
2 0 2 1  

T X O S T E N  

E K O N O M I K O A  



Gaztematika 
Gipuzkoako Haur eta Gazteen Sustapenerako Sarea 
www.gipuzkoangazte.eus 
2021 Txosten ekonomikoa 
2021eko abendua 

 

2021 Txosten ekonomikoa 

http://www.gipuzkoangazte.eus/


AURKIBIDEA 

1. Sarrera 

2. Haur eta Gazteen Sustapen aurrekontua (2020-2021) 

3. Gaztematika Sareko aurrekontua (2020-2021) 

4. Gaztematika Sareko datu ekonomikoak: Ondorio nagusiak 

 

 

 

 

 

 

2021 Txosten ekonomikoa 



1. Sarrera 

Aurreko legegintzaldian, 2015ean, hasi ginen Gipuzkoako 
Haur eta Gazteen Sustapenerako aurrekontuak jasotzen 
eta horien ustiaketa egiten. Horrela urtez urte datuak 
jasoz eta ustiatuz, Haur eta Gazteen Sustapenerako arlo 
ekonomikoaren bilakaera jarraitu ahal  izan dugu. 

Dokumentu hau egiteko erabili diren datuak, 
Gaztematika Sareak duen Gaztesare datu basetik jaso 
dira. Bertan, teknikariek urtero, datu ekonomikoez gain 
zerbitzu zein giza baliabideen inguruko datuak jasotzen 
dituzue.  

Txosten ekonomikoa, Sareko teknikarientzat erreminta 
bat izateko osatu dugu. Udal bakoitzean urtez urteko 
aurrekontuaren jarraipena egin, beste udalen bilakaera 
ezagutu eta, azken finean, Gipuzkoako Haur, Nerabe eta 
Gazteen Sustapenaren argazki ekonomiko bat izateko. 
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2021ko Txosten ekonomiko honetan hiru atal nagusi 
aurkituko dituzu: 

• Txostenaren lehenengo atalean aurkeztuko dira 2020 eta 
2021eko urtetako aurrekontuak jasotzen dituzten taulak, 
herrien tamainaren arabera sailkatuta. 

• Bigarren atalean, bi urtetako datu orokorren 
konparaketa egiten da. 

• Azkenik, 2019-2020-2021 urtetako datu orokorrak 
aurkeztuko ditugu legegintzaldi honetan  Haur, Nerabe 
eta Gazteen Sustapenaren aurrekontuaren  ibilbidea 
jarraitu ahal izateko. 

 

 



2. Haur eta Gazteen Sustapen aurrekontua (2020-2021) 

500 biztanle baino gutxiago dituzten herriak 

2021ean Ikaztegieta sartu da talde honetan; horregatik,  kopuru orokorrak 
alderatu beharrean, portzentajeei eta gazte bakoitzeko gastuari erreparatuko 
diegu. Bi urteak alderatuta ondorio nagusia da sustapen arloko 
aurrekontuaren pisua aurrekontu orokorrarekiko handitu egin dela: 1.01etik 
1,55era pasa baita.  
 
Herriak banan-banan errepasatuz ikus daiteke igoera hori herri gehienetan 
eman dela (Larraulgo kasuan, oso nabarmena da igoera eta abian jarri zuten 
aisialdi eskaintzarekin lotuta dago). Taldea osatzen duten 16 herrietatik 
hirutan bakarrik jaitsi egin da portzentajea. 
 
Gazte bakoitzeko gastuaren azterketak ere agerian uzten du  2021ean 
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asko igo dela orokorrean: 2020ean 58,34€koa izan zen eta 2021ean 
86,18€koa. 
 
 Herriz herri aztertuz gero gehienetan igo egin dela ikus daiteke, 
batzuetan asko; portzentaje orokorra baxuagoa duten herrietan gastua 
ere jaitsi egin da. Mutiloa salbuespena da, portzentaje altuago batekin 
gastua jaitsi egin delako; horren arrazoia da aurrekontu orokorra asko 
jaitsi dela urte batetik bestera.  
 
Azpimarratzekoa den beste ondorioa da datua asko aldatzen dela herri 
batetik bestera: gutxieneko gastua 15,51€koa izanik eta gastu altuena 
295,93€koa. 



