
Kontu Orokorra 2019

Programaren datu orokorrak

100 - Errepideen Eraikuntza eta Hobekuntza / Construcción y Mejora de Carreteras

Departamentua:

Atala:

Programa:

Funtzionala:

30 - Bidegi, S.A.

3010 - Bidegi, S.A.

100 - Errepideen Eraikuntza eta Hobekuntza
453 - Errepideak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako AP-8/AP-1 autobideen, beren instalazioen eta azpiegitura horiekin erlazionatutako jatorriko zerbitzuen
(zerbitzuguneak eta garraio zentroak) mantenu, kontserbazio eta ustiapena egiten dugu, hobekuntza beharren
identifikazioa eginez eta kasuan kasu behar diren zerbitzuak azpikontratatuz, kudeatuz eta egindako lana
gainbegiratuz. Honekin guztiarekin lortu nahi dena da AP-8/AP-1 autobideen erabilpen segurua eta erosoa
bermatzea.

Nori zuzendua:

Bidegiri adskribaturiko autobideen erabiltzaileak.

 Ezohiko Kontserbazio Bost Urteko Plana gauzatu.
 Ustiapen, mantenu eta kontserbazio planaren jarraipena burutzea.
 Erabiltzaileari arretaren etengabeko optimizazioa.
 Finantza betebeharrak betetzea.
 Inbertsio estrategikoak gauzatzea.

AP-8/AP-1, A-15/N-1 eta A-636 autobideek Gipuzkoako goi-mailako errepidea osatzen dute eta aldi berean Europar
ibilbideko sarearen partaide dira.

2019ko ekitaldiari dagokionez, bilakaera ondorengoa izan da:

Eguneko Batezbesteko Intentsitatea (EBBI):
AP-8: 33.626
AP-1: 17.806

Datuak kanonagatik diru-sarrera garbiei eta deskontuei dagokienez:
Diru sarrerak (AP-8/AP-1): 135.082.457 €
Deskontuak (AP-8/AP-1): 26.517.940 €
AT SISTEMA: 10.170.193 €

AP-8/AP-1 autobideetako azpiegituren mantenu eta ohiko kontserbazio lanez arduratzen den operadorearen kostea
2019an 35.962.750 €-koa izan da.

2019an exekutaturiko inbertsio aipagarriak ondorengoak dira:
 GI-632 errepidearen saihesbidearen Antzuola-Bergara tartea. 2019ko martxoaren 26an ireki zen zirkulaziorako tarte
berri hori. GI-632 korridoreak A-636 izena hartu du
 Aritzetako partekatze-aparkalekua egokitu eta handitzea. Obra 2019ko martxoan amaitu zen.
  Irungo lotune berria AP-8 autobidearekin. Lanak 2019ko urtarrilaren 29an hasi ziren eta tartea 2020ko martxoaren
18an ireki dute.
 AP-8 autobidean Garraio Zentro Integrala eraikitzea. Lanak 2019ko irailean hasi ziren eta 2021aren amaieran
amaituta egotea aurreikusten da.

Finantza maileguei dagokienez, 2019ko abenduaren  31n amortizatzeko dagoen zenbatekoa 673.765.446 € da.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):
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Giza baliabideak, baliabide ekonomikoak, baliabideko teknologikoak eta aholkularitza teknikoa.
Gipuzkoako ahalmen handiko bide sareko azpiegitura; Gestio tresnak.

Ustiapen eta ezohiko kontserbazio planaren idazketa.
Planen garapena: proiektu eta lanak aurrera eramateko azpi-kontratazioak egin eta gainbegiratu.
Aurrekontua definitu: gastua, inbertsioak.... horretarako beharrezko aurreikuspenak egin (trafikoen, diruzaintzaren....
aurreikuspena, esate baterako).

