
2020ko aurrekontua

03 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

341 - Kirolaren sustapena
Programa:

Departamentua:
0340 - Kirol Zuzendaritza Nagusia
400 - Kirolaren sustapena

Funtzionala:

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Atala:

Nori zuzendua:

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Barne langileak. Baliabide ekonomikoak. Azpiegiturak. Laguntza teknikoak.

Sarea hobetzea eta indartzea tokiko kirol eragileekin, GFAren aliatu estrategiko gisa/Eskola kiroleko programak
prestatu, onartu eta gauzatzea/Kirol polit ikak garatzea, jardunbide egokietarako gidaliburuak eta
eskuliburuak/Jarduera f isikoa sustatzeko osagai anitzeko programak gauzatzea.

Jarduera fisikoa sustatzeko programak/Komunikazio-sentsibilizazio kanpainak/Kirol ekipamenduen plana. Kirol eredu
iraunkorra, kohesionatua eta lurraldearekin arduratsua gizarte eta ekonomia aldetik/Inpaktu sozial eta ekonomikoa eta
Gipuzkoa mapan kokatzea lurraldean izaten diren kirol ekitaldien inguruan / Kirol eredu bidezkoa, kontuan hartuz
gizarte inklusioa, genero berdintasuna eta dibertsitate funtzionala

Aditu guztiek Gipuzkoako biztanleriak jarduera fisikoa modu erregularrean eta maila altuan egiten duela pentsatzen
duten arren, eta bertako kirol tradizioa aspaldikoa eta zabala den arren, egia da era berean biztanleriaren sektore
handi batzuk jarduera fisikoaren maila apaletan mugitzen direla oraindik ere. Biztanleria ez-aktiboaren indizea % 20tik
azpiko mailetara jaitsi duten herrialde europarrak dira Gipuzkoako gizartearen erreferentzia nagusia, jarduera
fisikoaren praktikari dagokionez. 2018ko Euskal Osasun Inkestak erakusten duenez, Gipuzkoan emakumeen %
32,1ak eta 16 urtetik gorako gizonezkoen % 34,1ek ez du lortzen jarduera fisikoko maila moderaturik ere.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Jarduera fisikoa eta kirola egiteko erraztasuna eta lotura Gipuzkoar guztien eskura jartzearen ardura dugun
Gipuzkoako antolakuntza gara, eta  gure helburua da herritarrei konfiantza ematea, toki entitateei, klubei, federazioei
eta gainerako Gipuzkoako antolakuntzei laguntza eta koordinazioa eskaintzea, kirolean hasteko bermeak ezartzea,
jarduera fisikoa egiteko aukerak sortzea, eta gure gizartearen erronka nagusiak konpontzen laguntzea, bereziki
beharrik handiena duten taldeei arreta berezia emanez.

o	Kirolik egiten ez dutenen artean kirola sustatu
o	Kirolariei lagundu
o	Berdintasunaren ikuspegitik kirol parekatuagoa lortu
o	Gizarte kohesioa indartu
o	Gipuzkoa bidezkoago bat erai
o	Gipuzkoako udalekin hitzartutako lehentasunezko esku-hartze eremuak dira hauek: jarduera fisikoa bultzatzea
haurren (0-8) eta nerabeen artean; lan bizitza eta familia zaintza bateragarri egitea kirol ohiturarekin; eta zahartze
aktiboa

Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoako populazioa/tokiko entitateak/Gipuzkoako federazioak/kirol klubak/ikastetxeak/entitate publikoak eta
pribatuak, beste sektore batzuetakoak (Osasuna, ongizatea, berdintasuna, hirigintza, gazteria...)

Lehentasunezko populazio taldeak: haurren (0-8) eta nerabeen artean; lan bizitza eta familia zaintza bateragarri
egitea kirol ohiturarekin; eta zahartze aktiboa.

Finalista
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Programaren arau esparrua:

kirolera iristean/Kirolean unibertsalki hastea eskola adineko heziketa programen bitartez/Kirol espazioen antolaketa
orekatua.

