Laburpen exekutiboa

1. Kutxabank finantza-zerbitzuen erakunde liderra da Euskadin, eta oso konprometituta dago
ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren garapenari dagokionez, eta euskal ekosistema
finantzarioaren sustatzaile nagusia da.
2. Kutxabank Taldearen jarduerak, EAEn, zuzenean eta zeharka, EAEko BPGd-aren 14,3 hartzen
du, enpleguaren % 15,0 sortzen du eta zergen % 5,6 inguru sortzen laguntzen du.
3. Gero eta emaitza hobeak ditu eta, Fundazioen gizarte ekintzaren bidez, berriro gizarteari
itzultzen dizkiogu. Bat egiten du Enpresa Erantzukizun sozialaren irizpideekin eta NBEren
Garapen Jasangarriaren helburuak betetzearekin (13tik 17ra).

Edukien aurkibidea

1. Kutxabankek izaera berezia du eta etekinen%
100 gizarteari itzultzen dio.
2. Konprometitua dago lurraldearekin, herritarrekin,
enpresekin eta instituzioekin, azken finean, EAErekin.
3. IGG irizpideak barne hartzen dituen negozio
eredu jasangarria.
4. Ikuskatzaileek, arau emaileek eta inbertitzaileek
aitortutako eredua.
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Kutxabank
Eredu korporatiboa

Eredu korporatiboa

Kutxabankek izaera berezia
du, akziodun bakarrak banku
fundazioak baitira

Akziodunen banaketa
BBK Fundazioa

Kutxa Fundazioa

Vital Fundazioa

Funtzio soziala

Funtzio soziala

Funtzio soziala

%57

%32

%11

Banku-jarduera
EAEn, Kutxabank
markaz gain, aurreko
Aurrezki Kutxen markak
mantentzen dira.

170 urtean baino gehiagoan
balio ekonomikoa eta soziala
sortu du

Andaluzian, Cajasur
markaren bidez egiten da
banku jarduera. Gainera,
Cajasur Fundazioa dauka.

Finantza-jarduera

Cajasur Fundazioa
Funtzio soziala

Iturria: geuk egina.
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Kutxabank Cajasur Bankuaren
%100ren jabea da.

Eredu korporatiboa

KUTXABANK EREDUA

Akziodunen eredua
Bankuak

Etekinak akziodunei
ordaintzeko edo
erreserbak eratzeko
erabiltzen dira.

Kreditu-kooperatibak

Aurrezki-kutxak / Fundazioak

Etekinak
kooperatibistakordaintzera,
Hezkuntzarako eta
KooperatibakSustatzeko
Fondora edo erreserbak
eratzera bideratzen dira.

Jabetzaren %100

Jabetza partziala

Etekinak Gizarte
Ekintzara edo
erreserbak eratzera
bideratzen dira.

Gizarte Ekintzara,
gainerako erreserbak
eratzera edo akziodunak
ordaintzera bideratzen
dira.

Bere kudeaketa zuhurrari
esker, eredu horri eutsi
ahal izango dion erakunde
handi bakarra da

Erakunde-kopurua
52

62

Krisiaren aurrekoa: 66

Krisiaren aurrekoa: 81

4

2
Krisiaren aurrekoa: 46

Erakunde nagusiak
•
•
•
•
•

Santander
BBVA
Sabadell
Bankinter
Abanca

•
•
•
•
•

Cajamar
Laboral Kutxa
Bantierra
Cajalmendralejo
Caja rural de Navarra

•
•
•
•

Kutxabank
Ibercaja
Caixa Ontiyent
Caixa Pollença

• CaixaBank
• Unicaja

Iturria: geuk egina.
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Eredu korporatiboa

Dibidenduaren % 100 gizarteari itzultzen zaio banku fundazioen
eta beren gizarte ekintzen bidez
SORTZE ERREPIKARIA
✓ Kutxabankek 1.000 milioi
eurotik gora fundazio
akziodunetara bideratu ditu
2012tik, sektoreko urteko
“payout” altuena.
✓ Kapitala era organikoan
sortzeko gaitasun handiena
duen erakunde gisa
mantentzen da.

