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Erosketa eta Ekipamenduen udal-zerbitzuaren memoria honek 2016an departamentu honek izan 

dituen jarduera nagusiak eta emaitzak identifikatzen eta deskribatzen ditu.  

Erosketa eta Ekipamenduen zerbitzuaren helburua da modu zentralizatuan egitea udal-arloetarako 

erosketen kudeaketa, emandako aurrekontu bat kudeatuz, eta baita gainerako udal-

departamentuerako erosketak eta proiektuen definizioak eta horniduren eta ekipamenduaren 

kudeaketa teknikoa ere.  

Zerbitzuaren funtzioak eta helburuak definitzetik abiatuta, ibilbide bat egiten da gastu eta 

inbertsioko kontu-sailetako zifra nagusietatik, lortu den aurrezpena eta azken urteetako bilakaera 

azalduz. Nabarmendu beharra dago ahalegin handia egin dela kontsumo eta inbentarioen 

kontrolean, eta azken urteotan, zifra garrantzitsuak lortu dira aurrezpenean eta gastu publikoaren 

optimizazioan.  

Memoria honen irismenaren barruan, Erosketa eta Ekipamenduen Zerbitzuko kudeaketa 

ekonomikoaren barruan gauzatu diren inbertsio-proiektuen xehetasun teknikoa eta ekonomikoa 

jasotzen da (instalazioak eta altzariak). Nabarmendu behar da diru asko aurreztu dela 2016an, 

aurreko urteetan baino gehiago, 2016ko aurrekontuan planteatutako proiektu guztiak egikaritu 

ondoren. Beraz, planteatutako ekipamendu-helburu guztiak bete dira.  

Azkenik, nabarmendu behar da 2016an abian jarri dela Palmera Montero Gunea, auzo-etxe gisa eta 

topagune eta dinamizazio-gune gisa.  140 m2 baino gehiagoko tokia du adinekoentzako, eta astean 6 

egun irekitzen ditu. Gainera, hainbat eremutan lan egiten duten Irungo beste hamaika elkarteren 

egoitza ere bada. Era berean, Palmera Montero Guneak erabilera anitzeko hiru areto eskaintzen ditu 

Irungo elkarte guztien erabilgarri.  

Aurreikusten diren jarduerak egiteko beharrezko diren sistema guztiekin ekipatu da gunea. 

Nabarmendu behar da teknifikazio-maila handia dagoela jarri diren sistemetan, eraikinak ahalik eta 

modurik autonomoenean funtzionatu dezan. Horrenbestez, segurtasun-sistema guztiak ditu, eta 

baita telekomunikaziokoak, ikus-entzunezkoak eta egunero antolatzen diren jardueren informazioa 

ematekoak ere, bai modu telematikoan bai in-situ, eta aukera ematen du edozein lekutatik on-line 

erraz erreserbatzeko.   

Gainera, eraikinak altzari funtzionalak dauzka, denboragabeak, eta horrek aukera ematen du tokiak 

malgutasunez erabiltzeko, beharretara egokituta.  Zentro hau ekipatu eta abian jartzeko, bertan 

dauden elkarteen mugimenduen kudeaketa barne, dedikazio handia eskatu dio arlo osoari. Irekiera 

publikoaren ekitaldiarekin eta ate irekiko jardunaldiarekin amaitu zen prozesu hori abenduaren 12an. 

Hasieratik, Palmera Montero Guneak, elkarteen etxe gisa eta adinekoentzako toki gisa, oso harrera 

ona izan du, eta jarduera eta bertaratu-kopurua asko hazi da, 2016ko abenduan hasi zenetik.  
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Ekonomikoki, aipatu behar da Palmera Montero Gunea abian jartzeak eragin handia izan duela 

departamentuak kudeatu dituen inbertsio-zifraren hazkuntzak, eta % 35etik gorako murrizketa lortu 

da kostuetan, aurreikusitako inbertsioekiko.  

Aurrezpen horiek barne-lanaren fruitua izan dira; izan ere, lan handia egin da proiektuen definizio 

teknikoan, eta egikaritzaren koordinazioan eta kontrolean, zuzenean bere gain hartu baititu Erosketa 

eta Ekipamenduen Zerbitzuko Burutzak, eta ez da inongo kontsultoretza-etxetara edo kanpoko 

zuzendaritza teknikotara jo beharrik izan. Horren ondorioz, diru asko aurreztu da, eta, halaber, 

aukera ere eman du sistemak hobeto ezagutzeko eta kontrolatzeko. Eta horrek guztiak erraztu egiten 

du gerorako mantentze-lanak eta, beharrezko balira, zabaltze-lanak kudeatzea.  
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1. ZERBITZUAREN HELBURUAK ETA FUNTZIOAK 
 
 

1.1. EROSKETA ZERBITZUAREN FUNTZIOAK 
 

Udal-zerbitzuetarako Erosketa-bulego zentralizatua den aldetik, honako funtzio hauek di 
nabarmentzekoak Erosketa eta Ekipamenduen Zerbitzuak: 

 

 Materialen hornikuntza izapidetu eta kudeatzea (altzariak, bulegoko materiala, 

udaltzaingorako eta obra-brigadarako jantziak, kode- eta informazio-seinaleak bide 

publikoetarako, material elektrikoa, material industriala, garbiketako materiala, landareen 

eta arbolen hornikuntza, iturgintzako materiala eta abar). 

 Ekipamendu eta azpiegitura teknikoak definitu eta kudeatzea (bideo-zaintzako sistemak, 

ikus-entzunezko sistemak, irrati-transmisioko sistemak Udaltzaingorako, telefonia-sareak, 

alarma-sistemak, telekomunikazio-sistemak eta abar). 

 Materialen hornikuntza kudeatu eta egitea, betebeharreko irizpideak ezarriz kalitateari, 

gaitasun teknologikoari, entrega-gaitasunari eta prezioari dagokienez. 

 Udal-ekipamenduen kudeaketa egitea, hobetzeko eta sinplifikatzeko proposamenak eginez. 

 Beharrak aztertzea, komunikazioak proiektatu eta kudeatzea (telefonia finkoa, mugikorra, 

transmisioak, ekipo eta zerbitzu bereziak), kanpoko nahiz barruko komunikazio-sareen 

azpiegitura eta haien mantentze-lana kudeatuz. 

