
#GetxoBiziEzazu
#GetxoEkinez

aurrekontuak
2023ko 

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

26.480.014 €

Gizarte Politikak 
(Gizarte-Kohesioa)

19.171.066 €

Zorroztasun ekonomikoa eta 
eraginkortasuna kudeaketan

15.729.612 €
Komunikazioa herritarrekin, 
parte-hartzea eta gardentasuna

3.953.941 €

Ekonomia-jarduera  
sustatzea 

3.348.961 €

Kalitatezko oinarrizko zerbitzuak 
eta udalerria hobetzea

51.680.683 €

2023
Gehigarri berezia



Zehatz

Segurtasuna eta
ordena publikoa
9.688.406 € (125,82 € *)

Garabi-zerbitzua
207.000 € (2,69 € *)

Babes zibila
457.595 € (5,94 € *)

Trafikoa eta 
aparkalekuak antolatzea
2.430.849 € (31,57 € *)

Hirigintza eta 
arkitektura
926.821 € (12,04 € *)

Bide publikoak
5.266.174 € (68,39 € *)

Estolderia
1.012.874 € (13,15 € *)

Edateko uraren 
hornidura
4.479.363 € (58,17 € *)

Hondakinen bilketa
5.661.000 € (73,52 € *)

Bideak garbitzea
6.380.000 € (82,85 € *)

Hilerriak eta 
hileta-zerbitzuak
342.827 € (4,45 € *)

Argiteria publikoa
4.217.008 € (54,76 € *)

Parkeak eta lorategiak
2.918.000 € (37,89 € *)

Azpiegituren 
administrazio orokorra
675.844 € (8,78 € *)

Ibilgailuak
751.442 € (9,76 € *)

Udal-eraikinak garbitzea
2.045.229 € (26,56 € *)

Udal-eraikinak
3.766.714 € (48,92 € *)

Beste batzuk (arrapala,
igogailuak, etab.)
453.537 € (5,89 € *)

Kalitatezko 
oinarrizko zerbitzuak 
eta udalerria 
hobetzea

51.680.683 €
671,15 €/bizt.

26.480.014 €
343,88 €/bizt.

3.953.941 €
51,35 €/bizt.

3.348.961 €
43,49 €/ bizt.

Kultur Etxea eta jaiak
9.617.905 € (124,90 € *)

Euskara
1.067.168 € (13,86 € *)

Ingurumena babestu eta 
hobetzea
1.242.868 € (16,14 € *)

Kreditu orokorra 
(dirulaguntzak % 5 
gehitzea)
150.000 € (1,95 € *)

Getxo Kirolak
10.610.130 € (137,79 € *)

Musika Eskola
3.128.900 € (40,63 € *)

Ondare historikoa eta 
artistikoa babestea
663.043 € (8,61 € *)

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

Herritarrentzako
arreta
1.118.990 € (14,53 € *)

Gardentasuna eta 
herritarren 
parte-hartzea
1.552.828 € (20,17 € *)

Erabiltzaileak eta
kontsumitzaileak
babestea
87.687 € (1,14 € *)

Herritarrekiko 
harremanak
1.194.436 € (15,51 € *)

Komunikazioa 
herritarrekin, 
parte-hartzea eta 
gardentasuna

Getxolan
2.151.540 € (27,94 € *)

Informazioa eta 
turismo-sustapena
765.921 € (9,95 € *)

Kirol Portua
431.500 € (5,60 € *)

Ekonomia-jarduera 
sustatzea

19.171.066 €
248,97 €/bizt. 

Gizarte-zerbitzuen 
administrazio orokorra
1.201.500 € (15,60 € *)

Gizarteratzea eta 
gizarte-ekintza
6.508.489 € (84,52 € *)

Mendekotasunak 
prebenitzea
154.650 € (2,01 € *)

Immigrazioa eta 
kulturartekotasuna
270.181 € (3,51 € *)

Udal Egoitza
5.824.289 € (75,64 € *)

Garapenerako 
kooperazioa
591.096 € (7,68 € *)

Emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasuna
300.931 € (3,91 € *)

Hezkuntza
870.328 € (11,30 € *)

Etxebizitza
1.572.894 € (20,43 € *)

Zahartze aktiboa
257.490 € (3,34 € *)

Gazteria
660.573 € (8,58 € *)

Osasungarritasun 
publikoa babestea
172.087 € (2,23 € *)

Herritarrek erabiltzen 
dituzten eraikinak 
mantentzea
786.558 € (10,21 € *)

Gizarte-politikak
(gizarte-kohesioa)

 

15.729.612 €
204,27 €/bizt.

