate-prin tzipio eta -irizpideen
arabera.

IV.2. LEGEZKOTASUNA

Eginiko lanaren norainokoaren neurrian, esan
daiteke 2012ko ekitaldian Udala-ren eta haren era-
kunde autonomoen jarduera ekonomiko eta finan -
tzarioa oro har legezkotasun-prin tzipioari jarraituz
egiten dela.

IV.3. 2012ko ABENDUAREN 31ko EKONOMIA-
ETA FINAN TZA-EGOERA

2012ko aurrekontu bateratua Alkate tzaren
2012ko urtarrilaren 2ko ebazpen batez luzatu zen.
Ekitaldian zehar, ez da beste aurrekonturik one tsi.
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Udalaren hasierako aurrekontu bateratuak 10,6
milioi euroko gastu eta diru-sarrerak dauzka; kopu-
ru horri 5,4 milioi euro gehitu zaizkio aurrekontu-
aldaketen bitartez. Horrekin guztiaren, behin betiko
aurrekontua osatu da, 16 milioi eurokoa.

Aitortutako betebeharrak 13,8 milioi eurokoak
dira, eta aitortutako eskubideak, berriz, 13,3 milioi
eurokoak. Horrek esan nahi du aurrekontu batera-
tuaren bete tze-maila ehuneko 86 dela gastuetara-
ko eta ehuneko 83koa, berriz, diru-sarreretarako.

Gastuetan, batez besteko bete tze-maila baino
apalagoa ageri da inber tsioen kapituluan –ehune-
ko 83– eta transferen tzia arruntenean –ehuneko
83–. Inber tsioetan, 5 milioiko aurreikuspena zego-
en arren, 4,2 milioi bete dira. Oroitidazkian esaten
da ezen, kontuan hartuta betetako obretan izan
den aurrezkia, bete tzea ehuneko 88koa izan dela.

Aitortutako eskubideen kasuan, bete tze-gradu
 txikiagoaren –ehuneko 61ekoa– arrazoia kapital-
transferen tziak izan dira.

Gastuen izaerari begiratuz gero, gastu arruntek
eta kapital- eta finan tza-gastuek, gastu guztien
ehuneko 66 eta ehuneko 34 egiten dute, hurrenez
hurren. Finan tza-zama gastu osoaren ehuneko 5
da.

Diru-sarrera arruntak guztizkoaren ehuneko 75
dira (2011n, ehuneko 73 ziren); diru-sarreren ehu-
neko 52 jasotako transferen tzietatik heldu dira
(2011n, ehuneko 56 ziren). Zorpe tze bidezko diru-
sarrerak, diru-sarrera guztien ehuneko 5 dira.

Laburbilduz, taula honetan adierazten da zerta-
rako erabili eta nola finan tzatu den Udalaren gas-
tuen 100 euroko bakoi tza:
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Hona Udalaren 2012rako aurrekontuaren bete -
tzeari buruzko adierazleak eta 2011z geroko bila-
kaera:
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Tafallako Udalak, 2012an aurreko ekitaldian
baino ehuneko 6,6 gu txiago gastatu du (0,9 milioi
euro gu txiago); horren arrazoia izan da, fun tsean,
langile-gastuek 0,5 milioi eurotan behera egin
dutela eta inber tsioetan, berriz, 0,34 milioi gu -
txiago gastatu direla. Bestalde, diru-sarrerak
aurreko ekitaldian baino ehuneko 5,86  txikiagoak
izan dira, hau da, 0,8 milioi  txikiagoak. Jai tsiera
horren arrazoia da inber tsioei lotutako kapital-
transferen tziek asko egin dutela behera, zeren eta
2011n 3 milioikoak izatetik 2012an 2,4 milioikoak
izatera pasa baitira; eta transferen tzia arruntek ere
behera egin dute: 2011n 4,9 milioi eurokoak izate-
tik 2012an 4,5 milioi eurokoak izatera.

Izaera arrunteko gastuek ehuneko 5,8 egin
dute behera, fun tsean ondasun arrutetan eta

zerbi tzuetan gu txiago gastatu delako (ehuneko 5
egin dute behera); langile-gastuek ere ehuneko 7,7
egin dute behera. Diru-sarrerak, berriz, ehuneko
3,3 jai tsi dira, batez ere transferen tzia arruntek
behera egin dutelako.

