
UDAL HERRI-BATZARRA 

2019ko urtarrilaren 31n, Zaldibian 
 



GAIORDENA 

2019ko tasa/zergak 

2019ko Aurrekontuak 

Udal-langilegoa 

Udal Eraikin Berriaren proiektua 

Arlokako erronkak 

Tarte irekia 



2019KO TASA / ZERGAK 

 Hauek dira iazkoetatik egindako aldaketak: 
 Trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga  

%75ko hobaria izango dute ibilgailu elektrikoek 

%50ko hobakia izango dute ibilgailu hibridoek eta gasezkoek. 

 

 Bide publikoko zona batean, garaje eta lokal partikularretara sartzea 
arautzen duen ordenantza onartuaren ondorioz pasabideen tarifa ezarri 
behar da: 

  

 SARBIDEA, urteko x sarbidearen ate-zabalera (ml.)  
 3 plaza baino gutxiagoko lokal edo partzelatan: ………………………18€  

 3-5 plaza bitarteko lokal edo partzelatan: ………………………………24€ 

 5-15 plaza bitarteko lokal edo partzelatan: …………………………….30€ 

 16-25 plaza lokal edo partzelatan………………………………………..38€ 

 26-50 plaza lokal edo partzelatan………………………………………..80€ 

 51-100 plaza lokal edo partzelatan…………………………………..…100€ 

 

 Espaloitik pasa ez badira %50aren hobaria izango dute. 

 

 Aparkamendu erreserba (IBIA) berdin gelditzen da. 

 



2019KO TASA / ZERGAK 

Mota Euro/urteko 

Etxebizitzak  

 Atez ate zerbitzua dutenak 

 Hondakinak etxolatara eramaten dituztenak 

  

101€ 

91,50€ 

Komertzioak 136,80 € 

Tabernak 146,20€ 

Industriak 315,20€ 

Hondakinen bilketa garraioa eta kudeaketa zerbitzuaren tasak: 

 

Festetan hanburgesak, bokadilo eta antzekoak saltzen dituzten puestoak……..120 € 

 



2019KO AURREKONTUAK  
OSATZEKO IRIZPIDEAK 

 Herritarren eta herriko taldeen eskaerak kontuan izan. 
Batzuek urteroko eskakizunak egin dituzte, beste batzuek 
berriak 

 

 Udal Batzorde eta Sailen beharrak entzun eta kontuan 
hartu.  

 

 Udal langilegoaren eskakizunak entzun eta kontuan hartu. 

 

 Udalbatza osoaren proposamenak entzun eta kontuan 
hartu. 

 

 Zaldibiako Udalak egun eskaintzen dituen zerbitzuak eta 
laguntzak mantentzeko konpromisoa bere egiten du, baita 
ahal den neurrian hauek hobetzekoa ere. 

 



SARRERAK KAPITULUKA 

Kap. Deitura Euroak 

I Zuzenezko zergak 343.000 

II Zeharkako zergak 7.500 

III Tasak eta bestelako sarrerak 334.561,58 

IV Transferentziak arruntak 1.211.926,73 

V Ondare-sarrerak 0 

VI Inbertsio errealak besterenganatzetik 0 

VII Kapital-transferentziak 0 

IX Finantza Pasiboak 0 

Guztira 1.897.288,31€ 



Kapitulukako laburpenaIRTEERAK KAPITULUKA 

Kap. Deitura Euroak 

I Pertsonal gastuak 662.974,70 

II 

Gastuak ondasun arrunt eta 

zerbitzuak 677.147,00 

III Finantza gastuak 2220 

IV Transferentziak arruntak 267.684,64 

VI Kreditu-Globala 66.715,67 

VI Inbertsio errealak 187.546,3 

IX Finantza Pasiboak 33.000,00 

Guztira 1.897.288,31€ 



AURREKONTUEN EZAUGARRIAK 

 Iaz baino 120.900€ gehiago aurrekontuan (%6,8 

gehiago) 

 Inbertsioen kapituluan 187.546,30€ 

 150.000 ………………..Udal Eraikin Proiekturako 

 37.546,30€ …………….Baserri Bideetarako (Gurutzeta 

eta Urtsuene) 

 Kreditu Globalean 66.715,67€ 

 Maileguaren amortizazioa: 33.000€ 

 Gainerakoan ohiko diru-partidak orokorrean 



UDAL LANGILEGOA 

 Peoi lan-poltsa osatzeko deialdia egin da 

 Anttonen posturako ordezkoa izendatu da postua 

berriz oposaketara ireki arte 

 Berdintasun teknikari bat Segura eta Legorretako 

Udalekin batera kontratatzeko lanketan 

----------------------------------------------------------------------- 

 2,25+0,3ko soldata igoera eskatu dute eta onartu 

zaie 

 Lanpostu balorazio prozesua: LKSrekin prozesua 

abiatu da (langileen eskariz). Egun indarrean 

dagoen balorazioa 2003koa da.  

 



UDAL ERAIKIN BERRIA 

EMANDAKO URRATSAK 

 2017ko udazkenean Ideia-Lehiaketa egin zen 

 Irabazleekin ekarpenak landu ziren neguan 

 2018ko apirilean behin-betiko proiektua eskutan 

 2018ko ekainean Leader diru-laguntzara aurkeztu 

 2018ko udan finantzaketa landu, mailegua onartu 

 2018ko irailean Kultur Etxe zaharra botatzeko 

deialdia – azaroan eraitsi zena 

 2018ko urrian Eraikin berria egiteko deialdia – 

azaroaren 30ean amaitu zena 



UDAL ERAIKIN BERRIA 

EGUNGO EGOERA 

 Eremua eraikitzen hasteko prest 

 Udal aurrekontuan 1.327.073,65€ daude egun 

 Deialdia hutsik geratu zen. Arrazoi nagusiak: 

 Aurrekontu justua 

 Eraikuntza sektorearen egoera, lana aukeran 

 Iazko Leader diru-laguntza ez da lortu 



UDAL ERAIKIN BERRIA 

AURREIKUSPENAK 

 Urtarrilean hastea espero zen obrak hilabete 

batzuetako atzerapena izango du 

 Datorren astean arkitektoek aurrekontu gaurkotua 

eta moldaketa ekarriko dizkigute 

 Deialdi berria egingo da (diru-kopuruaren arabera 

zehaztu beharko dira faseak) 

 Aurtengo Leader deialdia lantzen, gaur Gasteizen 

izan gara. 

 Foru Aldundiko diru-laguntzara aurkeztu dugu 

behe-solairuko zatia (Beti-Gazte zerbitzuarena). 

 



ARLOKAKO ERRONKAK 



TARTE IREKIA 



 

ESKERRIK ASKO 

ETORTZEAGATIK! 