GIZARTE LANERA BIDERATZEKO

BBK Fundazioa

Ekintzailetza (eta
gizarte berrikuntza)

Kultura

Pertsonak

Ingurumena

Artea eta
Zientzia

Elkartasuna
Osasuna
Hezkuntza

Kutxa Kultur
Zientziaren
Kubo Kutxa
Artegunea…
Estadio fund.
Sancho el Sabio, fund.
Idiomas fund. etxea

KUTXA Fundazioa

Jasangarritasuna
Gizarte ehuna babestea

Prestakuntza
Ikerketa

VITAL Fundazioa

Kultura eta kirola

Ingurumena

Kultura

3. sektorea

Gizarte berrikuntza

Gizarte jarduera

CAJASUR Fundazioa (1)

BBK Kuna, BBK Sasoiko,
Centro Ola, BBK Family,
BBK aretoa, BBK Urdaibai…

Vianako
Vianako jauregia
Erakunde
Laguntzen

Iturria: barne informazioa: (1) Cajasur Fundazioa ez da erakunde akzioduna eta gizarte ekintzara bideratzen dituen funtsak Cajasu Bankuaren ekarpenetik lortzen ditu zuzenean
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Eredu korporatiboa

Jasangarritasun ekonomikoarekiko, sozialarekiko eta ingurumenekoarekiko
konpromiso argia du bere misioan, ikuspegian eta balioetan
Misioa

Kutxabankek
jasangarritasunean
oinarritutako irizpideekin
sortzen du balioa ekonomian
eta gizartean. Horretarako,
kalitatezko finantza aurreratu
eta berritzaileak eskaintzen
ditu.

Ikuspegia
Erreferentziazko
Banka Komertziala

Talde sendoa
Gizartearekin
arduratsuak

Balioak

Soziala

Hurbiltasuna

Gobernantza

Erraztasuna

Ingurumena

Gardentasuna
Berrikuntza
Zuhurtzia eta Kaudimena

Konfiantza

Konpromisoa
Jasangarritasuna

Iturria: geuk egina, 2022-2024 Plan Estrategikoa.
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Eredu korporatiboa

IGGrekiko (Ingurumena, Gizartea eta Gobernantza) konpromisoak banku
eredua ulertzeko duen moduak garrantzia du

ENVIRONMENTAL
INGURUMENA

SOCIAL
GIZARTEA

GOVERNANCE
GOBERNANTZA

CO2 emisioak
Gertakizun klimatikoak
Kutsadura
Jasangarritasuna
Ekonomia zirkularra

Aniztasuna
Giza-eskubideak
Segurtasuna
Kontsumitzaileak
Berdintasuna
Hizkuntza-babesa

Estrategia
Arriskuen kudeaketa
Gardentasuna
Soldata-politikak
Lan-harremanak

Iturria: geuk egina.
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Lurraldearekiko,
herritarrekiko, enpresekiko
eta instituzioekiko
konpromisoa.

Kutxabank
Lurraldearekin
konprometituta

Finantza erakunde baten
presentziarik handiena du bere
jarduketa arlo tradizionaletan.
Ondorioz, finantza inklusioa
bermatzen du.
Sarearen %25
<10.000 biztanleko
udalerrietan,
200 biztanleko
udalerrietan ere
bagaude

65 udalerritan baino
gehiagoan (100
udalerritik gora
kutxazainak barne)
sukurtsala duen
erakunde bakarra gara

EAEko landa eremuetan oinarrizko banku
zerbitzuak emateko konpromisorik handiena
duen finantza erakundea Kutxabank da

Kutxabank
Herritarrekin konprometituta

Herritarrekin konprometituta

Herritarrekin konprometituta dago: finantza arloko prestakuntza eskaintzen
die, bere zerbitzuak erabiltzeko erraztasunak ematen dizkie eta elkartegintza
sustatzen du
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Aniztasun funtzionala dutenen alde
• Bulego eta kutxazain automatiko gehienak
desgaitasunen bat dutenentzat egokituta daude.
• Hornitzaileen politikan kontuan hartzen du.
• Hirugarren sektoreko elkarte eta fundazioekin
lankidetzan dago.

Hizkuntza politika
• Arreta hizkuntza koofizial guztietan bermatzen
du bere zerbitzuak eskaintzen dituen tokietan.

Elkarteen eta fundazioen laguntzak
• Urtean 5 milioi euro baino gehiago gizarte,
kultura, kirol, enpresa eta beste hainbat arlotako
elkarte zein fundazioei bideratuta.
• 250 proiektu baino gehiago lankidetzan 2021ean.

