
2018ko aurrekontua

03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA

924 - Herritarren parte hartzea
Programa:

Departamentua:
0301 - Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko Zerbitzu Orokorra
020 - Herritarren Partaidetza

Funtzionala:

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Atala:

Nori zuzendua:

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Programaren arau esparrua:

Lan taldea, enpresak eta baliabide teknologikoak.

Partaidetzarako kultura sendotzeko, zabaltzeko, errazteko eta hedatzeko jarduerak eta prozesuak.

Partaidetza sendotzeko estrukturak (Gizarte kontseilua eta erakunde arteko Gunea), dirulaguntzak, formakuntza,
kongresuak, gidak, sareak eta partaidetza prozesuak finkatzeko aholkularitza teknikoa.

Herritarren partaidetzari buruzko 1/2010 Foru Araua.

Aurreko 2 legegintzaldietan egindakoa haintzat hartuta, gure plan estrategikoaren definitutako partaidetza
printzipioetan oinarritutako ereduan lanean jarraitzea.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoako gobernua atzera asmatzea. Gobernantza kolaboratiboa Foru Aldundi eredugarri baten nortasun ezaugarri
bihurtzea. Politika publikoen diseinu eta kudeaketa partaidetza bidez garatu.

Lankidetzazko kultura politiko berria sortzea, eta partekatzen ikastea. hura aldatzeko

Beharraren deskribapen xehatua:

Herritarrak, herri erakundeak, Foru Aldundia eta udalak.

Finalista

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Gobernantza onaren estrategia

Urteko helburua: Herritarrekiko harreman irekia finkatzea, eta parte hartzeko eta komunikatzeko bide
berriak irekitzea

Proiektu estrategikoa:

Gipuzkoako gobernua atzera asmatzeaHelburu estrategikoa:

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

BaiBaiBai/Ez EzEzHerritarren Partaidetzako Foru
Araua onartzea

100,0080,00Ehunekoa 80,0060,00Herritarren partaidetzako egitura
berriak sortzea eta herritarrekin
komunikazio digitalen kanal
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Partekatutako Marko Juridiko eta Antolaketa marko berri bat eraikitzea, maila politiko eta instituzionalean zein
erakundeen artean ( Foru Arau Berria egitea, Partaidetzarako Gizarte Kontseilua sortzea, Partaidetzarako Udalen
espazio �interistituzionala� sortzea, Agintaldi osorako Partaidetzazko Programa).

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

2018/12/31174.594,69 2018/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2018/12/31Partaidetzako foru arau berria
garatzeko eta onartzeko lana

22.432,70 2018/01/01
1.1 Ekintza

2018/12/31Herritarren partaidetzarako
erakunde arteko espazioaren
dinamizazioa eta bere urteko
egitarauaren betetze maila

117.865,40 2018/01/01
1.2 Ekintza

2018/12/31Herritarren partaidetzarako Gizarte
Kontseiluaren dinamizazioa eta
bere urteko egitarauaren betetze
maila

30.485,05 2018/01/01
1.3 Ekintza

2018/12/31Legealdiaren partaidetzako
egitarauaren betetze mailaren
jarraipena

3.811,54 2018/01/01
1.4 Ekintza

Aldundian eta Aldundiaren politikatan parte hartzea txertatu, partaidetzazko proiektuak burutuz
2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

2018/12/31255.571,45 2018/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2018/12/20Herritarren partaidetzarako foru
ekimenen dinamizazioa

228.038,35 2018/01/02
2.1 Ekintza

2018/12/31Esperientziak sistematizatzea 27.533,10 2018/01/01
2.2 Ekintza

Herritar eta gizarte erakundeei Aldundiko politika publikoetan parte hartzeko aukera ematea, baliabide, bitarteko eta
komunikazio bide berriak eskainiz eta formakuntza bultzatuz (plataforma digitala sortu, gidak sortu, diru laguntzak
sustatu, programa berriak landu, formakuntza diseinatu eta burutu)

3. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

berriak garatzea

40,0030,00Kopurua 15,0010,00Herritarren partaidetzaren 40 foru
ekimen egitea

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

250.000,00 2019/12/31766.386,20 2018/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2018/12/30Plataforma digitala osatzen
jarraitzea.