27/1983 Legea, 1983ko azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta Lurralde Historikoetako
Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzkoa / 14/1998 Legea, 1998ko ekainaren 11koa, Euskadiko kirolarena /
125/2008 Dekretua, 2008ko uztailaren 1ekoa, Eskola Kirolari buruzkoa / 337/1994 Dekretua, 1994ko uztailaren 28koa,
Eskola Kirola arautzen duen dekretua aldatzeari buruzkoa / 16/2006 Dekretua, 2006ko urtarrilaren 31koa, Euskadiko
Kirol Federazioena.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Ariketa fisikoa Gipuzkoako herritarren artean zabaltzea

Populazio inaktiboaren artean jarduera fisikoa sustaztzeko politikak eta ekimenak garatzea.
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/31231.049,24 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2020/12/310-8 urtetakoak.Jolas libreko
programak dinamizatzea

65.186,98 2020/01/01
1.1 Ekintza

2020/12/31Populazio inaktiboaren artean
jarduera fisikoa sustaztzeko
politikak eta ekimenak garatzea.

10.643,71 2020/01/01
1.2 Ekintza

2020/12/31Bateragarritasuna. Kirol
zerbitzuak bateragarriak izateko
politikak garatu. Gipuzkoako
kanpaina

10.643,71 2020/01/01
1.3 Ekintza

2020/12/31Populazio inaktiboaren artean
jarduera fisikoa sustaztzeko
politikak eta ekimenak garatzea.

110.643,71 2020/01/01
1.4 Ekintza

2020/12/31Beste eragileen ekimenetan
elkarlanean aritu. D'Elikatuz

12.643,71 2020/09/01
1.5 Ekintza

2020/12/31KOZ-en garapena Gipuzkoan . 10.643,71 2020/01/01
1.6 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

28,0031,00Ehunekoa 32,0032,00Jarduera fisikoa erregularki egiten
ez duten gipuzkoar helduak

<=

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/31Tokiko Mugiment sareen
dinamizazioa

10.643,71 2020/01/01
1.7 Ekintza

Urteko helburua: Kirola eskola adinean unibertsalizatzea

Eskola kiroleko programa garatzea
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/312.032.336,68 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2020/12/31Eskola kiroleko programaren
jarduera eskaintza

21.287,42 2020/01/01
1.1 Ekintza

2020/12/31Eskola kiroleko programaren
kudeaketa ekonomikoa

2.000.405,55 2020/01/01
1.2 Ekintza

2020/12/31Eskola kiroleko programatik
kanpo garatzen diren beste
jardueren kudeaketa

10.643,71 2020/05/29
1.3 Ekintza

Eskola kiroleko programaren koordinazioa eta hobekuntza
2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/31302.218,55 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2020/12/31Eskola kirolaren alorreko beste
eragileekin koordinazioa

10.643,71 2020/05/29
2.1 Ekintza

2020/12/31Eskola kirolako programaren
hobekuntza eta E2 egitasmoa.

10.643,71 2020/05/29
2.2 Ekintza

2020/12/31Eskola kiroleko programan EK
Inklusiboa eta EK Egokitua
txertatu

259.643,71 2020/01/01
2.3 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

35.000,0035.000,00Kopurua 35.000,0033.900,00Eskola kiroleko programan parte
hartzen duten ikasleak

>=

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/31RGI laguntza txertatzea (Eskola
Kiroleko diru -laguntzetan

10.643,71 2020/01/01
2.4 Ekintza

2020/12/31Aniztasuneko bizikidetzarako foru
plana EK programan txertatu

10.643,71 2020/01/01
2.5 Ekintza

Urteko helburua: Aurrerabideren oinarrizko ardatzen garapena Kirol Zerbitzuanekuntza

Aurrerabide kudeaketa eredu aurreratua ezartzea
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/31116.306,22 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2020/12/31Barneko prozedurak zehaztu eta
hobetu

19.738,24 2020/01/01
1.1 Ekintza

2020/12/31Lanpostu bakoitzeko
prestakuntza beharrak aztertu

9.869,12 2020/01/01
1.2 Ekintza

2020/12/31Langile berriak harrerako
metodologia izan

19.738,24 2020/01/01
1.3 Ekintza

2020/12/31Berrikuntza sustatuko duen
interbentzioa garatu

9.869,12 2020/01/01
1.4 Ekintza

2020/12/31Kirol eragile eraginkorrenak
aztertu eta elkarlanerako loturak
sortu: Udalak eta eskola kiroleko
tokiko egiturak

13.742,07 2020/01/01
1.5 Ekintza

2020/12/31Zerbitzuen galdetegiak ezarri eta
asetze maila ebaluatu eta
adierazlean identifikatu

23.611,19 2020/01/01
1.6 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

10,008,00Kopurua 8,002,00Aurrerabide programaren
garapenerako urteko ekintzak

=

BaiBaiBai/Ez EzEzGipuzkoako kirolaren datu
nagusiei buruzko txostenaren
argitalpena

>=

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/31Barneko antolaketa zehaztu.
Erreminta lagungarriak.