Finantza-hezkuntza
• Oinarrizko finantza-trebetasunei buruzko
prestakuntza-programa, DBH eta LHko
ikasleentzat.
• 75 ikastetxe baino gehiago, 2.800 ikasle baino
gehiago 2021ean, 14.000 ikasle baino gehiago
2013tik.
• Unitate espezializatuek aseguruei eta bankuei
buruzko prestakuntza ematen dute.

Herritarrekin konprometituta

Eragina enpleguaren gain
JARDUERA KORPORATIBOA

JARDUERA FINANTZARIOA

550

10.113

25.019

16.538
%0,1

Kutxabankek 470.000
lanpostutik gora
mantentzen ditu

463.425
%2,4

5.875

Zuzenekoa

Iturria: CEPREDE enplegu kopuruari buruzko datuak.

Zeharkakoa

Konprometituta dago bere
langileekin eta enpleguarekin,
bere jarduera korporatibo eta
finantzarioari esker

438.406

Eragindakoa

5.800 langiletik gora, eta
horietatik 500ek baino
gehiagok landa eremuan
ematen dute zerbitzua
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Kutxabank
Enpresekin konprometituta

Enpresekin konprometituta

Epe luzeko harremana dauka bere
hornitzaileekin, ahal dela tokian tokikoekin

Hornitzaileak
• Gehienbat tokiko hornitzaileei erostea.
• Erosketa jasangarriko politikak.
• Hitzarmenak hornitzaile gehienekin giza eskubideak errespetatzeari,
eta ustelkeriaren aurka egiteari buruzko Munduko Itunaren printzipioak.

400 milioi euro, 2021ean, 9.700 hornitzaileri
baino gehiagori
Ordaintzeko batez besteko epea < 15 egun
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Enpresekin konprometituta

Bere bezeroen enpresa-jarduera
finantzatzen du, proiektu enblematikoen
kidea da
Enpresa-proiektuen finantzaketa.
Enpresa traktoreetan parte hartzen du.
Industria-partaidetzarako fondoak.
Izen handiko proiektuak babesten ditu.
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Enpresekin konprometituta

Kutxabank Taldeak ETEek eta autonomoek Next
Generation Funtsak eskuratzeko laguntza ematen du

Online plataforma bat jarri da martxan,enpresek
laguntzak errazago eskuratzeko eta
finantzaketa aukerak detektatzeko
Aholkularitzako, arretako eta prestakuntzako
zerbitzu espezifikoak. NEXT Espezialistak
enpresen bulego guztietan
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KUTXABANK
NEXT
CAJASUR
NEXT
Eskuratu nahi dituzu
Next Generation
Europako funtsak?
Kutxabankekin erraza da.
Kontaiguzu zure proiektua,
lagunduko dizugu!

Enpresekin konprometituta

Eragina BPGren gain (Milioi euro)
JARDUERA KORPORATIBOA
570

JARDUERA FINANTZARIOA

36

1.597

1.448
%0,1

27.354
%2,4

842

Zuzenekoa

Iturria: CEPREDE

Horri esker ekonomiaren
balio erantsia sortzen
eta mantentzen enpresa
nagusietako bat gara

Zeharkakoa

25.757

Eragindakoa

Kutxabankek BPGd-aren %0,1
sortzen du eta haren %2,4
mantentzen laguntzen du, bere
jarduketa eremuan ehuneko
hori %14,3ra igotzen da
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Kutxabank
Administrazio publikoekin
konprometituta

Administrazio publikoekin konprometituta

Ekarpen fiskal handienetako
bat egiten duen enpresetako
bat da

Jasandako nahiz bildutako zergak eta tasak (Milioi euro)
JARDUERA KORPORATIBOA
234

JARDUERA FINANTZARIOA

14

612

697
%0.1

Kutxabanken zuzeneko jarduerak
zergetan 697 milioi eurotik gora
biltzen laguntzen du eta
11.100 milioi eurotik gorako
zerga bilketa eragiten du Estatuan

11.107
%1.0

449

Zuzenekoa

Iturria: CEPREDE.
BPGd-aren gaineko % gisa kalkulatua.
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Zeharkakoa