2. Garatu beharreko

Bide-sare egokiak, ordainetarako sistema berritzaileak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Programaren arau esparrua:

- Ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Arau-emailea, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauren testu bateratua
onartzekoa.
- Bidegiren eraketaren 43/2002 Foru Dekretua.
- 7/2002 Foru Araua.
- Administrazio publikoko arautegi orokorra

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Gipuzkoako biribilgunea

Urteko helburua: Gipuzkoako errotonda amaitzea

Proiektu estrategikoa:

Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekiteaHelburu estrategikoa:

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

2019-ko
Aurreikuspena

2019-ko
Erreala

Agintaldiko
helburua

100,00Ehunekoa 100,00Antzuola   Bergara tartea amaitzea 86,20 100,00

Joera

Memoria

2015-2019 legealdirako ezarririko Gipuzkoako errotonda amaitzeko helburu estrategikoari dagokionez, Antzuola-Bergara
tartea amaitzeko lanak, 2019 amaieran, %100ean exekutatuak daude. 2019ko martxoaren 26an ireki zen zirkulaziorako
eta Beasain-Bergara korridorea A-636  deitzera pasatu da.
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Memoria

Helburu hau lortzeko, foru sozietateko departamentuetan, lan hauek planifikazioaren arabera amaitzeko burutu
beharreko ekintzak aurrera eraman dira.
Aurrekontuan aurreikusiriko zenbatekoa areagotua izan da exekuzioan, lanen zertifikazioen erritmoaren gerorapena dela
eta (2018 urtean zertifikatzea aurreikusitakoaren zenbateko bat 2019 urtera geroratu izanagatik, alegia).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

GI-632 errepidearen Antzuola-Bergara tartea lizitatzea eta eraikitzea

1. Jarduketa ildoa:

Aurreratze
gradua

Hasierako
aurrekontua

Gauzatzea Sarrera lotua

12.057.927,738.735.483,93Jarduketa ildoa, guztira

100,00Antzuola Bergara eraikuntza
proiektua egitea (Bidegi)

8.735.483,93
1.1 Ekintza

12.057.927,73

Ordainketa kredituak

Gipuzkoako biribilgunea

Urteko helburua: BIDEGI foru sozietaterako eta garapen teknologikoetarako plan ekonomiko-
finantzarioa finkatzea

Proiektu estrategikoa:

Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekiteaHelburu estrategikoa:

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

2019-ko
Aurreikuspena

2019-ko
Erreala

Agintaldiko
helburua

EzBai/Ez BaiZorra/EBITDA = 7,68 ratioa lortzea,
egungo 11,85etik abiatuta

Bai Bai

7,05Kopurua 6,78Zorra/Ebitda ratioaren bidez
zehaztutako finantza
apalankamenduaren indizea

0,00 7,09

Joera
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Memoria

1. Garapen Hitzarmen Espezifikoari dagokionez, BIDEGI Foru Sozietatearen Zorra/EBITDA ratioa 2020ko ekitaldian
%7,09 izan da. 2016ko ekitaldian %9,80 izan zen; 2017an %8,76; eta 2018an %8,19. Horrenbestez, ratioa aurreko
ekitaldiari dagokionez %13,35an murriztu da, foru sozietatearen egoera ekonomiko-finantzarioa egonkortuz.
Helburu hori lortu ahal izateko, foru sozietateak hainbat jarduera jarri ditu martxan: erabiltzaileari eskaintzen den arreta
zerbitzua hoberena izateko ekintzak burutzen dira, sozietatearen jardueran baliabide teknologiko berritzaileak barneratu
dira,  sozietatearen zorpetze maila eta karga finantzarioa murritzeko ekintzak burutu dira  Esate baterako, 2019an
kontratu bidezko derrigorrezko zenbatekoaz gain, 8.000.000 € gehiago itzuli dira, honela foru sozietatean zorpetze maila
murriztuz. Aipatu ere, helburu honi loturiko 2019ko aurrekontuaren partidan 15.000.000 €ko borondatezko amortizazioa
egitea aurreikusi zela, eta beraz, hortik aurrekontuaren exekuzioan 7.000.000 € gutxiago adieraztea. Gainontzean,
aurrekontuan jasotako zenbatekoaren eta exekutatutakoaren arteko diferentzia, interes-tasan izaten diren aldaketei
dagokio.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

