
2023ko aurrekontua

09 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

232 - Gizarte sustapena
Programa:

Departamentua:
0930 - Gazteria Zuzendaritza Nagusia
300 - Haur, nerabe eta gazteen sustapena

Funtzionala:

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Atala:

Nori zuzendua:

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak
Baliabide materialak eta ekonomikoak.
Laguntza teknikoak
Azpiegiturak (aterpetxeen sarea, Gaztegunea).
Tresna digitalak.

Estatistiken arabera, gazteen gogobetetze-maila pertsonal orokorra nahiko altua bada ere, azken urteetan okerrera
egin duela sumatzen hasi da, bereziki Covidaren pandemiaren ondoren. Etxebizitza eskuratzeko eta laneratzeko
arazoek oso presente jarraitzen dute Gipuzkoako gazteen artean, eta, horrekin batera, etorkizunean nolabaiteko
konfiantza galdu da, ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-ziurgabetasuneko egungo giroaren ondorioz, ustez. Horrek
guztiak, ezinbestean, amatasunak eta/edo borondatezko aitatasunak atzeratzea edo deuseztatzea dakar, eta horrek,
zalantzarik gabe, desoreka sozial larriko arazoak sortuko ditu.

Haurtzaroaren eta nerabezaroaren eremuan, pandemiaren eta haren albo-ondorioen ondorioz, zantzu batzuen
arabera, arreta berezia jarri beharko litzaioke osasun mentalari, prebentzioaren eta ohitura osasungarrien
sustapenaren ikuspegitik, elikadurari, ariketa praktikatzeari, drogen kontsumoari eta mendekotasuna eragin dezaketen
beste jokabide batzuei dagokienez, hala nola jokoari edo teknologia berrien erabilera konpultsiboari dagokionez.
Horretarako, beharrezkoa da seme-alaben hazkuntzan eta hezkuntzan gurasoen inplikazioa sustatzen jarraitzea,
baina, horrez gain, beharrezkoa da kultura- eta aisialdi-eskaintza, eskaintza publikoa, inklusiboa eta hezitzailea
handitzea eta hobetzea, ahalik eta espazio txikiena utziz aisialdi kontsumistari edo masa-komunikabide batzuen
eragin xeheari. Gainera, arlo zibilean, beharrezkoa da haurrek eta nerabeek komunitate-bizitzan duten parte-hartzean
sakontzea eta dibertsitate funtzionala, soziala eta kulturala duten haur eta nerabeen gizarteratzean aurrera egitea.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoako haur, nerabe eta gazteen prestakuntza-prozesua sustatzea, hezkuntza ez-formalaren eremuko ekintzen
eta programen bidez, haien autonomiaren, herritarren parte-hartzearen eta emantzipazio pertsonal eta kolektiboaren
garapen progresiboa errazteko.

Botere publikoek ingurune seguru eta lagunkoia eskaini behar dute, Gipuzkoako haur, nerabe eta gazteen ahalmen
indibidual eta kolektiboa erabat garatzeko. Horrek esan nahi du haien premiak eta gabeziak enpatiaz eta informazioz
artatu behar direla, eta gabezia horiek ere beraiek definitu eta planteatu behar dituztela, parte hartzeko edo entzuteko
prozesuen bidez.
Lurraldeari dagokionez, eta lurraldeko udalekin lankidetzan, premia horri erantzuteko, besteak beste, haurrak eta
nerabeak zaintzeko zerbitzuak (Haurtxokoak eta Gaztelekuak) sortu, mantendu eta hobetu behar dira. Zerbitzu horien
bidez, auzoetan eta herrietan esku-hartze komunitarioa bideratzen da. Gainera, zuzenean, aisialdi hezigarriko
programak (Gazte Aterpetxeen Foru Sarea, udalekuak, gazte oporraldiak), haur eta gazteen sustapenerako politikak
(diru-laguntzak, bekak), prestakuntza- eta trebakuntza-programak (gazte, guraso eta profesionalentzako TREBA
programa), kultura-programak (GipuzkoanGazte Tour), Gazte Informazio Zerbitzua eta emantzipazioa sustatzeko
programak gauzatzen dira.

Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoako haurrak, nerabeak eta gazteak, udalak, gazte elkarteak eta aisialdi eskolak, familiak, kultur taldeak,
ikastetxeak, unibertsitatea eta herritarrak orokorrean.

Finalista
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2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Programaren arau esparrua:

Haur, nerabe eta gazteen beharrak balioestea, jardun eremuak lehenestea, helburuak ezartzea, hautemandako
beharrei erantzuteko estrategiak planifikatzea, estrategiak garatzea zerbitzuak eskainiz eta horiek balioetsiz ezarritako
helburuen arabera.

