
2022ko aurrekontua

09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

341 - Kirolaren sustapena
Programa:

Departamentua:
0940 - 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 fisikoa sustatzeko osagai anitzeko programak gauzatzea. Programa eta ekintza positiboak
genero berdintasunerako. Kalitatearen kudeaketa aurreratua baita datuen kudeaketan ere. Kirlean komunitate sena
sustatzea.

Jarduera fisikoa sustatzeko programak/Komunikazio-sentsibilizazio kanpainak/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

2021eko apirileko Gipuzkoako Soziometroak erakusten duen bezala, emakumeen % 24,5ek eta 17 urtetik gorako
gizonen % 20,4k ez dute erregulartasunez jarduera fisikorik egiten. Gipuzkoako Foru Aldundiak, komunitateko hainbat
eragilerekin koordinatuta eta bat eginda, Mugiment Gipuzkoa estrategia zabaldu du jarduera fisikoa sustatzeko.
Beharrezkoa da biztanleria ez-aktiboari zuzendutako kirol-politikak hedatzen jarraitzea. Gipuzkoako eskola-kirolaren
ereduaren oinarriak E2 proiektuaren arabera finkatzeko erronkari heldu nahi zaio; gainera, eskola-adineko kirol-
jarduera berreskuratu nahi da. Aurrerabide kalitate-ereduan eta datuen kudeaketan aurrera egin behar da, Kirol data
eta Kirol Big data plataformen bidez. Kirol politiken berrikuntzak Gipuzkoa Kirolak komunitate digitala sortzeari ere
ekingo dio. Sexuaren araberako bereizketa handia dago diziplinen artean, bereziki lehiaketen programan eta kirol
hauetan: gimnasia (emakumeen % 93,9), esku pilota (gizonen % 75,6) edo futbola 11 (gizonen % 99,5). Mejora,
emakumeen presentzia federazio dpeoratiboen presidentetzan ( % 30), baina desberdintasun handia erakusten
jarraitzen du. Kirolean gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren erronka lehentasunezko helburua da.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoako Foru Aldundiko kiroletako zuzendaritza gara, Gipuzkoako pertsonei eta komunitateei jarduera fisikoa
errazten diegu, honek ekartzen dituen onurak guztiengana helarazteko.
Kirol eragileak saretuz eta zeharkakotasuna sustatuz garatuko da gure jarduna, emakume eta gizonen arteko
berdintasuna eta aktibo izateko zailtasunak dituzten populazio taldeak lehenetsiko ditugula.

o	Kirolik egiten ez dutenen artean jarduera fisikoa sustatu
o	Kirol eskaintza populazioaren beharrei egokitzeko sustapena egin
o	Kirolean emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortu.
o	Gizarte kohesioa indartu
o	Gipuzkoa bidezkoago bat eraiki.
o	COVID-en eragina kontutan hartuz, Gipuzkoako kirolaren errekuperazioan lagundu.

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Finalista



2022ko aurrekontua

Programaren arau esparrua:

hartuz gizarte inklusioa, genero berdintasuna eta dibertsitate funtzionala kirolera iristean/Kirolean unibertsalki hastea
eskola adineko heziketa programen bitartez/Kirol espazioen antolaketa orekatua.Gipuzkoa Kirolak komunitate birtuala
app. Kirol data plataforma.

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. 4/2005 Legea, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa. 2/2015 Foru Araua, martxoaren 9koa,
emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Gipuzkoako kirol egitura eta jarduera fisikoa bera indartzea, arreta berezia ipiniz
osasunerako estrategiei, balioetan hezteari, berdintasunari eta talentua garatzeari.

Berdintasuna eta gizarteratzea kirolaren esparru guztietan sustatzeko estrategiak eta ekintzak garatzea, bereziki Eskola
kiroleko programa indartzen jarraitzeko behar diren baliabideak ipinita.

1. Jarduketa ildoa:

% 0,28 % 30,48 % 29,54 % 15,89

% 10,37 % 1,31 % 12,13

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Pobrezia egoeran dagoen
Gipuzkoako populazio heldu
inaktiboa

Kopurua <= 44,20 43,60 42,20 43,00

Emakumezkoak 46,30 45,50 43,30 42,00

Gizonezkoak 42,00 41,60 41,00 44,00

Jarduera fisikoa erregulartasunez
egiten ez duten pertsona helduak.

Ehunekoa = 22,60 20,50 18,00 28,00

Emakumezkoak 24,50 22,50 18,50 30,00

Gizonezkoak 20,40 18,40 17,40 26,00

Eskola kiroleko programan izena
ematea (lehiaketa+irakaskuntza),
benjamin aurreko, benjamin eta
alebin kategorietan, ikasturtean

Kopurua >= 104.265,00 65.000,00 107.000,00 130.000,00

Emakumezkoak 42.760,00 25.000,00 44.000,00 55.000,00

Gizonezkoak 61.505,00 40.000,00 63.000,00 75.000,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2022ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/312.331.537,71 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Eskola kiroleko programaren
jarduera eskaintza

150.419,26 2022/01/01
1.1 Ekintza

2022/12/31Eskola kiroleko programaren
kudeaketa ekonomikoa

11.820,78 2022/01/01
1.2 Ekintza

2022/12/31Eskola kiroleko programatik
kanpo garatzen diren beste
jardueren kudeaketa

