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MOZIOA, UDAL FINANTZAKETARAKO FORU FUNTSARI ETA ZORPETZEARI BURUZKOA 

 

COVID-19 koronabirusak mundu osoan eragindako osasun- eta ekonomia-krisiak pandemiak 

bereziki kaltetutako zerbitzuetan gastu handiagoa eragin du, bai eta zerga itunduen bidezko 

diru-bilketa txikiagoa ere. 

 

Udalek beren aurreikuspenak alde batera utzi dituzte eta beste lehentasun eta behar batzuei 

aurre egin behar izan diete, hala nola: herritarren osasun-segurtasuna bermatzeko neurriak 

hartu, garbiketa-zerbitzu gehigarriak ezarri, gizarte-politiken esparruan sortutako behar berriei 

erantzun, udal-merkataritza eta -zerbitzuak babestu... 

 

Gainera, udalen zerbitzu asko bertan behera uzteak, alarma egoeraren ondorioz, galera 

ekonomikoak eragin ditu udaletan. 

 

Une honetan, koherenteak izan behar dugu deskribatutako egoera berriarekin, gastu eta diru-

sarrera handienak arintzeko eta euskal ekonomiaren susperraldia eta dinamizazioa bultzatzeko. 

 

Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak, irailaren 30ean bilduta, 2020an % 3,5eko defizita onartu 

zuen euskal erakundeentzat, eta % 3koa 2021erako ( % 2,2 Eusko Jaurlaritzarentzat eta % 0,8 

aldundientzat). Akordio horretan, lehen aldiz, foru-aldundiei zorpetzeko gaitasun propioa 

aitortzen zaie. 

 

Horrela, Ogasun Ministerioarekin uztailean itxitako akordioari (defizitaren % 2,6 hitzartu zen), 

foru aldundientzako berariazko % 0,9 gehitu zaio orain, eta % 3,5 euskal erakunde guztientzat 

2020an. 

 

Eusko Jaurlaritzako Ogasun sailburuak adierazi du zorpetze-eragiketen kargurako finantzaketa 

handiagoa eta, ondorioz, epe luzeko zorra handitzea zentzuz onar daitekeela, Euskal Autonomia 

Erkidegoaren finantza- eta kaudimen-egoera kontuan hartuta, eta zor publikoaren maila 

autonomia-erkidego guztietako txikienen artean dagoela BPGd-ari dagokionez. 

 

Gipuzkoako Foru Aldundiak erabaki zuen udalei % 20 murriztuko zitzaiela azken bi 

hiruhilekoetan 2020rako bideratuko zen foru funtsa. Baina 2020ko urriaren 15ean egindako 

Finantza Kontseiluan adierazi zen bilketa % 13,3 jaitsiko zela. 

 

Euskal erakundeen interesen aldeko testuinguru horretan, inoiz baino beharrezkoagoa da 

Gipuzkoako udalak udal-aurrekontuen finantza-jarraitutasuna erraztuko duen akordio batean 

integratzea, Gipuzkoako Foru Aldundiak zorpetzeko duen ahalmenaren bidez. Horrek balioko 

luke Udal Finantzaketarako Foru Funtsetik (FOFIM) datozen diru-sarrerak ez murrizteko ekitaldi 
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honetan eta hurrengoan, COVID-19k sortutako egungo krisiaren bi urte gogorrenetan. Udalek 

Aldundiarekin duten zorpetze-formula horren bidez, udalek itzuli egingo lukete 2022an eta 

2023an itundutako zergengatik izandako diru-sarreren murrizketari dagokion zatia. Bizkaiko eta 

Arabako foru erakundeek dagoeneko iragarri duten formula da, eta gure lurraldera zabaltzeko 

eskatzen dugu. 

 

Horrela, datorren urteko udal aurrekontuen plangintza abiatuko litzateke, ziurtasun- eta 

egonkortasun-bermeekin, eta, zalantzarik gabe, gure herriko herritarren onerako izango 

litzateke, egungo egoera ekonomiko eta sanitarioa gehien pairatzen ari diren gizarteko 

sektoreekiko konpromiso publikoak indartuz. 

 

 

Horregatik, Zaldibiako Udalbatzak honako hau erabaki du: 

 

1. Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzea azaroan egin beharreko Foru Funtsaren ordainketa 

Finantza Kontseiluan 2020ko urriaren 15ean informatutako aurreikuspenekin bat etorriz egin 

dadila. 

 

2. Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzea, zorpetzeko duen gaitasuna kontuan hartuta, udalek, 

hala nahi badute, 2020rako FFFMren hasierako aurreikuspenetan dagokien guztizko 

zenbatekora arte eska dezatela. Udalek 2022an eta 2023an konpentsatuko dizkiote zenbateko 

horiek Foru Aldundiari. 

 

3. Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzea, hala nahi duten udalekin batera, Itunaren Batzorde 

Mistoaren esparruan itundutako zenbatekoaren % 40 gutxienez zorpetzeko ahalmena izatea. 

 

4.- Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eudeli erabaki honen berri ematea. 

 

 
 

Zaldibian, 2020ko azaroaren 24an. 
 

Zaldibiako Udalbatzak EHBilduren aldeko bozkekin eta EAJ_PNVren aurkakoekin onartua 

 

 

 
 

 

mailto:bulegoa@zaldibia.eus
file:///C:/Users/Ramon%20Nazabal/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/691RKY02/www.zaldibia.eus