Gazte ekipamenduen eskaintza/haur, nerabe eta gazteen zuzeneko zerbitzuen eskaintza. Lurraldeko beste eragile
batzuei laguntzea haur, nerabe eta gazteen sustapeneko politiken alde jardun dezaten.

2/2022 LEGEA, martxoaren 10ekoa, Gazteriarena
30-014/2022 Foru Agindua, apirilaren 27koa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aterpetxeen sarea erabiltzeko araudia
onartzen duena.
12/2019 Foru Dekretua, apirilaren 16koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Haurrak eta Gazteak Sustatzeko Erakunde
arteko Sarea sortzen duena.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Haurren, nerabeen eta gazteen ahalduntzea, autonomia eta emantzipazioa sustatu
eta laguntzea, portaeraren alderdi sozioemozionaletan arreta berezia jarrita.

Lurraldea gaztetzeko estrategia bat prestatzea, Gipuzkoaren erronka demografikoari heltzeko, arreta fokua gipuzkoar
gazteek proiektu pertsonal eta profesionalei heltzen dituzten zailtasunetan ipiniz.

1. Jarduketa ildoa:

% 22,68 % 3,94 % 12,80 % 39,78

% 5,26 % 3,86

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

5.000,00 2024/06/30777.940,79 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Euskadiko Gazte Kontseiluarekin
(EGK) lankidetza hitzarmena eta

58.994,48 2023/01/01
1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Gazteen sustapen arloan
dirulaguntzak jaso dituzten gazte
elkarteak (kopurua)

Kopurua >= 39,00 67,00 69,00 72,00

Udalekuak programaren
erabiltzaile direnen asebetetzea
(gurasoak)

Eskala 1-10 >= 8,80 8,50 8,50 8,50

Auzolanean antolatutako gazteen
proiektu diruz lagunduen kopurua
handitzea.

Kopurua >= 5,00 2,00 4,00 4,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

diru-laguntza.

2024/06/30Auzolan: Gazteen auzolanak
sustatzeko diru laguntzak

57.026,31 2023/01/01
1.2 Ekintza

5.000,00

2023/12/31TREBA Gazteak: Gazte
Ahalduntzearen eskola garatzea

200.378,51 2023/01/01
1.3 Ekintza

2023/12/31Gazte elkarteentzako baliabide
zerbitzua (Elkartegintza)

161.244,20 2023/01/01
1.4 Ekintza

2023/12/31Enplegu Azoka 30.835,53 2023/01/01
1.5 Ekintza

2023/12/31Erasmus +: Gipuzkoako Gazteak
Ekinean

58.871,62 2023/01/01
1.6 Ekintza

2023/12/31Gipuzkoako gazteen artean
etxebizitzak dituen arazoei
buruzko azterketa eta
hausnarketa.

77.930,86 2023/01/01
1.7 Ekintza

2023/12/31Proiektu partekatuak: gazteak eta
administrazioa.

41.173,43 2023/01/01
1.8 Ekintza

2023/12/31Haurrentzako, nerabeentzako,
gazteentzako eta haiekin
zerikusia duten eragileentzako
komunikazio, informazio eta
dokumentazioa helaraztea.

91.485,85 2023/01/01
1.9 Ekintza

Lan-ildo berriak garatzea esparru sozioemozionalean (afektibo-sexuala, adikzioak eta abar)
2. Jarduketa ildoa:

% 2,27 % 18,36 % 79,37

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/31612.759,33 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Garapen jasangarriaren
helburuak: helburuak
Zerbitzuaren eta sektorearen
estrategian txertatzea.

36.541,78 2023/01/01
2.1 Ekintza

2023/07/01Gipuzkoako Gazte Tour:
programa de cultura joven.

187.790,13 2023/01/01
2.2 Ekintza
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/31Kultura Digital@ proiektua: Esku-
hartze birtuala, teoriatik
praktikara.

26.797,09 2023/01/01
2.3 Ekintza

2023/12/31"Hitz egiten" programa: Haur,
nerabe eta gazteen intereseko
gaien inguruko hitzaldiak eta
topaketak.

47.232,74 2023/01/01
2.4 Ekintza

2023/12/31Nerabe gazteentzako heziketa
emozional eta sexualeko podcast
pilotua sortzea.

69.416,56 2023/01/01
2.5 Ekintza

2023/12/31TREBA Gurasoak: Gurasotasun
positiboa eta ongizate
emozionala oinarri duten
hitzaldiak eskaintza bat prestatu
eta herrietan zabaldu

74.691,26 2023/01/01
2.6 Ekintza

2023/12/31Adikzio ez-kimikoak (ludopatiak)
prebenitzeko programa.

