
2020ko aurrekontua

10 - INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA

172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza
Programa:

Departamentua:
1010 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
160 - Hondartzen eta itsasertzaren kudeaketa integrala

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:

Baliabide ekonomiko eta giza baliabide berezkoak. Konpoko laguntza kontratatzea. Webkamen sarea. Gipuzkoako
hondantzetako bideometria foru sarea.Zaintzako sareak. Jarduera protokoloak. Kudeaketa eta egiaztatze sistemak.

Planifikazio kudeaketa eta egikaritzea, azterketak, kanpainak, proiektu eta planak, lan taldeak, hitzarmenak eta
zerbitzuak kontratatzea.

Hondartza garbiak zerbitzu egokiekin. Hondartzen erabileraren inpaktuak murriztea. Aldaketa klimatikora egokitutako
hondartzak.

3/1998 Lege Orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Herriko Ingurumena babestekoa. Tokiko araubidedea. Kostako
legedia. Itsasoa zaintzeko Europako  esparrua. Administrazio orokorraren legedia. Hondartzak kudeatzeko plan
integrala.

Hondartzak  balio handiko ekosistemak izateaz gain asko erabiltzen diren eta herritarrek asko baloratzen duten
aisialdiko eta hainbat jarduerak (kirola, kultura, etab.) burutzeko  espazioak  dira. Gainera, gure identitatearen,  gure
paisai  eta kultur ondarearen parte dira eta jarduera turistikoaren barruan oinarrizko ekipamenduak osatzen dutenez,
ezisbetekoa da hondartzak zaintzea lurraldeko irudi egokia azaltze aldera. Ezinestekoa da hondertzetako baldinza
higieniko-sanitarioak bermatzea pertsonen gozamenerako, hondartzen erabilerak ekarri ditzakeen Ingurumen
inpaktuak murriztuz. Hondartzen kudeaketan eragile asko parte hartzen dute eta beharrezkoa da aurrera egitea
kalitate kota handiagoak bermatzen duen sistema baterantz (hondartzaren, uraren eta zerbitzuen higiene-sanitarioko
baldintzak), ingurumena zaintzea, eraginkortasuna eta eskalako ekonomia inplikatutako prozesu guztietan eta zamen
banaketa orekatua.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Programa horren helburua da Gipuzkoako hondartzen kudeaketa sistema integrala guztiz garatzea, xede izanik
erabileraren eta aldaketa klimatikoaren eragina dela eta ingurumen, gizarte eta ekonomi inpaktuen kalitatea hobetzea,
horiek prebenitzea eta zuzentzea. Era berean, gero eta gehiago erabiltzen ari da  kosta osoari buruzko ikuspen orokor
bat, ez hareatzetakoak bakarrik, kudeaketan inplikatutako eragileen arteko kolaborazioa bilatuz.

Ezinbestekoa da  Gipuzkoako Hondartzen Kudeaketa Orrokorraren Plana betetzea. Horretarako, beharrezkoa da
Gipuzkoako Hondartzen Lurraldeko Mahaiaren esparruan lanean jarraitzea, erabat garatzea inplikatutako tokiko
eragileen gobernantza  eta lankidetza hitzarmenak, kostako hareatzen sistema integral eta kalitatezko batera
bideratuz, adostutako eta normalizatutako kalitate estandarren pean.

Beharraren deskribapen xehatua:

Lurraldeko biztanleria osoa.

Finalista
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DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Gipuzkoako hondartzak eta itsasertza modu jasangarrian kudeatzea

Garbiketa, zaintza eta  Gipuzkoako hondartzen kudeaketa integrala
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

165.000,00 2023/12/312.085.084,00 2020/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Garbiketa eta zaintza 1.387.077,00 2020/01/01
1.1 Ekintza

165.000,00

2020/12/31Kudeaketa eta ziurtatze sistema
integratua bultzatzea

12.359,00 2020/01/01
1.2 Ekintza

2020/12/31Monitorizazioa:  Hondartzeko
bideometria foru sarea ustiatzea
eta hobetzea

131.049,80 2020/01/01
1.3 Ekintza

2020/12/31Informazio eta sentsibilizazio
kanpainak eta ekintzak

138.009,00 2020/01/01
1.4 Ekintza

2020/12/31Hondartzen egoeraren informazio
webkam sarea mantentzea

25.512,20 2020/01/01
1.5 Ekintza

2020/12/31Lankidetza hitzarmenak kostako
udalekin

306.359,00 2020/01/01
1.6 Ekintza

2020/12/31Gipuzkoako hondartzen
lurraldeko mahaia dinamizatzea

24.359,00 2020/01/01
1.7 Ekintza

2020/12/31Hareatzak eta kosta hobetzeko
azterketak eta

60.359,00 2020/01/01
1.8 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

13,009,00Kopurua 9,009,00Kalitate eta ingurumen kudeaketa
ziurtagiria duten hondartzen
kopurua

=

12,004,00Kopurua 3,003,00Hondartzen eta itsasertzaren
kudeaketa jasangarrirako
lankidetza-tresnak (hitzarmenak,
protokoloak, mahaia)

=

75,0025,00Ehunekoa 23,0021,53Hondartzen Kudeaketa
integraturako Planeko ekintzen
betetze maila

=

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

ekintzak
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Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Hondartzak 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 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa
sistematikoa foru ikerketa eta
estatistiketan, antzemandako
desberdintasunen genero
ikuspegiko azterketa, eta emakume
eta gizonen egoerari buruzko
berariazko diagnosi sektorialak
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: 603,59 ( % 0,03 )
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Programa honetan bereziki zaindu beharreko arloak dira hondartza erabiltzaileekiko komunikarioa eta baitaere
hondartzak dituzten udalekin harremana

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 1,00 )20.850,84

Kategoria NolaKategoria %

( % 12,50 )1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko
ekitaldiak

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

Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua
bermatuko da

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

( % 37,50 )5.1. Administrazioa
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.

( % 37,50 )
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.

( % 12,50 )5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko
enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.

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

2020
2021 2022 2023 2024 eta

hurrengoak/
 2024 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros

Guztira /
Total

63.590,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

55.000,001.588.494,00 55.000,0055.000,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

165.000,002.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

433.000,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.

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

5.

55.000,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

2.085.084,00 55.000,0055.000,00 165.000,00

INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 55.000,0055.000,00 55.000,002.085.084,00 165.000,00
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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

63.590,00 63.590,001. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.588.494,00 165.000,00 1.753.494,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

433.000,00 433.000,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

165.000,002.085.084,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

2.250.084,00

6. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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

ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

2.085.084,00 165.000,00 2.250.084,00Guztira / Total