Saldo ez-finan tzarioa (diru-sarrerak ken gastu
ez-finan tzarioa) 0,6 milioi negatiboa da, aurreko
ekitaldikoaren bide beretik.

Aurrekontu-emai tza doitua 12.492 euro negati-
boa da. Haren balio negatiboak behera egin du,
zeren eta 2011koa 526.851 euro negatiboa izan
bai tzen.

Bai aurrezki gordinak, bai aurrezki garbiak
positiboak izaten jarrai tzen dute; izan ere, ehune-
ko 27 eta 181 egin dute gora, hurrenez hurren.



Udalaren zorpe tze-maila ehuneko 6,85ekoa

da, eta ehuneko 11,34ko muga du; horren ondo-

rioz, zorpe tze berri baterako ahalmen ekonomiko

pixka bat badu oraindik.

Gastu orokorretarako diruzain tza-gerakina edo

hurrengo ekitaldian gastuak finan tza tzeko ahalme-

na neur tzen duen adierazlea positiboa izan zen:

92.231 euro (2011n izan zena baino ehuneko 72

gu txiago).

Epe luzerako zorra 5,44 milioi eurokoa da,
2011n zegoenaren ia berdin-berdina; zor hori –biz-
tanle bakoi tzeko 484 euroraino iristen dena– Uda-
laren diru-sarrera arrunten ehuneko 54 da, legeak
gaur egun zor gehiago egiteko jar tzen duen muga,
ehuneko 75eko por tzentaje-muga, baino  txikiagoa.
2012an lortutako aurrezki gordinaz baliatuz, 4,8
urte beharko lirateke Udalak gaur egun duen
zorrari aurre egiteko.

Honakoa izan da aurrekontuaren bete tzea
2006ko ekitalditik hasi eta 2012ra arte, eurotan:
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Taulako datuetatik ondoriozta tzen den bezala,
Tafallako gastuek nabarmen egin dute gora
2009ra arte, batez ere inber tsioek gora egitearen
ondorioz; izan ere, aurten 12 milioi euro egiten
dute inber tsioek. Urte horretatik aurrera, behera
egiten dute, 2012an 2007ko maila berean geldi -
tzeraino.

Diru-sarrerei dagokienez, joera an tzekoa izan
da. Nabarmen tzekoa da kapital bidezko
transferen tzien ondoriozko diru-sarrerek kopuru
adierazgarria zutela 2009an.

Laburtuz, bada, Tafallako Udalak 2012an duen
finan tza-egoera arrazoizkoak diren muga ba tzuen
barruan dago; baina, egoera horren adierazle

nagusien bilakaera ikusita ondorioz atera daiteke-
en bezala, krisi ekonomikoaren ondorioak nozi -
tzen ari da. Finan tza-egoera arrazoizkoa izate
horren arrazoi nagusia da gastu arruntak (batez
ere, langile gastuak) gu txitu izana eta, batez ere,
inber tsioak gu txitu izana; diru-sarrerei dagokienez,
inber  tsioei a txikitako transferen tziak eta
transferen tzia arruntak nabarmen gu txitu dira.

Horregatik, bada, eta epe ertainean Udalaren
bideragarritasun ekonomikoa ber-ma tzeko helbu-
ruarekin, ezinbestekoa da Udalak, dagokion pla-
naren bitartez, hainbat neurri har tzen jarrai tzea,
bere gastu arruntei eusteko eta baliabide arruntak
sor tzeko ahalmena indar tzeko aukera emanen
diotenak.



Aurrekontu-egonkortasunaren prin tzipioak
bete tzeari dagokionez, Nafarroako Gobernuak bi
informazio-ohar eman ditu, horietatik bi 2013an,
egonkortasunari buruzko araudiaren alderdi zeha -
tz ba tzuk gara tze aldera.

Aurrekontu-egonkortasunaren prin tzipioaren
bete tzea kalkulatu da toki korporazioei egokitutako
kontabilitate nazionalaren defizita kalkula tzeko
eskuliburua aplikatuz –eskuliburu hori Estatuko
Administrazioaren Kontu-har tzaile tza Nagusiak
egindakoa da–. Emai tza hurrengo taulan azal tzen
da:

Kontzeptua Zenbatekoa

I. kapitulutik VII. kapitulura
bitarteko gastuak, guztira 13.231.947

I. kapitulutik VII. kapitulura
bitarteko diru-sarrerak, guztira 12.614.516

Aurekontu-emaitza ez-finantzarioa -617.432

Zerga bidezko doikuntza 166.762

Finantzazioaren beharra -784.194

Horrenbestez, ikusten da Tafallako Udalak ez
dituela aurrekontu-egonkor tasunari buruzko
baldin tzak bete tzen, baina bai finan tza-
iraunkortasunari buruzkoak, zeren eta zorra ezarri-
tako muga baino  txikiagoa baita. Nabarmendu
beharra dago beharrizan horiek diruzain tza-
gerakinarekin finan tza tzen direla eta ekitaldian
aurrezki positibo garbi bat izan dela.

