
COVID-19aren eraginari
aurre egiteko
aurrekontuaren doikuntza

2020ko maiatza



COVID-19aren eragin ekonomikoa

////// COVID-19ak eragindako krisia

Gipuzkoako Ahaldun Nagusiak bilera
telematikoa izan zuen AlkateekinApirilak 2

Udalen Finantzaketarako Foru Funtsaren % 20ko
murrizketa aurreikuspena

Diru-sarreren murrizketa hau kontuan hartuta Udal
aurrekontua doitzea

Gomendioa



////// COVID-19ak eragindako krisia

-1.215.000 €

COVID-19ak eragindako diru-sarreren jaitsiera

COVID-19aren eragin ekonomikoa

Udalen Finantzaketarako Funtsa
PFEZ 

-1.215.000 €Udalen Finantzaketarako Funtsa
 PFEZ 
 BEZ

Udal tasak -170.500 €
Dirulaguntzak -11.070 €
Ondare-sarrerak -6.000 €

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

1.402.570 €



////// COVID-19ak eragindako krisia

COVID-19aren eragin ekonomikoa

11.157.000 euro, 2020ko aurrekontua

9.754.000 euro, COVID-19 doikuntza9.754.000 euro, COVID-19 doikuntza
------------------------------------------------------------------------------

1.403.000 euro gutxiago gastatzeko
12,6%



COVID-19k ezarritako geldialdia gorabehera, eta agintariek
onartzen duten heinean, gure jarduerei berriro ekin behar
diegu; batzuk utzi zituzten lekuan bertan, asko beren jarduera
berrasmatzen eta den-denok egoera berrira egokitzen.

1

2

Pertsonei eta familiei lagundu

////// Gobernu-taldearen estrategia COVID-19aren aurka

2

3

Bizitza soziala berreskuratu

Tokiko ekonomia sustatu



 Pertsonal-gastuari eutsi

 Udal eraikin eta lokalen mantentze-lanak

 Bide publiko eta lorategien mantze-lanak

2020 urte amaiera arte oinarrizko gastuen
irizpideak

////// Gobernu-taldearen estrategia COVID-19aren aurka

 Bide publiko eta lorategien mantze-lanak

 Gastu soziala ez murriztea

 Tokiko entitateekin dugun lankidetzari eutsi

 Inbertsioak denbora tarte zabalagoan egin

 Mankomunitateekin ditugun konpromisoak
gure gain hartu



////// Gobernu-taldearen estrategia COVID-19aren aurka

DIRU-SARREREN doikuntza ekonomikoa
Tasak - 170.500 euro

Aldundia eta veste dirulaguntza batzuk - 1.226.000 euro

Ondare-sarrerak - 6.000 euroOndare-sarrerak - 6.000 euro
---------------------------
- 1.402.570 euro

GERAKINA gehitzea + 395.000 euro
-------------------------------

-1.007.570 euro               



////// Gobernu-taldearen estrategia COVID-19aren aurka

GASTUEN doikuntza ekonomikoa
Pertsonal-gastua - 33.000 euro

Gastu arrunta - 630.500 euro

Gastu gehikuntza +151.100 euroGastu gehikuntza +151.100 euro

Kreditu globala - 11.170 euro

Inbertsioak - 484.000 euro
-----------------------------

1.007.570 euro

Doikuntza ekonomikoa egiteko gerakina gehitzea
ezinbestekoa da



////// Gobernu-taldearen estrategia COVID-19aren aurka

GASTUEN doikuntza ekonomikoa

DIRU-SARREREN doikuntza ekonomikoa

eta

Legazpiko Udalaren
finantza-jasangarritasuna

bermatu dugu



////// Gobernu-taldearen estrategia COVID-19aren aurka

Hartutako erabakiak

780.000 euro gordetzea hauetarako

1 Pertsonei eta familiei laguntzeko1

2

3

Pertsonei eta familiei laguntzeko

Bizitza soziala berreskuratzeko

Tokiko ekonomia sustatzeko



////// Gobernu-taldearen estrategia COVID-19aren aurka

Martxoaren 26an hartutako erabakiak

1

Zerga eta tasa hauen ordainketa epea luzatzea:
• Ondasun higiezinen gaineko zerga, 2020ko irailaren 15a arte.
• Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga, 2020ko urriaren 31 arte.
• 2. seihilekoko zaborren bilketaren tasa, 2020ko azaroaren 30a arte. Tributu horien guztien 
helbideratutako ordainagiriak zergaldiaren azken egunean kargatuko dira. Beraz, kontribuzioaren 
helbideratutako ordainagiria irailaren 15ean kobratuko da; ibilgailuena, urriaren 31an eta zabor helbideratutako ordainagiria irailaren 15ean kobratuko da; ibilgailuena, urriaren 31an eta zabor 
bilketarena azaroaren 30ean.

2 Asteko azokaren 2. hiruhilekoko tasa bertan behera utzi.

3 Aldizka kobratzen diren beste tasa edo kanonak emandako zerbitzu errealari eta izandako 
aprobetxamenduari egokituko zaizkio.

4 Udal kiroldegiak itxita dirauen bitartean, abonuak hainbanatu eta dagokion zatia itzuli.

5

Ordainketak zatikatzeari eta atzeratzeri dagokionean, Udalak konpromiso hauek hartu ditu:
•Izapidetzea erraztea.
•Egun indarrean dauden zatikatze eta atzeratze epeak bikoiztea.
•2020an eta 2021ean arrazoi honengatik sortutako berandutze-interesak kentzea.



////// Gobernu-taldearen estrategia COVID-19aren aurka

780.000 euro honetarako gordeta

Udal akordioa ekonomia txoke planerako 403.000  euro01
02 Tokiko entitateekin lankidetza mantentzeko                            223.000 euro

03

780.000 euro

03 Kiroldegiko abonuetarako                                                               90.000 euro

04 Enplegu plana COVID-aren beharretara egokitzeko    45.000 euro

05 Gazteentzat alokairu laguntzak mantentzeko                         15.000 euro

06 Euskara laguntzak mantentzeko                                                       4.000 euro