 Azterlanak eta proiektuak egitea, udalaren lantokietako planta-banatze berriei dagokienez, 

ekipamenduak aukeratzen eta diseinatzen lagunduz, homogeneotasun-estandarrak 

mantendu daitezen zainduz, haien mantentze iraunkorrerako irizpide teknikoak ezarriz eta 

proposamenak eginez ergonomiaren gaian, azpiegituren diseinuan, eta instalazioetako 

arrisku-prebentzioaren eta segurtasunaren gaian. 

 Jarraitutasunez kudeatzea udal-bulego eta -zentroetako ekipamendua eta materiala: 

altzariak, telefonia eta komunikazioak, inprimatze-sistemak, kopiatzea eta digitalizatzea, 

material eta makineria osagarria, seinaleztapena, anbientazioa eta abar, aurrekontuetan 

esleitutako baliabide ekonomikoak administratuz, kontsumoak eta gastuak kontrolatuz eta 

udal-ekipoen inbentarioen jarraipena egin eta eguneratuz. 

 Eraikinetako eta bide publikoko bideo-zaintzako eta segurtasuneko proiektuak definitu eta 

koordinatzea, haien funtzionamendu etengabea eta mantentze egokia kudeatuz.  

 Udalaren ibilgailuen eta makineriaren mantentze-lana kudeatzea, konponketak eta 

prebentziozko mantentze-lanak kudeatzeko irizpideak jakinarazia. Era berean, ekipo 

horietarako erregai-hornikuntza ere kudeatzea. 

 
 

2. 2016ko ZIFRA NAGUSIAK 
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Erosketa eta ekipamenduen zerbitzu zentralizatua den aldetik, departamentu honek kudeatu ditu bai 

2016ko aurrekontuen barruan zerbitzuari zuzenean esleitutako inbertsio eta erosketak bai udaleko 

beste arlo batzuen aurrekontuari dagozkionak.  

 

2.1. Zuzenean esleitutako aurrekontua 
 

2016an, udaleko Erosketa eta Ekipamenduen departamentuak 986.811,2 €-ko aurrekontua kudeatu 

du gastu arruntean; 12 aurrekontu-aplikaziotan eta inbertsioei dagokionean banakatuta; guztira, 

hasieran onetsitako 1.549.215,66 €-ko aurrekontua. Guztira, 562.404,46 € aurreztu dira; hau da, 

% 36ko aurrezpena, hasieran aurreikusitako guztizko aurrekontuarekiko.   

Ondoren, esleitutako guztizko aurrekontuaren azken 4 urteetako eboluzioa jasotzen da, gastu arrunta 

eta inbertsioak, eta aurreztutakoa eta aurrezpenaren eboluzioa ere azalduz. 

 

GUZTIRA 2013 2014 2015 2016 

Hasierako aurrekontua      892.812,00 €   813.350,00 €   978.890,00 €   1.549.215,66 €  

Aurreztutako zenbatekoa       59.778,54 €   106.110,47 €   317.112,56 €      562.404,46 €  

 Aurrezpen %etan % 7 % 13 % 32 % 36 

aurreko urtearekiko 
aurrekontu handitzea 
%etan -  -% 9 % 20 % 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hurrengo grafikoak argi azaltzen du aurrekontuaren eboluzioa eta azken urteetan gastu 
arruntari lotutako kontu-sailetan lortutako aurrezpena: 
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Ondoren, azken urteetan gastu arruntean izandako aurrezpenaren eboluzioa (%tan): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hurrengo grafikoak azken urteetan aurrekontuan izandako eboluzioa eta gastu arruntari 
lotutako kontu-sailetan lortutako aurrezpena azaltzen ditu: 
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Ondoren, aurrezpenaren eboluzioa ikusi daiteke %tan, inbertsioen atalean:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memoria honen 5. atalean, “Ekipamendu-proiektuen Garapena-Inbertsioak” izenburukoan, 
xehetasunez jasotzen dira 2016ko aurrekontuetan hasieran sartutako proiektuak eta urte osoan 
benetan egikaritutakoak. Ikusten da planteatutako helburu guztiak bete direla eta, 
horrenbestez, erosketa egindako kudeaketaren eta proiektuen definizio teknikoaren emaitza 
direla lortu diren aurrezpenak.  

3. LORTUTAKO EMAITZAK 
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NOTA: El Presupuesto de inversiones de 2016 incluye los equipamientos para el Espacio Palmera Montero 
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Ondoren, Erosketa eta Ekipamenduetako Zerbitzuaren funtzioak birpasatzen dira, zifra nagusiak 
jasoz: 
 

3.1. Erosketa kudeaketa  
 
2016an, udal-arloetarako hornidurak kontratatzeko proiektu ugari kudeatu ziren. Ondoren, 
egindako horniduretako batzuk jasotzen dira:  
 

 Udaltzaingorako, Obra Brigadarako eta beste udal-zerbitzu batzuetarako jantziak 
hornitzea. 
 

 Udaltzaingorako material espezifikoa hornitzea.  
 

 Haur-jolasak eta kirol-ekipamendua hornitzea.  
 

 Bide publikorako eserlekuak eta hesiak hornitzea. 
 

 Arbolak, landareak, kimuak, substratuak, ongarria, legarrak, uharriak eta beste material 
espezifiko batzuk hornitzea lorezaintza-zerbitzurako. 

 

 Erregaiak hornitzea ibilgailutarako eta makineriarako.  
 

 Eraikuntzako materiala hornitzea. 
 

 Garbiketarako materiala hornitzea. 
 

 Material elektrikoa hornitzea. 
 

 Iturgintzako materiala hornitzea. 
 

 Hornigai industrialak hornitzea. 
 

 Pintura hornitzea. 
 

 Seinaleak eta bide-pintura berezia hornitzea. 
 

 Bulegoko materiala hornitzea. 
 

 Informatikako material osagarria hornitzea. 
 

 Burdinazko, egurrezko eta tratatutako egurrezko materiala eta material osagarriak 
hornitzea. 

3.2. Ekipamendu proiektuen garapena 
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Erosketako departamentuak zenbait ekipamendu-proiektu garatu ditu 2016an. Horrela, bada, 
hornidura eta zerbitzu ugari kontratatu ditu udal-arloetarako. Ondoren, 2016ko proiektu 
esanguratsuenetako batzuk zerrendatzen dira: 
 

 Itzulpen-sistema finkoak eta eramangarriak, ekitaldiak egiteko. 
 