10.746,17 2022/01/01
1.3 Ekintza

2022/12/31Eskola kirolaren alorreko beste
eragileekin koordinazioa

37.422,17 2022/01/01
1.4 Ekintza

2022/12/31Eskola kiroleko prestakuntza
ekimenak

45.347,77 2022/01/01
1.5 Ekintza

2022/08/31Eskola kirolako programaren
hobekuntza (Foru dekretua eta
COVID egokitzapenak)

75.490,51 2022/01/01
1.6 Ekintza

2022/12/31Eskola kiroleko programan EK
inklusiboa eta EK egokitua
txertatu

170.827,01 2022/01/01
1.7 Ekintza

2022/12/31Zein eskola kirola nahi? Haurren
parte hartzea

10.746,17 2022/01/01
1.8 Ekintza

2022/12/31Kirol federazioekin sinatzen diren
hitzarmenak eguneratzea

21.492,34 2022/01/01
1.9 Ekintza

2022/12/31Banakako kirol modalitateen
erregularizazioa

20.846,17 2022/01/01
1.10 Ekintza

2022/12/31Izen emate prozesua hobetzea
(banakako kiroletan eta kirol
egokitua)

10.746,17 2022/01/01
1.11 Ekintza

2022/12/31Eskola kiroleko datuen babesa
bermatu

15.796,17 2022/01/01
1.12 Ekintza

2022/12/31Kirolean emakumearen parte
hartzea bultzatzeko ekimenak eta
programak

273.233,74 2022/01/01
1.13 Ekintza

2022/04/30Carmen Adarraga saria antolatu 55.746,17 2022/01/01
1.14 Ekintza

2022/12/31Emakume eta neskez osatutako
kirol taldeen errekonozimendu
soziala

40.746,17 2022/01/01
1.15 Ekintza



2022ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

sustatu

2022/12/31Kirolean emakumeen eta nesken
aurkako indarkeria matxistari
buruzko sentsibilizazio eta
prebentzio ekintzak abiaraztea

25.746,17 2022/01/01
1.16 Ekintza

2022/12/31Sartu eta Segi estrategiak eta
programak bultzatu

56.163,08 2022/01/01
1.17 Ekintza

2022/12/31Hobesegi eta ongisegi
estrategiak eta programak
bultzatu

20.846,17 2022/01/01
1.18 Ekintza

2022/12/31Hegalak Fundazioa 20.746,17 2022/01/01
1.19 Ekintza

2022/12/31Gipuzkoa ekitaktiboa. Toki
mailako bazterkeriaren aurkako
kirol politikak bultzatu

32.372,17 2022/01/01
1.20 Ekintza

2022/12/31Jolas Hezi programan dagoen
genero arrakala murriztu.

9.671,56 2022/01/01
1.21 Ekintza

2022/12/31GFAk kirol-federazio eta -klubei
emandako diru-laguntzek
emakumeek eta neskek kirol-
eremu guztietan eta lehia-maila
guztietan duten parte-hartzean
duten eragina aztertzea.

25.746,17 2022/01/01
1.22 Ekintza

2022/12/31Kirol klub zein federazioetan
parte hartzen duten emakumeen
ahalduntze esperientzia pilotua
garatu.

25.746,17 2022/01/01
1.23 Ekintza

2022/12/31Kirolean erantzukizun eta
ordezkaritza karguetan parte
hartzen duten emakumeak
bultzatzea eta ikusaraztea.

20.373,08 2022/01/01
1.24 Ekintza

2022/12/31Zuzendaritza-postuetan
emakumeen eta gizonen
presentzia orekatua duten  edo
sustatzen ari diren  erakundeak
ikusarazten laguntzea.

20.373,08 2022/01/01
1.25 Ekintza

2022/12/31Ordezkapen eta erabaki
postuetan emakumeen arteko
sinergiak sustatuko dituzten
ekimenak bultzatzea, lurraldeko
emakumeen aniztasuna kontuan
hartuta.

9.873,08 2022/01/01
1.26 Ekintza



2022ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/31Txuri Urdinen programazioan
zainketen
erantzunkidetasunarekin eta
horiek bizitzari eta gizarteari
eusteko duten garrantziarekin
lotutako edukiak sartzea,
zaintzaileen parte-hartzea
erraztuz.

21.246,17 2022/01/01
1.27 Ekintza

2022/12/31Diru laguntza lerroak: ESKOLA
KIROLA

954.477,02 2022/01/01
1.28 Ekintza

2022/12/31Diru laguntza lerroak:
DESGAITASUNA

136.730,85 2022/01/01
1.29 Ekintza

Toki egiturekiko lankidetza sarea indartzea, estrategia elkartu bat garatzeko herritar aktiboagoak izan ditzagun, eta
laurteko plan berri bat eratzea, kirol instalazioak berritzen laguntzeko.

2. Jarduketa ildoa:

% 0,47 % 48,75 % 2,32 % 3,39

% 22,22 % 6,07 % 15,02

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

50.000,00 2024/12/312.795.566,91 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Tokiko Mugiment sareen
dinamizazioa

45.142,74 2022/01/01
2.1 Ekintza

2022/12/31Kirol Orientabide Zerbitzuen
(KOZ) sarearen eredua indartu
eta hedatzea

44.886,03 2022/01/01
2.2 Ekintza

2022/12/31Populazio inaktiboaren artean
jarduera fisikoa sustatzeko
politikak eta ekimenak garatzea

43.118,34 2022/01/01
2.3 Ekintza

2022/12/31Jarduera fisikoko aukerak
bateragarriak izateko politikak.