Fiskalizazioari buruzko iri tzian eragin nahi gabe
ere, Kontuen Ganbera honek nabarmendu nahi
ditu krisi ekonomikoko egungo egoeraren arris-
kuen ondorioz dagoen egoera, ziurgabetasun
horrek Udalaren kontu publikoen gainean dituen
eragin finan tzarioak eta aurrekontu-egonkortasu-
nari buruzko arauetatik heldu diren aurrekontu-
betebeharrak. Egoera honetan, hain zuzen, hona-

koek izan behar dute oinarrizko premisa, herrita-
rren oinarrizko premiei eran tzungo dien kudeaketa
publiko bat izateko: aurrekontuak planifika -
tzerakoan eta bete tzerakoan zorro tz joka tzea, uda-
laren gastuen eta diru-sarreren politika eta udala-
ren beraren antolamendua sistematikoki eta
etengabe berrikustea, lehentasuna eman behar
zaien eremuak edota kudeaketa hobetu daitekeen
eremuak zein diren ezagu tzea, eta diru publikoak
erabil tzerakoan zorrozki eta gardentasunez joka -
tzea.

IV.4. AURREKO  TXOSTENETAN KONTUEN
GANBERAK EMANDAKO GOMENDIOEN BETE -
TZEA

Ganbera honen aurreko  txostenari dagokionez
–2011ko ekitaldiari buruzkoa da– kudeaketa-
gomendio hauek bete diren edo bete tzeko bidean
dauden adieraziko dugu:

• Udal planeamendua Lurraldearen Antola-
menduari eta Hirigin tzari buruzko 35/2002 Foru
Legearen zehaztapenetara egoki tzea.

• “Hospital de Nuestra Señora de la Caridad”
erakundearen izaera juridikoa defini tzea. 2012an,
aipatutako erakundearen izaera juridikoa entitate
pribatu gisa definitu da.

• Kirol hiria eraiki den lurrak “Ciudad Deportiva
de Tafalla, S.A.” udal sozietateari a txiki zaizkio,
2012ko abenduaren 18an egindako osoko bilku-
ran.

Oraindik bete tzeke daude,  txosten honen VI.
atalean esaten den moduan, gomendio garran tzi -
tsu hauek, besteak beste:

• Aurrekontua onesteari buruz indarrean dau-
den legeetan ezarritako epeak bete tzea.

• 1993ko udal inbentarioa gaurko tzea, altak eta
bajak kontrola tzeko sistema bat ezarriz.
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V. 2012ko KONTU OROKOR BATERATUAREN LABURPENA

V.1. AURREKONTU BATERATUAREN BETE TZE-EGOERA
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V.2. AURREKONTU-EMAI TZA BATERATUA



V.3. DIRUZAIN TZA-GERAKINAREN EGOERA-ORRI BATERATUA
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V.4. EGOERA-BALAN TZE BATERATUA



V.5. GALERA ETA IRABAZIEN KONTU BATERATUA
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VI. IRUZKINAK, ONDORIOZTAPENAK ETA
AHOLKUAK

Ondoren, kudeaketaren arlo esangura tsuenen
arabera sailkaturik, Ganberaren iri tziz Udalak eta
haren mendeko erakundeek beren antolamendu-
sistemak, prozedurak, kontabilitatea eta barne
kontrola hobe tzeko hartu beharko lituzketen neu-
rriei buruzko ondorio, iruzkin eta aholku nagusiak
emanen ditugu.

VI.1. ALDERDI OROKORRAK

• 2012ko aurrekontua ez da one tsi. Hori dela
eta, Udalak 2012an aurrekontu luzatuarekin jardun
du.

• Kontu orokorrak ez ditu jaso tzen eranskin
gisa Udalak kapital guztia berea duen sozietatea-
ren egoera-orri bateratuak.

