
2019ko aurrekontua

09 - INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA

172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza
Programa:

Departamentua:
0910 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
130 - Energia iraunkorra

Funtzionala:

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Atala:

Nori zuzendua:

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gipuzkoako Foru Aldundiaren bitarteko ekonomikoak eta giza baliabideak. Kanpoko kontratazioak. SIE programa
GFAko eraikin eta instalizoetan.

Foru Aldundiaren planak, jasangarritasun energetikoaren dekretua, eraikinetan eraginkortasunari eta energia
berriztagarriei buruzko proiektu propioak. Energia pobreziaren behatokia. Argitu programa. Energia lurralde mahaia.
Eskualde planak. Jardunaldiak. Ikerketak. Diru laguntzak. Laguntza teknikoak

Energia kontsumoa murriztea. Energia berriztagarri gehiago sortzea. Herritar, empresa eta erakunde kontzientziatuak

Egungo munduan energia eredu jasangarriago barerantz trantsizioa nahitaezko prozesu bat da eta orokorki onartuta
dago. Arrazoiak dira, beste batzuen artean, aldaketa klimatikoarena aurkako borroka, energiaren ekoiztpenak  eta
erabilpenak eragiten dituen ingurumen inpaktuen murrizketak , energia horniduraren segurtasunak eta herritarrek
energiaren prezioarekiko duten ahuleziaren aurka borrokatzea.

Europar Batasuneko herrialdeek, besteak beste, konpromiso hauek hartu ditugu: berotegi efektua eragiten duten
gasen isurketa % 20 murriztea, energia kontsumoa % 20 murriztea, eta kontsumitzen dugun energiaren % 20 energia
berriztagarrietatik lortzea. Helburu horiek lortzen lagundu dezaten dei egin zaie udalei. Egun, Gipuzkoako
dependentzia energetikoa %96koa da eta pobrezia energétiko egoeran dauden etxebizitza portzentaia %19koa.

Gipuzkoako Foru Aldundiak, bere eskumenak zein diren kontuan hartuta, azterketa bat egin du, ikusteko zer ekintza
egin beharko lukeen arlo honetan, eta ikusi du oraindik ere ekarpenak egin ditzakeela energiaren hainbat alderditan,
hala nola bere eraikin eta foru azpiegituren eraginkortasuna hobetuz, herri eta eskualdeei eredu energetiko
jasangarriranzko trantsizioan lagunduz, pobrezia energetikoaren azterketa eta jarraipena eginez, energiaren arloko
ikerketa eta berrikuntza sustatuz, eta abar. Horretarako, GFAk plan bat du, 10 lerro estrategiko biltzen dituena.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gain dituen eskumenetatik abiatuta, energia eredu jasangarri batera joatea, energia
berriztagarriak eta eraginkortasun energetikoa oinarri hartuta, Gipuzkoako Foru planean jasotako ekintza eta neurriak
eginez, bai GFAari zuzenduta bai beste administrazio, enpresa eta herritarrei zuzenduta. Azken helburua, egungo
energia ereduak ingurumenarekiko, ekonomiarekiko eta gizartearekiko duen faktura txikitzea da.

Eredu energetikoa aldatzeko ezinbestekoa da guztion parte-hartzea, herritarretatik hasi eta nazioarteko goi
agintarietaraino. Testuinguru honetan, GFAk erakunde eredugarria izan behar du, eta berak izan behar du, halaber,
eredu aldaketaren motorra. egoeraren aurkako borroka

Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoako herritarrak oro har. Zeharka, mundu guztiko herritarrak.

Finalista
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Programaren arau esparrua:

Diputatu Kontseiluaren 2013ko urriaren 8ko Erabakia Gipuzkoa Energia Foru Plana onartzen dueña. Energia legeria.
Administrazio legeri orokorra.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Iraunkortasuna Gipuzkoaren nortasun-ezaugarri bihurtzea, eta helburu horretan
lurraldeko herritar, erakunde, egitura ekonomiko eta sozial guztiak sartzea

Proiektu estrategikoa:

Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzeaHelburu estrategikoa:

Energia-eraginkortasuna (garapena). Tokiko ekonomia eta energian enplegu iraunkorra dinamizatzea
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

240.000,00 2020/12/311.820.299,00 2019/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2019/12/31Argitu programa (kontsumo
energetikoa etxebizitzetan eta
denda txikietan)

72.717,00 2019/01/01
1.1 Ekintza

2019/12/31Gipuzkoako pobrezia
energetikoaren behatokia.

31.717,00 2019/01/01
1.2 Ekintza

2020/12/31Energiari buruzko eskualde
mailako planak sustatzea.

397.108,50 2019/01/01
1.3 Ekintza

40.000,00

2019/12/31Gipuzkoako pobrezia
energetikoari aurre hartzeko Foru
Aldundiaren estrategia

65.177,00 2019/01/01
1.4 Ekintza

2020/12/31Energi-kudeaketaren sistema:
Foru Sektore Publikoaren
hobekuntza energetikoa

666.963,50 2019/01/01
1.5 Ekintza

175.000,00

2019/12/31Jardunaldiak, azokak eta beste
ekitaldi batzuk ENERGIA

93.425,00 2019/01/01
1.6 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

10,008,00Ehunekoa 7,608,00Gipuzkoako energiaren barne
kontsumo gordinean energia
berriztagarriek duten parte-
hartzearen ehunekoa

>=

13,0010,00Ehunekoa 7,004,00Gipuzkoako Foru Aldundiaren
energia kontsumoaren murrizketa.