 Bideo-zaintzako kamerak hornitzea eta jartzea Urdanibia plazarako eta 
Kontserbatoriorako. 
 

 Udaletxean bideo-zaintzako kamera berriak jartzea. 
 

 Trafikoaren segurtasun- eta kontrol-sistemako bisualizazio- eta grabazio-sistemen 
zentralizazioa berritzea. 

 

 Telefoniako eta komunikazioetako sistemak eguneratzea eta zabaltzea (zuntz optikoaren 
sarea eta kable-sare egituratua), eta komunikazioak grabatzeko sistemak eguneratzea 
Udaltzaingorako. 

 

 Udalak kudeatzen dituen eraikinetarako sarrerak kontrolatzeko sistemak. 
 

 Eszenatokiaren egitura eta estalkia hornitzea hiriko auzoetan egiten diren 
ekitaldietarako. 
 

 Proiekzio-pantaila berria, zinema-sistema berria eta eduki digital berriak hornitzea eta 
maskor akustikoa berritzea Amaia Kultur Zentrorako. 
 

 Udaltzaingorako eta Babes Zibilerako TETRA Irrati Transmisio digitaleko sistemaren 
ekipamendua hornitzeko proiektuaren irismenaren definizioa eta proiektu pilotua. 

 

 Altzariak, hainbat udal-zerbitzuetarako (Gizarte Ongizate eta beste batzuk). 
 

 Palmera Montero Guneko ekipamendua:  
 

o Segurtasun-sistema integratua, sarbide-kontrola, bideo-zaintza, etab. 
o Altzariak hornitzea erabilera anitzeko aretoetarako eta bulegoetarako.  
o Aretoak erreserbatzea kudeatzeko sistema. 
o Jardueren informazio-sistema dinamikoa. 
o Seinaleztapenaren diseinua eta kartel finkoak eta kanpoko horma-irudia hornitu 

eta jartzea. 
o Telefonia- eta komunikazio-sistemak eta zuntz optikoaz konektatzea. 
o Ikus-entzunezkoen sistemak definitzea. 

 

3.2.1. Ekipamendu-proiektuen zuzendaritza teknikoa eta 
koordinazioa 
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Ekipamendu-proiektu guztietan, Erosketa eta Ekipamenduko zerbitzuak berak definitu ditu 
proiektuak eta, halaber, proiektuak egikaritzeko lanak koordinatu ere egin ditu, eta ez da 
kanpoko kontsultoretza edo aholkularitzaren beharrik izan. 
 
Alde horretatik, zerbitzuko burutzak zuzenean hartu bere gain proiektuen definizio teknikoa 
eta zuzendaritza teknologikoa, eta ez da kanpoko ingeniaritza edo enpresen beharrik izan.  
 
Proiektuen ardura zerbitzuak berak izateko aukera honen ondorioz diru asko aurreztu da, 
eta, gainera, sistemak ere hobeto ezagutzen dira, gerora zabaldu behar izanez gero ere edo 
mantentzea hobeto kudeatzeko. Era berean, hobeto integratu dira udaleko informazio-, 
segurtasun- eta komunikazio-sistemak eta abar ere. 
 

3.3. Horniduren eta ekipamenduen datu ekonomikoak 
 
Erosketa eta Ekipamendu departamentuak 2016an kudeatu duen zenbatekoa 2.104.208 
eurokoa izan da, eta 2.000 fakturatik gora eta 2.398 eskaritik gora izapidetu dira urte 
bakoitzean.  
 
Zenbateko txikiko (3.000 euroraino) horniduren erosketak 990.586,82 euroko guztizkoan 
izapidetu dira, eta 1.113.621,18 euro kudeatu dira, 66 kontratazio-espedienteren bidez (3.000 
eurotik gorako zenbatekoa).  
 

 
 
Zenbatekoaren % 53 izaera eta zenbateko desberdineko 66 kontratazio-espedienteren bidez 
izapidetu da. Horietatik, 48 (% 73) beste udal-arlo batzuetarako kudeatu dira. 
 
 
Ondoren, kudeatu diren espediente-kopurua eta zenbatekoa jasotzen da:  
 

Espediente mota 2016ko espediente 
kopurua 

 
Guztizko 

zenbatekoa 

 
Espedienteen banaketa 

47% 53% 

Relación pedidos e importe gestionados en 2016 
(TOTAL: 2.104.208 €) 

<3.000 € >3.000 € 
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3.000-21.000€ 

 
57 

               
463.499,18€  

 

 
21.000-99.999€ 

 
8 

                
441.471,68€  

 
> 100,000€ 

 
1 

                
208.700,00€  

 
Guztira 

 
66 

        
    1.113.670,86€  

 
Aipatutako espedienteetan kudeatu den 1.113.670,86 euroko guztizko horretatik, 387.062 euro 
erosketa-arloari zuzenean esleitutako aurrekontuaren barruan sartutako proiektuak izan dira; 
726.607 euro, berriz (% 73), erosketa eta ekipamendu zerbitzuak beste udal-arlo batzuetako 
aurrekontuetarako kudeatutako proiektuei dagozkie. 
 
2016an, 9 espediente gauzatu dira 21.000 eurotik gorakoak; guztira 650.172 euro izan dira 
(guztizkoarekiko % 30,8).  Ondoren, azken urteetako eboluzioa jasotzen da, 2011tik 2016ra, bai 
espediente-kopuruari dagokionez, bai guztizko zenbatekoari dagokionez. 
 