• 2013ko ekainaren 25eko Osoko Bilkurak ez
zituen udalaren kontuak one tsi. Proposamenari
buruzko bozketan zazpi boto alde, bedera tzi aurka
eta absten tzio bat izan ziren.

• Gaur egungo egoera ekonomikoan, aurrekon-
tuak ahalik eta egokien planifika tzeko, ahalik eta
zeha tzen ezagutu behar da, gure iri tzian, udal fun -
tzionarioen montepioko pen tsio-sistematik heldu
diren betebeharren gaur egungo balioa. Jakin
beharra dago, nolanahi ere, montepio hori iraungi -
tzen ari dela, ez delako bertan sar tzen lanean
diharduen langile berririk.

• Ez da ikusi 2012koak izan eta 2013an konta-
bilizatutako kantitate handiko fakturarik.

• Epe luzerako zorraren amortizazio-egutegia,
2012ko abenduaren 31n zegoen bezala, ondoko
koadro honetan ager tzen dena da (eurotan):
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• Udalak aurkeztutako oroitidazkiak ingurume-
na babestu eta hobe tzeko eta klima-aldaketa
samur tzeko edota horretara egoki tzeko neurriei
buruzko atal bat eran tsi du.

• Ospitaleak 140.000 euroko mailegu bat jaso
du, 10 urtetan ordain tzekoa, Udalaren “comfort let-
ters” batekin bermatua.

• Udalak zenbait prozedura judizialetan dago
sartuta; horietan, beren zenbateko ekonomikoa
dela-eta, hauek dira aipagarrienak:

a) 12-4672 gora jo tzeko errekur tsoa, zeinaren
bidez Udalari 54.486 euroko kalte-ordain bat
erreklama tzen bai tzaio.

b) 311/2012 prozedura arrunta (administrazioa-
rekiko auzi-errekur tsoa), EIOZa-ren behin betiko
likidazioa dela eta. 217.000 euro egiten du.

Gure aholkuak:

• Udalaren aurrekontuak indarrean dagoen
legedian ezarritako epeetan onestea.

• Burututako jardueren irudi zeha tza osa tzeko
asmoz, partaide tza osoa Udalarena duen bere
sozietatearekin duen balan tze bateratuaren egoe-
ra kontu orokorrean aurkeztea.

• Udal fun tzionarioen montepiotik eratorritako
betebehar aktuarialak zenbatestea eta haiek
balan tzean erregistra tzea.

• Emandako “comfort letters”ei buruzko infor-
mazioa oroitidazkian jaso tzea.



VI.2. LANGILEAK

Langileen gastu bateratua 6 milioi eurokoa da;
hau da, 2012an sortutako gastu guztien ehuneko
44 eta gastu arrunten ehuneko 67.

2011ko ekitaldiarekin alderatuta, kapitulu horrek
ehuneko 7,7 egin du behera, ondoko koadroan
erakusten den bezala (eurotan):
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Udalaren Osoko Bilkurak 2011ko plantilla orga-
nikoa one tsi zuen. 184 lanpostu dauzka. 2012an
zehar ez da ekitaldi horretako plantilla organikoa
one tsi, baina aurreko urtekoaren aldaketa ba tzuk
egin dira. 2012-12-31n 175 lanpostu daude guzti-
ra.

2012ko abenduaren 31n, Udalean eta haren
erakunde autonomoetan 194 per tsonak egiten
zuten lan:

Aldi baterako langileen barruan, gizarte enple-
gu babestua duten 14 langile daude, lantegi-esko-
lako 18 langile eta gizartera tze errenta jaso tzen
duten 31 langile daude.

2011ko ekitaldian, 8 langile gehiago daude.
Hona fun tsezko arrazoiak: gizartera tze errenta
dutenen kopuruak 31 langiletan egin du gora;
zerbi tzu terapeutikoan 4 langile gu txiago daude
(Nafarroako Gobernuari laga zaizkio); parke eta
lorategietan 4 langile gu txiago; lantegi eskolan 8
langile gu txiago, eta haur eskolan 4 langile gu -
txiago.