32.372,17 2022/01/01
2.4 Ekintza

2022/12/31Jarduera fisikoa sustatzeko
zeharkako politikak garatu

83.211,17 2022/01/01
2.5 Ekintza

2022/12/31Gipuzkoa Kirolak komunitate
digitalaren diseinu eta garapena.

162.061,34 2022/01/01
2.6 Ekintza



2022ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/31Kirol zerbitzuen berrikuntza,
errealitate birtuala eta areagotua
txertatuz

39.596,57 2022/01/01
2.7 Ekintza

2022/12/31Kirol ekipamendu Plana idatzi eta
kudeatu.

10.746,17 2022/01/01
2.8 Ekintza

2022/12/31Kirol ekipamenduei buruz tokiko
eragileei aholkularitza eman.

3.223,85 2022/01/01
2.9 Ekintza

2024/12/31Eskalada guneen mantenu eta
garapena.

28.223,85 2022/01/01
2.10 Ekintza

50.000,00

2022/12/31Diru laguntza lerroa: Kirol
Ekipamendu plana

1.970.746,17 2022/01/01
2.11 Ekintza

2022/12/31Diru laguntza lerroak:
JARDUERA FISIKOA

282.238,51 2022/01/01
2.12 Ekintza

2022/12/31Bestelako kirol ekipamenduen
obrak finantzatzea

50.000,00 2022/01/15
2.13 Ekintza

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Kudeaketaren kalitatea hobetzea

Aurrerabide oinarrizko ardatzen garapena
1. Jarduketa ildoa:

% 100,00

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

Aurrerabide programaren
garapenerako urteko ekintzak

Kopurua >= 3,00 5,00 3,00 10,00

Gipuzkoako kirolaren datu
nagusiei buruzko txostenaren
argitalpena

Bai/Ez >= Bai Ez Bai Bai

EHUko GIKAFITekin batera
garatutako ikerketak

Kopurua >= 0,00 5,00 5,00 10,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2022ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/3142.338,51 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Aurerabide kalitate eredua
garatzea

31.592,34 2022/01/01
1.1 Ekintza

2022/12/31Web gunearen hobekuntza 10.746,17 2022/01/01
1.2 Ekintza

Gipuzkoako kirolaren ezagutza handitzea, datuen kudeaketan zein beraien ustiapenean genero ikuspegia barneratuz.
2. Jarduketa ildoa:

% 20,41 % 64,28 % 15,31

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/3186.456,85 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Kiroldata plataformaren garapena
eta hobekuntza

10.746,17 2022/01/01
2.1 Ekintza

2022/12/31Kirol BIG Data plataforma garatu 31.592,34 2022/01/01
2.2 Ekintza

2022/12/31Gipuzkoako kirolaren gaineko
ikerketa bultzatu eta areagotu
(EHU), emakumeen jarduera
fisikoan eragiten duten rolak eta
estereotipoak.

44.118,34 2022/01/01
2.3 Ekintza

Urteko helburua: Kirola, Gipuzkoako identitate ikurra

Mugaz haraindiko kolaborazioko kiroletako programak
1. Jarduketa ildoa:

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Etorkizuneko kirolari izendatutako
kirolari kopurua/urteko

Kopurua >= 240,00 175,00 200,00 180,00

Emakumezkoak 109,00 86,00 100,00 90,00

Gizonezkoak 131,00 89,00 100,00 90,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2022ko aurrekontua

% 36,96 % 63,04

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/3147.735,19 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Bidasoa Txingudi kirol programa 21.615,94 2022/01/01
1.1 Ekintza

2022/12/31Pirinioko lurraldeen arteko
hitzarmenaren garapena

5.373,08 2022/01/01
1.2 Ekintza

2022/12/31Dirulaguntza lerroa:
Mugazgaindiko kirol proiektuak

20.746,17 2022/01/01
1.3 Ekintza

Gipuzkoako Kirola eta lurraldearen irudiaren hedapena genero berdintasunaren erronkarekiko kononpromezua indartuz.
2. Jarduketa ildoa:

% 51,77 % 19,68 % 28,54

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/314.535.540,39 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Kirolgi Fundazioa 3.719.901,88 2022/01/01
2.1 Ekintza

2022/12/31Lurraldean aparteko kirol
ekitaldiak garatzea

744.146,17 2022/01/01
2.2 Ekintza

2022/12/31Gipuzkoako Kirolaren sariak 30.746,17 2022/01/01
2.3 Ekintza

2022/12/31Dirulaguntza lerroa: Aparteko
kirol ekitaldiak

40.746,17 2022/01/01
2.4 Ekintza

Etorkizuneko kirolarien detekzio eta garapena
3. Jarduketa ildoa:

% 100,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz



2022ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/3169.238,51 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Etorkizuneko kirolarien detekzioa
eta izendapena. komunikazioa

10.746,17 2022/01/01
3.1 Ekintza

2022/12/31Etorkinuzeko kirolarientzako
zerbitzuak, emakume eta gizonen
arteko behar bestelakoak
kontutan izanik.

47.746,17 2022/01/01
3.2 Ekintza

2022/12/31Etorkizuneko kirolarientzako
baliabide gida garatu eta sortu.