Urtea 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

21.000€-tik gorako 
espedienteak 

1 2 5 1 11 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.4. Kontsumoen eta Inbentarioen kontrola 
 
Hornidurak eta zerbitzuak kontratatzeaz gainera, udal-arloetan jarritako ekipamenduen 
inbentarioak mantentzeaz eta kontsumoak kontrolatzeaz arduratzen da erosketa 
departamentua. Horretan, honako elementu hauek sartzen dira: 

 -   €  

 100.000 €  

 200.000 €  

 300.000 €  

 400.000 €  

 500.000 €  

 600.000 €  

 700.000 €  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Importe total en expedientes de más de > 21.000€  
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- Erregai-kontrola. Udalaren ibilgailuetarako eta makineriarako erabilitako erregaia 

kudeatzen da, eta baita eraikin batzuetan berokuntzarako erabiltzen den C gasolioa ere. 
Ondoren, bi ataletan zenbat litro kontsumitu diren jasotzen da (ibilgailuak eta berokuntza): 
 

IBILGAILUAK ETA MAKINERIA: A GASOLIOA + GASOLINA 
(LITROAK) 

2014ko datua 2015Eko datua 2016ko datua 

                     42.392    
                         

36.497    
                         

36.098    

% MURRIZKETA AURREKO 
URTEAREKIKO 

-% 13,9 -% 1,1 

 
C GASOLIOA (LITROAK) 
Berokuntza (eraikinak) 

2024ko datua 
2015eko 
datua 

2016ko 
datua 

            159.520                                                                               63.642           140.105    

 
 

- Automobil-parkea mantentzea. Udalaren ibilgailu guztien mantentzea sartzen da; haietako 

gehienak, Udaltzaingokoak eta Obra Brigadakoak. Automobil-parkea 57 ibilgailuk osatzen 

dute: 16 furgoneta, 9 kamioi, lur orotako 3, 15 moto eta 14 automobil. 

 

Guztira, 57 ibilgailu dauden udalaren automobil-parkean. Haietatik, 15 motozikletak dira 
Udaltzaingoaren (14) eta Erregistroaren zerbitzura; gainerako 42ak automobil-mota 
desberdinak dira, eta zenbait departamenturen zerbitzura daude: 
 

Guneak eta Egokitzapena: 2 kamioi eta furgoneta 1. 
Obra Brigada: 6 furgoneta eta 5 kamioi. 
Erosketak: Furgoneta 1. 
Kirolak:  Furgoneta 1. 
Landazaintza: Lur orotako 2. 
Informatika: Auto 1. 
Eraikinen garbiketa: Auto 1 
Parkeak eta Lorategiak: 2 kamioi eta 3 furgoneta. 
Udaltzaingoa: 12 auto eta 2 furgoneta. 
Babes Zibila: Lur orotako 1. 
Erregistroa: Furgoneta 1.  
Gizarte Zerbitzuak: Furgoneta 1. 

 
Antzinatasunari eta pilatutako kilometroei dagokienez, 25 automobil (% 60) 10 urtetik 
gorakoak dira, eta haietako 11, 15 urtetik gorakoak, eta 4, 20 urtetik gorakoak. Guztira, 18 
ibilgailuk (% 42) 100.000 km-tik gora ibili dira, eta haietako 9, 140.000 km-tik gora. Ibilgailu 
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bakoitzak urtean 10.917 km egien ditu, batez beste, eta ibilgailu bakoitzeko batez besteko 
kilometrajea 91.245 km-koa da. 
 

 
 
 

- Inprimatzea eta makina funtzioaniztunak: Inprimatzeko, eskaneatzeko, fotokopiatzeko-eta 
makinen matxurak kudeatzen dira, eta baita suntsikorrak aldatzeko gorabeherak ere. Gaur 
egun, 57 makina daude instalatuta. 
 

EKIPO FUNTZIOANIZTUNA 2016 

Makina kopurua  57 

 
- Papera: DIN A-4 (% 95) eta DIN A-3 (% 5) paper birziklatua birjartzen da, udal-departamentu 

guztietan erabiltzeko, batik bat fotokopiatzeko eta inprimatzeko. 
 

PAPER KONTSUMOA 

GUZTIRA 

2015 2016 

A4 orrien kilo kopurua 10.802,48 8295,21 

Paper-kostua / urteko 12.557,00 9.642,50 

 

% aurrezpena aurreko urtearekiko -23% 

 
Euskalit-en datuen arabera, atxikita dauden beste administrazio batzuekin alderatuta, 

2016an langile bakoitzeko kontsumitu den paperaren kilo-kopurua % 10 gutxiago da. 
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- Telefonia finkoa eta telefonia mugikorra: Kontsumoaren eta inbentarioaren kontrola 
mantentzen da telefono finkoetan (473 luzapen) eta mugikorretan, eta, gainera, terminalak 
gehitu eta birjarri egiten dira, beharrezkoa denean.  Gaur egun, Smartphone motako 87 
terminal mugikor erabiltzen dira, ahots- eta datu zerbitzua dutenak, eta 44 terminal, ahots-
zerbitzudunak. 
 
Ondoren, azken urteotako aurrekontuaren eta benetako gastuaren zifrak jasotzen dira. 
 
 

TELEFONIA FINKOA ETA 
MUGIKORRA 2013 2014 2015 2016 

Hasierako aurrekontua    225.000,00 €   225.000,00 €   225.000,00 €    225.000,00 €  

Egindako gastua   178.163,21 €   117.315,67 €   115.725,48 €    114.446,34 €  

Aurreztutako zenbatekoa     46.836,79 €   107.684,33 €   109.274,52 €    110.553,66 €  

% aurrezpena % 20,8 % 47,9 % 48,6 % 49,1 

 
 

 

 

 

Azken urteotan komunikazioetan egin den gastuaren eboluzioa aztertuta, ahalegin handia 

egin da gastua doitzeko eta kontrolatzeko, eta dezente aurreztu da.  
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- Jantziak: Udaltzaingoko eta Obra Brigadako eta beste udal-zerbitzuetako (500 erreferentzia 

desberdinek osatua) jantzi-kontsumo eta -stockaren kontrola.  Ondoren, azken urteotako 
aurrekontuaren eta benetako gastuaren zifrak jasotzen dira. 
 
 

JANTZIAK 2013 2014 2015 2016 

Hasierako 
aurrekontua      80.000,00 €     80.000,00 €     80.000,00 €      80.000,00 €  

Egindako gastua     81.274,50 €     78.830,04 €     47.706,73 €      25.699,36 €  

Aurreztutako 
zenbatekoa  -    1.274,50 €       1.169,96 €     32.293,27 €      54.300,64 €  

% aurrezpena -% 1,6 % 1,5 % 40,4  % 67,9 
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Azken urteetan jantzietan egin den gastuaren eboluzioa aztertuta, ahalegin handia egin da 

2015 eta 2016an stocka murrizteko jantzien biltegian. Horrela, dezente aurreztu da azkeneko 

2 urteetan, hain zuzen, 86.593,91 €.  

