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HAURRESKOLAK 

   
Sozietatearen izena 

Haurreskolak 

   
IFK 

P0100385D 

   
Izaera 

Sektore publikoko partzuergoa. 

   
Kontabilitate-araubidea 

  
Publikoa. 

   
Aurrekontu-araubidea 

  
Mugatzailea. 

   
Sorrera 

  
2003ko irailaren 24an, EAEko Administrazio Orokorrak eta hainbat udalek (Ataun, Azkoitia, Errezil, Zegama, 
Mutriku, Deba, Orendain, Zerain, Beizama, Lizartza, Aulesti, lspaster, Dima, Zeanuri, Bakio, Mundaka, 
Lekeitio, Elorrio, Ondarroa, Abadiño, Muxika, Larrabetzu, Urduña, Gautegiz Arteaga, Gernika-Lumo, 
Amoroto, Etxebarri, Aiara, Arraia-Maeztu, Donemiliaga eta Bernedo) borondatez eratu zuten, bide 
konbentzionala erabiliz, Haurreskolak izeneko partzuergo publikoa, Euskal Autonomia Erkidegoko haur-
ikastetxeak kudeatzeko eta hiru urtetik beherako haurrei asistentzia- eta hezkuntza-laguntza emateko; 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, 2003ko uztailaren 29an egindako saioan, EAEko udalekin izenpetu beharreko 
lankidetza-hitzarmenen eredua onartu ondoren; eredua hemen dago: 16/2003 EBAZPENA, urriaren 20koa, 
Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Eusko Jaurlaritzarekin 
egin beharreko hitzarmenen eredua argitaratzeko dena. 

   
Sail-atxikipena 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila 

   
JESN 

8510 Lehen mailakoaren aurreko hezkuntza. 

   
Fundazioaren xedea eta helburua 

Partzuergoaren lehentasunezko xedea da haur-eskolen kudeaketa osoa egitea, eta hiru urte baino gutxiago 
dituzten haurrei asistentzia- eta hezkuntza-laguntza ematea, partzuergoa osatzen duten udalen lurralde-
eremuan, honako hauek lortzeko: 

a)  Familiekin lankidetzan arituta, haurraren garapen integrala sustatzea adingabeen eskubidearekiko 
errespetuaren, ongizate psikologiko eta fisikoaren eta afektibitate-, zentzumen- nahiz mugitze-, ezagutza-
, harreman- eta gizarte-ahalmen guztien garapenaren ikuspegitik prestatu eta sozializatzearen bidez. 

b)  Ezberdintasunak konpentsatuko dituen prebentzio-hezkuntza bat sustatzea, eta, bereziki, gizarte- edo 
pertsona-mailan beharrik handienak dituztenei arreta eskaintzea, parekotasuna bilatuta. 

c)  Hezkuntza-ekintzaren hasieratik Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan elebitasuna 
bermatzeko baldintza egokiak erraztea eta bultzatzea. 

https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003007059
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003007059
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2003007059
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d)  Familiei hiru urtetik beherako haurrei eskainitako zaintza eta arretaren bidez laguntza-zerbitzua ematea, 
familia eta lana uztartzeko mekanismo gisa. 

e)  Landa-eremuetako biztanleei hezkuntza- eta laguntza-izaerako zerbitzu baten eskuragarritasuna 
ahalbidetzea. 

   
Sailkapena kontabilitate nazionalean 

Eskualde Administrazioko Herri Administrazioak 
 

Zuzendaritza Batzordea 

Partzuergoaren gobernu-organoa da, eta erakundea ordezkatzen du. Honako hauek dira, 2012ko ekitaldiko 
urteko kontuak egitean, Zuzendaritza Batzordeko kideak: 
 

Cristina Uriarte Toledo andrea presidentea. 
ltziar Armentia Álvarez andrea presidenteordea. 
Arantza Aurrekoetxea Bilbao andrea  
Jesús Fernández Ibáñez jauna  
Begoña Garamendi Ibarra andrea  
Konrado Mugertza Urkidi jauna  
Andoni Agirrebeitia Abendibar jauna  
Fernando San Martín Gubia jauna  
Alfredo Iturricha Yániz jauna  
 

EAEko Sektore Publikoaren proposamenez izendatuta: % 66,67 

   
2012ko aurrekontuak 

  
www.euskadi.net 

  
   
2012ko urteko kontuak, kudeaketa-txostena eta aurrekontuen likidazioa 

Ikuskaritza-txostena, 2012ko ekitaldiko urteko kontuak eta kudeaketa-txostena, Kapital- eta ustiapen-
aurrekontuen likidazioa, eta Programatutako helburuen betetze-mailari buruzko memoria. 
   

2012ko ekitaldiko ekonomia- eta finantza-magnitude nagusiak 

Aktiboa guztira 8.453.788 €  
Ondare garbia 5.497.162 €  
Salmentak eta merkataritza-jarduerako beste sarrera batzuk 0 €  
Batez besteko langile-kopurua 1.339  €  

   
Sozietatearen helbidea 

  
Otaola etorbidea, 29, Jaizkibel eraikina, 1. solairua - 20600 Eibar (Gipuzkoa) 

   
Web gunea 

  
www.haurreskolak.net 
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