
2022ko aurrekontua

Programa:

Erakundea: Fundación Adinberri Fundazioa

010 - Adinberri Fundazioa

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Nori zuzendua:

Diagnostiko demografikoa:

Herrialde aurreratuenetan izaten ari den biztanleriaren zahartze azkarraren ondorioz, gaur egungo paradigmak
aldatzen ari dira gizarte konfigurazioari, garapen ekonomikoari eta hazkunde iraunkorrari dagokienez.
Euskal Estatistika Erakundearen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko (2.178.998) egungo populazioaren %33,03k
55 urteko muga gainditu du, hau da, 719.700 pertsona. Bestalde, sexua kontuan hartzen denean, ikus daiteke
biztanleria osoan emakumeen proportzioa (% 51,5) gizonena baino pixka bat handiagoa dela (% 48,5). Sexuaren
araberako alde hori handituz doa adinean aurrera egin ahala. Gaur egun, 65 urtetik gorako pertsonen artean,
emakumeak %57,4 dira, eta gizonak, berriz, %42,6 bakarrik.
Gipuzkoako Gizarte Behatokiaren arabera, Behagi, lurraldeko 723.576 biztanletik (2019) % 35ek 55 urteko muga
gainditu du, % 22k 65 urte eta gehiago ditu, eta % 3,7k 85 eta urte gehiago. 2020-2030 bitarteko datuak aztertuta,
ikus daiteke 65 urtetik gorakoen zerrenda dela hazkunde handiena duena: 162.039 lagun izatetik 196.394 izatera
igaro da. 2017/2018 denboraldian, Gipuzkoako bizi-itxaropena 87 urtekoa da emakumeetan eta 81 urtekoa gizonetan.
Hain zuzen, Gipuzkoako emakumeen bizi-itxaropena Espainiako batez bestekoa (85,8 urte) eta Europako batez
bestekoa (83,3 urte) baino handiagoa da. Bizi-itxaropenari dagokionez, bizi-urte osasuntsuen (ezintasunik gabekoen)
ehunekoa ere handitu egin da.

Diagnostiko ekonomikoa:

2020an, enpresa-sarearen eta Silver merkatuaren eskaeren mapa egin zen. Silver Economyk (55 urtetik gorakoen
beharrak asetzeko jarduera ekonomiko, produktu eta zerbitzu guztiak.) paper garrantzitsua du Gipuzkoako
ekonomian; gaur egun, Gipuzkoako BPGari egiten dion ekarpena %5,5 da (1.472 milioi €), eta enpleguari egiten zaion
ekarpena %9,2 da (31.885).

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoaren berrikuntza-ahalmena maximizatzea zahartze osasungarriaren alde; kontuan hartuta interes talde
nagusien egoerak eta premiak, eta arreta xede komun bat betetzera bideratuz, hau da, bizitza osasungarria luzatzera.
Horretarako, hiru helburu hartu dira oinarritzat (Triple Win for Europe):

-Herritarren osasuna eta bizi kalitatea hobetzea, arreta berezia jarrita adineko pertsonetan;
-Asistentzia eta osasun sistemaren zaintza zerbitzuen bikaintasuna eta jasangarritasuna epe luzera lortzeko
ahaleginean laguntzea;
-Adineko pertsonei lotutako industriaren lehiakortasuna hobetzea, merkatuan hedatuko diren produktu eta zerbitzu
berriak erabilita.

Nahiz eta adineko pertsona gehienek beraien zahartzaroa modu autonomoan biziko duten funtzio eta harremanei
dagokienez, biztanlegoa zahartzen ari denez, mendekotasuna izango duten biztanle kopurua nabarmenki haziko da,
egungo 29.000tik 36.000ra pasako da 2031n. Aldaketa horrek lehen mailako erronka bat dakar berarekin, bai
asistentzia ikuspegitik (zaintzen kalitatea hobetzea), bai ikuspegi sozialetik (egitura sozialak eta ekonomikoak
aldaketa demografikora eta zahartzaroaren erronkara egokitzea) eta baita ikuspegi ekonomikotik ere aukera moduan.