 

 
- Bulegoko materiala: Eskatzen den bulego-materiala hornitzen da, eta kontsumoak 

kontrolatzen dira departamentuka. Ondoren, azken urteetako aurrekontuaren eta benetako 
gastuaren zifrak jasotzen dira. 
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Azken urteetan bulego-materialean egin den gastuaren eboluzioa aztertuta, ahalegin handia 

egin da gastua doitzeko eta kontrolatzeko, eta dezente aurreztu da azken 2 urteetan, hain 

zuzen, 44.890,61 €.  

 
 
 

- Bide-seinaleztapena: Stockaren kontrola, Irungo obretan eta bide publikoetan erabilitako 
seinaleak birjatzea. 

 

- Garbiketako materiala. 
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3.5. Ekipamenduak mantentzeko kudeaketa 
 
 
Erosketa eta Ekipamenduen departamentua arduratzen da udal-bulego ugaritan jarritako sistemak 
mantentzeko lana kudeatzeaz. Honako sistema hauen mantentze-lana nabarmendu behar da: 
 
 

 Udaletxeko hallean jarritako X izpiez ikuskatzeko sistema. 

 Ikus-entzunezkoen sistemak: aldibereko itzulpena, oso bilkuretarako audioa, megafonia, 
bideoa eta proiekzioa zenbait tokitan.  

 Telefono-zentralak, ahots eta datuen azpiegitura eta zuntz optikoa. 

 Telefonia finkoa eta telefonia mugikorra. 

 Bideozaintzako kamerak zenbait eraikinetan eta trafikoa kontrolatzeko kamerak.  

 Inprimagailu funtzioaniztunak. 

 Altzari-mantentzea. 

 Automobil-parkea mantentzea. 

 Altzariak 
 
Ondoren, sistema nagusiak mantentzeari lotutako datuak jasotzen dira: 
 
 
Telefono-zentralak eta kableatu-berritzea 
 
 
Honako zifra hauek eman dira 2016rako: 
 
 

Telefono-zentralak, kableatu-sare egituratua eta zuntz optikoa 2016 

Irunen zabaldutako udal-zuntz optikoaren kilometroak 23 km baino 

gehiago 

Telefono finkoen kopurua 473 

Zentralita-kopurua 7 

Urteko gorabehera-kopurua (matxurak, zabalpenak, aldaketak, 

etab.) 

Kudeatu diren gorabehera guztiak (matxurak, zabalpenak eta 

aldaketak) 

146 
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Telefonia finkoa eta telefonia mugikorra 
 
Finkoen eta mugikorren multzoak zenbatuta, guztira, 147 gorabehera, 2016an. Honako taula 
honetan, zifra esanguratsuenak agertzen dira:  
 
 

Telefonia finkoa, 
komunikazio-sistema, 
kableatu egituratua eta zuntz 
optikoa 

   2016 

  Kudeatu diren gorabehera guztiak (matxurak, zabalpenak 
eta aldaketak) 

195 

Telefonia mugikorra    

  Linea aktiboak guztira 131 
 

Ahotsa 
 
 
 

44 

Ahotsa eta datuak 87 

 Aldaketak, altak, gorabeherak edo matxurak 113 

 
 
Makina funtzioaniztunak 
 
Inprimatzeko makina funtzioaniztunen mantentze-lanetarako, guztira, 57 makina daude udal 
departamentu eta bulegoetan. Honako gorabehera hauek izan dira 2016an: 
 

  2016 

Makina funtzioaniztunen kopurua 57 

2016an kudeatutako gorabehera-kopurua (matxurak, hornidurak) 167 

Konpontzeko batez besteko denbora 30 min. 

 
Ikus-entzunezko sistemak 
 
Zenbait eraikinetan jarritako ikus-entzuneko sistemak mantentzeko lanaren barruan (itzulpen-
sistemak, proiekzio-sistemak, soinu-ekipoak…), guztira, 14 gorabehera erregistratu dira. 
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Automobil-parkea 
 
Guztira, 57 ibilgailu daude aktiboan (automobilak, motoak, furgonetak, …). 205 konponketa egin dira 
2016an. 

 
Lekualdaketak 
 
Kontratatutako mantentze-zerbitzuen barruan, langileak udal-bulegoetara egiten dituzten joan-
etorriak sartzen dira. Guztira, 230 ordu eman dira horretan, eta 5.844,3 euro gastatu dira, 2016an. 
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4. PALMERA MONTERO GUNEA ABIAN JARTZEA 
 
 

Eraikinaren obra amaitu ondoren, Informazioaren Gizartea eta Herritarren Partaidetza Arloari 
enkargatu zitzaion abian jartzeko kudeaketa osoa. Bestalde, Erosketa 
eta Ekipamenduen zerbitzuaren ardura izan zen 2016ko azaroan 
zerbitzua abian jartzeko beharrezko ziren sistema eta kudeaketa guztiak 
ezartzeko erabakia, diseinua, kontratazioa eta zuzendaritza.  
 
Palmera Montero Gunea, batez ere, topagune eta dinamizazio-gune 
sozial bat da. Bertan, oso eremu desberdinetan lan egiten duten Irungo 
11 elkartek dute egoitza iraunkorra, eta berentzako aretoa ere 
badaukate. Gainera, erabilera anitzeko aretoak ere eskaintzen dira, 
Irungo edozein elkartek erabiltzeko aukera izan dezan.   
 
Eraikinak erabilera anitzeko 5 areto dauzka, behe-solairuan eta lehenengo solairuan. Haiek 
erabiltzeko, aurretik erreserba egin behar da, eta egin daitezke erakusketak, hitzaldiak, eskolak, 
tailerrak, mahai-inguruak,…  
 
Gainera, eraikinak Irungo 11 elkarte desberdinentzako 11 areto dauzka. Mota askotako elkarteak 
dira: kultur-elkarteak, kiroletakoak, gazteriakoak, partizipatiboak… Eta leku horiekin guztiekin batera, 
Mondragon Unibertsitateak ere badu bere lekua.  

 
Zentro autonomoa izateko planteatu da 
eraikina, ahalik eta jende gutxienarekin 
kudeatzeko modukoa. Horregatik, 
teknifikazio-maila handia du, eta zenbait 
sistema elektroniko jarri dira, erabat 
integratuta funtzionatzen dutenak.  
 