10.746,17 2022/01/01
3.3 Ekintza

Urteko helburua: Kirol instalazio eta egokitzen kudeaketa.

Kirol zerbitzuko instalazioen kudeaketa
1. Jarduketa ildoa:

% 52,22 % 32,89 % 7,75 % 7,14

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/311.299.984,68 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Kirol zerbitzuko instalazioen
mantenua eta obren koordinazioa

357.746,17 2022/01/01
1.1 Ekintza

2022/12/31Txuri Urdinen inbertsioak. 610.746,17 2022/01/01
1.2 Ekintza

2022/12/31Kirol etxean inbertsioak:
hobekuntzak

145.746,17 2022/01/01
1.3 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Txuri Urdineko zerbitzuen
satisfakzio maila

Kopurua >= 0,00 8,00 8,40 9,60

Emakumezkoak 0,00 4,00 4,20 4,80

Gizonezkoak 0,00 4,00 4,20 4,80

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2022ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/31Txuri Urdin instalazioetako
kudeaketa

185.746,17 2022/01/01
1.4 Ekintza

Urteko helburua: Kirol antolatuaren aldeko egitura indartu, gerero ikuspegia barneratzeko ekintzak
garatuz.

Eginkizun publikoak federazioen bitartez garatu
1. Jarduketa ildoa:

% 50,40 % 3,20 % 1,21 % 45,19

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

37.250,00 2022/12/312.538.587,03 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/05/31Kirol federazioei oinarrizko
zerbitzuak eman. Afedegi.

221.746,17 2022/01/01
1.1 Ekintza

37.250,00

2022/12/31Kirol federazioen funtzio
publikoen programa adostu eta
finantzatu. Genero
berdintasunerako ekintza
positiboak barne.

2.006.426,34 2022/01/01
1.2 Ekintza

2022/12/31Federazioetarako aholkularitza,
berdintasun planen garapena
barne.

104.295,26 2022/01/01
1.3 Ekintza

2022/12/31Diru laguntza lerroak:
FEDERAZIOAK. Genero
berdintasunerako ekintza
positiboak barne.

206.119,26 2022/01/01
1.4 Ekintza

Gipuzkoako klubei laguntza eman
2. Jarduketa ildoa:

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Gipuzkoako Kirol Federazioek
tramitatutako lizentzia federatuen
eta jolas kirol txartelen kopurua
urteko

Kopurua >= 72.401,00 70.000,00 74.000,00 80.000,00

Emakumezkoak 18.301,00 17.000,00 19.000,00 25.000,00

Gizonezkoak 54.100,00 53.000,00 55.000,00 55.000,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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% 73,08 % 13,15 % 13,77

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

1.180.000,00 2023/12/312.639.715,53 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

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

32.746,17 2022/01/01
2.1 Ekintza

2023/12/31Gipuzkoako emakumezko zein
gizonezko futboleko ereduaren
garapena

1.340.746,17 2022/01/01
2.2 Ekintza

1.180.000,00

2022/12/31Klubekin harremanak indartu 10.746,17 2022/01/01
2.3 Ekintza

2022/12/31Diru laguntza lerroak: KLUBAK.
Genero berdintasunerako ekintza
positiboak barne.

1.255.477,02 2022/01/01
2.4 Ekintza

Kirol eragileei aholkularitza eta laguntza teknikoa eman
3. Jarduketa ildoa:

% 45,79 % 50,63 % 3,58

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/31261.984,68 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Eskualde bulegoen bidez
laguntza eman

191.746,17 2022/01/01
3.1 Ekintza

2022/12/313k prestakuntza programa 28.746,17 2022/01/01
3.2 Ekintza

2022/12/31Kirol ekitaldien antolatzaileen
beharraz aztertu eta bideratu.

10.746,17 2022/01/01
3.3 Ekintza

2022/12/31Dirulaguntza lerroa: Heziketa eta
sustapena

30.746,17 2022/01/01
3.4 Ekintza
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GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

- Emakumeen kirola sustatzea eta emakumeei kirol-diziplinak irekitzen laguntzea.
- Kirolaren arloko eragileekin lankidetzan aritzea, emakumeen eta gizonen berdintasunaren helburu komuna lortzeko.
- Emakumeen eta gizonen kirol-jardueren babesa sustatzea, haien parte-hartzea gutxiengoa den modalitateetan.
- Gehienbat emakumeek egiten dituzten kirol-modalitateetarako laguntza publikoak handitzea.
- Genero-estereotipoak haustera bideratutako kirol-jarduerak sustatzea.
- Sarietan, sarietan, aintzatespenetan edo diru-laguntzetan oreka mantentzea.
- Kanpainetan emakumezko kirolarien irudiak erabiltzea.
- Emakumeen egoerari buruzko ikerketa sustatzea.
- Emakumeen kirol-jarduera ikusaraztea eta emakumeek kirolean egindako lorpenen aintzatespena sustatzea.
- Politiken diseinuan emakumeen parte-hartzea bermatzea.
- Informazioa sortzeko euskarri guztietan sexu-aldagaia sartzea.
- Berdintasunezko hizkera erabiltzea.
- Kide anitzeko organoen osaera orekatua sexuaren arabera.
- Kontratu, diru-laguntza eta hitzarmenetan berdintasun-klausulak txertatzea.
- Emakumeek kirol gutxiago egitea.
- Diskriminazio anizkoitzak emakumeen kirol-jardunean duen eragina
- Disziplinen sexuaren araberako bereizketa eta gizonentzako aukera zabalagoa.
- Eten handienak lehiaketa-programan.
- Emakumeak ordezkaritza-karguetan ordezkaritza urriagoa.
- Gizonek edo kirol maskulinizatuarekin lotutako kirol-erakundeek laguntzak, diru-laguntzak eta bekak eskuratzeko
aukera gehiago izatea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 4,00 )

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.

