2022

#GetxoBiziEzazu
#GetxoEkinez

Gehigarri berezia

ko

Getxo gozatu: Aisialdia, Kultura,
Kirola, Euskara eta Ingurumena

23.996.554 €

INFORMAZIOA

https://bit.ly/3fTDpT3

2022

Aurrekontuak

Urtarrila

Kalitatezko Oinarrizko Zerbitzuak
eta Udalerriaren Hobekuntza

49.355.869 €

Zorroztasun Ekonomikoa
eta Kudeaketa Eraginkorra
Gizarte Politikak
(Gizarte-Kohesioa)

15.886.587 €

22.065.072 €

Jarduera Ekonomikoaren
Sustapena

3.326.606 €

Parte-hartzea, Gardentasuna
eta Herritarrekiko Komunikazioa

3.717.250 €

Zehatz

Kalitatezko Oinarrizko
Zerbitzuak eta
Udalerriaren
Hobekuntza

Gizarte
Politikak
(Gizarte-Kohesioa)

Zorroztasun
Ekonomikoa
eta Kudeaketa
Eraginkorra

Getxo gozatu:
Aisialdia, Kultura,
Kirola, Euskara
eta Ingurumena

Parte-hartzea,
Gardentasuna eta
Herritarrekiko
Komunikazioa

Jarduera
Ekonomikoaren
Sustapena

49.355.869 €
638,84 €/biz.

22.065.072 €
285,60 €/biz.

15.886.587 €
205,63 €/biz.

23.996.554 €
310,60 €/biz.

3.717.250 €
48,11 €/biz.

3.326.606 €
43,06 €/biz.

Segurtasuna eta ordena
publikoa
9.481.777 € (122,73 € *)

Gizarte-zerbitzuen
administrazio orokorra
1.057.089 € (13,68 € *)

Gobernu-organoak
2.363.756 € (30,60 € *)

Kultur Etxea eta jaiak
9.043.862 € (117,06 € *)

Herritarrentzako arreta
1.034.726 € (13,39 € *)

Getxolan
1.927.134 € (24,94 € *)

Garabi-zerbitzua
207.000 € (2,68 € *)

Gizarteratzea eta
gizarte-ekintza
6.499.692 € (84,13 € *)

Administrazio orokorra
1.354.438 € (17,53 € *)

Euskara
1.061.376 € (13,74 € *)

Hirigintza-diziplina
486.881 € (6,30 € *)

Ingurumena babestea eta
hobetzea
1.005.564 € (13,02 € *)

Gardentasuna eta
herritarren parte-hartzea
1.426.503 € (18,46 € *)

Informazioa eta
turismo-sustapena
726.414 € (9,40 € *)

Erabiltzaileak eta
kontsumitzaileak
babestea
95.765 € (1,24 € *)

Kirol Portua
396.490 € (5,13 € *)

Babes zibila
453.441 € (5,87 € *)
Trafikoa eta aparkalekuak
antolatzea
2.431.567 € (31,47 € *)
Hirigintza eta arkitektura
898.357 € (11,63 € *)
Bide publikoak
4.727.954 € (61,20 € *)
Estolderia
925.630 € (11,98 € *)
Edateko uraren hornidura
4.240.014 € (54,88 € *)
Hondakinen bilketa
6.034.975 € (78,11 € *)
Bideen garbiketa
6.280.000 € (81,29 € *)
Hilerriak eta
hileta-zerbitzuak
335.498 € (4,34 € *)
Argiteria publikoa
3.152.479 € (40,80 € *)
Parkeak eta lorategiak
2.717.000 € (35,17 € *)
Azpiegituren
administrazio orokorra
655.100 € (8,48 € *)
Ibilgailuak
781.386 € (10,11 € *)

Adikzioen prebentzioa
207.156 € (2,68 € *)

Zor publikoa
798.846 € (10,34 € *)

Kulturartekotasuna eta
immigrazioa
238.942 € (3,09 € *)

Antolakuntza eta giza
baliabideak
3.984.699 € (51,58 € *)

Udal Egoitza
6.185.472 € (80,06 € *)

Kalitatea
210.060 € (2,72 € *)

Garapenerako
kooperazioa
588.373 € (7,62 € *)

Esku-hartzea
848.258 € (10,98 € *)
Diruzaintza
1.499.738 € (19,41 € *)

Emakumeen eta gizonen
arteko berdintasuna
650.692 € (8,42 € *)
Hezkuntza
859.485 € (11,12 € *)

Kontratazioa eta
erosketak
1.747.460 € (22,62 € *)

Etxebizitza
4.105.789 € (53,14 € *)