9.869,12 2020/01/14
1.7 Ekintza

2020/12/31Kirol eragile eraginkorrenak
aztertu eta elkarlanerako loturak
sortu: Gizarte politikak-
Bizikidetzarako eta Giza
Eskubideak Zuzendaritza -Beste
batzuk aldundikoak-EHU-
Mugikortasuna

9.869,12 2020/01/01
1.8 Ekintza

Kirol zerbitzuko datu bilketa eta bere kudeaketa aztertu eta hobetu
2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/31148.237,35 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2020/12/31Datuak jaso eta eskeintzeko
plataforma. Diseinua eta
garapena

85.149,68 2020/05/30
2.1 Ekintza

2020/12/31Datuak jaso eta eskeintzeko
plataforma. Diseinua eta
garapena

23.611,19 2020/01/01
2.2 Ekintza

2020/12/31Big data bidez datuak bildu eta
hornitu

19.738,24 2020/01/01
2.3 Ekintza

2020/12/31KZetako datuak eta Inmigrazioko
datuak Ikuspegi Behatokitik.

19.738,24 2020/01/01
2.4 Ekintza

Urteko helburua: Kirol antolatuaren aldeko egitura indartu

Federazioen bitartez garatu beharreko funtzio publikoak
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

80.000,0078.675,00Kopurua 83.817,0077.675,00Gipuzkoako Kirol Federazioek
tramitatutako lizentzia federatuen
eta jolas kirol txartelen kopurua
urteko

>=

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

37.250,00 2021/12/314.509.683,08 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2021/12/31Kirol federazioei oinarrizko
zerbitzuak eman. Afedegi.

158.869,12 2020/01/01
1.1 Ekintza

37.250,00

2020/12/31Kirol federazioen funtzio
publikoen programa adostu eta
finantzatu

1.161.652,01 2020/01/01
1.2 Ekintza

2020/12/31Federazioetarako aholkularitza 19.738,24 2020/01/01
1.3 Ekintza

2020/12/31Federazioen egoitzaren
kudeaketa. Kirol Etxea.

3.169.423,71 2020/01/01
1.4 Ekintza

Gipuzkoako klubak indartzea.
2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2.360.000,00 2022/12/312.620.961,32 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2021/12/31Gipuzkoako Futboleko ereduaren
garapena

10.643,71 2020/01/01
2.1 Ekintza

2020/12/31Bikainki - Club de clubes
ereduaren garapena.

24.586,33 2020/01/01
2.2 Ekintza

2022/12/31Klubek kirol ekimenak eta
jarduerak garatzeko laguntza
eman

2.585.731,28 2020/01/01
2.3 Ekintza

2.360.000,00

PENDIENTE
3. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/31254.542,32 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2020/12/31Eskualde bulegoen bidez
laguntza eman

202.287,42 2020/01/01
3.1 Ekintza

2020/12/313k prestakuntza programa 28.643,71 2020/01/01
3.2 Ekintza

2020/12/31Klubekin harremanak indartu 9.869,12 2020/01/01
3.3 Ekintza
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/31Kirol ekitaldien antolatzaileen
beharraz aztertu eta bideratu.

13.742,07 2020/01/01
3.4 Ekintza

Urteko helburua: Gipuzkoa ariketa fisikoa egiteko toki bihurtzea

Garapena eta Gipuzkoako kiroletako hornikuntzarako maparen hobekuntza
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/314.380.120,19 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2020/12/31Kirol Ekipamendu Planaren
garapena

3.774.738,24 2020/01/01
1.1 Ekintza

2020/12/31Bestelako kirol instalazioak
berritu eta garatzeko laguntzak.
Udalerri txikientzako laguntzak.