10.495

Eragindakoa

Kutxabank
Gizartearekin konprometituta

Comprometida con la sociedad

Kutxabank Taldearen inpaktu ekonomikoa

Euskadi

Kordoba

Espainia
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%14,4

%15,0

%5,6

BPG -arena

Enpleguarena

Zergena

%9,9

%8,9

%4,5

BPG -arena

Enpleguarena

Zergena

%2,6

%2,5

%1,1

BPG -arena

Enpleguarena

Zergena

Kutxabank
Jasangarritasunarekin
konprometituta

Jasangarritasunarekin konprometituta

Bere negozio-eredua NBEren Garapen
Jasangarriko
Helburuak betetzeko lanean ari da (17etatik 13)
IGG irizpideak barne hartzen ditu
• 2015ean bonu soziala jaulki zuen estatuko
lehenengo finantza erakundea da.
• Energia %100 berriztagarriz hornitzeko epe
luzerako hitzarmena sinatu zuen lehenengo finantza
erakundea da.
• Karbono aztarna positiboa izan duen lehenengo
finantza erakundea da, kontsumoa murriztuz eta
gure basoak kudeatuz.
• Gizarte Inbertsio Arduratsuan aitzindaria da, 16
urtetik gorako eskarmentuarekin.
• 15 urteko esperientzia du jasangarritasunari
buruzko auditoria egiten.
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Jasangarritasunarekin konprometituta

Bezeroen 27.500 milioitik gorako epe luzerako aurrezkiak Inbertsio
Sozial Arduratsuko irizpideekin kudeatzen ditu
• 2005 Kutxabank Fondo Solidarioa IF abian jarri zuen. Komisioaren % 0,70 banku
fundazioei eta Gureak nahiz Lantegi Batuak enpresa taldeei dohaintzan ematen die.
• NBEren “Principles For Responsible Investment” (UNPRI) - 2017 printzipioekin bat egiten zuen.
• Inbertsioen %100ean IGG printzipioak txertatu ditu.
• UNPRI 2019/2020 auditoria, “A” kalifikazioarekin (Strategy & Gobernance).
• Lehenengo kudeatzailea bere kudeaketa aktiboaren funtsen %100 CNMVk baimendutako
8. artikuluaren mende duena.
• NBEren “Principles For Responsible Investment” (UNPRI) -2016 printzipioekin bat egiten zuen.
• 2017 Inbertsio Arduratsuko Fineco Funtsa (funts honek erabat betetzen ditu IGG alderdiak).
• 2017tik “Biscay ESG Global Summit” IGGri buruzko Estatuko topagunerik handiena antolatzen du
beste batzuekin batera.
• ESG Investment and Finance Summer Programme antolatzen du DBSrekin batera.
• Eusko Jaurlaritzak jaulkitako bi bonu jasangarrien koordinatzaile globalak:
1.100 milioi euro
• Instituzioen zorroen %100 IGG irizpideen arabera kudeatuta.
Iturria: geuk egina.
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Jasangarritasunarekin konprometituta

Kutxabank ekimenak
Hipoteka
berdea
Kontsumo
berdea
Aseguru
berdea
Enpresen
finantzaketa
Kudeaketa
aktiboa
kudeatuak
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1.096 milioi euro - > 5.800 eragiketa

Txikizkakoa (2020/21)

Handizkakoa eta Taldea (2020/21)

(hipoteken finantzaketaren %26 berdea da)

7,0 milioi euro - > 500 eragiketa

+ %38

≈2.000 poliza berri
(kontratazio berrien %5,4)

> 1.157 milioi euro

+ %81

(finantzaketa berria irizpide berdeekin edo
jasangarriekin)

30.000 milioi euro
(gizarte erantzukizuneko inbertsio irizpideekin.)