95.552,76 2023/01/01
2.7 Ekintza

2023/12/31Sexkuntza egitasmoa Harutxoko
eta Gaztelekuetan garatzea
sexualitate-txokoen bitartez.

74.737,01 2023/01/01
2.8 Ekintza

Gaztematika bultzatzea, Haurrak eta Gazteak Sustatzeko Gipuzkoako Lurralde Historikoko Erakundearteko Sarea, toki
erakundeen politika publikoen arteko solaskidetza eta bateratze tresna gisa.

3. Jarduketa ildoa:

% 3,03 % 1,39 % 48,01 % 8,70

% 3,09

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/311.385.859,29 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Gipuzkoako Haurrak, Nerabeak
eta Gazteak Sustatzeko
Erakundeen arteko Sarea
(Gaztematika) kudeatzea eta
bultzatzea.

107.266,23 2023/01/01
3.1 Ekintza

2023/12/31Gipuzkoako udalei aholku
programa eskaini haur,
nerabe.eta gazteen sustapen
politiken inguruan.

324.170,55 2023/01/01
3.2 Ekintza
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/31Gipuzkoako haur, nerabe eta
gazteen sustapen sistemaren
intraneta garatu eta hobetu
(Gaztematika Komunitatea).

44.149,93 2023/01/01
3.3 Ekintza

2023/12/31TREBA Profesionalak:Lurraldeko
teknikari eta hezitzaileen
formakuntza plana.

86.725,46 2023/01/01
3.4 Ekintza

2023/12/31GazteSare Lurraldeko datu base
propioa, kdueatu, ustiatu eta
garatu.

28.809,10 2023/01/01
3.5 Ekintza

2023/12/31Indarkeria sexistaren aurka
egiteko, Gipuzkoako udaletako
berdintasuneko eta gazteriako
zerbitzuen arteko lankidetza
sustatzeko egitasmoa.

32.084,77 2023/01/01
3.6 Ekintza

2023/12/311.000 biztanletik beherako
herrientzat esku-hartze eredu
espezifiko bat garatzea, haiekin
lankidetzan.

154.282,36 2023/01/01
3.7 Ekintza

2023/12/31Haur eta Gazte Zerbitzuen
enpresa kudeatzaile eta Aisialdi
eskolekin harremana eta
koordinazioa.

6.398,90 2023/01/01
3.8 Ekintza

2023/12/31Udalek haur, nerabe eta
gazteentzako planak eta
proiektuak garatzeko
dirulaguntzak

492.513,71 2023/01/01
3.9 Ekintza

2023/12/31EHUko Gizarte Hezkuntza,
Filosofía eta Antropologia
fakultatearekin lankidetza
hitzarmena

3.449,45 2023/01/01
3.10 Ekintza

2023/06/30Pasaiako haurren parte-
hartzearen kudeaketa-eredua eta
hura lurraldeko gainerako
lurraldeetara transferitzeko
aukera aztertzeko prozesu
pilotua.

46.218,70 2023/01/01
3.11 Ekintza

2023/11/30Haurren Eskubideen Nazioarteko
eguna ospatzea (Azaroak 20)

59.790,13 2023/01/01
3.12 Ekintza

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Foru-aterpetxeen sarea eraginkortasunez eta efizientziaz kudeatzea, gizarte-,
ekonomia- eta ingurumen-irizpideen arabera.
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Aterpetxe atalaren giza baliabideen kudeaketa
1. Jarduketa ildoa:

% 100,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/312.338.688,18 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Gazte aterpetxeen erabiltzaileei
erreserba zerbitzua eskaini.

262.530,84 2023/01/01
1.1 Ekintza

2023/12/31Gazte aterpetxeen erabiltzaileei
otordu zerbitzua eskaini.

879.189,56 2023/01/01
1.2 Ekintza

2023/12/31Gazte aterpetxeen erabiltzaileei
ostatu zerbitzua eskaini.

1.196.967,78 2023/01/01
1.3 Ekintza

Gazte ekipamenduen kudeaketa sozial eta ekonomiko eraginkorra eta efikaza egitea
2. Jarduketa ildoa:

% 3,81 % 5,20 % 53,12 % 37,87

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/31604.335,98 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Baliabide eta zerbitzuen
erosketaren kudeaketa.