Plan ekonomiko finantzarioa modu eraginkorrean kudeatzea

1. Jarduketa ildoa:

Aurreratze
gradua

Hasierako
aurrekontua

Gauzatzea Sarrera lotua

76.322.664,3186.533.488,48Jarduketa ildoa, guztira

100,00Zorra/Ebitda ratioaren murrizpena 86.533.488,48
1.1 Ekintza

76.322.664,31

Ordainketa kredituak

Entitatearen jarduketa operatiboa
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Urteko helburua: Azpiegitura egoera efizientean mantendu eta erabiltzaileari zerbitzu hoberena
eskaintzeko beharrezko inbertsioak burutzea

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

2019-ko
Aurreikuspena

2019-ko
Erreala

Agintaldiko
helburua

100,00Ehunekoa 100,00Urteko aurreikusiriko inbertsioak
burutu

0,00 100,00

Joera

Memoria

Helburu honekin lotuta 2019ko aurrekontuetan jasotako zenbatekoaren %43,30 exekutatu da. Hala ere, jasotako
inbertsio guztiak martxan daude, soilik exekuzioan eginiko aurreikuspena atzeratua izan dela. Inbertsio hauen barne AP-
8 autobideko Irungo lotune berria, AP-8 autobideko Garraio Zentro Integrala eta zarataren aurkako pantaila akustikoen
ezarpena aurkitzen dira. Era berean, 2018 urteko aurrekontuetan jasoak izan ziren lanetako batzuk 2019an amaitu dira
guztiz exekutatzen: AP-1 autobideko eremu batean zeuden pilaketak induskatzeko proiektuaren obrak eta Aritzetako
zerbitzuguneko partekatze-aparkalekua egokitzeko eta handitzeko obrak.
Helburu hau lortzeko, foru sozietateko departamentuetan, lan hauek gauzatzeko burutu beharreko ekintzak aurrera
eramaten dira.
Konprometitutako datozen urteetako gastuei dagokienez, aurrekontuan plangintzan jasotako zenbatekoak
kontsideratzen badira ere, exekuzioan 2019 urtearen itxieran adjudikatuta edo lizitatuta aurkitzen diren eta datozen
urteetan exekutatzekoak diren zenbatekoak adierazten dira. Aurrekontua egiterakoan, aipaturiko inbertsioen exekuzioa
2019 urterako maila handiagoan aurreikusi zenez, ondorengo urteetarako partidan zenbateko txikiagoa jaso zen. Hortik
2019rako exekuzioan aurreikusitakoa baino zenbateko txikiagoa burutu izana, eta, aldiz, konprometituriko gastuetan
aurreikusirikoa baino zenbatekoa handiagoa jasotzea exekuzioan. Esate baterako, 2019 urtearen itxieran, AP-8
autobideko Irungo lotune berriarekin eta  AP-8 autobideko Garraio Zentro Integralarekin erlazionaturiko kontratuen
exekuzioari dagokionez, aurreikusi baino zenbateko handiagoa jaso da 2020an exekutatzeko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Azpiegitura egoera efizientean mantendu eta erabiltzaileari zerbitzu hoberena eskaintzeko beharrezko inbertsioak
burutzea

1. Jarduketa ildoa:

Aurreratze
gradua

Hasierako
aurrekontua

Gauzatzea Sarrera lotua

8.709.275,8318.969.825,07Jarduketa ildoa, guztira

100,00Azpiegitura egoera efizientean
mantendu eta erabiltzaileari
zerbitzu hoberena eskaintzeko
beharrezko inbertsioak burutzea