Beharraren deskribapen xehatua:

Gizartea, ADINBERRko ekimenaren azken hartzailea izanik:

- Aktiboa / hauskorra / menpekoa
- Zaintzaile eta profesionalak
- Komunitateak eta erabiltzaileen elkarteak

--> Osasun sistemaren agenteak

Finalista
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Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Programaren arau esparrua:

- Pertsonala
- Informazio prozesuetarako ekipamendua.
- Bulego materiala
- Hornidurak
- Komunikazioak. (+ WEB)
- Profesionalek edo enpresa espezializatuek egindako lanak

- Ezagutza, ikerketa eta esperimentazioa sorkuntza (pilotatzeak, entsegu klinikoak, etab.)
- Jakintzaren transferentzia, komunikazioa eta sozializazioa eta produktu eta zerbitzu berrien hedapena
- Enpresen hazkuntza eta garapenari laguntza
- Eskariaren sustapena

Balio-proposamena bere Talde Interesdunei (55 + eko taldea eta bere ingurunea, gizarte-osasun sistema eta ingurune
ekonomikoa)
-  Ekosistemen sorkuntza eta garapeneko ibilbideak,
-  Prestakuntza ibilbideak.
-  Berrikuntza ibilbideak.
-  Produktuak eta zerbitzuak garatzeko ibilbideak.

- 9/2016 LEGEA, ekainaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzkoa.
- 3/2007 Foru Araua, martxoaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoa, eta hori garatzeko
erregelamendua, 24/2008 Foru Dekretuaz, apirilaren 29koaz, onartutakoa
- 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoko Araubide Juridikoari buruzkoa
- Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubidearen, martxoaren 27ko, 4/2007 Foru Araua

-->  Hirugarren sektoreko agenteak
--> I + G + b agenteak
--> Agenteak / prestakuntza
--> Herri Administrazioak
--> Enpresak eta enpresen elkarteak

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Urteko helburua: ADINBERRI bultzatzea, Gipuzkoako zahartze osasuntsu baten aldeko
erreferentziazko estrategia berri gisa.

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

AdinBerritik lagundutako I+G+b
Proiektu kopurua (Bottom up eta
Top Down)

Kopurua >= 48,00 64,00 79,00 85,00

ADINBERRI erreferentziazko
zentroa abiaraztea 2023an

Bai/Ez = Ez Ez Ez Bai

Fundazioaren proiektu
traktoreetan parte hartzen duten
agenteak

Kopurua >= 70,00 406,00 430,00 450,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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ADINBERRIren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea, zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.

1. Jarduketa ildoa:

% 29,60 % 2,78 % 8,27 % 13,64

% 39,02 % 6,69

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/31954.582,11 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Agenda Estrategikoaren eta
Berrikuntza-Unitatearen diseinua

50.609,64 2022/01/01
1.1 Ekintza

2022/12/31ADINBERRI Erreferentzi Zentrua 75.136,53 2022/01/01
1.2 Ekintza

2022/12/31AAS:Adimen Aurreratuko
Sistema

100.466,83 2022/01/01
1.3 Ekintza

2022/12/31Balio-Proposamena/Ibilbideak
diseinatzea

37.713,34 2022/01/01
1.4 Ekintza

2022/12/31Ekosistemaren Gobernantza 75.037,93 2022/01/01
1.5 Ekintza

2022/12/31Proiektu Traktoreen garapena eta
jarraipena

363.341,59 2022/01/01
1.6 Ekintza

2022/12/31ADINBERRI LAB Sarea-ren
diseinua

32.722,78 2022/01/01
1.7 Ekintza

2022/12/31Negozio-eredua 31.930,17 2022/01/01
1.8 Ekintza

2022/12/31Deialdia kudeatzea eta
proiektuen segimendua egitea,
ADINBERRI RADAR
metodologiaren bidez

32.722,78 2022/01/01
1.9 Ekintza

2022/12/31Prestakuntza programak 54.117,71 2022/01/01
1.10 Ekintza

2022/12/31Adinprest Gipuzkoa 34.278,66 2022/01/01
1.11 Ekintza

2022/12/31Zilar Ekonomia: 3. fasearen
garapena

32.370,51 2022/01/01
1.12 Ekintza
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/31Ekintzailetza eta
Barnekintzailetza bultzatzea

34.133,64 2022/01/01
1.13 Ekintza



2022ko aurrekontua

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Zahartze eta osasun arloa, genero aldagaiak zalantzarik gabe eragiten duen jarduketa esparru bat da. Azterlan
desberdinek adierazten dute, estresa, pobrezia/gizarte bazterketa, adina/egoera zibila, lan baldintzak, famili-zama,
kulturara eta hezkuntzara gerturatze falta, botere faltea, biolentzia/botere harremanak emakumeen zahartzaro
osasuntsuan, ongizatean eta osasunean eragiten duten alderdiak dira. Euskadin bizilekua duten emakume eta
gizonen arteko genero arraila, prestakuntza maila, jarduera tasa eta sarrera ekonomikoen batazbestekoa gisako
gaietan,  adina gora dihoan heinean handitu egiten da. Horrek, era zuzen batean eragiten du zahartzaroan,
ongizatean eta osasunean genero ikuspegi batetik.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Adineko pertsonak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 16,67 )

Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta
Euskadin indarrean dagoen
emakumeen eta gizonen
berdintasunerako legea garatuta,
konpromiso politikoa zehaztea.

Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat
etorrita, emakumeen eta gizonen
berdintasunerako politika
sustatzeko eta garatzeko GFAk
bereizten duen aurrekontua
progresiboki egokitzea.

( % 83,33 )

Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran,
tratamenduan eta zabalkundean sexu
aldagaia sistematikoki txertatzen
jarraitzea, eta pertsonei zein genero
ikuspegia txertatzeko prozesuei eta
prozedurei buruzko adierazleak
sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak
egitea.

Go.5.1.3. GFAren azterlanetan,
planetan, txostenetan eta gainerako
dokumentazio estrategikoetan
datuak sexuaren arabera eta genero
adierazleekin sartzea.

Kuantifikazioa: 12.925,85 ( % 1,35 )

( % 1,35 )Ordainketa kredituak: 12.925,85

( % 0,00 )Datozen urteetako gastuak: 0,00
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HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Hizkuntza berdintasuna euskara arloan ez dago bermaturik gaur egun zahartzaro osasuntsuan (zainketan hain
zuzen).

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 0,70 )6.686,74

Kategoria NolaKategoria %

( % 16,67 )
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko
ekitaldiak

Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua
bermatuko da

( % 50,00 )
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta
herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman
edota produktua eskaintzeko orduan

2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak

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

memoriak euskaraz idatzita

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

Memoriak bi hizkuntz ofizialetan argitaratuko dira

Neurria: Euskarazko bertsioa eta bertsio elebiduna prestatzea
zergadunentzako agirien eredu eguneratuetan. Tresna:
Zerbitzuek ereduak aztertzea. Egiaztagarria: Zerbitzuek jarraipena
eginez.

Datuen babeserako idatzitako euskarrien egokitzapena bi
hizkuntzetan

Ordainketa kredituak:

Datozen urteetako gastuak: 0,00

6.686,74 ( % 0,70 )

( % 0,00 )
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Kategoria NolaKategoria %

( % 25,00 )
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

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

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

Behatokiak sortutako dokumentu guztiak, bai barruko laneko
komunikazioak bai kanpora zuzendutako txostenak bi hizkuntz
ofizialetan bideratuko dira.

Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak

Bidaltzen diren idatzi guztiak 2 hizkuntza ofizialetan idatziak
izango dira.

Neurria: Jatorriz euskaraz sortzea genero eraginari buruzko
aurretiazko  txostenak. Tresna: Langileei neurria proposatzea.
Egiaztagarria: Erakundeekiko Konpromisoek jarraipena eginez.

( % 8,33 )3.4. Baliabide informatikoak
Neurria: Formatu elebidunean diseinatzea aplikazio
informatikoen % 100. Tresna: Aplikazioen itzulpena.
Egiaztagarria: Garapenari jarraipena eginez.
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PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

2021. urtean zehar, Adinberrik Gipuzkoako zahartze-ekosisteman parte hartzeko hainbat ekimen jarri ditu martxan:
Gipuzkoak bakardadeen aurrean duen estrategia, "Hariak", kolektiboki lantzearekin lotutako lurralde-partaidetzako
prozesu bati heldu zaio. Bi fasetan banatu da prozesua, eta Gipuzkoako udaletako eta gizarte-erakundeetako
ordezkari politiko eta teknikoek hartu dute parte. 20 saio egin dira, bi eskualde bakoitzeko.
2022. urtean proiektuarekin lotutako jarduerekin jarraitzea aurreikusten da, udalen, gizarte-erakundeen eta herritarren
parte-hartzea sustatzeko.