454.577,72 2023/01/01
2.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Foru aterpetxeen zerbitzuen
prezio publikoa ordaintzeagatik
urtean lortutako sarrerak

Euroak >= 8,80 1.000.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00

Gazte aterpeetan egindako gau
kopurua

Kopurua >= 14.166,00 48.500,00 50.000,00 51.000,00

Erabiltzaileen asebetetzea gazte
ekipamenduak erabiltzeko
esperientziari dagokionez

Eskala 1-10 >= 8,57 8,80 8,80 8,80

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/31Ekipamenduak zaintzen eta
hobetzen jardutea, inbertsioak
eginez

115.147,36 2023/01/01
2.2 Ekintza

2023/12/31Foru aterpetxeen Sarea
ezagutaraztea erabiltzaile
potentzialaren artean.

3.199,45 2023/01/01
2.3 Ekintza

2023/12/31Jasangarritasun energetikoa
hobetzeko ekintzak pixkanaka
egitea.

30.411,45 2023/01/01
2.4 Ekintza

2023/12/31Zarauzko Igerain Gazte
Aterpetxea birgaitzea (Next
Generation EU)

1.000,00 2023/01/01
2.5 Ekintza

Ikuskaritzak eta interes taldeak
3. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/3132.533,56 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Gipuzkoako gazte-aterpetxeen
aldizkako ikuskapena.

20.455,53 2023/01/01
3.1 Ekintza

2023/12/31Tokiko eragileekin elkarlanean,
aterpetxe bakoitzean aisialdiko
jarduera osagarrien eskaintza
sortzea eta eskaintzea.

12.078,03 2023/01/01
3.2 Ekintza

Urteko helburua: Aisialdi hezitzailea berezko eskaintza eta sektorearen jarraipena.

Aisialdiaren hezitzailearen sektorea
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

Udalekuak programaren
erabiltzaile direnen asebetetzea
(gurasoak)

Eskala 1-10 >= 8,00 8,50 8,50 8,50

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/31248.638,01 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Aisialdi Eskolak baliosteko lanak 17.857,16 2023/01/01
1.1 Ekintza

2023/12/31Udabizi web bilatzailea:
Gipuzkoako haur eta gazte
aisialdiaren eskaintza udan

31.929,45 2023/01/01
1.2 Ekintza

2023/12/31Aisialdi Eskolei diru-laguntzak:
urteko programa garatzeko eta
egitura mantentzeko.

85.183,80 2023/01/01
1.3 Ekintza

2023/12/31Udalekuak eta kanpaldiak
antolatzeko dirulaguntzak

99.883,80 2023/01/01
1.4 Ekintza

2023/12/31Haur eta gazteen alorrean
jarduten duten udalerriz gaindiko
elkarte erakundeen antolaketa
egitura mantentzeko
dirulaguntzak.

13.783,80 2023/01/01
1.5 Ekintza

Aisialdiko hezkuntza-eskaintza propioa oporraldietan (uda)
2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/31792.171,12 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Udalekuak (7 eta 13 urte
bitarteko haurrentzat)

580.051,86 2023/01/01
2.1 Ekintza

2023/12/31Gazte oporraldiak (14 eta 17 urte
bitarteko gazteentzako udalekuen
eskaintza)

212.119,26 2023/01/01
2.2 Ekintza

Urteko helburua: Haur eta gazteen aniztasunari arreta jartzea eta erantzutea (fisikoa, psikikoa,
sentsoriala...).

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Emandako laguntzen kopurua. Kopurua >= 0,00 2,00 3,00 4,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Aniztasunaren eremuko elkarteentzako laguntzak.
1. Jarduketa ildoa:

% 37,04 % 24,09 % 14,78

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/3189.851,39 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Gipuzkoako kirol egokituko
federazioaren udalekuak.

33.283,80 2023/01/01
1.1 Ekintza

2023/12/31Aniztasunaren eremuko
elkarteentzako laguntzak.

13.283,80 2023/01/01
1.2 Ekintza

2023/12/31Gipuzkoako Gurutze Gorria 21.641,90 2023/01/01
1.3 Ekintza

2023/12/31Gipuzkoako Autismo Elkartea
(GAUTENA)

10.985,13 2023/01/01
1.4 Ekintza

2023/12/31AGIFES (Asociación
guipuzcoana de familiares y
personas con problemas de
salud mental)

