HABE-HELDUEN ALFABETATZE ETA BERREUSKALDUNTZERAKO ERAKUNDEA
Izena
Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea / Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de
Adultos (HABE).

IFK
Q2040002D

Izaera
Administrazio Erakunde Autonomoa.

Kontabilitate-araubidea
Publikoa.

Aurrekontu-araubidea
Murriztailea.

Sorrera
Honako honen bidez eratu zen Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio-erakunde autonomo gisa:
29/1983 LEGEA, azaroaren 25ekoa, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakunde Sorraraztezkoa
eta Euskaltegiak Araupetzekoa..

Sail-atxikipena
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura.

JESN
8412 Osasun, hezkuntza eta kulturaren alorreko jardueren eta beste gizarte-zerbitzu batzuen arautzea,
Gizarte Segurantza salbu.

Xedea
HABEren funtsezko helburua helduen euskalduntze eta alfabetizazioa sustatzea da. Helburu hori lortzeko,
egiteko hauek ditu: helduak euskalduntzeko eta alfabetatzeko curriculuma diseinatzea eta ezartzea;
material didaktikoak egitea eta homologatzea; irakasleak etengabe prestatzea; argitalpenak sortzea eta
kudeatzea; hizkuntza-gaietan espezializatutako biblioteka-zerbitzu publikoa; euskaltegi publiko eta
pribatuen jarduera antolatzea, eta haiek finantzatzea; ikasleei euskara hobetzeko eta ikasteko tresnak eta
laguntza ekonomikoa ematea; irakaskuntza/ikaskuntza-prozesuaren jarraipena eta ebaluazioa; eta euskal
kulturako gainerako erakunde eta elkarteekiko lankidetza.

Sailkapena kontabilitate nazionalean
Eskualde Administrazioko Herri Administrazioak.

Zaingo Batzorde Arteztailea
Zaingo Batzorde Arteztaileak (Zuzendaritza Patronatuak) erakundea ordezkatzen du, funtzionamenduarauak erabakitzen ditu, eta HABEren helburuak betetzeaz arduratzen da. Honako hauek osatuko dute:

a) Presidentea:

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua.

b) Presidenteordea: Hizkuntza Politikako sailburuordea.
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c) Batzordekideak:

Foru Aldundi bakoitzeko ordezkari bat.
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko bi ordezkari.
Euskaltzaindiko kide bat.
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko ordezkari bat.
Euskaltegi publikoen bi ordezkari.
HABEko zerbitzuetako teknikarien ordezkari bat.

d) Idazkaria:

HABEko zuzendaria.

Urteko aurrekontuak
www.euskadi.eus

Ekitaldiko Urteko Kontuak eta Aurrekontuen Likidazioa
1. Aurrekontuen likidazioa

• Aurrekontu-emaitzak
• Ekitaldiko diruzaintza-kontua
• Aurrekontu-ekitaldiko likidazio-kontua
■Gastuen aurrekontuko kredituen aldaketak programaren arabera
■Gastuen aurrekontuaren likidazioa
◦Programen arabera
◦Kapituluen arabera
◦Programa eta kapituluen arabera
◦Programa, kapitulu, artikulu eta kontzeptuen arabera
■Gastu-aurrekontuko konpromiso-kredituen egoera eta haien
erabilera
◦Konprometitutako kredituak guztira jatorri-urtearen arabera
◦Ekitaldiko konpromiso-kredituak, programa eta kontzeptua
kontuan hartuta
■Sarreren aurrekontuaren likidazioa
◦Programen arabera
◦Kapituluen arabera
◦Programa eta kapituluen arabera
◦Programa, kapitulu, artikulu eta kontzeptuen arabera

2. Programatutako helburuen
betetze-maila
3. Urteko kontuak

• Programatutako helburuen betetze-mailari buruzko memoria
• Balantzea
• Ondarearen emaitza ekonomikoaren kontua
• Ondare garbiaren aldaketen egoera-orria
• Diru-fluxuen egoera-orria
• Memoria

Ekitaldiko ekonomia- eta finantza-magnitude nagusiak
Aktiboa guztira
Ondare garbia
Aurrekontu-gastuak guztira
Batez besteko langile-kopurua

9.731.137 €
3.461.992 €
37.659.749 €
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Sozietatearen helbidea
Vitoria-Gasteiz 3, 6.a, 20018 DONOSTIA (Gipuzkoa).

Webgunea
www.habe.euskadi.eus
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