
2020ko aurrekontua

10 - INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA

172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza
Programa:

Departamentua:
1010 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
110 - Ekonomia zirkularra

Funtzionala:

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Atala:

Nori zuzendua:

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Programaren arau esparrua:

Bitarteko ekonomikoak eta giza baliabide propioak. Kanpoko laguntzen kontratazioa.SIGRU eta Hondakinen
behatokiko gainontzeko tresnak.

Planak, kanpainak, diru laguntzak, hitzarmenak, azterlanen diseinua, lan taldeak, bekak eta GHKri egin beharreko
ekarpenak kudeatu eta gauzatzea.

Diru laguntzak, hitzarmenak, planak, azterlanak, software tresnak, Klusterrak, sustapen materialak, bekak.

1998ko otsailaren 27ko 3/1998 Legea,  Euskal Herriko Ingurugiroa babestekoa. 6/2019 Foru Araua, martxoaren
20koa, Gipuzkoako Hiri Hondakina Kudeatzeko 2019-2030 Plan Orokorra onesten duena. Hondakin kudeaketari
buruzko beste araudi bat. Tokiko araubidea.  Administrazio araudi orokorra.

Hiri hondakinen kudeaketa planifikazio politikak hondakinen hierarkian oinarrituz garatzen dira, ekonomia linealeko
eredu batetik ekonomia zirkularrean oinarritutako eredu batera pasatuz, europako politikekin bat eginez. Egun,
Gipuzkoako biztanle bakoitzak 445,48 kg hondakin ekoizten ditu urtean batez beste. Horietatik %56,9a gaika biltzen
dira. Datu horiek etengabe hobetzeko lan egitea beharrezkoa da gizarte jasangarriago bat lortzeko.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Programa honen misioa da etxeko hondakinen sorrerak eta kudeaketak Gipuzkoan izan ditzakeen ingurumen
eraginak eta eragin sozial nahiz ekonomikoak murrizten laguntzea, udalekin, mankomunitateekin, elkarteekin, enpresa
pribatuekin eta zentro teknologikoekin lankidetzan, planen, kanpainen, diru laguntzen eta hitzarmenen bidez.

Gipuzkoako Hiri Hondakinak kudeatzeko 2019-2030 Plan Orokorra  onartzen  duen 6/2019 Foru Arauak xedatutakoa
bete behar da. Horretarako, alde batetik, Gipuzkoako Ingurumen Guneari hasiera eman behar zaio (2019ko azaroa)
eta bestetik,  hondakinen prebentzioaren politikak eta gaikako bilketaren  eta birziklatze tasen hobekuntzaren politikak
erabat  zabaldu eta garatu behar dira.

Beharraren deskribapen xehatua:

Lurraldeko biztanleria osoa.

Finalista

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Gipuzkoan % 100ean zirkularra izango den ekonomia bultzatzea 2050erako.
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Hiri Hondakinen Behatokia bultzatzea
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/31311.592,35 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2020/12/31Hiri hondakinen karakterizazioa 90.693,78 2020/01/01
1.1 Ekintza

2020/12/31Hiri hondakin datu-basearen
kudeatzeko sistema mantentzea
eta hobetzea

55.493,78 2020/01/01
1.2 Ekintza

2020/12/31Behatokia, behatokiaren mahaia,
eta 2019-2030 Hondakin
planaren segimendu-batzordea
garatzea

24.933,78 2020/01/01
1.3 Ekintza

2020/12/31Hondakin Prebentzioaren Astea,
eta informazio- eta
sentsibilizazio-kanpainak egitea

121.055,38 2020/01/01
1.4 Ekintza

2020/12/31EHU-ko uda ikastaroa 19.415,63 2020/01/01
1.5 Ekintza

Hiri hondakinen prebentzioa bultzatzea
2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/31529.469,89 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2020/12/31Elikagaien xahuketaren programa
bultzatzea

255.662,52 2020/01/01
2.1 Ekintza

2020/12/31Plastiko murriztapena bultzatzea 44.837,29 2020/01/01
2.2 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

100,0085,00Kopurua 80,0077,00"GK Greenfashion" eta "GK
Recycling" klusterretako kide
kopurua

=

410,00440,00Kopurua 445,00445,00Biztanle bakoitzak urtean
sortutako etxeko hondakin
kopurua.

<=

60,0053,35Ehunekoa 53,3552,41Birziklatze tasa >=

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/31Sakabanatutako zaborra (eta
itsasoko zaborra) prebenitzea eta
murriztea

64.526,89 2020/01/01
2.3 Ekintza

2020/12/31Gipuzkoako moda jasangarriaren
klusterra  bultzatzea -GK Green
fashion.

133.846,89 2020/01/01
2.4 Ekintza

2020/12/31Erosketa berdea eta zirkularra
bultzatzea

4.246,89 2020/01/01
2.5 Ekintza

2020/12/31Ekodiseinua bultzatzea 9.726,89 2020/01/01
2.6 Ekintza

2020/12/31Zerga-pizgarriaren azterketa 9.726,89 2020/01/01
2.7 Ekintza

2020/12/31Beste ikerketa eta ekintza batzuk 6.895,63 2020/01/01
2.8 Ekintza

Hondakinen/baliabideen kudeaketa hobetzea eta ekonomia zirkularreko proiektuak bultzatzea
3. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

1.362.000,00 2023/12/317.620.525,20 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2020/12/31Hiri hondakinak gaika biltzeko
ereduak eta sistemak hobetzea

