GARDENTASUN EKONOMIKO‐FINANTZARIOA
2016KO EKITALDIA
.‐ informazio publikoa eskaintzeko aldiak Aurrekontuen harira aurkeztutako Alegazioak:
Ez da alegaziorik aurkeztu.
36 .‐ Erakunde dezentralizatuen, erakunde instrumentalen eta udal sozietateen aurrekontuak
Ez dago erakunde dezentralizatu, erakunde instrumental edota udal sozietaterik.
37 .‐ Erantzunkizun Fiskaleko Agintari Independienteak emandako aurrekontuaren egonkortasunari buruzko txostenak.
Erantzunkizun Fiskaleko Agintari Independientearen txostenik ez dago.
38 .‐ Autonomia fiskala:
Zergen bidezko sarrerengatik aitortutako eskubide garbiak x 100
Aitortutako eskubide garbiak guztira
39 .‐ Superabita edo defizita biztanle bakoitzeko:
Neurriko
aurrekontu‐emaitza
Biztanle kopurua
40 .‐Sarrera fiskalak biztanle bakoitzeko:
Zergen bidezko sarrerak
Biztanle kopurua
41 .‐ Gastua biztanle bakoitzeko:
Aitortutako eskubide garbiak
Biztanle kopurua
42 .‐ Inbertsioa biztanle bakoitzeko:
Aitortutako betebehar garbiak (VI. eta VII. kap.)
Biztanle kopurua
43 .‐Batez besteko ordainketa aldia:
Ordaintzeke dauden betebeharrak X 365 egun
Aitortutako betebehar garbiak
.‐ Batez besteko kobratze aldia:
Kobratzeke dauden zordunak (Itik IIIrako kap) X 365 egun
Aitortutako eskubide garbiak
45 .‐ Udal zor publikoaren zenbatekoa:
2016‐12‐31n:
Finantza‐erakundeekiko zorrak:
Administrazioekiko zorrak:
ZORRA GUZTIRA:

=

2.729.709,76
6.067.901,16

=

202.339,24
3.659,00

x 100
€

=

44,99

%

€
biztanle

=

55,30

€/biztanle

=

2.729.709,76
€
3.659,00
biztanle

=

746,03

€

=

5.435.407,77
€
3.659,00
biztanle

=

1.485,49

€

=

143,53

€

=

8,75

egun

=

22,91

egun

€/biztanle

=

525.166,76
3.659,00

€
biztanle

=

145.488,58
6.067.901,16

X 365

=

341.097,44
5.435.407,77

X 365

1.003.242,36 €
0,00 €

1.003.242,36

,‐Zorraren ebaluazioa, aurreko ekitaldiekin alderatuz:
2008‐12‐31n:
2.959.063,61 €
2009‐12‐31n:
2.682.149,73 €
2010‐12‐31n:
2.918.407,43 €
2011/12/31n:
2.368.846,85 €
2012/12/31n:
1.985.969,67 €
2013/12/31n:
1.375.737,27 €
2014/12/31n:
1.224.754,15 €
2015/12/31n:
1.114.487,97 €
2016/12/31n:
1.003.242,36 €
.‐Zorpetzea biztanle bakoitzeko:
Eska daitekeen pasiboa (finantzarioa)
Nº habitantes

€

‐7,68
‐9,36
8,81
‐18,83
‐16,16
‐30,73
‐10,97
‐9,00
‐9,98

%
%
%
%
%
%
%
%
%

=

1.003.242,36
€
3.659,00
biztanle

=

274,18

=

1.003.242,36
6.701.149,69

=

14,97

.‐ Zorpetze erlatiboa:
Udal zorra x 100
Udalaren aurrekontua guztira

x 100

%