Gobernu-organoak
2.409.420 € (31,29 € *)

Administrazio orokorra
1.601.761 € (20,80 € *)

Hirigintza-diziplina
500.690 € (6,50 € *)

Zor publikoa
0 € (0 € *)

Antolakuntza eta giza 
baliabideak
4.361.111 € (56,64 € *)

Kalitatea
209.531 € (2,72 € *)

Esku-hartze
898.869 € (11,67 € *)

Diruzaintza
1.524.092 € (19,79 € *)

Kontratazioa eta 
erosketa
1.635.584 € (21,24 € *)

Informatika
2.521.554 € (32,75 € *)

Osasunaren zaintza
67.000 € (0,87 € *)

Zorroztasun 
ekonomikoa eta 
eraginkortasuna 
kudeaketan

  *biztanle

77.003
biztanle

1.563,11 € 
    batez besteko gastua biztanleko



2023ko Udal Aurrekontu Bateratua

Maileguen bilakaera (milioi eurotan)

Udala

Getxo Kirolak
Kultur Etxea
Jesusen Bihotzaren Udal Egoitza

Musika Eskola
Punta Begoña Fundazioa
El Abra-Getxo Kirol Portua Sozietatea

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 2023
0 0

431.500 €
90.158.510 €

10.610.130 €
9.617.905 €

5.824.289 €
3.128.900 €

593.043 €

120.364.277 €



Inbertsio Nagusiak

446.000 € Parkeak berritzea eta horietako bat estaltzea

200.000 € Espaloiak, galtzadako pasabideak eta kaleetako 
asfaltoa hobetzea

200.000 € Bidegorriak hobetzeko jarduketak

Berez inbertsioak ez badira ere, parte-hartze izaerako 
aurrekontuetatik eratorritako beste hiru ekintza ere jorratuko dira:

130.000 € Haurrentzako eskaintza kulturala zabaltzea, eta 
kultura haurrei hurbiltzea

21.250 € Hondartzetan doako jarduerak eskaintzea eta  
kirol-elementuak jartzea

Jarduketa horiei, besteak beste, honako inbertsio hauek gehituko zaizkie:

1.200.000 € Arene kalean jolastoki berria eta estalkia jartzea  
(parte-hartze izaerako aurrekontuek zati batean 
finantzatuko dute obra)

1.200.372 € Etxebizitzara bideratutako udal-inbertsioak

1.700.000 € “Aiboa barria” eraikin berria, udal-azpiegituren 
mantentze-lanetarako lantegi gisa erabiltzeko

4.000.000 Bide publikoa: Bide-azpiegiturak, urbanizazioa, 
estoldak, ur-hornidura, argiak, etab.

463.770 € Udal-eraikinetako energia-efizientzia eta 
irisgarritasuna hobetzea

405.000 € Jarduketak ikastetxe publikoetan

400.000 € Hobekuntzak eta konponketa-lanak kiroldegietan

157.396 € Punta Begoña galerietan inbertsioak

247.000 € Teknologia modernizatzeko inbertsioak

98.337 € Ekonomia- eta turismo-sustapeneko ibilbide eta 
espazioetan inbertsioak

80.000 € Hobekuntzak eta irisgarritasuna Algortako 
Gaztelekuan

43.000 € Udal-liburutegietarako funtsa berritzea

30.000 € Babespeko apartamentuetan hobekuntzak

15.000 € Emakumeen Etxerako altzariak

200.000 € Getxo Txukunen ondoriozko jarduketak

Inbertsio horiei 2022. urtean finantzatutako beste batzuk gehituko 
zaizkie, besteak beste Larrañazubiko biolehortze-instalazioa, zeinak 
materialen bereizketa hobetuko baitu, hala nola metalikoena, bai eta horiek 
berrerabiltzeko eta/edo birziklatzeko prestaketa ere (materia organikoaren 
hezetasuna kendu beharko da horretarako). Horrek guztiak, halaber,  
foru-instalazioetan beste hondakin-zati batzuk berreskuratzeko 
ratioak hobetzen lagunduko du. Jatorrian egiten den bilketak 
garrantzi handiagoa daukan heinean eta kaleetako edukiontzietan 
jatorrian bereizitako materia organikoa areagotzen den heinean, 
instalazioaren moldakortasunak ahalbidetuko du konposta egiteko 
instalazio gisa erabiltzea; hala, murriztuko da bioegonkortze-
instalazio gisa berariaz erabiltzeko portzentajea……..1.300.000 €

Inbertsioen kapituluak 2023. urterako parte-hartze izaerako 
aurrekontuen prozesua hartzen du barne, zeinetan milioi bat eurotan 
lehenetsi baitzituen honako jarduketa hauek:

Sarrerak Erabilerak120.364.277 € 120.364.277 € 
Zuzeneko 

zergak

45.674.244 €

57.738.722 €

10.042.225 €

252.747 €

6.494.938 €

150.000 €

11.400 €

Langileak

Gastu arruntak

Inbertsioak

Dirulaguntzak

Zeharkako 
zergak

Tasak eta 
bestelako sarrerak

Udalkutxa

Ondareko 
diru-sarrerak

Finantza-eragiketak

Beste 
erakunde batzuen 

transferentziak

Kreditu orokorra

Superabita
 (Kirol Portua)

Zorra eta
finantza-gastuak

Kapital diru-sarrerak 
(ondasun errealak)

25.535.000 €

2.430.000 €

23.109.878 €

56.061.522 €

5.037.504 €

475.160 €

1.496.226 €

6.218.987 €