10.656,76 2023/01/01
1.5 Ekintza
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GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Haurtzaroa, nerabezaroa eta gaztaroa, definizioz, balioen eta aginduen esperimentazioaren eta barneratzearen
bidezko ikaskuntzak ezaugarritzen dituen bizitzako etapak dira, baita generoarenak ere.
Bestalde, jakina da komunikabideek, publizitateak, ingurune digitalak eta, oro har, kontsumo-gizarteak eragin handia
dutela haiengan; izan ere, kontsumo-gizarteak kontuan hartzen ditu, kontsumitzaile potentzial gisa, eta, horretarako,
sarritan, beren helburuetarako balio duen edozein estrategia erabiltzen du, bestelako kontsideraziorik gabe.
Beraz, ezinbestekoa da eragin toxiko hori nolabait konpentsatuko duten inguruneak eta erreferentziak sortzea, eta,
ahal den neurrian, balio eta ikuspegi sexistak eta berdintasunezkoak ez direnak kudeatzen ikastea; izan ere,
denborarekin, balio eta ikuspegi horiek desegokiak ez diren egoeretan hondatzen dira eta gizarteko egiturazko
desberdintasuna iraunarazten dute.
Gure zuzendaritzarentzat, lan hori modu bikoitzean egin behar da: esplizituki, berdintasunaren aldeko ekintza eta
jarrera esplizituen bidez, eta baita ere genero-ikuspegia zeharka txertatu behar da gure ekintza osoan.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Haurrak eta nerabeak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria Nola Nola % Esleitutako adierazlea

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.

( % 100,00 )

Ek.HO.10.2. Bizitzaren esparru
guztietan emakumeei eta gizonei
esleitzen zaizkien rol eta estereotipoen
hausturan aurrera egitea.

Ek.10.2.1.Haur eta gazteentzako foru
zerbitzuetan emakumeen eta
gizonen berdintasunari buruzko
eduki eta jarduerak sartzea.

( % 100,00 )

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

Ea.8.2.4. Neska nerabeen
ahalduntzea sustatzea GFAk
sustatutako haur, nerabe eta
gazteentzako programen eta guneen
esparruan.

( % 100,00 )

I.HO.14.2. Emakumeen aurkako
indarkeria matxistari nola heltzen zaion
hobeto ezagutzea, indarkeria egoera
horiek berariaz erantzuten ez dituzten
foru zerbitzu eta baliabideetatik."

V.14.2.3. Haurtzaroan eta
nerabezaroan sexu-indarkeria
matxista prebenitzeko eta
detektatzeko tresnak sortzea, bai
espazio komunetan, bai espazio
espezifikoetan, hala nola kirol- eta
aisialdi-espazioetan.

( % 100,00 )

Kuantifikazioa: 674.581,61 ( % 9,79 )

( % 9,79 )Ordainketa kredituak: 673.831,61

( % 15,00 )Datozen urteetako gastuak: 750,00
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Kategoria Nola Nola % Esleitutako adierazlea

I.HO.16.1. Emakumeen aurkako
indarkeria matxistaren arloan foru eta
toki politikak lerrokatzea.

I.16.1.3. GFAk eta toki erakundeek
emakumeen aurkako indarkeria
matxistaren aurrean jarduteko
moduak koordinatzeko partekatzen
dituzten guneak sendotzea.

( % 100,00 )
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HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Prestigiozko hainbat iturrik azpimarratzen dute, maila akademikoan haurren eta gazteen hizkuntza-gaitasunak
mantentzen eta hobetzen jarraitzeaz gain, beharrezkoa dela, halaber, eremu ez-formalean, hau da, horiek modu
askeagoan eta autonomoagoan garatzen diren uneetan, nerabeen eta gazteen euskararen erabilera sakontzea eta
sendotzea.
Haurrak, nerabeak eta gazteak sustatzeko zerbitzuek, berez, hezkuntza ez-formalaren esparruan egiten dute lan, eta,
beraz, eremu pribilegiatuan egiten dute lan, euskararen benetako erabilera sustatzeko.
Horregatik, gure eremuan haurren eta gazteen hizkuntza-eskubideak zorrotz errespetatzearen alde lan egiteaz gain,
erronka horri modu natural eta transbertsalean heltzen laguntzen duten estrategiak eta planteamenduak dituzten
inguruneak sortzen dihardugu, euskarari buruzko elementu emozionalak, esperientziazkoak eta afektiboak oinarri
hartuta.
Hala, euskara sustatzeko ikuspegia honako hauek osatzen dute: erakundeentzako, aisialdiko eskolentzako eta
erakundeentzako diru-laguntzen lerroak, sare sozialetako eta Interneteko komunikazio-politikak, Gaztematika sareko
Haurtxokoen eta Gaztelekuen esku-hartzeak, Udalekuak eta Gazte Oporraldiak bezalako udako programek eta, oro
har, kultura sustatzeko beste batzuek (GipuzkoanGazte tour), aipatutako estrategiak txertatzen dituzte beraien
planteamenduetan.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kategoria Nola

1.- Zerbitzu hizkuntza Euskarazko edukien presentzia haztatua.

