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1.Ed.: martxoak 20
eta 21
2.Ed.: martxoak 27
eta 28
3. Ed.: martxoak 25
eta 26
4. Ed.: apirilak 9 eta
10


IKASGELA/
TOKIA




1.Ed.: Donostia.
IVAPeko egoitza (San
Bartolome kalea, 28)
2. Ed.: Bilbo. IVAPeko
egoitza (Errekalde
zumarkalea, 18)
3. Ed.: Bilbo. IVAPeko
egoitza (Errekalde
zumarkalea, 18)
4. Ed.: Bilbo.
EUDELeko egoitza
(Zabalgune plaza, 5)

IRAUPENA

10 ordu

ORDUTEGIA

09:00-14:00

MATRIKULA
EPEA

Otsailak 10

ONIRITZI EPEA

--

IKASLE
KOPURUA

20 pertsona

HARTZAILEAK

Kontabilitate arloan diharduten
udal teknikariak

HAUTATZE
IRIZPIDEAK

--

LEHENTASUNA

Altua

IRAKASLEA

Iñaki Elzaurdi. Prospektiker

MATERIALA

DISEINUA

EUDEL-FORUAK-IVAP

AZPIEGITURA

Ikastaroari dagokion materiala
eskuragarria egongo da
Ordenagailu eramangarria,
proiektagailua, papelografoa

ZER LORTU NAHI DA
HELBURU
OROKORRAK
HELBURU ZEHATZAK

GAITASUNAK

Tokiko arduradunei, zerbitzu publikoen eraginkortasuna hobetzeko laguntza
eman, horien kostuen analisiaren bidez, analisi horrek utzi diezaien ahalik eta
erabaki onenak hartzen erakundearen errealitatearekiko.
Zerbitzu publikoen eraginkortasuna hobetu, kostuen analisiaren bitarteaz, azken
finean, analisi horrek utz diezaieten erabaki onenak hartzen.
Prestakuntza ekintza amaitzean ikasleak ezagutzak hartuko ditu eta tresna
desberdinak emango zaizkio edozein zerbitzu publikoren kostuen analisia
egiteko: egozteko irizpideen definizioa, kostu zuzenak, zeharkako kostua eta
hobetze planteamenduak.

PROGRAMA ETA EBALUAKETA
METODOLOGIA

PROGRAMA

Metodologia praktikoa izango da, eta azalpen teoriko bakoitzeko, adibide
praktikoak egingo dira, eta hau guztia, irakasle eta ikasleen arteko interakzio
jarrai batekin lotua.
1. Analisi ekonomiko eta kostuena. Argi eta garbi bereiztu alde batetik,
aurrekontuen aktibitateari dagokion analisi ekonomikoa, eta bestetik, kostuen
analisia. Azken hau, gastu desberdinen aurrekontuen esleipenaren baino
haratago doa. “Gastua” eta “kostua” bereiztuko dira eta horien arteko erlazioa.
2. Antolaketa eta zerbitzu finalistak: sakontasuna. Aktibitate desberdinen kostuen
analisia egiteko beharrezkoa da zehaztea zer baloratuko den ekonomikoki.
Horretarako, analisiaren sakontasun maila azalduko da, azterketa horrek
kudeaketarako behar den informazioa argitu dezan.
3. Kostu zuzenak eta zeharkakoak. Aktibitateari dagokion kostu zuzenen eta
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zeharkakoen desberdintasuna ezagutuko da, eta beraien eragina analisia egiten
den aktibitatearengan.
4. Kostuen analisiaren sistema: egoztea. Kostuen egozte sistemaren bitartez,
aztertzen den aktibitatearen benetako kostua kuantifikatu nahi da.

EBALUAKETA

IKASTAROAREN
BALORAZIOA
ZIURTAGIRIA:
APROBETXAMENDUA

5. Bateratutako kostuaren analisiaren informazioa eta autofinantzaketa. Bi ratio
desberdin atera ahal izango dira, alde batetik, aktibitatearen autofinantza maila,
kontuan izanik beraren sarrera zuzenak, eta bestetik, aktibitatearen unitate
bakoitzaren kostuak.
6. Eraginkortasunari dagozkion erabakiak hartzea. Kostua nola lortu eta bere
ezagutza, sarrerena, autofinantzamena, eta kostu unitarioarena. Guzti horrek,
ematen diren zerbitzuetan, eraginkortasuna hobetuko duten erabakiak hartzen
lagunduko digu.
 Ebaluaketaren helburua: Ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete
edo lortu direla bermatzea.
 Ebaluaketak jaso beharko du: Ikasleek, kostuen analisiari buruzko lan
bat egin beharko du, eta epea, aurrez-aurreko saioak amaitu eta 15
egunean amaituko da. Ikastaroan zehar, lan hau egiteko tresnak emango
zaizkie ikasleei eta proiektua definitzeko laguntza izango dute. 15
eguneko epe horretan, irakaslea ikasleen gertu izango da dituzten
zalantzak argitzeko.
 Ikasleen gogobetetze inkesta
 Irakaslearen balorazioa inkesta
Bete beharreko baldintzak:
 %80ko bertaratzea
 Aprobetxamendu proba gainditzea

104€ Agindua, 2007ko uztailaren 18koa, Ogasun eta Herri Administrazioaren sailburuarena, Herri
PREZIOA

Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zerbitzuek betetzen dituzten jardueren prezio publikoak finkatzen dutena.
(EHAA – 2007ko irailaren 5ekoa; 171zk.)