( % 40,00 )

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: 700.283,61 ( % 3,91 )

( % 4,21 )Ordainketa kredituak: 700.283,61

( % 0,00 )Datozen urteetako gastuak: 0,00
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Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 4,00 )

Ek.HO.13.1. Zaintza lanak aitortzea eta
haiei balioa ematea ezinbestekoak
direlako bizitzaren jasangarritasunari
begira.

Ek.13.1.1. Kultur eta aisialdiko
programazio eta jardueretan zaintza
lanen erantzukidetasunarekin eta
bizitzari eta gizarteari eusteko duen
garrantziarekin lotutako edukiak
sartzea, eta zaintzaileen esku beren
parte hartzea ahalbidetuko duten
azpiegiturak eta baliabideak jartzea.

( % 16,00 )

Ea.HO.8.2 GFAren genero
zeharkakotasunaren estrategiaren
bidez, emakumeen ahalduntzea
sustatzea.

Ea.8.2.1. GFAk kirol federazioei eta
klubei kirol esparru guztietan eta
lehiaketa maila guztietan
emakumeek eta neskek parte
hartzeagatik emandako
dirulaguntzen eraginaren azterketa
egitea.

Ea.8.2.5. Kultura, jarduera
ekonomiko, kirol edo beste esparru
batzuetako mugimendu eta
elkarteetako erantzukizun eta
ordezkaritza karguetan ari diren
emakumeen parte hartzea sustatzea
eta ikusaraztea

( % 20,00 )

Ea.HO.9.2. Emakumeen protagonismoa
sustatzea kultur ekitaldi eta
proposamen guztietan (artistikoak, jai
girokoak, oroitzapenezkoak, kirol
arlokoak eta euskararen hizkuntza
normalizazioaren esparruan egiten
direnak).

Ea.9.2.2. Emakume eta neskez
osatutako kirol taldeen aitortza
soziala sustatzea.

Gipuzkoako kirolean bidea ireki
duten emakumeak aintzatesteko
urteko ekitaldia antolatzea.

Gipuzkoako emakumeen artean
kirola sustatzeko programak
garatzea.

Erakundeei aholkularitza ematea
kiroleko berdintasun-politikei buruz.
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Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 12,00 )

Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia
handitzea gizarte eta politika arloko
ordezkaritza eta/edo postu
publikoetan.

Ea.9.3.1. GFAren aitortza publikoko
sari, lehiaketa eta beste ekitaldi
guztietan emakumeen presentzia
handitzea, kontuan izanik lurraldeko
emakumeen aniztasuna.

Ea.9.3.2. Ordezkaritza eta erabakitze
postuetan emakumeen arteko
sinergiak sustatuko dituzten
ekimenak bultzatzea, kontuan izanik
lurraldeko emakumeen aniztasuna.

Ea.9.3.3. Zuzendaritza-postuetan
emakumeen eta gizonen presentzia
orekatua duten edo modu aktiboan
sustatzen ari diren erakundeak
ikusarazteko laguntza ematea.

( % 4,00 )

I.HO.14.3. Emakumeen aurkako
indarkeria matxistarekiko arbuio
soziala handitzea, indarkeria mota hori
eragiten duten generoko
desberdintasunak daudela ulertuta.

I.14.3.5. Kirol munduan emakumeen
eta nesken aurkako indarkeria
matxista prebenitzeko eta horretan
sentsibilizatzeko ekintzak
abiaraztea.
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HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Kirola da haurrek eta haien familiek aisialdian hautatzen duten jarduera nagusia. Horrek aukera paregabea
eskaintzen du euskararen normalizaziorako. Oro har, jarduera fisikoak eta kirolak bizipen positiboak izatea
ahalbidetzen dute, eta hori euskararekin lotzea garrantzitsua da. Federazioek, kirol-klubek, kirol-enpresek, kirol-
ekitaldien antolatzaileek eta beste eragile batzuek zeregin garrantzitsua dute euskara zabaltzeko.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 3,40 )609.162,84

Kategoria NolaKategoria %

( % 0,37 )1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak 1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak

( % 9,63 )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.

Prentsan jartzen diren iragarkiak eta gainerako publizitate
ekintzak 2 hizkuntza ofizialetan egingo dira.

( % 1,85 )1.3. Ingurune digitala 1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia

( % 16,85 )
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta
herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman
edota produktua eskaintzeko orduan

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

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

memoriak euskaraz idatzita

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.

Erabiltzaileei informazioa euskaraz zein erdaraz ahalbidetzen da

Datuen babeserako idatzitako euskarrien egokitzapena bi
hizkuntzetan

Ordainketa kredituak:

Datozen urteetako gastuak: 62.725,00

546.437,84 ( % 3,29 )

( % 4,95 )
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Kategoria NolaKategoria %

( % 4,07 )
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta
herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman
edota produktua eskaintzeko orduan

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

Herritar guztiei elkartearekin nahi duten hizkuntza ofizialean
harremanak izateko aukera emango zaie.