2016ko maiatzean onetsi zen Palmera 
Montero Gunea beharrezko ekipamenduz 
hornitzeko aurrekontua. Harrezkero, 
Erosketa eta Ekipamenduen 
departamentua lanean ari izan da, sistema-
hornidura arintzekok eta eraikina egoki 
erabiltzeko beharrezkoa den ekipamendu 

guztia hornitzeko. 2016ko azaroan ireki ziren tokiak bertan egon behar zuten elkarteak lekuz aldatu 
zitezen, eta abenduaren 13an ireki zen jende ororentzat. Eraikinean sartu diren sistema-kopurua eta 
ekipamenduaren konplexutasuna kontuan hartuta, minimoak izan dira kontratazio- eta egikaritze-
epeak. 
 
Aurrekontua onetsi zenetik, 35 kontratazio baino gehiago kudeatu ziren, eraikinean nahi zen 
ekipamendu guztia jartzeko. Kasu honetan ere, Erosketa eta Ekipamenduen zerbitzuak kudeatutako 
ekipamendu-proiektu guztietan bezala, eta proiektua handia izan arren, Erosketa-zerbitzuko burutzak 
zuzendu du sistemen definizio tekniko eta koordinazio guztia eta haien integrazioa, eta ez da 
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kanpoko kontsultoretza edo ingeniaritza-enpresaren beharri izan horretarako. Horren ondorioz, diru 
dezente aurreztu da, eta sistemen arteko integrazio-lanak ere hobeto koordinatu dira. Gainera, 
barne-ezagutza ere handiagoa da orain, gerorako zabalpenak eta mantentze-lanak egin behar 
direnerako.  
 
Palmera Montero Guneko ekipamendurako sartutako proiektuen artean, honako sistema hauek 
hornitzea eta jartzea nabarmendu behar da:  

 

 Segurtasuneko sistema integratua. Segurtasuneko sistema integratu bat jarri da, eta horretan 
sartzen dira eraikinari beharrezko segurtasuna emateko beharrezkoak diren sistema elektroniko 
guztiak. Honela, bada, honako hauek ditu: sarreretako kontrol elektronikorako sistemak, bideo-
zaintza, bidegabe sartzeak eta suteak detektatzeko alarma-kontrola eta megafonia ere bai 
erabilera-abisuetarako eta alarma-egoeretarako. Sistema global bat edukita, bermatu egiten da 
sistema horien arteko bateragarritasuna, eta erraztu egiten da funtzionamendu integratua. 

 

 Seinaleztapen finkoa eraikinaren barrualderako eta kanpoalderako. Hainbat motatako errotuluak 
eta areto eta gune bakoitza identifikatzeko 
elementuak jarri dira, horiei zertasun bakarra 
emateko. Bestalde, horma-irudi handi sortzaile 
bat ere jarri da kanpoaldean, eraikinaren 
balioak nabarmentzen dituena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/loideodesign/photos/a.530549250472343.1073741917.223315767862361/530549650472303/?type=3
https://www.facebook.com/loideodesign/photos/a.530549250472343.1073741917.223315767862361/530550487138886/?type=3
https://www.facebook.com/loideodesign/photos/a.530549250472343.1073741917.223315767862361/530551653805436/?type=3
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 Jardueren informazioa dinamikoa izateko sistemak. 
Sistema horrek aukera 
ematen du erabiltzaileari 
eta eraikinean 
programatutako jarduera 
guztietako bisitariei 
informazioa denbora 
errealean emateko, eta 
bere kokapena ere 

adierazten zaie. Hainbat pantaila daude behe-solairuko eta lehenengo solairuko hainbat tokitan 
jarrita, eta funtzioa dute informazioa erakustea egunean edo hurrengo egunetan areto bakoitzean 
egingo diren ekitaldiei buruz. 

 
 
 

 Erreserbak kudeatzeko sistema. Erreserbak kudeatzeko sistema sarbideak kontrolatzeko sistema 
batekin ere integratu da. Horrela, elkarteek baimendutako pertsonak automatikoki sartu ahal 
izango dira areto erreserbatuetara, erreserba-ordutegian. Erreserben kudeaketa guztia eta 
erabilera anitzeko aretoetara sartzea Iruntxartela herritar txartelaren bidez egiten da.  

 

Erreserbat eta programatutako ekitaldi guztiei buruzko informazio eguneratua udalaren web dago 
(http://www.irun.org/palmera-montero/es/CalendarioPublico) edozeinek ikusteko moduan.  
 

http://www.irun.org/palmera-montero/es/CalendarioPublico


 

 
Informazio Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze Arloa                                                             

Area de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana 

compras@irun.org 25 

 

 Komunikazio sistema. Eraikinak telefoniako eta telekomunikazioetarako azpiegitura 
zentralizatu bat dauka, erabiltzaile egoiliarren komunikazioak errazteko, eta zuntz 
optikoaren bidez konektatu daiteke beste udal-eraikin batzuekin eta Internet eta Wifi 
konektibitatea ematen die erabiltzaileei eta erabilera anitzeko aretoei. 

 

 Altzariak, areto funtzianiztunetarako eta elkarteen lokaletarako. Oso altzari funtzionalak 
eta iraunkorrak aukeratu dira; tokien beharretara egokitzen dira, eta balio aniztasun 
handia eskaintzen dute. Hori guztia, eraikinaren eta Irungo hiriaren nortasun kromatikora 
egokituta. 
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 Ikus-entzunezko sistemak.  Erabilera anitzeko aretoek ikus-entzunezkoen sistema bat 
edukiko dute, eta askotariko erabilerak aurreikusteko, bideoak proiektatzeko ekipoak, 
soinurakoak eta mikrofonia ere badaude. Onetsita dago proiektu hori, eta 2017an 
egikarituko da. 

 

Ondoren, egindako jarduketen laburpen ekonomikoa jasotzen da, aurreikusitako hasierako 

aurrekontuarekin eta, beraz, lortutako aurrezpenarekin alderatuta.  

 

 

 

 

 

 

Palmera Montero Guneko ekipamendurako hasieran onetsitako aurrekontua 495,000 
eurokoa izan zen, eta eraikinean beharrezko instalazio eta altzari guztiak jartzeko 
inbertitutako amaierako zenbatekoa 300.517,33 eurokoa izan da. Hori % 39ko aurrezpena 
da, hasieran zenbatetsitako aurrekontuarekiko. 
 