560.643,71 2020/01/01
1.2 Ekintza

2020/12/31Udalentzako aholkularitza Kirol
ekipamenduetan

9.869,12 2020/01/01
1.3 Ekintza

2020/12/31Eskalada eskolak 34.869,12 2020/01/01
1.4 Ekintza

Hirigintza aktiboaren sustapena
2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/3129.607,36 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2020/12/31Espazioaren erablera aktiboa
sustatzea

9.869,12 2020/01/01
2.1 Ekintza

2020/12/31Kirol ekipamenduen Lurralde
Plan Sektoriala garatzea

9.869,12 2020/01/01
2.2 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

80,0010,00Kopurua 10,0022,00Ekipamendu planaren bitartez
finantzatutako kirol instalazioren
kopurua urteko

>=

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/31Anoetako kirol gunearen diseinu-
kudeaketa

9.869,12 2020/01/14
2.3 Ekintza

Kirol zerbitzuko instalazioen kudeaketa
3. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/31936.145,60 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2020/12/31Txuri Urdin izotz jauregiaren
kudeaketa

138.744,12 2020/01/01
3.1 Ekintza

2020/12/31Kirol zerbitzuko instalazioen
mantenua eta obren koordinazioa

267.794,12 2020/01/01
3.2 Ekintza

2020/12/31Kirol Etxea eta Erreginaren etxola
instalazioaren kudeaketa

9.869,12 2020/01/01
3.3 Ekintza

2020/12/31Txuri Urdinen inbertsioak:
aldagelak, igogailua.

319.869,12 2020/01/01
3.4 Ekintza

2020/12/31Kirol etxean inbertsioak: office,
sarrera sistema, hobekuntzak

199.869,12 2020/01/01
3.5 Ekintza

Urteko helburua: Gipuzkoako kirolean ekitate handiagoa lortzea

Landa eremuko jarduera fisikoako politikak garatu.
1. Jarduketa ildoa:

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

700,00700,00Kopurua 700,00765,00Urteko kirol egokituko lizentziak =

30,0032,00Ehunekoa 34,0034,00Gipuzkoako emakumezko
populazio heldu inaktiboa (EVS)

=

43,0043,00Kopurua 45,0045,00Pobrezia egoeran dagoen
Gipuzkoako populazio heldu
inaktiboa

=

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/3113.742,07 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2020/12/31Landa eremuko jarduera
fisikoako politikak garatu.

13.742,07 2020/01/01
1.1 Ekintza

Aniztasun funtzionalerako arreta
2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/3139.607,36 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2020/12/31Hegalak Fundazio 19.869,12 2020/01/01
2.1 Ekintza

2020/12/31Sartu eta Segi estrategiak eta
programak bultzatu

9.869,12 2020/01/01
2.2 Ekintza

2020/12/31Hobesegi eta Ongisegi
estrategiak eta programak
bultzatu

9.869,12 2020/01/01
2.3 Ekintza

Kirolean emakumearen parekotasuna bultzatzea
3. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/31295.561,23 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2020/12/31Kirolean emakumearen parte
hartzea bultzatzeko ekimenak eta
programak

118.011,19 2020/01/01
3.1 Ekintza

2020/12/31Carmen Adarraga Saria 26.160,62 2020/01/01
3.2 Ekintza

2020/12/31Kirolean emakumearen
parekotasuna bultzatzea

50.665,13 2020/01/01
3.3 Ekintza

2020/12/31Emakumea eta kirola
komunikazio kanpaina

100.724,29 2020/01/01
3.4 Ekintza

Gizarte bazterkeria kirolean ekidin
4. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/3160.789,46 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2020/12/31Toki mailako bazterkeriaren
aurkako kirol  politikak bultzatu

24.610,55 2020/01/01
4.1 Ekintza

2020/12/31Kirol federatuan gizarte
bazterkeriaren aurkako ekimenak
bultzatu

23.211,43 2020/01/01
4.2 Ekintza

2020/12/31Aniztasunaren inguruan
sentsibilizazioa (udalei behintzat)

12.967,48 2020/01/01
4.3 Ekintza

Urteko helburua: Kirola, Gipuzkoako identitate ikurra

Eskola kiroleko programaren koordinazioa eta hobekuntza
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/31120.052,96 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2020/12/31Eskola kiroleko oinarriak
ezagutarazteko kanpaina

50.969,12 2020/01/01
1.1 Ekintza

2020/12/31Ze eskola kirola nahi?Haurren
parte hartzea.