500-1.000 biztanle dituzten herriak 

Talde honetan ere aurrekoan bezala ez ditugu kopuru orokorrak alderatuko 
2021ean bi herri gehiagok sartu dituztelako datu ekonomikoak Gaztesaren: 
Errezil eta Aizarnazabal. 
 
Portzentajeak aztertuz ikusten dena da talde honetan orokorrean asko ez 
bada ere 2021ean jaitsi egin dela sustapenak daukan pisua: 1,61etik 1,41era 
pasaz. 
 
Herriz herri errepasatuta 3 herrietan igo eta 4tan jaitsi egin dela ikus 
dezakegu. 
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Gazte bakoitzeko gastuari erreparatuz gero, joera berdina adierazten du 
datu orokorrak: 2021ean jaitsi egin da 88,40€tik 80,71€ra pasaz. 
 
Kasu honetan bi herrietan bakarrik igo da gastua: Amezketa eta Bidania-
Goiatzen. 
 
Hemen ere herri batetik bestera asko aldatzen da datua: baxuena 
10,47€koa izanik eta altuena 157,43€koa. 



1.000-2.500 biztanle dituzten herriak 

Hirugarren talde honetan ere 2021ean herri bat gehiagok gehitu ditu datu 
ekonomikoak; ondorioz, talde honetan aurreko taldeetan bezala kopuruak ez 
ditugu alderatuko. 
 
Haur nerabe eta gazteen sustapeneko aurrekontuak aurrekontu 
orokorrarekiko suposatzen duen portzentajea aztertuz, igoera txiki bat eman 
dela  ikusten da: 2020ean 2,4koa zen eta 2021ean 2,56ra igo da. 
 
Taldea osatzen duten 13 herrietatik 7tan igo egin da beste 5etan berriz jaitsi 
(Alegiko datua ezin dugu alderatu). 
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Gazte bakoitzeko gastua ere urte batetik bestera igo egin dela ikus 
daiteke taulan: 94, 52€tik 109,07€ra. 
 
Taldeko 9 herrietan eman da igoera. Talde honetan ere tarte handia 
dago herri batetik bestera: gastu altuena Zegamakoa izanik 
(258,99€),eta baxuena Segurakoa (36,31€koa). 



2.500-5.000 biztanle dituzten herriak 

5.000-10.000 biztanle dituzten herriak 

Talde hau berdin mantendu denez, kopuru orokorrei erreparatuz ikus 
dezakeguna da bai aurrekontu orokorra bai sustapenekoa zertxobait igo 
direla. 
 

Sustapeneko aurrekontuaren pisuak ere pixka bat gora egin du,  
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eta igoera ere eman da gazte bakoitzeko gastuan. 
 
Halere, esan beharra dago, herri guztietan ez dela igoera eman: 5 herrietatik 
2tan jaitsi egin da portzentajea, eta herri batean gastua ere txikiagoa izan da. 

Talde honetan Deba sartu zen 2021ean, eta, ondorioz, kopuru orokorrak 
ez ditugu alderatuko. 
 
Portzentajetan arreta jarriz, urte batetik bestera berdin mantendu dela 

ikus daiteke: 1,44.  Herriz herri gertatu denari erreparatuz 10 herrietatik 
6tan gutxi bada ere jaitsi egin dela ikusten da, beste hiru herrietako 
igoerekin konpentsatuta geratzen dena. 
 
Gazte bakoitzeko gastuak ere gora egin du orokorrean, nahiz eta taldeko 
herri guztietan horrela ez izan. 



10.000-20.000 biztanle dituzten herriak 

Talde hau berdin mantendu da bi urteetan. Aurrekontu orokorra zertxobait 
igo da eta sustapenerako aurrekontua ere igo egin da orokorrean. 
 
Taldea osatzen duten herriak banan-banan errepasatuz 4 herrietan 
sustapenerako aurrekontua gutxi bada ere jaitsi egin dela ikus daiteke 
taulan; beste herrietan emandako igoeren ondorioz datu orokorra igo egin 
da.   
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Sustapenak aurrekontu orokorrarekin alderatuta daukan portzentajeari 
erreparatuz 2021ean igo egin dela ikusten da taulan: 1,57tik 1,88ra. 
 
Herri gehienetan sustapenaren pisua igo da, 14 herrietatik 10 herrietan 
hain zuzen ere. 
 