Udalaren berariazko langileak -161− honako
arloei daude a txikiak:

Áreas Número

Administración General 12

Policía Municipal 21

Urbanismo 5

Brigada Obras 9

Parques y Jardines 1

Área Económica 6

Servicio Social Base 3

Asistencia a domicilio 11

Juventud 4

Escuela Infantil 14

Resto servicios 12

Empleo Social Protegido 14

Escuela Taller 18

Renta inclusión social 31

Total 161



Langile-gastuen lagin bat aztertu ondoren,
gastu horiek, oro har, ondo kontabilizatuta daudela
ondoriozta tzen da, eta ordainsariak betetako lan-
postuetarako eta erlazio-kategoriarako erabakita-
koak direla eta egindako a txikipenak zuzenak dire-
la. 2012ko ekitaldian soldata-igoerarik ez dela izan
ikusi da orobat.

Udalak ez zien bere langileei ordaindu 2012ko
abenduko aparteko soldata, Aurrekontu-egonkor-
tasuna berma tzeko neurriei buruzko uztailaren
13ko 20/2012 Errege Lege-dekretua aplikatuta,
baina abenduaren 28ko 28/2012 Foru Legearen
babesean, ordain tzeko betebehar bat aitortu zuen
kon tzeptu hori dela eta. Be-tebehar hori 2013ko
urtarrilean ordaindu zuen. Foru lege horrek, bere
artikulu bakarrean, xeda tzen du 2012an Nafarroa-
ko administrazio publikoen zerbi tzuko langileei
osagarri per tsonal bat ordainduko zaiela, erosa-
halmenaren galera dela-eta, 2012ko ekainean
jasotako aparteko ordainsariaren zenbatekoaren
parekoa.

28/2012 Foru Legeak 2013ko urtarrilaren 3an
hartu zuen indarra, NAOn argitaratu eta biharamu-
nean. Horrek zalan tza ba tzuk planteatu ditu
2012rako aurreikusten dituen neurrien baliagarrita-
sunari buruz. Hori dela eta, “2013an foru lege hori
aplikatuz Nafarroako toki entitate ba tzuek hartuta-
ko neurrien segurtasun juridikoa berma tzeko”,
Nafarroako Parlamentuak uztailaren 2ko 25/2013
Foru legea one tsi zuen, zeinak 28/2012 Foru
Legea alda tzen baitu, 2013ko abuztuaren 31ra
arte luza tzen baitu Nafarroako administrazio publi-
koek beren langileei ordainezko osagarria paga -
tzeko. Foru lege horren aurka, uztailaren 30ean,
konstituzio-kontrakotasuneko errekur tsoa aurkeztu
zen, Konstituzio Auzitegiak one tsia; izan ere, auzi-
tegi horrek haren aplikazioa bertan behera u tzi
zuen 2013ko irailaren 14an.

Kontraesanean dagoen araudia eta aurkeztuta-
ko errekur tsoak direla eta, jo tzen dugu egoera
honetarako behin betiko konponbidea instan tzia
judizial eskudunek har tzen dituzten erabakien
menpe egonen dela.

2012an pen tsioren bat jaso tzen duten udaleko
Montepioko langile kopurua 47 per tsonako da, eta
0,78 milioi euroko gastu garbia izan da kon tzeptu
honetan.

Bestalde, haute tsien ordainketak egiaztatu dira,
2012an sortutakoak, osoko bil-kuretara joatearen
kon tzeptuari dagozkionak.

Ordain horiek erregula tzen dituen araudiak
honakoa xeda tzen du:

• Alkateak arduraldi esklusiboz jarduten du bere
karguan. Urteko ordainsari gordina 35.630 euro-
koa izanen da, 14 hileko ordainketatan ordaindua.

• Gainerako zinego tziek 323 euroko ordain
ekonomiko bat jasoko dute osoko bilkuretara
egiazki joateagatik; hilean gehienez osoko bilkura
bat eta 323 euro ko-bratuko dituzte.

Araudi horren arabera, zinego tziek 2012an
guztira jasotako ordaina 59.620 eurokoa da, eta ez
da aurkitu Udalaren barne araudiaren ez-bete -
tzerik.

Montepioari dagokionez, adierazi beharra dago
2012ko abenduaren 31n 47 pen tsiodun zeudela,
honako banaketarekin: 23k erretiroko pen tsioa
jaso tzen zuten; 18k alarguntasun-pen tsioa, eta 6k
zurztasun-pen tsioa. Jardunean daudenak 17 per -
tsona dira.

Montepioaren tamaina dela eta hartan fun -
tzionario berriak sar tzen ez direnez, zerbi tzu eko-
nomikoek ez dute jo tzen beharrezkoa denik azter-
lan aktuarialik egitea.