18.969.825,07
1.1 Ekintza

8.709.275,83

Ordainketa kredituak

Hasierako
datozen

urteetako
gastuak

Konprometituta
ko datozen
urteetako
gastuak

10.221.956,583.741.139,00Jarduketa ildoa, guztira

Azpiegitura egoera efizientean
mantendu eta erabiltzaileari
zerbitzu hoberena eskaintzeko
beharrezko inbertsioak burutzea

3.741.139,00
1.1 Ekintza

10.221.956,58

Datozen urteetako gastuak

Urteko helburua: N-1 eta A-15 errepideetan kobrura loturiko zatien ustiapena, kudeaketa, mantenua
eta kontserbazioa

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

2019-ko
Aurreikuspena

2019-ko
Erreala

Agintaldiko
helburua

100,00Kopurua 100,00N-1 eta A-15 errepideetan kobrura
loturiko zatien ustiapena,
kudeaketa, mantenua eta
kontserbazioa

0,00 100,00

Joera
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Memoria

N-1 eta A-15 errepideetan kobrura loturiko zatien ustiapena, kudeaketa, mantenua eta kontserbazioari dagokionez, bere
osotasunean burutu da, kobrantza-sistemaren kudeaketa eta mantenuaren kostua aurreikusitakoaren %53,96a, kobrura
loturiko errepide zatien ohiko mantenu eta kontserbazioaren kostua aurreikusitakoa, errepide zati hauetako argi-
indarraren kontsumoaren kostua aurreikusitakoaren %59,97a eta ez-ohiko mantenurako lanen kostua aurreikusitakoaren
%35,91a izan delarik. Bestalde, 3. Garapen Hitzarmen Espezifikoa  Gipuzkoako A-15 eta N-1 gaitasun handiko
errepideen tarte jakin batzuetan salgaiak garraiatzeko ibilgailu astunak erabiltzeagatiko kanonaren erregulazio berrira
egokitzeko instalatu beharreko kobrantza-sistema berrien inbertsioa, 2018 urterako aurrekontuan jasoa izan zena,
2019an exekutatua izan da  3.465.477,36 €ko kostuarekin.
Helburu hau lortzeko, foru sozietateko departamentuetan, lan hauek gauzatzeko burutu beharreko ekintzak aurrera
eramaten dira.
Konprometitutako datozen urteetako gastuei dagokienez, nahiz eta 2019ko aurrekontua aurkeztean ohiko mantentze,
kontserbazio eta operaziorako kontratuan jasotako gastua hurrengo urteetako konprometituriko gastuetan kontuan hartu
zen, konprometitutako datozen urteetako gastuen exekuzioa adieraztean ez da kontuan izan. Honen arrazoia zera da,
2019 urtean zehar irizpidea aldatu izana; jada ez da etorkizuneko gastutzat hartzen (konpromiso-kreditua), urtero
errepikatzen den gastu arrunta baita (nahiz eta dagoeneko hainbat urteetarako kontratu bidez adjudikatua egon), eta ez
jarduketa jakin bat gauzatzea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

N-1 eta A-15 errepideetan kobrura loturiko zatien ustiapena, kudeaketa, mantenua eta kontserbazioa

1. Jarduketa ildoa:

Aurreratze
gradua

Hasierako
aurrekontua

Gauzatzea Sarrera lotua

8.598.754,888.034.487,76Jarduketa ildoa, guztira

100,00N-1 eta A-15 errepideetan kobrura
loturiko zatien ustiapena,
kudeaketa, mantenua eta
kontserbazioa

8.034.487,76
1.1 Ekintza

8.598.754,88

Ordainketa kredituak
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Urteko helburua: Azpiegiturak egoera efizientean mantentzea, mententze kontratuetan jasotako
zerbitzu mailak betetzera

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

2019-ko
Aurreikuspena

2019-ko
Erreala

Agintaldiko
helburua

100,00Ehunekoa 100,00Urteko Ustiapen Planeko
aurrekontuaren eta benetan
exekutatuaren arteko erlazioa