Informatika
2.500.451 € (32,36 € *)

Zahartze aktiboa
257.490 € (3,33 € *)

Osasunaren zaintza
92.000 € (1,19 € *)

Gazteria
461.692 € (5,98 € *)
Osasungarritasun
publikoaren babesa
168.200 € (2,18 € *)
Herritarrek erabiltzen
dituzten eraikinak
mantentzea
785.000 € (10,16 € *)

Udal-eraikinen garbiketa
2.000.000 € (25,89 € *)
Udal-eraikinak
3.478.141 € (45,02 € *)
Beste batzuk (arrapalak,
igogailuak...)
555.550 € (7,19 € *)

*

biztanle

Getxo Kirolak
9.365.515 € (121,22 € *)
Musika Eskola
3.020.027 € (39,09 € *)

Herritarrekiko
komunikazioa
1.160.256 € (15,02 € *)

Kreditu globala
(ezohiko laguntzak)
276.568 € (3,58 € *)

Ondare historikoa eta
artistikoa babestea
500.210 € (6,47 € *)

77.258
biztanle

1.531,85 €
-ko batez besteko gastua
biztanleko

2022ko Udal Aurrekontu Bateratua

118.347.938 €
Udala

Getxo Kirolak

Kultur Etxea

Jesusen
Bihotzaren
Udal Egoitza

89.906.362 €

9.365.515 €

9.043.862 €

6.185.472 €

Musika Eskola

Punta Begoña
Fundazioa

El Abra-Getxo
Kirol Portua
Sozietatea

3.020.027 €

430.210 €

396.490 €

Maileguen bilakaera (milioi eurotan)
2010

36,10

2011

34,90

2012

31,60

2013

28,20

2014

24,90

2015

21,50

2016

18,45

2017

15,40
2018

10,90

2019

6,79

2020

5,04

2021

3,29

2022

1,54

Erabilerak 118.347.938 €

Sarrerak 118.347.938 €
Zuzeneko zergak
Zeharkako zergak

Udalkutxa

52.903.839 €
4.867.934 €
528.922 €

Kapital diru-sarrerak
(ondasun errealak)

4.054.567 €

Finantza-eragiketak

53.529.774 €

Inbertsioak

22.721.189 €

Beste erakunde batzuen
transferentziak

44.280.105 €

Gastu arruntak

2.130.000 €

Tasak eta bestelako sarrerak

Ondareko diru-sarrerak

Langileak

24.916.900 €

Zorra eta
finantza-gastuak
Dirulaguntzak
Kreditu Globala
(ezustekoak)
Superabita (Kirol Portua)

13.024.299 €
1.026.433 €
6.199.359 €
276.568 €
11.400 €

6.224.587 €

Inbertsio nagusiak
Inbertsioen kapituluan –13 milioi euro baino gehiago bideratuko dira–
txertatu da 2022rako aurrekontu parte-hartzaileen prozesua, honako jarduera
hauei lehentasuna ematen diena, 1.000.000€-ko zuzkiduraren bidez:

Jarduera horiei, besteak beste, honako inbertsio hauek gehituko zaizkie:
1.203.975 €

Getxok sortzen dituen hondakinak murriztea, transfer planta
eta garbigunea hobetuta

425.000 €

Parke bat estaltzea

3.688.793 €

Etxebizitzetarako udal-inbertsioak

250.000 €

Itsasertzeko pasealekuak hobetzea

4.945.787 €

Bide publikoan: bide-azpiegiturak, urbanizazioa, estolderia,
ur-hornikuntza, argiteria, eta abar

Berez inbertsioak ez diren arren, Partaidetzako Aurrekontuetatik eratorritako
beste hiru ekintzari ere helduko zaie:
250.000 €

Berraktibazio soziokulturalerako ezohiko programa

5.000 €

Udalerriko bide publikoen inbentario bat egitea eta
argitaratzea

12.000 €

Feminismoaren aldeko ekintzen kontzientziazioa sustatzea

270.000 €

Uribe Kosta-Bilboko Itsasadarra-Eduardo Coste ardatzeko
bidegorrien sarea hobetzea

749.985 €

Jarduerak ikastetxe publikoetan

522.000 €

Udal Egoitza hobetzeko inbertsioak

400.000 €

Emakumeen Etxeko inbertsioa

200.000 €

Getxo Txukun-etik eratorritako jarduerak

Horiei 2021eko ekitaldian finantzatutakoak gehituko zaizkie, hala nola
Areetako Geltokia plaza birmoldatzea eta Kale Nagusia erdi-oinezkoentzako
bihurtzea (1,8 milioi euro).