Euskara zerbitzu-hizkuntza gisa sustatzea

Euskara lehentasunezko zerbitzu-hizkuntza gisa.

Euskara lehentasunezko zerbitzu-hizkuntza gisa.

12.- Internet eta intranet sareak Euskarazko eduki digitalak sortu

2.- Lan hizkuntza Hizkuntza-eskubideak errespetatzen direla eta euskara lan-
hizkuntza gisa erabiltzen dela bermatzea.

Euskara lan-hizkuntza gisa lehenestea.

Euskara lan-hizkuntza nagusi gisa erabiltzea.

Euskara lan-hizkuntza gisa sustatzea

Euskara izatea sarearen lan-hizkuntza

4.- Beste herri administrazioekiko harremanak Euskara lanerako eta komunikaziorako hizkuntza gisa hartzea.

Euskara lanerako eta komunikaziorako hizkuntza gisa hartzea.



2023ko aurrekontua

Kategoria Nola

5.- Komunikazio instituzionala Euskara lan-hizkuntza gisa lehenestea.

8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak

Euskarazko edukiak lehen aukera gisa izango dituen kultur
programazioa bultzatzea.

Sektoreari hizkuntza-helburuen garrantzia helaraziz.

Hizkuntzaren irizpidea ondasunen eta zerbitzuen kontratazioan
txertatzea.

9.- Iragarpenak, publizitatea eta kanpainak Hizkuntza-eskubideak errespetatzen direla eta euskara lan-
hizkuntza gisa erabiltzen dela bermatzea.
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PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Eskubideen subjektu diren aldetik, haurrek, nerabeek eta gazteek eskubidea dute bizitza publikoan eta sozialean
aktiboki parte hartzeko, bereziki gehien eragiten dieten alderdietan. Baina parte-hartze hori eraginkorra eta
kalitatezkoa izan dadin, beharrezkoa da partaidetzaren kultura sortzea, bai haurren, nerabeen eta gazteen artean, bai
helduen munduan eta haien botere-egituretan.
Gure erakundean, haur, nerabe eta gazteek parte hartzeko kultura hori ikas dezaten sustatzen dugu, eta erakundeek
eta, oro har, gizarteak parte hartzeko eskubide hori benetan aitortzearen alde egiten dugu.

152.643,84 ( % 2,22 )Kuantifikazioa:

Kategoria NolaKategoria %

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

Ordainketa kredituak:

Datozen urteetako gastuak: 2.500,00

150.143,84 ( % 2,18 )

( % 50,00 )
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GJH

2020-2021 ikasturtean Gipuzkoangazte webgunean Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda atala sortu genuen
Jasangarritasunean hezten izenarekin. Gaztematikaren baitan garapen jasangarriaren gaiari heltzeko abiapuntua
zehaztu da bertan, zehazki Garapen Jasangarrirako Hezkuntza eta haurrak, nerabeak eta gazteak erdigunean jarriz.
Ekintza honen baitan, 2030 Agendako 4. helburura gerturatuko gara 2023an, zehazki Jasangarritasunerako
Hezkuntzara (4.7 helburu zehatza) , 2030 Agendako helburuak lortzeko funtsezko baliabide gisa

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 75,58 )5.205.594,06

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

33.283,803-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.

33.283,80Helbubura

Jarduketa ildoak

33.283,80Aniztasunaren eremuko elkarteentzako laguntzak.

253.897,75 1.250,004-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.

170.184,78 1.250,00Helbubura

Jarduketa ildoak

117.454,16 1.250,00Lurraldea gaztetzeko estrategia bat prestatzea, Gipuzkoaren erronka
demografikoari heltzeko, arreta fokua gipuzkoar gazteek proiektu
pertsonal eta profesionalei heltzen dituzten zailtasunetan ipiniz.

13.883,31Lan-ildo berriak garatzea esparru sozioemozionalean (afektibo-
sexuala, adikzioak eta abar)

38.847,31Gaztematika bultzatzea, Haurrak eta Gazteak Sustatzeko Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Erakundearteko Sarea, toki erakundeen politika
publikoen arteko solaskidetza eta bateratze tresna gisa.

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.

83.712,97Helbubura
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GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

Jarduketa ildoak

58.871,62Lurraldea gaztetzeko estrategia bat prestatzea, Gipuzkoaren erronka
demografikoari heltzeko, arreta fokua gipuzkoar gazteek proiektu
pertsonal eta profesionalei heltzen dituzten zailtasunetan ipiniz.

3.199,45Gaztematika bultzatzea, Haurrak eta Gazteak Sustatzeko Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Erakundearteko Sarea, toki erakundeen politika
publikoen arteko solaskidetza eta bateratze tresna gisa.