0,00 100,00

Joera

Memoria

2019an ustiapen plana bete da.
Helburu hau lortzeko burutzen den jarduerari dagokionez, urteko ustiapen planaren jarraipena ahalik eta zorrotzena
izatean lan egiten da.
Konprometitutako datozen urteetako gastuei dagokienez, nahiz eta 2019ko aurrekontua aurkeztean ohiko mantentze,
kontserbazio eta operaziorako kontratuan jasotako gastua hurrengo urteetako konprometituriko gastuetan kontuan hartu
zen, konprometitutako datozen urteetako gastuen exekuzioa adieraztean ez da kontuan izan. Honen arrazoia zera da,
2019 urtean zehar irizpidea aldatu izana; jada ez da etorkizuneko gastutzat hartzen (konpromiso-kreditua), urtero
errepikatzen den gastu arrunta baita (nahiz eta dagoeneko hainbat urteetarako kontratu bidez adjudikatua egon), eta ez
jarduketa jakin bat gauzatzea.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

AP-1/AP-8 autobideetako 2019 urteko ustiapen planaren garapena

1. Jarduketa ildoa:

Aurreratze
gradua

Hasierako
aurrekontua

Gauzatzea Sarrera lotua

38.141.129,8436.883.367,22Jarduketa ildoa, guztira

Ordainketa kredituak
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Aurreratze
gradua

Hasierako
aurrekontua

Gauzatzea Sarrera lotua

100,00AP-1/AP-8 autobideetako 2019
urteko ustiapen planaren garapena

36.883.367,22
1.1 Ekintza

38.141.129,84

Urteko helburua: 2016-2020 urteen artean, AP-8/AP-1 autobideetan, aparteko berrinbertsioaren bost
urteko plangintzaren betetzea

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

2019-ko
Aurreikuspena

2019-ko
Erreala

Agintaldiko
helburua

100,00Ehunekoa 100,002016-2019 epealdirako
aurreikusitako CAPEX metatuaren
eta legegintzaldian zehar
errealitatean burututakoaren arteko
erlazioa

0,00 87,40

Joera

Memoria

2016, 2017, 2018 eta 2019 urteetarako hurrenez hurren AP-8/AP-1 autobideetan burutu beharreko aparteko
berrinbertsioen plangintzan aurreikusitako zenbatekoei dagokionez, plangintzak 4 urte hauetarako jasotako
zenbatekoaren %87,40a konprometitua dago 2019 urtearen itxieran.
Helburu hau lortzeko, foru sozietateko departamentuetan, lan hauek gauzatzeko burutu beharreko ekintzak aurrera
eramaten dira.
Aurrekontuaren exekuzioari dagokionez, 2019rako aurreikusitakoaren eta exekutatukoaren arteko aldea zertifikazioen
erritmoan izandako diferentziei dagokie. Aldiz, konprometitutako datozen urteetako gastuei dagokienez, aurrekontuan
plangintzan jasotako zenbatekoak kontsideratzen badira ere, exekuzioan 2019 urtearen itxieran adjudikatuta edo
lizitatuta aurkitzen diren eta datozen urteetan exekutatzekoak diren zenbatekoak adierazten dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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2016-2020 urteen artean, AP-8/AP-1 autobideetan, aparteko berrinbertsioaren bost urteko plangintzaren betetzea

1. Jarduketa ildoa:

Aurreratze
gradua

Hasierako
aurrekontua

Gauzatzea Sarrera lotua

10.378.924,1812.358.669,54Jarduketa ildoa, guztira

100,00AP-8/AP-1 autobideetako aparteko
kontserbazioan berrinbertsioa

12.358.669,54
1.1 Ekintza

10.378.924,18

Ordainketa kredituak

Hasierako
datozen

urteetako
gastuak

Konprometituta
ko datozen
urteetako
gastuak

8.848.444,0439.120.505,21Jarduketa ildoa, guztira

AP-8/AP-1 autobideetako aparteko
kontserbazioan berrinbertsioa

39.120.505,21
1.1 Ekintza

8.848.444,04

Datozen urteetako gastuak
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GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Txikia

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Berdintasuna bultzatzen duten jarduerak aurrera eraman dira kontratuen esleipenetan, esate baterako.