9.869,12 2020/01/01
1.2 Ekintza

2020/12/31Kirol Federazioekin dauden
hitzarmenak eguneratzea

9.869,12 2020/01/01
1.3 Ekintza

2020/12/31Eskola Kiroleko tokiko eragileak
saretu (plataforma)

9.869,12 2020/01/01
1.4 Ekintza

2020/12/31Eskola Kirola eta Kirol eskolen
arteko elkarbizitza hobetuko
duten ekimenak martxan jarri

9.869,12 2020/01/01
1.5 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

560,00140,00Kopurua 143,00143,00Etorkizuneko kirolari izendatutako
kirolari kopurua/urteko

>=

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/31Banakako kirol modalitateen
erregularizazioa

9.869,12 2020/01/01
1.6 Ekintza

2020/12/31Kirol lanbideen legea
(erregularizazioa sendotu)

9.869,12 2020/01/01
1.7 Ekintza

2020/12/31Izen emate prozesua hobetzea
(banakako kiroletan eta kirol
egokitua)

9.869,12 2020/01/01
1.8 Ekintza

Etorkizuneko kirolarien detekzio eta garapena
2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/3186.346,42 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2020/12/31Etorkinuneko kirolari
gipuzkoarren hautaketa

48.516,84 2020/05/29
2.1 Ekintza

2020/12/31Etorkinuzeko kirolarientzako
zerbitzuak

27.960,46 2020/05/29
2.2 Ekintza

2020/12/31Etorkizuneko kirolarientzako
baliabide gida garatu eta sortu.

9.869,12 2020/01/01
2.3 Ekintza

Mugaz haraindiko kolaborazioko kiroletako programak
3. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/3145.276,19 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2020/12/31Bidasoa Txingudi kirol programa 21.534,12 2020/01/01
3.1 Ekintza

2020/12/31Pirinioko lurraldeen arteko
hitzarmenaren
garapena/zabalkuntza

23.742,07 2020/01/01
3.2 Ekintza

Kirol gipuzkoarraren irudiaren proiekzioa
4. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/31596.676,48 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/31Gipuzkoa Kirolak Sariak 24.738,24 2020/09/01
4.1 Ekintza

2020/12/31Kirolgi Fundazioa 9.869,12 2020/01/01
4.2 Ekintza

2020/12/31Lurraldean aparteko kirol
ekitaldiak garatzea

562.069,12 2020/01/01
4.3 Ekintza
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Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Gipuzkoan, egun, agerian da kirola eta jarduuera fisikora genero ikuspegitik dauden aldeak. 2018ko Euskal Osasun
Inkestak erakusten duenez, Gipuzkoan emakumeen % 34,1ak eta 16 urtetik gorako gizonezkoen % 30,1ek ez du
lortzen jarduera fisikoko maila moderaturik ere.
Eskola kiroleko programaren partehartze datuen aldetik, hastapeneko jardueretan antzeko mailak erakuste
da(partaideen %44a emakumezkoa da), lehiako jardueretan, aldiz, %44a.  Hala ere partaidetza datuek ez dute
generoarekin lotutako estereotipo batzuen eragina, adibidez, modalitatearen araberako izen ematearen kopuruan
azaltzen den banaketa.
Gipuzkoako kirol alorreko botere organoen osaketak erakusten duen egoera aldaketarako beharra suposatzen duen
beste adierazle bat dugu, 45 federazioetatik 11ak emakumezko lehendakaria du (24%), nazioarte mailan alderatuta
emaitza ona, baina erabakiak hartzeko organoetan emakume partaidetza baxuagoa adierazten duen adierazlea.
Emakumeen kirolaren ikustezintasuna ere kontutan hartzeko eragilea da, 2015-2016 ekitaldietan garatutako
ikerketaren arabera, komunikabideen kirol berrien %10a soilik emakumeen kiroletakoa zen.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 19,36 )
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 1.5. 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.

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

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

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

Kuantifikazioa: 1.130.573,38 ( % 6,72 )
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Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 2,05 )

Ba 8. Erreferentzia gehiago eta
bultzada-gaitasun handiagoa ematea
Foru Aldundiari erantzunkidetasun
alorrean.

Emakume gazteak kirol erreferente
bihurtu: etorkizuneko kirolari
izendatzeko erreztasunak eman.