21.641,90Aniztasunaren eremuko elkarteentzako laguntzak.

131.774,065-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.

37.786,19Helbubura

Jarduketa ildoak

37.786,19Lan-ildo berriak garatzea esparru sozioemozionalean (afektibo-
sexuala, adikzioak eta abar)

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

93.987,87Helbubura

Jarduketa ildoak

74.737,01Lan-ildo berriak garatzea esparru sozioemozionalean (afektibo-
sexuala, adikzioak eta abar)

19.250,86Gaztematika bultzatzea, Haurrak eta Gazteak Sustatzeko Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Erakundearteko Sarea, toki erakundeen politika
publikoen arteko solaskidetza eta bateratze tresna gisa.

23.029,477-ENERGIA IRISGARRIA ETA EZ KUTSAGARRIA

Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea
guztiontzat.

7.3 - Gipuzkoako efizientzia energetikoa hobetzea. 23.029,47Helbubura

Jarduketa ildoak

23.029,47Gazte ekipamenduen kudeaketa sozial eta ekonomiko eraginkorra eta
efikaza egitea

30.835,538-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA

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

8.05 - Enplegu osoa eta produktiboa eta lan duina lortzea emakume
eta gizon guztientzat, baita gazteentzat eta desgaitasuna duten
pertsonentzat ere, bai eta balio bereko lanagatik ordainsari berdina
jasotzeko aukera ere.

30.835,53Helbubura
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GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

Jarduketa ildoak

30.835,53Lurraldea gaztetzeko estrategia bat prestatzea, Gipuzkoaren erronka
demografikoari heltzeko, arreta fokua gipuzkoar gazteek proiektu
pertsonal eta profesionalei heltzen dituzten zailtasunetan ipiniz.

31.411,459-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA

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

9.1 - Azpiegitura fidagarriak, jasangarriak, erresilienteak eta
kalitatezkoak garatzea, garapen ekonomikoa eta giza ongizatea
bultzatzeko, pertsona guztiek irispide eskuragarria eta bidezkoa izan
dezaten ahalegin berezia eginez.

15.705,73Helbubura

Jarduketa ildoak

15.705,73Gazte ekipamenduen kudeaketa sozial eta ekonomiko eraginkorra eta
efikaza egitea

9.4 - Azpiegitura modernizatzea eta industriak birmoldatzea
jasangarriak izan daitezen, baliabideak eraginkortasun handiagoz
erabiliz eta garbiak eta ingurumenaren aldetik arrazionalak diren
teknologia eta prozesu industrialak hartzea sustatuz.

15.705,73Helbubura

Jarduketa ildoak

15.705,73Gazte ekipamenduen kudeaketa sozial eta ekonomiko eraginkorra eta
efikaza egitea

100.189,2610-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.

100.189,26Helbubura

Jarduketa ildoak

100.189,26Lurraldea gaztetzeko estrategia bat prestatzea, Gipuzkoaren erronka
demografikoari heltzeko, arreta fokua gipuzkoar gazteek proiektu
pertsonal eta profesionalei heltzen dituzten zailtasunetan ipiniz.

4.120.333,62 2.500,0011-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK

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

11.X3 - Gipuzkoako kultura mugimendua sustatzea. 44.337,21Helbubura

Jarduketa ildoak

44.337,21Lan-ildo berriak garatzea esparru sozioemozionalean (afektibo-
sexuala, adikzioak eta abar)

11.X4 - Haurren, nerabeen eta gazteen ahalduntzea, autonomia eta
emantzipazioa sustatu eta laguntzea, portaeraren alderdi
sozioemozionaletan arreta berezia jarrita.

4.037.030,98 2.500,00Helbubura
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GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

Jarduketa ildoak

2.338.688,18Aterpetxe atalaren giza baliabideen kudeaketa

321.006,47Gazte ekipamenduen kudeaketa sozial eta ekonomiko eraginkorra eta
efikaza egitea

269.960,32 2.500,00Lurraldea gaztetzeko estrategia bat prestatzea, Gipuzkoaren erronka
demografikoari heltzeko, arreta fokua gipuzkoar gazteek proiektu
pertsonal eta profesionalei heltzen dituzten zailtasunetan ipiniz.

442.015,61Lan-ildo berriak garatzea esparru sozioemozionalean (afektibo-
sexuala, adikzioak eta abar)

665.360,40Gaztematika bultzatzea, Haurrak eta Gazteak Sustatzeko Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Erakundearteko Sarea, toki erakundeen politika
publikoen arteko solaskidetza eta bateratze tresna gisa.