+ %49

+ %25

Jasangarritasunarekin konprometituta

Ingurumenarekin eta urtero bere karbono aztarna
hobetzearekin oso konprometituta dago
Kutxabank CO2 emisioen kasuan,
erabat neutroa da

1.139

Gure jarduerak
isuritako CO2 t

13.656

CO2 t konpetsatuak
basoen kudeaketagatik

CO2 t konpetsatuak basoen kudeaketagatik
Tn = Tona.
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Jasangarritasunarekin konprometituta

Energia efizientzia hobetzeko, ekonomia zirkularraren
alde egiteko eta gizarte sentsibilizazioa handitzeko lan
egiten du
Energia Kontsumoa eta Karbono Aztarna. CO2
emisio negatiboak, hainbat dinamikari esker:
Taldeko instalazioetan energia kontsumoa
etengabe murriztea; ordutegiak, tenperaturak
eta instalazioak doitzeko neurriak; eta EAEn
kudeatutako 1.000 hektarea baso inguru.
Epe luzera energia berriztagarria saltzeko
lehenengo
akordioa
(PPA)
Espainian
Iberdrolarekin, gure energiaren % 100
berriztagarria izango dela bermatzen duena.
Paper kontsumoa. Erabilitako paper guztia
baso jasangarrietatik dator. Kontsumitutako
papera etengabe murrizteko neurriak. Paper
kontsumituaren bolumena etengabe murriztea:
orriaren bi aldeetako inprimaketa, paperaren
ordez PDFak sortzeko prozesuak berrikustea,
korrespondentzia elektronikoa…

32

Sentsibilizazioa. Langileak aktiboki inplikatzen
ditu, prestakuntzaren eta sentsibilizazioaren
bidez, eta praktika arduratsuak sustatuta.
Gizarteari ingurumenaren arloko kontzientziazioan
parte harrarazten dio.Herritarren ingurumen
hezkuntzan eta sentsibilizazioan eragina duten
programak sustatzen ditu.
Produktu “berdeak”. Afinitatea erakusteko
txartelak ditu ingurumenaren alde lan egiten
duten erakundeekin eta etxebizitzak, ibilgailuak
eta
etxetresna
elektriko
ekoefizienteak
finantzatzeko mailegu berdeak eskaintzen ditu.
Basoak, energia berriztagarriak eta eraginkortasun
energetikoa babesteko proiektuak babesten ditu,.
besteak beste.
Ingurumenaren ikuspegitik proiektu jasangarriak
dituzten enpresa asko dira Kutxabanken bezero.

Jasangarritasunarekin konprometituta

Sorreratik, gizarte arloko
lidergoa

Lan-harremanak
• Hitzarmen kolektibo propioa.
• Langileen >% 94k baino gehiagok
kontratu mugagabea du.
• Prestakuntza plana.
• Gaitasunen araberako hiztegi eta
ebaluazio prozesua.
• Boluntariotza korporatiboa.

Banku-fundazioak
• BBK, Kutxa eta Vital banku fundazioekin
lankidetzan ari da beren jarduerak garatzeko.
• 1.000 milioi euro baino gehiago dibidenduetan,
Kutxabank eratu zenetik.
• Cajasur Fundazioa eta Convisur, Gizarte
Ekintzari bere jarduketa eremuetan eusteko.

Berdintasun-plana
• Berdintasun plana, langileen
ordezkariekin sinatua.
• Lana eta familia bizitza
bateratzeko neurriak.
• Gehienak emakumeak (%60)
eta erantzukizuneko postuetan
daudenak >% 50 dira.

Babes Ofizialeko Etxebizitzak, Kooperatibak
• Lehenak kooperatibak, Babes Ofizialeko
Etxebizitzak eta Udalek Babestutako
Etxebizitzak sustatzeko finantzaketan bere
jarduera burutzen duen lurraldeetan, krisiaren
aurretik, bitartean eta ondoren.
• Instituzioekin hitzarmenak ditu eta finantzaketa
baldintza berezietan eskaini die erosle gazteei.
• Ingurumen arloko efizientzia irizpideak dituzten
babes ofizialeko etxebizitza berriak.
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Jasangarritasunarekin konprometituta

Merkatuko praktika onenekin bat datorren
gobernantza ereduarekin eta gardentasunean
hobetzeko bideari eutsiz
• 2007az geroztik urtero argitaratu
eta ikuskatutako memoria, aditu
independente batek (AENOR) egina.
• Global Reporting Initiativeren
estandarrak betez.
• Interes-taldeek garrantzitsutzat jotzen
duten informazioa du.
• Taldeko erakunde guztiak biltzen ditu.
• Administrazio Kontseiluak onartzen du.

• Honako hauei buruzko informazioa jasotzen du:
- Erakundearen profila.
- Gobernu korporatiboa.
- Etika eta osotasuna.
- Jarduera ekonomikoa.
- Ingurumen-jarduna (kontsumoak,
hornitzaileen ingurumen ebaluazioa,
ingurumen araudia betetzea).
- Gizarte-jarduna (langileria, gizarte ekintza,
erosketa arduratsua, hizkuntza kudeaketa,
balio sorkuntza).