Gomenda tzen dugu plantillan dauden lanpos-
tuen eta egiaz bete tzen diren lanpostuen arteko
erlazioa azter tzea, plantilla organikoa egiazko pre-
mietara egoki tzen den egiazta tzeko.

VI.3. GASTUAK, ONDASUN ARRUNTETAN
ETA ZERBI TZUETAN

Ondasun arruntetan eta zerbi tzu bateratuetan
eginiko gastuak 2,5 milioi eurota-raino iri tsi dira
2012ko ekitaldian. Kopuru horretatik, Udalari 2
milioi dagozkio, Kultura Patronatuari 276.260 euro,
Kirol Patronatuari 131.954 euro, eta Musika Esko-
lari 26.618 euro.

Gastuak ekitaldiko gastu guztien ehuneko 18
har tzen du, eta eragiketa arrunten gastuen ehune-
ko 27,6. 2011. urtearen aldean, ehuneko 5 jai tsi
dira.

2012ko ekitaldian esleitutako honako kontrata-
zio-espediente hau aurkitu dugu (zenbatekoak
BEZa barne):
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Espediente honi eta kapitulu honetan erregis-
tratutako gastuen lagin bati buruz eginiko azterke-
taren ondorioz, behar diren fakturekin justifikatuta
daudela eta egokiro kontabilizatu direla egiaztatu
da, baina hobe tzeko moduko alderdi hauek ere
ikusi dira:

• Zerbi tzu ba tzuek 2012an izan duten gastu-
bolumenari eu tsiz gero, beharrez-koa izanen li -
tzateke zenbatekoari egokitutako kontratazio-pro-
zedura bat.

• Ganbera honek behin eta berriro adierazi
duen bezala, kale-argiteria berrikusteko eta
manten tzeko zerbi tzua kontrata tzeko prozedura
egin gabe dago oraindik; zerbi tzu horren gastua
41.995 eurokoa izan da 2011n.

Gure aholkuak:

• Kontratazio espedienteak izapide tzea kontra-
turako kalkulatu den zenbatekoaren arabera.

• Argiteria publikoa berrikusteko eta manten -
tzeko zerbi tzurako behar den kontratazio-prozedu-
ra egitea.

VI.4. INBER TSIOAK

2012rako inber  tsio-aurrekontu bateratuan
aurreikusitako inber tsioen –5,1 milioi euro– ehune-
ko 83 gauzatu dira –4,2 milioi euro–. Gastu horrek
ekitaldian aitortu-tako betebeharren guztizkoaren
ehuneko 30 har tzen du. Ia inber tsio guztiak Uda-
lak egin ditu.

2011ko ekitaldiarekin alderatuta, inber tsioetan
egindako gastua ehuneko 8 gu- txitu da.

Inber tsioen kapituluko gastu-lagin bat eta
2012an esleitutako kontratazio-espediente hau
aztertu da (BEZa barne):
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Eginiko azterketan oinarrituta egiaztatu da bete
egiten dela kontratuei buruzko legedia –alderdi
nagusietan–, bai kontratazio-espedienteak
izapide tzean, bai haiek eslei tzean eta bete tzean,
eta kontabilizaturiko gastuak arrazoizkoak direla.

VI.5. AURREKONTUKO DIRU-SARRERAK

2012ko ekitaldian aitortutako eskubide batera-
tuen zenbatekoa 13,31 milioikoa izan da; horieta-
tik, Udalari 12,9 milioi dagozkio, Musika Eskolari
253.758 euro, eta Kultura eta Kirol Patronatuei,
46.155 eta 96.342 euro, hurrenez hurren.

Ehuneko 75 eragiketa arrunten bidezko diru-
sarrerak dira, eta gainerakoa kapital-eragiketen
bidezkoak.

Eragiketa arrunten artean tributu bidezko diru-
sarrerak −5,1 milioi euro− eta transferen tzia
arruntak −4,5 milioi euro− nabarmen tzen dira.
Kapital-eragiketen ar tean, jasotako kapital-
transferen tzien kapitulua −2,4 milioi euro−, Tafalla-
ko eskualdeko espazio eszenikoa eraiki tzeko diru-
lagun tzei dagokie batez ere −1,9 milioi euro−.