  

  2016 

Onetsitako 
aurrekontua 

                      495.000,00 €  

Instalazioetarako 
aurrekontua 

                      177.925,24 €  

Altzarietarako eta 
seinaletarako 
aurrekontua 

                      122.592,09 €  

Amaierako guztizko 
inbertsioa 

                      300.517,33 €  

Aurreztu dena 194.482,67 € (% 39) 
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5. EKIPAMENDU PROIEKTUEN GARAPENA - INBERTSIOAK 
 
 

Atal honetan, Erosketa eta Ekipamenduetako zerbitzuaren inbertsio-sailen barruan kudeatu diren 
ekipamendu-proiektuen xehetasuna jasotzen da, zehazki instalazioen eta altzarien kontu-sailena, 
horiek baitira esleitutako inbertsioen zati nagusiak. 
 
Horrenbestez, 2016rako onetsitako aurrekontuan hasieran aurreikusitako inbertsioen eta 
irismenaren xehetasuna egiten da, eta benetan egin diren inbertsioekin alderatzen da. Ikusi 
daitekeenez, hasieran aurreikusitako irismen osoa garatu da, eta dezente aurreztu da, bereziki 
Palmera Montero Gunerako ekipamendu eta sistemetarako inbertsioen atalean. Sistemen definizio 
teknikoa Erosketa eta Ekipamenduen zerbitzuan bertan garatu denez gero, sistemak hobeto 
integratzea bermatu da, baina, batez ere, horrela diru dezente aurreztu da.  
 
 

5.1. Aurrekontuan sartu eta 2016an egikaritutako proiektuak 
 

Ondoren, 2016ko aurrekontuetan aurkeztutako irismenean hasieran aurreikusitako 

ekipamendu-proiektuen xehetasuna jasotzen da, dagokion justifikazio teknikoa duela: 

Instalazioak 

 
Instalazioetarako kontu-sailak udal-azpiegiturak eguneratu eta zabaldu beharrari erantzuten 

dio. Nabarmendu behar da ahots eta datuetarako udal-azpiegituren tamaina oso handia dela, 

eta horren ondorioz, etengabe inbertitu beharra dago, haien operatibotasun osoa etengabe 

bermatzeko, horrela egunean mantenduko baitira azpiegitura horiek, eta erabat operatibo 

eta arrazoizko eguneratze teknologikoaren erritmoan.  

 

2016ko aurrekontuan proposatutako inbertsioan hainbat jarduketa jasotzen dira, eta haiek 

guztiak egin dira; gainera, haien irismena ere zabaldu egin da, zenbait udal-zerbitzuk 

beharragatik hala eskatuta:  

 

DESKRIBAPENA: UDALTZAINGOKO TELEFONO SISTEMA ETA KOMUNIKAZIO 

GRABAGAILUA EGUNERATZEA ETA HOBETZEA 

HELBURUAK: 

 

Proiektu honetan, Udaltzaingoko komunikazio-grabagailua eguneratzea sartzen da, 

osorik integratu dadin, funtzionaltasunik galdu gabe (deia identifikatzea, esaterako), 

2016an eguneratu den telefono-zentral nagusian (hardware-a eta sortware-a, eta Call 

Center-en sortwarea), zaharkitua baitzegoen eta euskarritik kanpo zegoen Unify 

fabrikatzailearen aldetik (lehen Siemens). Eguneratze horrek, integrazio hori egiteko 
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aukeraz gainera, segurtasun- eta operatibitate-funtzionalitateak zabaltzeko aukera ere 

ematen du.  

 

DESKRIBAPENA: KOMUNIKAZIOEN, ZUNTZ OPTIKOAREN ETA KABLEATUAREN 

AZPIEGITURA HANDIAGOTZEA  

HELBURUAK: 

 

Zuntz optikoaren udal-azpiegitura zabaltzea, egungo trazatuak luzatuz, kokapen 

berriekin interkonektatzeko.  

 

Alde horretatik, beharrezkoa ikusten da azpiegitura hori zabaltzea, egungo trafikoko 

segurtasun- eta kontrol-kamerak interkonektatzeko (Geltoki kalea eta Pinudi aldea); izan 

ere, gaur egun Wimax komunikazio-sistema zahar eta ez dedikatu baten bidez 

konektatuta daude, eta horrela, hobetu egiten da trafikoa kontrolatzeko irudien 

erresoluzioa, transmisio-abiadura eta freskatzea. 

 

Aldi berean, udalaren zuntz optikoaren sarea zabaldu egin da, eta gaur egun, 23 km 

baino gehiagoko irismena du. Horrela, zuntz optikoaren bidezko konexioa eduki ahal da 

trafikoa eta segurtasuna kontrolatzeko kamera berrien interkonexiorako, Udaltzaingoak 

Zubimuxuko biribilgunerako (kamera 1) eta Alde Zaharrerako (3 kamera) eskatutakoak. 

Horrek aukera ematen du erresoluzioaren eta banda-zabaleraren prestazio onenak 

izateko.  

 

Era berean, Palmera Montero Gunea zuntz optikoaren bidez konektatu da, eta udalaren 

zuntz-sarean integratu.  

 

Ahots- eta datu-kableatua ere egin da, CBA Liburutegiak eskatutako edukiera-

kontrolerako sistemarako, liburutegira jende gehien noiz joaten den jakiteko eta horrela 

zerbitzu hobea eskaini ahal izateko. 

 

Azken batean, aurrekontuan hasieran aurreikusitako behar guztiak estali dira, eta toki 

batzuetan zabaldu ere egin da, udal-departamentuek beharragatik eskaera berriak egin 

dituztelako, sistemen hedapenean eta prestazioetan hazte aldera.  

 

 

DESKRIBAPENA:  SAI-en BIRJARPENA  

HELBURUAK: 

Etengabe elikatzeko SAI sistemak ezinbestekoak dira eraikinen instalazioetan eta 

zerbitzari zuzenetan, esaterako, telefono-zentralak elikatzen dituztenak, aukera ematen 
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baitute baldintza normaletan funtzionatzen jarraitu dezaten elikatzea eroriz gero ere. 

Ekipo horien bateak pixkanaka gaitasuna galtzen dute, haien bizitza operatiboak aurrera 

egin ahala, eta ezertarako balio ez dutela geratzen dira, une jakin batetik aurrera; izaten 

dituzten tentsio-eroriko egoera-kopuruaren arabera gertatzen da hori, eta duten lan-

kargaren arabera.  