14.533,66 ( % 1,52 )Kuantifikazioa:

Kategoria NolaKategoria %

( % 100,00 )1. HAUSNARKETA ETA ERABAKIA HARTZEA 7.  Bestelako partaidetza prozesuak

Ordainketa kredituak:

Datozen urteetako gastuak: 0,00

14.533,66 ( % 1,52 )

( % 0,00 )
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GJH

Zahartze osasuntsuak esan nahi du adinekoek luzaroago laguntzen diotela gizarteari, bizitzako etapa guztietan
osasun ona izateko aukera ematen dutela, eta GJHak garatzen laguntzen dutela.

Adinberri programak genero-berdintasuna gauzatzen du, eta horrek emaitza hobeak ematen ditu ondorengo
etapetan, eta adinekoentzako enplegu-aukerak sortzen laguntzen du. Alde horretatik, Adinberrik berrikuntza
teknologikoa eta analitikoa errazten ditu adin guztietarako eta esku-hartze soziosanitarioko zerbitzuetan.

Adinberrik adinekoak ahalduntzen ere laguntzen du, adinaren aurkako sentsibilizazio kanpainen bidez. Hori guztia
sektore eta alderdi interesdun askoren arteko aliantza aktiboen bidez

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 100,00 )954.582,11

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak
Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

282.592,883-OSASUNA ETA ONGIZATEA

Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta
ongizatea sustatzea.

3.X3 - Gipuzkoako adinekoen eta ezintasunen bat duten pertsonen bizi
kalitatea hobetzea.

282.592,88Helbubura

Jarduketa ildoak

282.592,88ADINBERRIren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea,
zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.

26.518,915-GENERO BERDINTASUNA

Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak
ahalduntzea.

5.X1 - Lan eremuan emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatzea,
soldata diskriminazioari aurre eginez eta bizitza pertsonala, familiakoa
eta lanekoa uztartzea sustatuz

26.518,91Helbubura

Jarduketa ildoak

26.518,91ADINBERRIren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea,
zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.

78.944,288-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA

Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria,
enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

8.03 - Garapenera bideratutako politikak sustatzea, produkzio
jarduerak, lanpostu duinak sortzea, ekintzailetza, sormena eta
berrikuntza babesteko.

78.944,28Helbubura

Jarduketa ildoak

78.944,28ADINBERRIren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea,
zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.
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GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak
Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

130.248,569-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA

Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta
jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.

9.5 - Ikerketa zientifikoa handitzea eta industria sektoreen gaitasun
teknologikoa hobetzea, besteak beste berrikuntza sustatuz eta
nabarmen areagotuz ikerkuntzan eta garapenean lan egiten duten
pertsonen kopurua eta sektore publiko eta pribatuek ikerkuntzan eta
garapenean dituzten gastuak.

130.248,56Helbubura

Jarduketa ildoak

130.248,56ADINBERRIren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea,
zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.

372.432,9616-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK

Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea,
guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta
inklusiboak sortzea maila guztietan.

16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak
sortzea maila guztietan.

372.432,96Helbubura

Jarduketa ildoak

372.432,96ADINBERRIren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea,
zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.

63.844,5117-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA

Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko
Ituna biziberritzea.

17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza
eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko
estrategiak eta esperientzia baliatuz.

63.844,51Helbubura

Jarduketa ildoak

63.844,51ADINBERRIren jasangarritasuna hedatu, indartu eta bermatzea,
zahartze osasuntsu baten aldeko estrategia gisa.

Guztira 954.582,11
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PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2021 2022

2023 2024 2025
2026 eta

hurrengoak/
 2026 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros

Guztira /
Total

288.445,00 293.562,30LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

503.755,00 481.019,76ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

4.

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

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

792.200,00 774.582,06

151.000,00 180.000,00INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

151.000,00 180.000,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 954.582,06943.200,00
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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

293.562,31 293.562,311. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

481.019,80 481.019,802. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

774.582,11Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

774.582,11

180.000,00 180.000,006. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

180.000,00Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

180.000,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

954.582,11Guztira / Total 954.582,11



2022ko aurrekontua /
 Presupuesto 2022

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos 2021 2022
Gastuari lotutakoak /

Afectados a gasto

1. ZUZENEKO ZERGAK/
IMPUESTOS DIRECTOS

2. ZEHARKAKO ZERGAK/
IMPUESTOS INDIRECTOS

3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/
TASAS Y OTROS INGRESOS

792.200,00 774.582,064. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. ONDARE SARRERAK/
INGRESOS PATRIMONIALES

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

792.200,00 774.582,06

6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

151.000,00 180.000,007. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

151.000,00Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

180.000,00

8. AKTIKO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 954.582,06943.200,00