Berdintasuneko prestakuntza
programan parte hartu duten kargu
politikoen ehunekoa, sexuaren arabera
banatuta.

 Langileen kudeaketaren esparruko
foru langileen ehunekoa, sexuaren
arabera banatuta, prestakuntza jaso
dutenena kontziliazioaren eta
erantzunkidetasunaren arloan.

( % 6,60 )

Ba 3. Gazteen garapen pertsonalean
eta profesionalean estereotipoek duten
eraginaren gaineko prestakuntza eta
sentsibilizazio ekintzak garatzea
"Gipuzkoa eredu"

Ba 3.5. Eskola kiroleko eskaintza eta
eskaera aztertzea gazteentzako
erreferentziazko eredu berrien
sustapenaren ikuspegitik, egun
dauden jardueren eskaintza
osatzeko eta aldatzeko.

Ba 3.6. Lurraldeko eskola kiroleko
entrenatzaileei berdintasunari eta
erantzunkidetasunari buruzko
prestakuntza eskaintzea,
berdintasunaren eta
erantzunkidetasunaren gaineko
eduki espezifikoak sartuta.

Hasierako adinetako haurrengan eta
beraien familiengan bizimodu aktibo
erantzunkidetsuak  sustatu.

Ikasleen datuak, sexuaren arabera
banatuak, lanbide heziketaren adar
desberdinetan.

 Ikasleen datuak, sexuaren arabera
banatuak, unibertsitateko gradu
desberdinetan.

 Partaidetza datuak, sexuaren arabera
banatuak, eskola kirolean
maskulinizatuta eta feminizatuta
dauden modalitateetan.

( % 0,73 )

Ba 4. Familia ohituren gaineko
prestakuntza eta sentsibilizazio
ekintzak garatzea, erantzunkideak ez
diren ereduak mantentzen dituzten
jarraibideak aldatzeko.

Ba 4.4. Kirol esparruan udalerriei
zuzendutako gaur egungo diru
laguntza-programa egokitzea,
familia-jarduerak eta
mendekotasuna duten pertsonei eta
zaintzaileei zuzendutako jarduerak
bultzatzeko eta indartzeko.

Pertsonen zaintzan pasatako batez
besteko denbora, sexuaren arabera
banatuta.

 Udaletan familian praktikatzeko kirol
jardueren ehunekoa.

( % 13,20 )

In 4. Emakumeen aurkako indarkeria
matxistaren fenomenoaren ezagutzan
aurrera egitea, gertatzen den esparru
guztietan eta adierazten den forma
guztietan.

In 4.1. Foru Aldundiaren
eskumeneko alorrei dagokienez
(gazteria, mugikortasuna, lurralde
oreka, giza eskubideak eta
bizikidetza, eta abar), zehaztuko
diren berariazko azterketa lerroak
garatzen hastea.

Indarkeria sexistaren fenomenoa
hobeto ezagutzeko egin diren azterketa
eta analisi kopurua.

( % 2,93 )
In 9. Berdintasunezko kirol praktika,
indarkeria sexistarik gabea, sustatzea.

In 9.3. Berdintasun klausulak
gehitzea, bereziki kaudimen
teknikoari eta emakumeen nahiz
LGTBI kolektiboen aurkako
indarkeria matxistaren prebentzioari
buruzkoak, gauzatzeko baldintzetan,
diru laguntza deialdietan eta
lankidetza arloan sinatzen diren
kontratuetan.

Indarkeria sexistaren gabeko
berdintasunezko kirol jardunaren
inguruan prestakuntza motaren bat
jaso duten eskola kiroleko alorreko
langileen kopurua.

 Berdintasunaren eta indarkeria
matxistaren prebentzioaren alorrean
kaudimen teknikoa eskatzen duten
klausulen arabera kontratatutako
entitateen ehunekoa.

 Indarkeria matxistaren
prebentzioarekin zerikusia duten
klausulak jasotzen dituzten
garapenerako lankidetzarako
hitzarmen, diru laguntza eta kontratuen
ehunekoa.
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Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 55,13 )
In 9. Berdintasunezko kirol praktika,
indarkeria sexistarik gabea, sustatzea.

In 9.1. Berdintasunean
sentsibilizatzeko eta prestatzeko
jarduerak antolatzea, Gipuzkoan
eskola kirolarekin konprometitutako
langileei eta gurasoei zuzenduta.