 

Horregatik, eta zerbitzari-sistemetarako eta telefono-zentralitetarako udal-

instalazioetan gaur egun dagoen SAI parkea kontuan hartuta, eguneratu eta ordeztu 

egin dira bateriak, zeren SAIk hutsegiteko eta autonomia (funtzionamendu-denbora 

elikatzea eroriz gero) gutxitzeko arriskua sortu baitaiteke, eta baita lehertzeko edo su 

hartzeko arriskua ere. 

 

Komunikazioetako, telefonia-ekipoetako eta informatika-zentroetako racks armairuek 

elikatzen duten Egungo SAI parkea 29 SAIk osatzen dute, potentzia-maila desberdinekin 

(1000 VA-ko 17 ekipo, 3000 VA-ko 7 ekipo, 7500 VA-ko 3 ekipo CPD informatikoak 

elikatzeko, 10000 VA-ko ekipo 1 udaletxean eta 20000 VA-ko ekipo trifasiko 1 

Udaltzaingoan). 2015ean, SAI bateria batzuk ordeztu ziren, zaharrenak eta batez ere 

autonomia asko galdu zutela ikusi zitzaienak. 2016an oraindik 11 ekipo zeuden 

etengabeko elikatzea zutenak, 5 urte baino zaharragoak, eta horregatik, aldatzea 

beharrezkoa zela dela ikusi diren SAI bateriak berritu egin dira. 

 

 

DESKRIBAPENA:  BIDEOZAINTZAREN SISTEMA ZABALTZEA (TRAFIKO 

SEGURTASUNA ETA KONTROLA) 

HELBURUAK: 

 

2015eko aurrekontuarekin Udaltzaingoa koordinatzeko zentroan sistemetan egindako 

modernizazio eta integrazioaren ondoren, 2016an, bideo-zaintzako trafikoa 

kontrolatzeko kamera gehiago jarri dira hiriko zenbait tokitan, Irungo herritarrek eta 

Udaltzaingoak hala eskatuta (Alde Zaharra, Zubimuxuko Errotonda eta 2017an Iparralde 

hiribidea-Santiago aldean kamera jartzeko azpiegitura). 

 

Kamera berri guztiak bideo-zaintzako eta grabazioko sistema nagusian sartu dira, eta, 

beraz, irudiak eta grabazioak ikusi daitezke Udaltzaingoko Koordinazio Zentroan.  

 

Era berean, Udaletxeko kamerak ere eguneratu eta berritu egin dira, oso zaharrak 

baitziren.  

 



 

 
Informazio Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze Arloa                                                             

Area de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana 

compras@irun.org 30 

DESKRIBAPENA:  PALMERA - MONTERO GUNEAREN FUNTZIONAMENDURAKO 

EKIPAMENDUA ETA SISTEMAK 

HELBURUAK: 

 

Proiektu horretan sartzen dira aurreko atalean xehatu diren sistema guztiak, Palmera 

Montero Gunea funtzionamenduan jartzeko eta kudeatzeko beharrezkoak direnak.  

 

Hasieran aurreikusitakok sistema guztiak garatzea lortu da, eta beste zerbitzu batzuek 

(adib.: Adinekoentzako Gunea) eskatutako beste elementu batzuk ere jarri dira, baina 

hasierako aurrekontua dezente murriztea lortuta.  

 

Ekipamendu barruko sistema nagusien artean, honako hauek nabarmendu behar dira: 

o Segurtasuneko sistema integratua.  
o Seinaleztapen finkoa eraikinaren barrualderako eta kanpoalderako.  
o Jardueren informazioa dinamikoa izateko sistemak.  
o Erreserbak kudeatzeko sistema.  
o Bainu-geletarako ekipamendua 
o Adinekoentzako Gunerako ekipamendua eta elementuak  
o Komunikazio-sistema, zuntz optikoaren bidezko konexioa, telefono-sistema, 

etab.  
o Ikus-entzunezko sistemak 

 
Altzariak  

 

Altzarietarako kontu-sailek altzaritarako eta ekipamendurako oinarrizko beharrak 

estaltzeko beharrezkoak diren inbertsioak jasotzen dituzte (bulego berriak gaitu beharra, 

altzariak premiaz aldatzea, dauden instalazioetan aldaketak egitea, alta berriak, etab.).  

 

Era berean, kontu-sail honetan jasotzen dira Palmera Montero Gunean altzari eta 

seinaleztapen finkoa jartzeko beharrezkoak diren inbertsioak, aurreko atalean 

xehatutakoak. Helburua izan da altzari funtzionalak eta malguak jartzen zentroan, areto 

funtzioaniztunetarako eta elkarteen lokaletarako, tokiak zer behar duen hartara 

egokituta.  

 
5.2. Emaitza ekonomikoa 

 
Ondoren, bi aurrekontu-aplikazioetan egindako inbertsioen laburpen ekonomikoa 

jasotzen da, hasieran aurreikusitako proiektu guztiak gauzatu eta planteatutako 

helburuak bete ondoren lortu den diru-aurrezpena xehatuta. 
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Aurrezpen hori definizio-teknikoaren, erosketa-kudeaketaren eta proiektuen egikaritza 

koordinatzearen ondorio izan da; izan ere, zerbitzu honetako burutzak egin baititu 

guztiak, kanpoko inongo kontsultoretza edo ingeniaritzaren beharrik gabe.  

 

Dirua aurrezteaz gainera, nabarmendu behar da sistemak hobeto ezagutzen direla 

barruan eta horrela errazago moldatu daitezkeela; horrek guztiak lagundu egingo du 

gerora egin behar diren mantentze- eta zabaltze-lanak hobeto kudeatzen. 

 

KONTU-SAILA 

HASIERAKO 

AURREKONTUA  

BENETAN 

EGIKARITUA AURREZPENA 

Instalazioak 100.000,00 € 90.100,44 € 9.899,56 € 

Palmera Monteroko 

instalazioak 345.000,00 € 166.636,91 € 178.363,09 € 

Altzariak 150.000,00 € 

129.071,54 € 25.928,46 € 

Palmera Monteroko 

altzariak 5.000,00 € 

 

600.000,00 € 385.808,89 € 214.191,11 € 

  

Lortutako % 

aurrezpena % 35,7 

 

 