60.492,32 2018/01/01
3.1 Ekintza

2019/06/28Herritar erakundeei diru laguntzak
ematea

120.246,16 2018/02/01
3.2 Ekintza

75.000,00

2019/01/31Aurrekontu irekiak 2018 204.117,32 2018/02/01
3.3 Ekintza

2018/11/30Hiritargo aktiboa 116.038,08 2018/05/02
3.4 Ekintza

2019/12/31Udaletxeei dirulaguntzak 265.492,32 2018/02/01
3.5 Ekintza

175.000,00

Herritarren partaidetza kultura gizarteratzea komunikazio kanal ezberdinak erabiliz (Ataria, aldizkari elektronikoa,
Foroak...)

4. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

2018/12/3051.680,78 2018/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2018/12/30Herritarren partaidetzari buruzko
teoria eta praktikak  komunikatu
eta partekatu: topaketak,
aldizkariak, eta abar

39.057,70 2018/01/01
4.1 Ekintza

2018/12/28Partaidetzako sareetan sartzea eta
proiektuak hedatzea

12.623,08 2018/01/01
4.2 Ekintza

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Partaidetza sendotzeko, zabaltzeko, errazteko eta hedatzeko
ARTAIDETZA  SENDOTZEKO, ZALBALTZEKO, ERRAZTEKO ETA HEDATZEKO
EKINTZAK

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

BaiBaiBai/Ez EzEzHerritarren Partaidetzako Foru
Araua onartzea

8,006,00Eskala 1-10 6,001,00Partaidetzarako organoetako parte
harzaileen asebetze maila.

8,007,00Eskala 1-10 7,006,00Udalekin elkarlanaren asebetetze
maila.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Udalekin elkarlanerako ekimenak.
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

2018/12/3141.619,24 2018/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2018/12/31Udalei aholkularitza zerbitzua. 41.619,24 2018/01/01
1.1 Ekintza

Partaidetza organoen dinamizazioa.
2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

2018/12/3138.619,24 2018/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2018/12/31Herritarren partaidetzarako Foru
Batzordearen dinamizazioa.

27.807,70 2018/01/01
2.1 Ekintza

2018/12/31Partaidetzarako Herritar
Erakundeen Foru Erregistroa.

10.811,54 2018/01/01
2.2 Ekintza

Kudeaketa arrunta
3. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

2018/12/3143.115,40 2018/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2018/12/31Kudeaketa arrunta 35.492,32 2018/01/01
3.1 Ekintza

2018/12/28Beste zuzendaritzei aholkularitza
eta prestakuntza

7.623,08 2018/01/01
3.2 Ekintza
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Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Herritaren Partaidetzari buruzko 1/2010 Foru Arauak  bere  xedean (1.1. artikuluan) zehazten du: " Foru arau honen
xedea  da tresnak eta prozedurak arautzea (...) tresna horiek, emakume eta gizonek  era orekatuan parte hartzea
bermatuko dute". Hori horrela, gure zuzendaritzaren jarduera, ekimen eta ekintza orotan ezinbestekoa da izango da :
batetik, genero-ikuspegia txertatzea; bestetik, emakume eta gizonen parte hartze orekatua bermatzeko ahalegin
berezia egitea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 46,43 )
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

Or 1.1. Departamentuko politika,
plangintza, programa eta jarduera
guztien planifikazioa,
inplementazioa eta ebaluazioa
genero ikuspegitik egitea.

Or 1.3. Emakumeen eta gizonen
ordezkaritza orekatua erabakiak
hartzeko foru organoetan, organo
kolegiatuetan, balorazio eta
kontratazio mahaietan, epai-
mahaietan, etabar.

Or 1.4. Barneko zein kanpoko
komunikazio inklusiboa, genero
estereotiporik gabekoa, emakume
eta gizonak berdin ikustaraziz eta
hizkuntza eta irudien erabilera ez
sexista eginez.

Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa
sistematikoa foru ikerketa eta
estatistiketan, antzemandako
desberdintasunen genero
ikuspegiko azterketa, eta emakume
eta gizonen egoerari buruzko
berariazko diagnosi sektorialak
egitea.

Or 1.6. Foru kontratu eta diru
laguntzetan berdintasunerako
klausulak txertatu eta beren
jarraipena egitea, bai aurretiko
balorazioa egiten denean eta bai,
bereziki, lana betetzeko
baldintzetan.

Or 1.7. Foru arautegiaren
prestaketan genero ikuspegia
txertatzea eta genero eraginari
buruzko aurretiko ebaluazio
txostenak egitea.

Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).

 Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).

 Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta diru-
laguntza guztiekiko).

Kuantifikazioa: 26.628,14 ( % 1,94 )
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Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 35,71 )Or 2. Berdintasunerako koordinazioa
eta lankidetza indartu.