In 9.2. Berdintasun klausulak
gehitzea eta gero aztertzea, bereziki
kaudimen teknikoari eta gauzatzeko
baldintzei buruzkoak, lurraldean
kirol praktika sustatzeko diru
laguntzen deialdietan eta sinatzen
diren kontratuetan.

In 9.4. Sentsibilizatzeko kanpaina
efikaz eta eraginkorrak egitea,
berdintasunezko eta indarkeria
sexistarik gabeko kirol praktika
sustatzeko.

In 9.5. Berariazko programak abian
jartzea, kirolean genero
estereotipoak gainditu eta neskak
arlo horretan ahalduntzeko.

Indarkeria sexistaren gabeko
berdintasunezko kirol jardunaren
inguruan prestakuntza motaren bat
jaso duten eskola kiroleko alorreko
langileen kopurua.

 Berdintasunaren eta indarkeria
matxistaren prebentzioaren alorrean
kaudimen teknikoa eskatzen duten
klausulen arabera kontratatutako
entitateen ehunekoa.

 Indarkeria matxistaren
prebentzioarekin zerikusia duten
klausulak jasotzen dituzten
garapenerako lankidetzarako
hitzarmen, diru laguntza eta kontratuen
ehunekoa.
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Kirola da haurrek eta beraien familiek aisialdian hautatzen duten jarduerarik nagusiena. Honek aukera paregabea
eskeintzen du euskararen normalizaziorako. Orokorrean jarduera fisikoa eta kirolak bizipen positiboak izateko aukera
ematen du eta hori euskararekin lotzea inportantea da. Federazioek, kirol klubek, kirol arloko enpresek, kirol
ekitaldien antolatzaileek  eta bestelako eragileek euskararen hedapenerako paper garrantzitsua jokatzen dute.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 9,75 )1.640.376,46

Kategoria NolaKategoria %

( % 4,05 )1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak 1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak

( % 12,43 )1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko
ekitaldiak

1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-
oharrak eta paper-gauzak

1.2.2. Jendeaurreko ekitaldiak

Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua
bermatuko da.

Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua
bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera
zehatza definituko da aldibereko interpretazioaren beharrak
barne.

Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua
bermatuko da

( % 21,28 )
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta
herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman
edota produktua eskaintzeko orduan

2.1.1. Idatzizko harremanak

Planaren partaidetza prozesuan (bilera, prentsaurreko, etb.)
hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan
hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak
elebitan egongo dira.

Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan
hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak
elebitan egongo dira.

Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako
hitzarmenetan

Diru laguntza lerroen oinarrietan hizkuntz irizpideak sartuko dira

Bi hizkuntzen erabilera bultzatuko da, eta edozein kasutan,
hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak
euskara eta gazteleraz egongo dira.

( % 14,32 )
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta
herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman
edota produktua eskaintzeko orduan

2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko
harremanak

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

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



2020ko aurrekontua

Kategoria NolaKategoria %

( % 6,76 )3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala
3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak.

3.2.2. Lan-bileretako idatziak

3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak

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

Eztabaida foro baten sorrera, hizkuntza irizpideen aplikazioaren
inguruan

( % 4,60 )3.4. Baliabide informatikoak Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu
tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.

( % 1,35 )4.1. Pertsonen kudeaketa Lanean euskara erabiltzeko irizpideak langileekin partekatu

( % 1,35 )4.2 Laneko prestakuntza 4.2.1. Laneko prestakuntza

( % 2,57 )5.1. Administrazioa 5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak

5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak

Diru laguntza eta hitzarmenak arautzen dituzten oinarrietan
hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.

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

Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua
bermatuko da. Bilera eta ekitaldien antolamendu fasean
hizkuntza trataera zehatza definituko da, interpretazio beharrak
barne.

Udalekin harremanetan (komunikazioak, aurkezpenak, udal
txostenetan) euskarari lehentasuna emango zaio.

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

( % 5,40 )
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona
juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta
zerbitzu- hornitzaileak, etab.

5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak

5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak

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

( % 20,47 )5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko
enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab. 5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak

5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak

Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen
arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz
irizpideak txertatuko dira.

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

Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera
orekatua bermatuko da.