Gastua ere orokorrean nabarmen igo da: 77,4€tik 94,5€ra pasaz. Dena 
den, hemen ere igoera ez da herri guztietan eman (9 herrietan igo da).  



20.000 biztanle baino gehiagoko herriak 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Haur eta Gazteen Sustapenerako aurrekontua 

Herri handien taldean aurrekontu orokorra jaitsi egin zen 2021ean. 
Sustapenerako aurrekontuak berriz gora egin zuen. Herriz herri 
aztertuta ia guztietan igo egin zela ikusten da; Donostiako aurrekontua 
da jaisten den bakarra, baina jaitsiera apala da.  

Aldundiko Haur, Nerabe eta Gazteen Sustapen Zerbitzuko aurrekontuari dagokionez esan  2021ean jaitsi egin zela, nahiz eta aurrekontu orokorra 
altuagoa izan . 
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Ondorio nagusia da herri handietan sustapeneko pisuaren igoera eman 
dela; eta kasu honetan horrela da herri guztietan. 
 
Gazte bakoitzeko gastuak ere gora egin du 2021ean: 52,89€tik 
58,26€tara pasaz.  



3. Gaztematika Sareko aurrekontua (2020-2021) 

Gaztematikako datu orokorrei dagokionez, aurrekontu orokorrek gora 
egin dutela ikus daiteke, baita, Sustapenari egokitutako aurrekontua.  
 
Talde bakoitzeko datu orokorrak aztertzerakoan ikusten da guztietan 
ematen dela igoera, Aldundiko aurrekontuan ez ezik. 
 
Haur, Nerabe eta Gazteen Sustapeneko aurrekontuak daukan pisuari 
erreparatuz, urte batetik bestera igoera txiki bat eman dela ikusten da 
goiko taulan.   
 
Portzentajearen datuari dagokionez berriz ez da igoera ematen talde 
guztietan:  
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 500-1000 biztanleko taldean 5 dezima jaisten da eta Aldundiko 
kasuan 8. 

 5000-10000 biztanleko taldean berdin mantendu da. 
 1000-5000 biztanleko herriek portzentajerik altuena dute 2,56 eta 

2,97 hain zuzen ere. 
 
Gazte bakoitzeko gastuari  dagokionez igo egin da datu orokorra 
76,06€tik 83,91€ra pasaz. 
 
Taldeen errepasoa egiterakoan ikusten da ez dela guztietan igoera 
ematen: 500-1000 biztanleko herrien taldean eta Aldundian gastuak 
behera egiten du. Kasu honetan ere azpimarratzekoa da 1000-5000 
biztanleko herrien gastua, 100 euroko langa gainditzen banitute bi 
taldeetan. 



4. Gaztematika Sareko datu ekonomikoak:  
    Ondorio nagusiak 
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Goiko taulan 2019 urtetik 2021erako eboluzioa ikus daiteke. Aurrekontu osoarekiko Haur, Nerabe eta Gazteen  Sustapenerako aurrekontuaren 
portzentajea alde batetik, eta gazte bakoitzeko gastua, bestetik. Sustapeneko portzentajeari dagokionez orokorrean iaz emandako jaitsiera 
errekuperatu eta 2019ko datua berdintzea lortu da.  
 
Banan-banan aztertuta ikusten da 5 taldeetan igo egin dela portzentajea 2020ko datuekin alderatuta, batean berdin mantendu da, eta bitan 
jaitsi; igo egin den taldeetan 2019ko portzentajea gainditu egin da ia guztietan. 500-1000 taldean eta aldundian berriz 2019tik 2021era 
beheranzko joera mantentzen da. 
 
2.500-5000 biztanleko taldea serie osoan  portzentajerik altuena dauka: 2tik gora hasieratik, iaz gastua mantentzea lortu zuen, eta 2021ean igo 
egin da %3ra gerturatuz. Beste muturrean Aldundiko aurrekontua dago: hasieratik portzentajerik baxuena dauka eta urtez urte behera egin du. 
 
Gazte bakoitzeko gastuari erreparatuz taulan ikus daiteke orokorrean 2020 beherakadari buelta eman eta 2019ko gastua  gainditzea lortu dela. 
Hori horrela da 4 taldeetan beste bitan (portzentajearen jaitsiera paraitu dutenak) urtez urte behera egin du : 1000-2500 biztanleko taldean 
nahiz eta gastua igo ez dute 2019koa gainditzea lortu. 
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