Hiritarren parte-hartze saioak euskaraz

( % 0,93 )3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala
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

( % 0,93 )3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala
3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak

( % 6,67 )3.4. Baliabide informatikoak Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu
tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.

Neurria: Formatu elebidunean diseinatzea aplikazio
informatikoen % 100. Tresna: Aplikazioen itzulpena.
Egiaztagarria: Garapenari jarraipena eginez.

( % 1,85 )5.1. Administrazioa
Behatokiak argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo
dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak
emango dira.

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

( % 8,33 )
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 %

( % 26,30 )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.

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

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

Beste eragileekin idatzizko eta ahozko harremanak

Harremanak eta euskarriak euskaraz garatuko dira

Baimendutako jardueretan hizkuntza irizpideak jaso

( % 3,70 )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

( % 18,52 )
6.2. BEZEROAK edo HERRITARRAK eta
PRODUKTUA edo ZERBITZUA: Hizkuntzen
kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko
harremanen kudeaketan eta produktuen edo
zerbitzuen garapenaren kudeaketan integratzea

6.2.1. Bezeroak edo herritarrak, zerbitzuak edo produktuak eta
hornitzaileen kudeaketa

Eskola kiroleko jarduerak eskaini

Prestakuntza ekimenak euskaraz garatzea

Ekitaldien babesa eta programen dirulagntzak

Programetarako dirulaguntzak
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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.

31.097,90 ( % 0,17 )Kuantifikazioa:

Kategoria NolaKategoria %

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

Ordainketa kredituak:

Datozen urteetako gastuak: 0,00

31.097,90 ( % 0,19 )

( % 0,00 )
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GJH

Jarduera fisikoaren eta kirolaren sustapenak zeharkako osagai handia du, GJHetan duen inpaktuan islatzen dena.
Horrela, 2022ko ekitaldiari begira, helburu hauen irismena aurreikusten da: 1. Pobreziaren amaiera, 3. Osasuna eta
ongizatea, 4. Kalitatezko hezkuntza, 5. Genero-berdintasuna, 10. Desberdintasunak murriztea, 12. Ekoizpen eta
kontsumo arduratsuak, 16. Justizia bakea eta erakunde erantzuleak eta 17. Helburuak lortzeko aliantzak.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 99,80 )17.865.935,99

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

19.789,141-POBREZIA DESAGERRARAZTEA

Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.

1.3 - Gipuzkoa mailan babes sozialeko sistema eta neurri egokiak
ezartzea pertsona guztientzat, gutxieneko mailak barne, eta pertsona
pobreen eta kalteberen estaldura zabal bat lortzea.

19.789,14Helbubura

Jarduketa ildoak

6.474,43Berdintasuna eta gizarteratzea kirolaren esparru guztietan sustatzeko
estrategiak eta ekintzak garatzea, bereziki Eskola kiroleko programa
indartzen jarraitzeko behar diren baliabideak ipinita.

13.314,71Toki egiturekiko lankidetza sarea indartzea, estrategia elkartu bat
garatzeko herritar aktiboagoak izan ditzagun, eta laurteko plan berri bat
eratzea, kirol instalazioak berritzen laguntzeko.

8.451.639,37 987.625,003-OSASUNA ETA ONGIZATEA

Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta
ongizatea sustatzea.

3.X1 - Ingurune komunitarioan osasuna sustatzea, jarduera fisikoa
sustatuz.

8.451.639,37 987.625,00Helbubura

Jarduketa ildoak

1.847.629,32 944.000,00Gipuzkoako klubei laguntza eman

17.643,74Mugaz haraindiko kolaborazioko kiroletako programak

2.348.259,43Gipuzkoako Kirola eta lurraldearen irudiaren hedapena genero
berdintasunaren erronkarekiko kononpromezua indartuz.

119.966,96Kirol eragileei aholkularitza eta laguntza teknikoa eman

17.647,34Gipuzkoako kirolaren ezagutza handitzea, datuen kudeaketan zein
beraien ustiapenean genero ikuspegia barneratuz.

678.890,81Kirol zerbitzuko instalazioen kudeaketa

1.279.475,92 18.625,00Eginkizun publikoak federazioen bitartez garatu



2022ko aurrekontua

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

710.697,64Berdintasuna eta gizarteratzea kirolaren esparru guztietan sustatzeko
estrategiak eta ekintzak garatzea, bereziki Eskola kiroleko programa
indartzen jarraitzeko behar diren baliabideak ipinita.

1.362.189,71 25.000,00Toki egiturekiko lankidetza sarea indartzea, estrategia elkartu bat
garatzeko herritar aktiboagoak izan ditzagun, eta laurteko plan berri bat
eratzea, kirol instalazioak berritzen laguntzeko.

69.238,51Etorkizuneko kirolarien detekzio eta garapena

688.685,114-KALITATEZKO HEZKUNTZA

Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa
bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.

4.7 - Ikasle guztiek garapen jasangarria sustatzeko beharrezkoak diren
ezagutza aberatsak eta praktikoak eskuratzen dituztela bermatzea,
besteak beste, garapen jasangarrirako eta bizimodu jasangarrietarako
hezkuntzaren, giza eskubideen, genero berdintasunaren, bakearen eta
indarkeriarik ezaren kultura sustatzearen, mundu mailako hirigintzaren
eta aniztasun kulturalaren eta kulturaren garapenerako hezkuntzaren
bitartez.