Or 2.1. Berdintasunerako
departamentuen arteko egituren
indartzea, beti ere berdintasunerako
planifikazioa eta jarduera
koordinatu, hausnartu eta erabakiak
hartzeko.

Berdintasunerako Batzorde
Politikoaren, Azpibatzorde
Politikoaren, Departamentu Arteko
Talde teknikoaren eta Departamentuko
barne unitateen bilera kopurua.

 Berdintasunerako Organoak parte
hartu duen lurralde arteko erakundeen
bilera eta topaketa kopurua.

 Berdintasunerako bere politikak
egiteko laguntza jasotzen duten
Gipuzkoako udal kopurua.

( % 17,86 )Or 3. Emakumeen ahalduntzea
lagundu.

Or 3.4. GFAren parte hartze
prozesuetan emakumeen eta
mugimendu feministaren parte
hartzea sustatzea.

Kooperatibismoa, ekintzailetza eta
auto-enplegua sustatzeko programen
genero-inpaktua (parte hartzearen
gaineko sexuaren araberako datuak)

 GUNEAn, gizarte solasaldirako
organoan, parte hartzen duten
Gipuzkoako elkarte feminista eta
emakumeen elkarte kopurua.

 Laguntza jasotzen duten Emakumeen
Etxe eta jabekuntza eskolen kopurua.
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Araudiak ahalbideratzen digun lan guztia euskaraz burutzen dugu. Araudiak edo/eta hirugarren batek eskatutako
kasuetan bakarrik egiten da lan helebitan edo erdara hutsean.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 2,11 )28.993,66

Kategoria NolaKategoria %

( % 7,94 )1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko
ekitaldiak

1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate-kanpainak, prentsa-
oharrak eta papeleria

1.2.2. Jendeaurreko ekitaldiak

( % 11,76 )1.3. Webgunea eta sare sozialak 1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia

Web orrietara sartzean, euskarazko orria agertuko da lehendabizi,
eta Normalizazio planeko 13. artikuluko gainontzeko irizpideak
aplikatuko dira.

( % 10,88 )
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko  harremana idatziz
zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan 2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrarekiko

2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak

2.1.3. Produktua

Beka arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko
dira eta haien jarraipena egingo da.

Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara
zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz
bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko
hurratsak emango dira.

( % 22,06 )
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz
zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan 2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak

2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak

Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen
erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa
bermatuko da

( % 26,47 )3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz
3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.

3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntza-erabilera

3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak

Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta
dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira
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Kategoria NolaKategoria %

( % 16,18 )3.3. Komunikazio bertikala eta horizontala ahoz 3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozko euskararen
erabilera

3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak

3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak

( % 1,76 )4.1. Pertsonen kudeaketa 4.1.1. Pertsonen kudeaketa

( % 2,94 )5.1. Administrazioa 5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak

5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak
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PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Partaidetzazko prozesuak txertatzea politika publikoei eragiten dieten eta bizitza publikoa hobetzera bideratutako
erabakietan, herritarren, erakundeen nahiz herri entitateen iritziak kontuan hartuz.

106.202,38 ( % 7,74 )Kuantifikazioa:

Kategoria NolaKategoria % Norekin

( % 66,67 )1. Espazio edo egitura parte-hartzaile
bat

Herritarrekiko lankidetzarako bide berri bat
garatzea, partaidetzako lanabes berrien eta sareko
tresna informatikoen bidez prozesu berriak
sustatzeko.

Toki erakundeekin elkarlanean aritzea partaidetza
ekimenak bultzatzeko unean, eta hala egokituz
gero, elkarrekiko ekimenak abiatzea eta partaidetza
esperientziak, partaidetzaren kultura, eta
partaidetzari buruzko prestakuntza sustatzera
zuzendutako ekimenak bultzatzea.

Herritarren partaidetzaren kultura sustatzea,
informazioa kudeatzeko egokitzat jotzen diren
tresnak erabiliz.

Erakundeen arteko partaidetza sustatzea,
partaidetza prozesuak bultzatuz eta xede
horretarako behar diren bitarteko eta baliabideak
jarriz.

Gizarte Kontseiluari laguntzea, bere iritzia eman
dezan Gipuzkoako Foru Aldundiak herritarren
partaidetzaren alorrean aurrera eraman beharreko
jarduketei buruz, zehazki partaidetza programako
proposamenei buruz, eta programa horren
emaitzak ebalua ditzan.