Diru-sarreren aurrekontuaren bete tze-maila
ehuneko 83koa izan da; diru-sarrera arruntena
ehuneko 92 izan da, eta kapital bidezko diru-
sarrerena ehuneko 65. Azken horien bete tze-maila
 txikia izan da, fun tsean, kapital-transferen tzien
bete tze-maila ere  txikia izan delako, ez bai tziren
ehuneko 61 besterik bete.

2011. urtearen aldean, aitortutako betebeharrak
ehuneko 5,9 murriztu dira. Hona zeha tz-meha tz:



Kapital-transferen tziengatiko diru-sarrerek
–ehuneko 21– eta diru-sarrera arrun-tek −ehuneko
8− izan duten urri tze nabarmena izan da diru-
sarrerak horrenbeste urri tzeko arrazoia, eta,
horrenbestez, urtean zehar gauzatutako inber -
tsioak ere gu txi tzeko arrazoia.

2012an 0,699 milioi euroko epe luzerako maile-
gu bat hartu zen.

Ondorengo koadroan udal-zerga bakoi tzaren
arabera aitortutako eskubideen bilakaera erakus-
ten da (eurotan):
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Oro har, zerga bidezko diru-sarrerek ehuneko
5,7 egin dute gora; igoera hori zor zaio, fun tsean,
lurralde-kontribuzioaren igoerari. Horren arrazoia,
fun tsean, honakoak izan dira: izandako altak eta
lehorreko lurrak ureztalur bihur tzea. Halaber,
nabarmen tzekoa da JEZaren gu txi tzea, zeinaren
arrazoia izan baita, fun tsean, aparteko izaera
zuten 2011ko diru-sarrera aitortu ba tzuk, 131.854

euro egiten zutenak. EIOZaren igoera 152.588
euroko behin betiko likidazio bati zor zaio. Gaur
egun, haren aurkako errekur tso bat dago Adminis-
trazioarekiko Auzien Epaitegian.

Udalak aplika tzen dituen tasak Toki Ogasunei
buruzko 2/95 Foru Legeak jaso- tzen duen sortako
tarte ertain-altuan koka tzen dira, ondoko taula
honetan ikus daitekeen bezala:



Zerga-tasa horiek aurreko urtean aplikatutako-
en berdin-berdinak dira, salbu eta lurraren kontri-
buzioari dagokiona, zeren eta % 0,472 izatetik %
0,199 izatera pasa baita, balorazio-ponen tzia berri
baten aplikazioaren zeharkako ondorio gisa; izan
ere, ponen tzia hori 2011ko amaieran berrikusi zen
2012an aplika tzeko.

Diru-sarreren aurrekontuko kontusailen lagin
baten gainean azterketa egin ondoren, oro har
egoki izapidetu eta kontabilizatu direla egiaztatu
dugu.

VI.6. INBENTARIOA/IBILGETU MATERIALA

Udalaren ondasunen inbentarioa 1993an egin
zen, eta ez da gaurkotu, nahiz eta udal zerbi tzu
ezberdinei a txikiriko ondasunen zerrenda gaurkotu
bat badagoen, kostu-azterlanerako eginikoa.

Udalaren ondasunen eskr itura tze- eta
erregistra tze-prozesua buru tzeke dago.

Kirol hiria eraiki den lurrak, udalaren jabe -
tzakoak, “Ciudad Deportiva de Tafalla, S.A.” udal
sozietateari a txiki zaizkio, 2012ko abenduaren
18an egindako Osoko Bilkuraren erabakiaz.

Udalak, 2009ko abenduaren 1ean, eskritura
publikoan gauzatu zuen "Hospital de Nuestra
Señora de la Caridad" entitateari egoi tza berria
eraiki tzeko dohainik egindako ondare-ondasuna
den hiri-lursailaren lagapena, 862.963 euroko
balioa duena. Lagapen hori baldin tzatuta dago
erabilera hogeita hamar urtez zahar-e txearena iza-
tera, egoi tza hori hirugarrenei laga tzeko eta erren-
tan emateko baimenik gabe. Orain arte lagapen-
baldin tzak bete tzen ari dira.

Gure aholkuak:

• Udalaren ondasun eta eskubide guztien
inbentario balioztatua gaurko tzea eta onestea.

• Udalaren ondasunak eskrituratu eta
erregistra tzeko prozesua buru tzea, haien egoera
juridikoa eta zertarako erabil tzen diren adieraziz.