>=

20,0020,00Kopurua 15,000,00Aurreikusitako proiektuak eta
programak gauzatzea

>=

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak



2019ko aurrekontua

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2019/12/31Diru laguntzak eta bekak 288.217,00 2019/01/01
1.7 Ekintza

2019/12/31Energi-Kudeaketaren  sistema:
Azterlanak eta auditoretzak

54.148,50 2019/01/01
1.8 Ekintza

2019/12/31Lurraldeko energía iraunkor-
mahaia

47.108,50 2019/01/01
1.9 Ekintza

2019/12/31Energi-kudeaketaren sistema:
Monitorizazioa

23.186,80 2019/01/01
1.10 Ekintza

2019/12/31Energi- kudeaketaren sistema:
Energia berriztagarrien
instalazioak mantentze lanak

23.421,70 2019/01/01
1.11 Ekintza

2020/12/31Eskualdeko energía
berriztagarrien proiektuak

57.108,50 2019/01/01
1.12 Ekintza

25.000,00
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Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Energia efizientzia handiagoa lortzea energia kontsumoan profil desberdinei egokitutako tresna bereziak prestatuz.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa
sistematikoa foru ikerketa eta
estatistiketan, antzemandako
desberdintasunen genero
ikuspegiko azterketa, eta emakume
eta gizonen egoerari buruzko
berariazko diagnosi sektorialak
egitea.

Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).

 Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).

 Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta diru-
laguntza guztiekiko).

Kuantifikazioa: 3.635,85 ( % 0,20 )
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Programa honek bi atal nagusi ditu: bat herritarrei eta udalei zuzendutakoa eta bestea Aldundiko eraikin eta
instalazioen eraginkortasun energetikoa hobetzeko  proiektuak gauzatzea. Lehenengo atalera zuzendutako
ekintzetan zerbitzu hizkuntza atala landuko da bereziki eta bigarrenean berriz, enpresen kontratazioetan  hizkuntz
irizpideak txertatuko dira eta haiek betetzen diren jarraipena egingo da.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 3,08 )55.993,98

Kategoria NolaKategoria %

( % 8,33 )1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko
ekitaldiak

1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate-kanpainak, prentsa-
oharrak eta papeleria

1.2.2. Jendeaurreko ekitaldiak

Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua
bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera
zehatza definituko da aldibereko interpretazioaren beharrak
barne.

( % 16,67 )
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko  harremana idatziz
zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan 2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrarekiko

2.1.3. Produktua

Planaren partaidetza prozesuan (bilera, prentsaurreko, etb.)
hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan
hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak
elebitan egongo dira.

Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan
hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak
elebitan egongo dira.

( % 16,67 )3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz
3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.

3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntza-erabilera

3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak

Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz
irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko
dituzte kontratatutako enpresek.

Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta
dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira

( % 8,33 )3.4. Baliabide informatikoak 3.4.1. Euskarazko bertsioen instalazio-kopurua

3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera

Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu
tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.
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Kategoria NolaKategoria %

( % 16,67 )5.1. Administrazioa 5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak

5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak

Diru laguntza eta hitzarmenak arautzen dituzten oinarrietan
hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.

Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua
bermatuko da. Bilera eta ekitaldien antolamendu fasean
hizkuntza trataera zehatza definituko da, interpretazio beharrak
barne.

( % 16,67 )5.2. Hornitzaileak (finantza-erakundeak, produktu-
eta zerbitzu-hornitzaileak...) 5.2.1. Hornitzaileekiko idatzizko harremanak

5.2.2. Hornitzaileekiko ahozko harremanak

( % 16,67 )5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko
enpresak, erakunde kolaboratzaileak�) 5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak

5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak

Deialdi, argitalpen eta bereziki ekitaldi publikoetan hizkuntzen
arteko erabilera orekatua bermatuko da. Kontratazioetan hizkuntz
irizpideak txertatuko dira.

Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera
orekatua bermatuko da.

Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak
txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.
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PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2018 2019
2020 2021 2022 2023 eta

hurrengoak/
 2023 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)

Guztira /
Total

141.728,00 148.948,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

267.000,00 315.000,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

474.000,00 504.000,00 40.000,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

40.000,004.

KONTINGENTZIETARAKO ETA
BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

882.728,00 967.948,00 40.000,00 40.000,00

1.130.000,00 692.351,00 200.000,00INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

200.000,006.

160.000,00KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

1.130.000,00 852.351,00 200.000,00 200.000,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 240.000,001.820.299,002.012.728,00 240.000,00
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Planen zenbateko osoa, kapituluka /
 Total planes/capitulos

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Ordainketa kredituak /
Créditos de pago

Guztira /
Total

Datozen urteetako gastuak /
Gastos futuros

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

148.948,00 148.948,001. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

315.000,00 315.000,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

504.000,00 40.000,00 544.000,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

967.948,00 40.000,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

1.007.948,00

692.351,00 200.000,00 892.351,006. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

160.000,00 160.000,007. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

852.351,00Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

200.000,00 1.052.351,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

240.000,00 2.060.299,00Guztira / Total 1.820.299,00
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Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos 2018 2019 Gastuari lotutakoak /
Afectados a gasto

1. ZUZENEKO ZERGAK/
IMPUESTOS DIRECTOS

2. ZEHARKAKO ZERGAK/
IMPUESTOS INDIRECTOS

30.000,00 30.000,003. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/
TASAS Y OTROS INGRESOS

4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. ONDARE SARRERAK/
INGRESOS PATRIMONIALES

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

30.000,00 30.000,00

6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/

ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 30.000,0030.000,00


