
Partida 

presupuestaria

Sailkapen organikoa Sailkapen funtzionala Sailkapen ekonomikoa Deskribapenak Importe

31 4422 22701 Garbiketa gastuak 4.232.040,06

Islatzen du gastua zein 

unitate organikori 

(erakundeko arlo edota 

atalen parekoa dena) 

esleitzen zaion.  Udalak 

baino ez du sailkapen hau 

baliatuko, gainontzeko 

udal-erakundeek ez dute 

erabiliko.

Sailkapenak digitu bi 

erabil ditzake.

Adibide batzuk:

10-> Gizarte-politika.

11-> Gizarte-ongizatea.

13-> Osasuna.

20-> Ogasuna eta 

ondarea.

21-> Ogasuna.

22-> Ondarea.

23-> Enplegua, 

kontsumoa, ekonomia-

sustapena.

30->Lurralde-politika eta 

kontratazioa.

31-> Hirigintza, 

etxebizitza, obrak eta 

kontratazioa.

Ejemplo partida 

Gastos

Ejemplo partida 

Ingresos
31102 Taxi lizentziagatiko tasa 1.290,21

Sailkapen funtzionalak 

gastuak biltzen ditu 

duten xedearen eta 

haien bidez lortu nahi 

diren helburuen arabera. 

Udalak baino ez du 

sailkapen hau baliatuko, 

gainontzeko udal-

erakundeek ez dute 

erabiliko.

Sailkapenak lau digitu 

erabil ditzake (ezkerretik 

eskuinera): Funtzio 

taldea, Funtzioa, 

Programa eta 

Azpiprograma (2 digitura 

arte).

Funtzio taldeko 1. 

digituaren esanahia:

0-> Zor publikoa.

1-> Zerbitzu Orokorrak.

2-> Babes zibila eta 

herritarren segurtasuna.

3-> Segurtasuna, babesa 

eta gizarte-sustapena.

4-> Gizarte-izaerako 

ondasun publikoen 

ekoizpena.

5-> Izaera ekonomikoko 

ondasunen ekoizpena.

6-> Gizarte-izaerako 

erregulazio ekonomikoa.

Gastuen eta diru-

sarreren izaera 

ekonomikoa islatzen du, 

gastu horiek edozein 

unitate organiko eta 

funtziori esleituta daudela 

ere.

Sailkapenak bost digitu 

erabil ditzake (ezkerretik 

eskuinera): Kapitulua, 

Artikulua, Kontzeptua, 

Azpikontzeptua (2 digitura 

arte).

Diru-sarrerak

1. digituaren 

(Kapituluaren) esanahia:

1-> Zuzeneko zergak.

2-> Zeharkako zergak.

3-> Tasak eta bestelako 

diru-sarrerak.

4-> Transferentzia 

arruntak.

5-> Ondarezko diru-

sarrerak.

6-> Inbertsio errealak 

besterentzea.

7-> Finantza aktiboak.

Gastuak

1. digitu edo Kapituluaren 

esanahia:

1-> Giza baliabideen 

gastuak

2-> Ondasun arrunten 

eta zerbitzuen arloko 

gastuak

3-> Finantza-gastuak

4-> Transferentzia 

arruntak

6-> Inbertsio errealak

7-> Kapital-

transferentziak

8-> Finantza-aktiboak

9-> Finantza-pasiboak

Aurrekontu publikoak dira Gobernuaren 

estrategiari lotutako ekonomia- eta 

finantza-plana. Urtebeteko iraupena 

izaten dute eta adierazten dute 

zeintzuk diren aurreikusitako diru-

sarrerak eta ekitaldian zehar gehienez 

ere egin daitezkeen gastuak (izaera 

mugatzailea dute).

Erakunde publiko bakoitzak berezko 

aurrekontuak ditu eta aurrekontu 

egonkortua izango da horiek guztiak 

elkartu eta barne-transferentziak 

(Udalaren eta erakunde autonomo 

zein sozietate publikoen artekoak) 

konpentsatzearen ondorioz 

sortutakoa.

Honako hauek lirateke gastuen partidara lotutako 

deskribapenak:

Sailkapen organikoaren arabera

31- > Hirigintza, etxebizitza, obrak eta 

kontratazioa.

Sailkapen funtzionalaren arabera

4-> Gizarte-izaerako ondasun publikoen 

ekoizpena.

4-> Gizarte-ongizatea.

2-> Zabor-bilketa eta bideen garbiketa.

2-> Bideen garbiketa.

Sailkapen ekonomikoaren arabera

2-> Ondasun arrunten eta zerbitzuen arloko 

gastuak.

2-> Materiala, hornidurak eta beste.

7-> Kanpoko beste enpresek egindako lanak.

01-> Garbiketa gastuak.

Menpeko sozietate publikoei 

dagokienez (Bidebi SL eta 

Behargintza Basauri-Etxebarri SL), 

beraien aurrekontua gutxi 

gorabeherako aurreikuspen bat da, ez 

dauka izaera mugatzailerik. Ondorioz, 

sozietate horiek ez daude 

administrazio publikoen aurrekontu-

kontabilitate erregimen honen 

menpe, merkataritzako sozietateen 

kontabilite-erregulazioaren menpe 

baizik.

Kontabilitateko Foru Instrukzioak 

finkatuko ditu herrialdeko toki-

erakunde guztientzako sailkapen 

funtzional eta ekonomikorako 

irizpideak. Sailkapen organikoa, 

ordea, Udalak berak definituko du.

Diru-sarreren partidek ez dute 

sailkapen organikorik edota 

funtzionalik erabiltzen. Horietan 

izaera ekonomikoa, deskribapena eta 

zenbatekoa bakarrik jasotzen dira.