211.446,60Helbubura

Jarduketa ildoak

211.446,60Berdintasuna eta gizarteratzea kirolaren esparru guztietan sustatzeko
estrategiak eta ekintzak garatzea, bereziki Eskola kiroleko programa
indartzen jarraitzeko behar diren baliabideak ipinita.

4.4X - Bizitza osoko ikaskuntza sustatzea, bermatzeko pertsona
guztiek eskuratzen dituztela norberaren errealizaziorako, herritartasun
aktiborako, gizarte kohesiorako eta ikaskuntzaren gizarteko
enplegagarritasunerako beharrezkoak diren funtsezko gaitasunak.

477.238,51Helbubura

Jarduketa ildoak

477.238,51Berdintasuna eta gizarteratzea kirolaren esparru guztietan sustatzeko
estrategiak eta ekintzak garatzea, bereziki Eskola kiroleko programa
indartzen jarraitzeko behar diren baliabideak ipinita.

1.914.121,675-GENERO BERDINTASUNA

Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak
ahalduntzea.

5.2 - Emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak ezabatzea, baita
eremu publiko eta pribatuan gertatzen direnak ere, salerosketa eta
sexu esplotazioa eta beste esplotazio mota batzuk barne.

25.746,17Helbubura

Jarduketa ildoak

25.746,17Berdintasuna eta gizarteratzea kirolaren esparru guztietan sustatzeko
estrategiak eta ekintzak garatzea, bereziki Eskola kiroleko programa
indartzen jarraitzeko behar diren baliabideak ipinita.

5.4  - Ordaindu gabeko zaintzak eta etxeko lanak aitortzea eta
baloratzea gizarte babeseko zerbitzu publiko, azpiegitura eta politiken
bitartez, eta etxean eta familian erantzukizun partekatua sustatzea.

56.447,70Helbubura



2022ko aurrekontua

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

Jarduketa ildoak

56.447,70Toki egiturekiko lankidetza sarea indartzea, estrategia elkartu bat
garatzeko herritar aktiboagoak izan ditzagun, eta laurteko plan berri bat
eratzea, kirol instalazioak berritzen laguntzeko.

5.c - Genero berdintasuna eta emakume eta emakume guztien
ahalduntzea sustatzeko politika egokiak eta lege aplikagarriak onartzea
eta indartzea, maila guztietan.

1.831.927,79Helbubura

Jarduketa ildoak

502.190,81Gipuzkoako klubei laguntza eman

892.809,61Gipuzkoako Kirola eta lurraldearen irudiaren hedapena genero
berdintasunaren erronkarekiko kononpromezua indartuz.

82.447,70Eginkizun publikoak federazioen bitartez garatu

344.768,02Berdintasuna eta gizarteratzea kirolaren esparru guztietan sustatzeko
estrategiak eta ekintzak garatzea, bereziki Eskola kiroleko programa
indartzen jarraitzeko behar diren baliabideak ipinita.

9.711,65Toki egiturekiko lankidetza sarea indartzea, estrategia elkartu bat
garatzeko herritar aktiboagoak izan ditzagun, eta laurteko plan berri bat
eratzea, kirol instalazioak berritzen laguntzeko.

765.727,6510-DESBERDINTASUNAK MURRIZTEA

Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak
murriztea.

10.2 - Pertsona guztien inklusio sozial, ekonomiko eta politikoa
bultzatzea eta sustatzea, edozein dela ere haien adina, sexua,
desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijioa, egoera ekonomikoa edo
beste edozein egoera.

10.623,08Helbubura

Jarduketa ildoak

10.623,08Berdintasuna eta gizarteratzea kirolaren esparru guztietan sustatzeko
estrategiak eta ekintzak garatzea, bereziki Eskola kiroleko programa
indartzen jarraitzeko behar diren baliabideak ipinita.

10.2 - Pertsona guztien inklusio sozial, ekonomiko eta politikoa
bultzatzea eta sustatzea, edozein dela ere haien adina, sexua,
desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijioa, egoera ekonomikoa edo
beste edozein egoera.

698.656,86Helbubura

Jarduketa ildoak

427.522,32Kirol zerbitzuko instalazioen kudeaketa

231.190,41Berdintasuna eta gizarteratzea kirolaren esparru guztietan sustatzeko
estrategiak eta ekintzak garatzea, bereziki Eskola kiroleko programa
indartzen jarraitzeko behar diren baliabideak ipinita.

39.944,13Toki egiturekiko lankidetza sarea indartzea, estrategia elkartu bat
garatzeko herritar aktiboagoak izan ditzagun, eta laurteko plan berri bat
eratzea, kirol instalazioak berritzen laguntzeko.

10.4 - Politikak ezartzea, bereziki fiskalak, soldatei dagozkienak eta
gizarte babesari loturikoak, eta pixkanaka berdintasun handiagoa
lortzea.

56.447,70Helbubura



2022ko aurrekontua

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

Jarduketa ildoak

56.447,70Toki egiturekiko lankidetza sarea indartzea, estrategia elkartu bat
garatzeko herritar aktiboagoak izan ditzagun, eta laurteko plan berri bat
eratzea, kirol instalazioak berritzen laguntzeko.

607.270,09 25.000,0011-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK

Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta
jasangarriak izatea lortzea.