• Inbentarioko altak eta bajak kontrola tzeko eta
jarrai tzeko sistema bat ezar tzea, haren etengabe-
ko gaurko tzea eta kontabilitateko ibilgetuarekin
duen lotura bermatu eta bidera tzeko.

VI.7. HIRIGIN TZA

Tafallako Udalak bere baliabideen bitartez egi-
ten ditu hirigin tzako lanak, Hiri-gin tza Alorra izene-
ko organo baten bitartez. 2012ko ekitaldiko plantilla
organikoan adierazten denaren arabera, bertako
jarduerak egiteko izendatutako langileak honako

hauek dira: bi arkitekto, arkitekto tekniko bat, admi-
nistrari bat eta administrari lagun tzaile bat.

Horrez gainera, 2012ko ekitaldian, Udalak
6.991 euroko betebehar ba tzuk aitortu ditu, kanpo-
ko hirigin tza-aholkulari tzagatik.

Tafallako Lurraldearen Antolamenduari buruzko
Plana 1994an one tsi zen. Lu-rraldearen Antola-
mendu eta Hirigin tzari buruzko Foru Legeak hiru
urteko epea ezarri zuen –2006ko apirilera bitarte-
koa– indarrean dauden planeamenduak
homologa tzeko eta egoki tzeko.

Udala hasia da Lurraldearen Antolamenduari
eta Hirigin tzari buruzko Foru Le-gean ezarritakora
egoki tzeko tramiteak egiten, 2011ko maia tzaren
13ko Osoko Bilkurak Nafarroako Gobernuko
Lurraldearen Antolamendu eta E txebizi tza Depar-
tamentuarekin sina tzeko hi tzarmena onar tzeko
hartutako erabakiaren bidez. Une honetan hi -
tzarmen hori behin betiko onar tzeko dago.

Udalaren lurzoru-ondarea ez da kudea tzen
erakundearen gainerako ondasunetatik bereizita.
Horri dagokionez, inbentarioan ez da jaso tzen
ondare hori loturaduna eta bereizia izatea, eta era
berean, ez da sortu ondasun horien sarrera eta
irteeraren berri emateko erregistroa.

Udalak aurkezturiko oroitidazkian, ekitaldian
zehar gauzaturiko hirigin tza-jarduerak zehazten
dira.

Hirigin tzako ekimenen lagin bat aztertu dugu
eta oro har ongi tramitatuta daudela ikusi dugu,
xehetasun-azterketa bat salbu, azterketa hori
tramita tzen eta onar tzen arrazoizkoa ez den a -
tzerapen bat ikusi baita.

Gure aholkuak:

• Hirigin tza-planeamendua Lurraldearen Anto-
lamenduari eta Hirigin tzari buruzko Foru Legearen
zehaztapenen arabera egoki tzeko prozesua buru -
tzea.

• Udalaren lurzoru-ondarearen inbentarioa eta
erregistroa sor tzea, kontuan izanda gainerako
ondasunetatik bereizita kudeatu behar dela, eta
indarrean dagoen legedian jasotako helburuei
lotuta dagoela izaeraz.

VI.8. “CIUDAD DEPORTIVA TAFALLA, S.A.”
SOZIETATEA

"Ciudad Deportiva Tafalla, S.A." per tsona baka-
rreko sozietatea da, eta Tafallako Udala du akzio-
dun bakarra. 2001ean eratu zen, 300.000 euroko
kapital sozialarekin. Kapital sozial horretan, bost
kapital-gehikun tza egin dira, 13,9 milioikoak guzti-
ra.
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2012ko ekitaldiko urteko kontuak  txosten honi
eran tsiriko oroitidazkian sartuta daude eta udaleko
kontu-har tzaileak egin zuen horien finan tza-
kontroleko berrikusketa.

Kirol hiria eraiki den lurrak, udalaren jabe -
tzakoak, “Ciudad Deportiva de Tafalla, S.A.” udal

sozietateari a txiki zaizkio, 2012ko abenduaren

18an egindako Osoko Bilkuraren erabakiaz.

Ekitaldiaren emai tzak, 2012ko abenduaren

31n, negatiboa izaten jarrai tzen du (-262.869

euro). Honako taulan xehakatu dugu:
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2012ko eta 2011ko abenduaren 31ko egoera-
balan tzeek eta galeren eta irabazien kontuek
–urteko kontuetan sarturik daude– honako saldo-
ak erakusten dituzte:
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