2012az geroztik, Kutxabank Nazio Batuen Mundu Itunaren sinatzailea da
eta, aldian-aldian, betetze mailari buruzko jarraipen txostena egiten du
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Kutxabank
Gizartearekin konprometituta

Gizartearekin konprometituta

Une zailetan, familiei eta enpresei burubelarri laguntzen die

HEMEN
JARRAITZEN
DUGU
ETXEAN
GERATZEKO
AUKERA IZAN
DEZAZUN

Finantza laguntza familiei, negoziei eta enpresei
• Ahulezian dauden familientzako eta kolektiboentzako zorraren
luzamendua.
• ICO eta Elkargi erakundeen maileguak.
• Aurrez emandako maileguak.
• Pentsioen eta langabezia prestazioaren ordainketa aurreratzea.
• BGAEak eta Pentsio Planak erreskatatzeko aukera.
• Ordainketa aldi baterako barkatzea FSV alokairuan.
• OK eta Negozio Kontuetako baldintzen tratamendu berezia.
• Kreditu txartelen zordunketa geroratzea.
• Taldeko hornitzaileei ordaintzeko epeak murriztea.

Osasun larrialdian gizartearekin lankidetzan aritzea
•
•
•
•
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Kutxazainetan dirua zordunketan komisiorik gabe ateratzeko aukera.
PIN zenbakirik gabeko Contactless sistemaren muga handitu da.
Urruneko bankua eta ordainbideak sustatu dira.
Urruneko kudeaketa pertsonalizatua indartu da.

Kutxabank
Liderrak kaudimenean

Liderrak kaudimenean

Ikuskatzaileek, arauemaileek eta merkatu eragileek
uste dute Kutxabank erakunde lider bat dela
Ikuskatzaileak

Espezialistak

SREP Erabakia
P2R

ESP

EUR

1.

4.

Gardentasun Ariketa
ESP
CET1

1.

PALANKA EFEKTUA

1.

Ebazpena

ESP
MREL

1.

(Erakunde garrantzitsuak)
Oharra: Europan MREl ratio onena duen erakundea argitaratutako
informazioaren arabera.
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The Banker aldizkariak (Financial
Times) dioenez, 2020 eta 2021an,
“The Best Performing Bank in Spain”
da Kutxabank. Kaudimenean duen
Lidergoa, palanka efektua eta aktiboen
kalitatea nabarmendu ditu.

SREP: Supervisory Review and Evaluation Process
P2R: Pillar 2 requirement
CET1: Capital Tier 1 (oinarrizko kapitala + lehentasunezko partaidetzak + tresna hibridoak)
MREL: Minimum Required Eligible Liabilities edo Pasibo Hautagarrietan eskatzen den Gutxienekoa

- PUBLIZITATEA -

Ku t x a b a nk zo r r o eta i n b erts i o - f o n doa k

Ezagutu proiektuak
lantzeko beste modu bat.

Zeuretzat eta familiarentzat,
dauzkazuen HELBURUETARAKO.
Galdetu geuri.

Zorro Delegatuak Kutxabank SAk eskainitako inbertsio-zerbitzua da. Kutxabank Gestion SAU IKESK sozietateak kudeatutako inbertsio-funtsez osatuta dago. Gordailuzaina: Cecabank SA (Helbidea: Alcalá kalea
27, 28014 Madril, IFK: A86436011. 2012ko azaroaren 16an, 236 zenbakipean inskribatu zuten CNMVren
-Espainiako Baloreen Merkatuko Batzordearen- erregistroan). Folleto osoa eta inbertsio fondo bakoitzari
buruzko inbertitzailearentzako oinarrizko datuak dakartzan dokumentua CNMVn daude inskribatuta. Gainera, honako lekuetan eskura daitezke: CNMV, sozietate kudeatzailea, Kutxabanken bulegoak eta www.
kutxabank.es webgunea. Kutxabank SA. Kale Nagusia 30-32, 48009 Bilbo. IFK: A95653077. Bizkaiko Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago. 5226 liburukia, 0 liburua, BI-58729 orria, 1 folioa, 1 inskripzioa.