290.902,74 2020/01/01
3.1 Ekintza

2020/12/31Berrerabiltzeko prestatzeko
zentroen beharrak azterketa

97.578,60 2020/01/01
3.2 Ekintza

2020/12/31GHK ekarpena 6.001.415,63 2020/01/01
3.3 Ekintza

2020/12/31Gipuzkoako birziklapenaren
klusterra bultzatzea -GK
Recycling

354.646,89 2020/01/01
3.4 Ekintza

2023/12/31Gipuzkoako Ingurumen
Gunearen (GIG) segimendu-
azterlanak eta -ikerketak

501.806,89 2020/01/01
3.5 Ekintza

1.362.000,00

2020/12/31Berrerabiltzeko prestatzearen,
birziklapenaren, eta balorizazio
material eta energetikoaren
proiektu pilotoak

314.356,30 2020/01/01
3.6 Ekintza

2020/12/31Beste ikerketa eta ekintza batzuk 59.818,15 2020/01/01
3.7 Ekintza
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Ekonomia zirkularrerako  laguntzak emateko foru-programa bultzatzea
4. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2020/12/31886.987,56 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2020/12/31Diru-laguntza deialdia 764.156,30 2020/01/01
4.1 Ekintza

2020/12/31Beken deialdia 62.831,26 2020/01/01
4.2 Ekintza

2020/12/31Cristina Enea Fundazioa
ekarpena

60.000,00 2020/01/01
4.3 Ekintza
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Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Hondakinak prebenitzea eta kudeatzea ingurumena eta osasuna zaintzeko

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 1.1. Departamentuko politika,
plangintza, programa eta jarduera
guztien planifikazioa,
inplementazioa eta ebaluazioa
genero ikuspegitik egitea.

Or 1.3. Emakumeen eta gizonen
ordezkaritza orekatua erabakiak
hartzeko foru organoetan, organo
kolegiatuetan, balorazio eta
kontratazio mahaietan, epai-
mahaietan, etabar.

Or 1.4. Barneko zein kanpoko
komunikazio inklusiboa, genero
estereotiporik gabekoa, emakume
eta gizonak berdin ikustaraziz eta
hizkuntza eta irudien erabilera ez
sexista eginez.

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.

Or 1.6. Foru kontratu eta diru
laguntzetan berdintasunerako
klausulak txertatu eta beren
jarraipena egitea, bai aurretiko
balorazioa egiten denean eta bai,
bereziki, lana betetzeko
baldintzetan.

Or 1.7. Foru arautegiaren
prestaketan genero ikuspegia
txertatzea eta genero eraginari
buruzko aurretiko ebaluazio
txostenak egitea.

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

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

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

Kuantifikazioa: 28.909,13 ( % 0,31 )
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Programa honetan garrantzi berezia du herritarrekin komunikazioa, kontzientziazio kanpainez gain, herritarren
interesa sortzen duten zenbait plan eta proiektu aurreikusten dituelako. Beraz, zerbitzu hizkuntza atala landuko da
bereziki. Bestalde, enpresen kontratazioetan  hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haiek betetzen diren jarraipena
egingo da.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 1,35 )126.212,40

Kategoria NolaKategoria %

( % 13,04 )1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko
ekitaldiak

Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua
bermatuko da.

Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua
bermatuko da

Prentsa iragarkiak eta gainerako publizitate ekintzak 2 hizkuntza
ofizialetan egingo dira.

( % 4,35 )
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta
herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman
edota produktua eskaintzeko orduan

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

Memoriak bi hizkuntz ofizialetan argitaratuko dira

( % 8,70 )3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala 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

Euskaraz bidaltzea langileentzako komunikazio orokorrak

( % 4,35 )3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala
3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak

3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak

( % 4,35 )3.4. Baliabide informatikoak Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu
tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.

( % 21,74 )5.1. Administrazioa
Diru laguntza eta hitzarmenak arautzen dituzten oinarrietan
hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.

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

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

Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara
zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz
bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko
hurratsak emango dira

Hizkuntza irizpideak finkatuko dira dena delako erakundeekiko
harremanei eta koordinazioari begira.



2020ko aurrekontua

Kategoria NolaKategoria %

( % 21,74 )
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona
juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta
zerbitzu- hornitzaileak, etab.

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

( % 21,74 )5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko
enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab. 5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak

Klusterraren bileren antolaketan, hizkuntza nola kudeatuko den
aldez aurretik aztertuko da.

Hitzarmena arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak
txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.

Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera
orekatua bermatuko da.

Hizkuntza irizpideak finkatuko dira proiektuaren kanpo
kudeaketan.
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PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2019 2020
2021 2022 2023 2024 eta

hurrengoak/
 2024 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros

Guztira /
Total

212.775,00 141.563,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

454.000,002.678.302,00 1.546.012,00 454.000,00454.000,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

1.362.000,002.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

7.313.000,00 6.900.000,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

4.

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

5.

454.000,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

10.204.077,00 8.587.575,00 454.000,00454.000,00 1.362.000,00

351.000,00 351.000,00INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

410.000,00 410.000,00KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

761.000,00 761.000,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 454.000,00454.000,00 454.000,009.348.575,0010.965.077,00 1.362.000,00
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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

141.563,00 141.563,001. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.546.012,00 1.362.000,00 2.908.012,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

6.900.000,00 6.900.000,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

1.362.000,008.587.575,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

9.949.575,00

351.000,00 351.000,006. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

410.000,00 410.000,007. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

761.000,00761.000,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

9.348.575,00 1.362.000,00 10.710.575,00Guztira / Total