Mahaiaren bileretan, hizkuntza nola
kudeatuko den aldez aurretik aztertuko da. Bilera zein hizkun tza
tan egingo den zehaztu ostean erabakiko da bilera deia,
bilerarako euskarriak eta dokumentazioa zein hizkuntza tan
eman.

( % 5,40 )6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-
sistema orokorrean integratzea

6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako
ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta
horren ebaluazioa

6.1.2.  Hizkuntzen kudeaketaren planteamendua gauzatzeko
beharrezkoak diren baliabideak
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PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoako eskola kirolako programaren inguruan ikuspegi desberdinak daude ardatz nagusi batzuei buruz:
emaitza/prozesu, kirol aniztasuna/espezializazioa, ikastetxea/kluba, kirolean hasteko adinak, nesken partaidetza,
lehiaketetan parte hartzea... Orain arte eskola kirolean parte hartzen duten eragileen arteko eztabaidak eta
hausnarketak aztertzeko guneak garatu dira, baina ez dira jaso haurren iritziak. Zein eskola kirola nahi dute
Gipuzkoako haurrek? Haurren ideiak jasotzea guztiz beharrezkoa dugu.

122.945,60 ( % 0,73 )Kuantifikazioa:

Kategoria NolaKategoria % Norekin

( % 40,00 )1. Espazio edo egitura parte-hartzaile
bat

Haurren guraso eta komunitatearen bestelako
eragileekin interbentzioa adostu

Eskola kirolako eragileekin topaketa iraunkorrak
bideratuz eta Eskola Kiroleko Lurralde
kontseiluaren bitartez

Klubekin bilera ohikoak

Antolatzaileekin topaketa ohikoak

Eskola kiroleko eragileen ordezkarien lantaldea

Eskola kirolean parte hartzen duten klubekin
topaketa ohikoak

Herritar antolatuak,
Herritar ez antolatuak,
Beste administrazioak,
Teknikariak

( % 6,67 )2. Politika publiko baten informazio eta
kontrastea Aukerak elkarrekin aztertu eta garatu

Beste administrazioak,
Teknikariak

( % 13,33 )3. Kontsulta, galdeketa zuzena Saria emateko kontsulta

Saria emateko kontsulta egin

Herritar antolatuak,
Herritar ez antolatuak,
Beste administrazioak,
Teknikariak

( % 13,33 )4. Politika publiko baten deliberazioa
Herri txikiekin kirol politikak aztertu

Partaidetza prozesua

Herritar ez antolatuak,
Beste administrazioak

( % 26,67 )
5. Politika publiko baten inguruko
deliberazio eta proposamen adostua Udal eta tokiko beste eragileekin programa garatu

Kirol Orientabide Zerbitzuaren garapena aztertu
eta garatu

Egitasmoa eragileekin batera aztertu

Klubekin batera programa diseinatu eta garatu

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

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2019 2020
2021 2022 2023 2024 eta

hurrengoak/
 2024 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros

Guztira /
Total

941.129,00 1.064.371,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

993.614,00 1.306.260,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

9.750.767,00 9.433.120,00 1.180.000,001.217.250,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

2.397.250,004.

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

5.

1.180.000,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

11.685.510,00 11.803.751,00 1.217.250,00 2.397.250,00

35.500,00 535.500,00INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

3.910.001,00 4.480.000,00KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

3.945.501,00 5.015.500,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 1.217.250,00 1.180.000,0016.819.251,0015.631.011,00 2.397.250,00
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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

1.064.371,00 1.064.371,001. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.306.248,47 1.306.248,472. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

9.433.140,61 2.397.250,00 11.830.390,614. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

2.397.250,0011.803.760,08Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

14.201.010,08

535.500,00 535.500,006. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

4.480.000,00 4.480.000,007. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

5.015.500,005.015.500,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

16.819.260,08 2.397.250,00 19.216.510,08Guztira / Total
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Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos 2019 2020 Gastuari lotutakoak /
Afectados a gasto

1. ZUZENEKO ZERGAK/
IMPUESTOS DIRECTOS

2. ZEHARKAKO ZERGAK/
IMPUESTOS INDIRECTOS

1.500,00 304.867,003. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/
TASAS Y OTROS INGRESOS

427.525,00 427.525,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

10.000,00 20.000,005. ONDARE SARRERAK/
INGRESOS PATRIMONIALES

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

439.025,00 752.392,00

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 752.392,00439.025,00