11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko
ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboei laguntzea, udal
eta foru garapenaren plangintza indartuz.

38.965,43Helbubura

Jarduketa ildoak

38.965,43Lurraldea gaztetzeko estrategia bat prestatzea, Gipuzkoaren erronka
demografikoari heltzeko, arreta fokua gipuzkoar gazteek proiektu
pertsonal eta profesionalei heltzen dituzten zailtasunetan ipiniz.

403.946,4516-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK

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

16.02 - Tratu txarrei, esplotazioari, salerosketari eta indarkeria eta
tortura mota guztiei amaiera ematea.

29.895,06Helbubura

Jarduketa ildoak

29.895,06Gaztematika bultzatzea, Haurrak eta Gazteak Sustatzeko Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Erakundearteko Sarea, toki erakundeen politika
publikoen arteko solaskidetza eta bateratze tresna gisa.

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

266.589,74Helbubura

Jarduketa ildoak

228.888,58Gazte ekipamenduen kudeaketa sozial eta ekonomiko eraginkorra eta
efikaza egitea

37.701,16Gaztematika bultzatzea, Haurrak eta Gazteak Sustatzeko Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Erakundearteko Sarea, toki erakundeen politika
publikoen arteko solaskidetza eta bateratze tresna gisa.

16.07 - Premiei erantzungo dieten erabaki inklusibo, parte-hartzaile eta
adierazgarriak maila guztietan hartzen direla bermatzea.

94.177,85Helbubura

Jarduketa ildoak
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GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

41.173,43Lurraldea gaztetzeko estrategia bat prestatzea, Gipuzkoaren erronka
demografikoari heltzeko, arreta fokua gipuzkoar gazteek proiektu
pertsonal eta profesionalei heltzen dituzten zailtasunetan ipiniz.

53.004,41Gaztematika bultzatzea, Haurrak eta Gazteak Sustatzeko Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Erakundearteko Sarea, toki erakundeen politika
publikoen arteko solaskidetza eta bateratze tresna gisa.

16.X1 - Adiskidetzeko, bizikidetza hobetzeko eta demokrazian
sakontzeko mekanismoak abian jartzea.

13.283,80Helbubura

Jarduketa ildoak

13.283,80Aniztasunaren eremuko elkarteentzako laguntzak.

71.892,67 1.250,0017-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.

71.892,67 1.250,00Helbubura

Jarduketa ildoak

29.005,20 1.250,00Lurraldea gaztetzeko estrategia bat prestatzea, Gipuzkoaren erronka
demografikoari heltzeko, arreta fokua gipuzkoar gazteek proiektu
pertsonal eta profesionalei heltzen dituzten zailtasunetan ipiniz.

42.887,47Gaztematika bultzatzea, Haurrak eta Gazteak Sustatzeko Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Erakundearteko Sarea, toki erakundeen politika
publikoen arteko solaskidetza eta bateratze tresna gisa.

Guztira 5.000,005.200.594,06
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PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2022 2023
2024 2025 2026 2027 eta

hurrengoak/
 2027 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros

Guztira /
Total

3.159.456,00 3.283.795,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

2.517.888,00 2.711.082,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

748.850,00 801.500,00 5.000,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

5.000,004.

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

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

6.426.194,00 6.796.377,00 5.000,00 5.000,00

80.889,00 86.396,00INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

80.889,00 86.396,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 5.000,006.882.773,006.507.083,00 5.000,00
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Planen zenbateko osoa, kapituluka /
 Total planes/capitulos

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Ordainketa kredituak /
Créditos de pago

Guztira /
Total

Datozen urteetako gastuak /
Gastos futuros

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

925.058,28 2.358.736,82 925.058,28 2.358.736,821. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.319.001,13 1.392.085,42 1.319.001,13 1.392.085,422. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

532.500,00 269.000,00 5.000,00 537.500,00 269.000,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

2.776.559,41 5.000,004.019.822,24Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

2.781.559,41 4.019.822,24

86.396,00 86.396,006. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

86.396,0086.396,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

5.000,004.106.218,24 4.106.218,242.781.559,41Guztira / Total 2.776.559,41
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Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos 2022 2023 Gastuari lotutakoak /
Afectados a gasto

1. ZUZENEKO ZERGAK/
IMPUESTOS DIRECTOS

2. ZEHARKAKO ZERGAK/
IMPUESTOS INDIRECTOS

437.500,00 1.437.500,003. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/
TASAS Y OTROS INGRESOS

4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. ONDARE SARRERAK/
INGRESOS PATRIMONIALES

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

437.500,00 1.437.500,00

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 1.437.500,00437.500,00