Parte hartuko den partaidetza sareetan proiektuak
garatzea, herritarren partaidetzari lotutako ideiak,
iritziak, iradokizunak eta eztabaida foroak sortzeko

Lurralde Historikoko toki entitateekin lankidetzan
aritzea herritarren partaidetza sustatzen eta
partaidetza prozesuak bideratzen haien gobernu
eta administrazio jardueraren barruan.

Udal txikiei aholkularitza teknikoa eskaintzea,
haien partaidetza prozesuen definizioari eta
inplementazioari buruzko gaietan.

Partaidetza Programa prestatzeko eta hura
bultzatzeko ekimenetan laguntzea, eta
estamentuen arteko jarduera bateratuak
koordinatzea. Herritarren partaidetzaren emaitzak
sustatzeko ekimenak eta kanpainak sustatzea.

Subjektu izaera onartzea herritarren partaidetzari
lotutako eskubideak erabiltzeko, hori baita
partaidetzari buruzko Foru Arauaren xedea.

Partaidetzako irizpideak kontuan hartzen

Partaidetzako prestakuntza eta informazioa
antolatzen eta eskeintzen

Herritar antolatuak,
Herritar ez antolatuak,
Beste administrazioak,
Teknikariak

( % 5,56 )2. Politika publiko baten informazio eta
kontrastea

Partaidetzako programaren eboluzioaren itzulketa
Herritar antolatuak,
Herritar ez antolatuak,
Beste administrazioak,
Teknikariak
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Kategoria NolaKategoria % Norekin

( % 5,56 )
4. Politika publiko baten inguruko
deliberazio eta proposamen adostua

Herritarren artean kultura politiko berria sortzera
zuzendutako ekimenak garatzea, Gipuzkoako Foru
Aldundiaren politikak haiengana gerturatzea eta
Aldundiak dituen parte hartze bideak erabil
daitezen sustatzea, herritarrek parte hartze aktibo
izan dezaten politika publikoak elkarrekin sortzean.

Herritar antolatuak,
Herritar ez antolatuak,
Beste administrazioak,
Teknikariak

( % 16,67 )5. Kontsulta, galdeketa zuzena
Gai horri buruz Batzar Nagusietan eratutako
ponentziatik abiatuta, eta ikuspuntu berriak
txertatzeko xedez adituekin eta herri entitateekin
partaidetza prozesu bat burutu eta gero,  arau
berriaren idazketa teknikoari ekin diogu, ondoren
Batzar Nagusietan izapidetu eta  onar dezaten.

Partaidetza programan aurreikusitako partaidetza
prozesuak eta foru departamentuek sustatutako
ekimenak aurrera eramatea.

Herritarren proposamenak jasotzea, proposamen
horiek jakinaraztea eta aurrekontuen proiektuan
txertatzea eta, ondoren, prozesuan parte hartu
dutenei emaitzen berri ematea.

Herritar antolatuak,
Herritar ez antolatuak,
Beste administrazioak,
Teknikariak

( % 5,56 )6. Emaitza elkarrekin kudeatu:
kogestioa Sistematizazio fitxak partekatzen

Herritar antolatuak,
Herritar ez antolatuak,
Beste administrazioak,
Teknikariak
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PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2017 2018
2019 2020 2021 2022 eta

hurrengoak/
 2022 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)

Guztira /
Total

380.631,00 384.164,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

562.423,00 617.423,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

177.887,00 340.000,00 250.000,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

250.000,004.

KONTINGENTZIETARAKO ETA
BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

1.120.941,00 1.341.587,00 250.000,00 250.000,00

30.000,00 30.000,00INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

30.000,00 30.000,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 250.000,001.371.587,001.150.941,00 250.000,00
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Planen zenbateko osoa, kapituluka /
 Total planes/capitulos

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Ordainketa kredituak /
Créditos de pago

Guztira /
Total

Datozen urteetako gastuak /
Gastos futuros

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

300.310,12 83.853,88 300.310,12 83.853,881. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

577.923,00 39.500,00 577.923,00 39.500,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

340.000,00 250.000,00 590.000,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

1.218.233,12 250.000,00123.353,88Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

1.468.233,12 123.353,88

30.000,00 30.000,006. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

30.000,00Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

30.000,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

250.000,00123.353,88 123.353,881.498.233,12Guztira / Total 1.248.233,12
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Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos 2017 2018 Gastuari lotutakoak /
Afectados a gasto

1. ZUZENEKO ZERGAK/
IMPUESTOS DIRECTOS

2. ZEHARKAKO ZERGAK/
IMPUESTOS INDIRECTOS

3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/
TASAS Y OTROS INGRESOS

4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. ONDARE SARRERAK/
INGRESOS PATRIMONIALES

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/

ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total