11.1 - Pertsona guztiek etxebizitza eta oinarrizko zerbitzu egokiak,
seguruak eta eskuragarriak eskura ditzaketela ziurtatzea.

395.761,16Helbubura

Jarduketa ildoak

395.761,16Toki egiturekiko lankidetza sarea indartzea, estrategia elkartu bat
garatzeko herritar aktiboagoak izan ditzagun, eta laurteko plan berri bat
eratzea, kirol instalazioak berritzen laguntzeko.

11.7 - Berdegune eta espazio publiko seguru, inklusibo eta
irisgarrietarako sarbide unibertsala eskaintzea, bereziki emakumeei eta
haurrei, adinekoei eta desgaitasuna duten pertsonei.

211.508,93 25.000,00Helbubura

Jarduketa ildoak

211.508,93 25.000,00Toki egiturekiko lankidetza sarea indartzea, estrategia elkartu bat
garatzeko herritar aktiboagoak izan ditzagun, eta laurteko plan berri bat
eratzea, kirol instalazioak berritzen laguntzeko.

100.698,4712-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK

Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.

12.2 - Kudeaketa jasangarria eta baliabide naturalen erabilera
eraginkorra lortzea.

100.698,47Helbubura

Jarduketa ildoak

100.698,47Kirol zerbitzuko instalazioen kudeaketa

558.087,7416-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.

558.087,74Helbubura

Jarduketa ildoak

132.644,64Kirol eragileei aholkularitza eta laguntza teknikoa eman

42.338,51Aurrerabide oinarrizko ardatzen garapena

55.574,01Gipuzkoako kirolaren ezagutza handitzea, datuen kudeaketan zein
beraien ustiapenean genero ikuspegia barneratuz.

92.873,09Kirol zerbitzuko instalazioen kudeaketa

31.288,58Eginkizun publikoak federazioen bitartez garatu



2022ko aurrekontua

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

30.561,41Berdintasuna eta gizarteratzea kirolaren esparru guztietan sustatzeko
estrategiak eta ekintzak garatzea, bereziki Eskola kiroleko programa
indartzen jarraitzeko behar diren baliabideak ipinita.

172.807,51Toki egiturekiko lankidetza sarea indartzea, estrategia elkartu bat
garatzeko herritar aktiboagoak izan ditzagun, eta laurteko plan berri bat
eratzea, kirol instalazioak berritzen laguntzeko.

3.492.666,75 254.625,0017-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.

3.492.666,75 254.625,00Helbubura

Jarduketa ildoak

289.895,40 236.000,00Gipuzkoako klubei laguntza eman

30.091,45Mugaz haraindiko kolaborazioko kiroletako programak

1.294.471,35Gipuzkoako Kirola eta lurraldearen irudiaren hedapena genero
berdintasunaren erronkarekiko kononpromezua indartuz.

9.373,08Kirol eragileei aholkularitza eta laguntza teknikoa eman

13.235,50Gipuzkoako kirolaren ezagutza handitzea, datuen kudeaketan zein
beraien ustiapenean genero ikuspegia barneratuz.

1.145.374,83 18.625,00Eginkizun publikoak federazioen bitartez garatu

282.791,43Berdintasuna eta gizarteratzea kirolaren esparru guztietan sustatzeko
estrategiak eta ekintzak garatzea, bereziki Eskola kiroleko programa
indartzen jarraitzeko behar diren baliabideak ipinita.

427.433,70Toki egiturekiko lankidetza sarea indartzea, estrategia elkartu bat
garatzeko herritar aktiboagoak izan ditzagun, eta laurteko plan berri bat
eratzea, kirol instalazioak berritzen laguntzeko.

Guztira 1.267.250,0016.598.685,99
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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

1.103.114,00 1.074.617,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

1.644.980,00 1.918.070,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

10.634.920,00 10.710.499,00 1.217.250,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

1.217.250,004.

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

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

13.383.014,00 13.703.186,00 1.217.250,00 1.217.250,00

885.500,00 810.500,00INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

1.514.888,00 2.135.000,00 25.000,0025.000,00KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

50.000,007.

25.000,00Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

2.400.388,00 2.945.500,00 25.000,00 50.000,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 1.242.250,00 25.000,0016.648.686,0015.783.402,00 1.267.250,00
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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

631.036,62 443.580,37 631.036,62 443.580,371. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

902.568,00 1.015.502,00 902.568,00 1.015.502,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

1.558.500,00 9.151.999,00 1.217.250,00 1.558.500,00 10.369.249,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

3.092.104,62 1.217.250,0010.611.081,37Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

3.092.104,62 11.828.331,37

810.500,00 810.500,006. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

2.035.000,00 100.000,00 50.000,00 2.085.000,00 100.000,007. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.035.000,00Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

910.500,0050.000,00910.500,00 2.085.000,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

50.000,0011.521.581,37 1.217.250,00 12.738.831,375.177.104,62Guztira / Total 5.127.104,62
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Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos 2021 2022 Gastuari lotutakoak /
Afectados a gasto

1. ZUZENEKO ZERGAK/
IMPUESTOS DIRECTOS

2. ZEHARKAKO ZERGAK/
IMPUESTOS INDIRECTOS

2.000,00 2.000,003. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/
TASAS Y OTROS INGRESOS

260.000,00 260.000,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

2.000,00 2.000,005. ONDARE SARRERAK/
INGRESOS PATRIMONIALES

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

264.000,00 264.000,00

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 264.000,00264.000,00