Beharraren eboluzioa:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea
Aurreratze
gradua

( % 100,00 )
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia
txertatu.

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

100,00
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: 2.426.002,64 ( % 1,57 )
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Bai enpresako barne-komunikazioan zein kanpoko eragileekin izandako harremanetan euskararen erabilera bultzatu
da.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren eboluzioa:

Kuantifikazioa: ( % 1,57 )2.426.002,64

Kategoria Kategoria % Nola
Aurreratze
gradua

( % 100,00 )
5.2. Hornitzaileak (finantzaerakundeak, produktu-
eta zerbitzu-hornitzaileak...)

Azterlanak eta auditoretzak  burutuko
dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz
irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak
elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako
enpresek.

100,00



2019ko Kontu Orokorra / Cuenta General 2019

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak
Capítulos gastos

Hasierako aurrekontua
 Ppto Inicial

Gauzatzea
 Ejecución

Gauzatze %
 % Ejecución

1. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.579.045,00 1.390.400,68 88,05

2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

58.517.755,00 53.444.987,80 91,33

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

28.241.318,00 27.850.769,36 98,62

4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

93,60Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

88.338.118,00 82.686.157,84

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

6. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

27.705.309,00 23.050.623,98 83,20

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

83,20Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

27.705.309,00 23.050.623,98

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

55.471.895,00 48.471.894,95 87,38

87,38Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

55.471.895,00 48.471.894,95

Guztira / Total 154.208.676,77 89,91171.515.322,00



2019ko Kontu Orokorra / Cuenta General 2019

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak
Capítulos gastos

Hasierako datozen
urteetako gastuak
 Gastos Futuros

iniciales

Konprometitutako
datozen urteetako

gastuak
 Gastos futuros
comprometidos

Konprometitutako
datozen urteetako

gastu %
 % gastos futuros
comprometidos

1. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

164.273.212,00 8.848.444,04 5,39

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

5,398.848.444,04Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

164.273.212,00

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

6. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

3.741.139,00 10.221.956,58 273,23

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

273,2310.221.956,58Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

3.741.139,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 11,3519.070.400,62168.014.351,00



2019ko Kontu Orokorra / Cuenta General 2019

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka
Total planes/capitulos

Estrategikoa
Estratégico

Operatiboa
Operativo

Estrategikoa
Estratégico

Ordainketa kredituak
Créditos de pago

Operatiboa
Operativo

Datozen urteetako gastuak
Gastos Futuros

235.811,96 1.154.588,721. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

448.937,90 52.996.049,91 8.848.444,042. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

27.850.769,363. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

28.535.519,22 8.848.444,0454.150.638,63Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

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

11.373.177,87 11.677.446,10 10.221.956,586. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

11.373.177,87Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

11.677.446,10 10.221.956,58

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

48.471.894,959. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

48.471.894,95Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

65.828.084,73 19.070.400,62Guztira / Total 88.380.592,04

Gauzatze gradua / Grado de ejecución: % 51,53 38,38 11,35



2019ko Kontu Orokorra / Cuenta General 2019

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren kapituluak
Capítulos de ingresos

Hasierako
aurrekontua
 Ppto Inicial

Gauzatze
 Ejecución

Gauzatze %
 % Ejecución

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

154.853.917,91158.393.859,00 97,77

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

158.393.859,00 154.853.917,91 97,77

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

13.121.463,00

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

13.121.463,00

Guztira / Total 171.515.322,00 154.853.917,91 90,29




