
2021eko aurrekontua

03 - INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA

172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza
Programa:

Departamentua:
0310 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
140 - Erresilienzia eta Azpiegitura Berdeak

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.

	Ebaluazio izapideak: Plan eta proiektuen ingurumen ebaluazioa eta sailkatutako jardueren eta betelanen baimen eta
prozedurak.
	Azpiegitura berdeak eta Degradatutako guneak berreskuratzeko proiektuak eta obrak garatzea.

Ingurune ondo kontserbatuak, anitzak eta konplexuak dituzten lurraldeak erresilienteagoak dira aldaketen aurrean, eta
zerbitzu ekosistemikoak emateko gaitasun handiagoa dute espazio degradatuek baino. Gipuzkoak hainbat
arrazoirengatik degradatutako espazioak ditu (isuriak, hiri edo landako planifikazio txarra, jarduera ekonomikoen edo
eraikuntzako jardueren kontrol eskasa), eta horrek espazio horietan garatzen diren prozesu ekologikoei ez ezik,
eremu horietan edo horien inguruan bizi diren biztanleen bizi-kalitatean eragin zuzena du. Espazio baten
degradazioak maila eta aspektu desberdinak izan ditzake: hasi lurzoruen kutsaduratik, zeinak osasun arazoak sor
ditzakeen, eta paisaiaren degradaziora arte, eragin hain zuzena ez badu ere eta neurtzea zailagoa den arren,
inguruan bizi direnen bizi kalitatea kaltetu baitezake.

Gaur egun egiten ari diren Gipuzkoako eremu degradatuen inbentarioari esker, lehengoratze jarduerei ekitea
lehentasunezkoa den espazioak identifikatu ahal izango dira. Gipuzkoarako Azpiegitura Berdeen Sarearen
proposamena askoz harago doa, eta lotura ekologikoko espazio jarraitua ezartzen du, egungo zatiketa gainditzeko
eta, horrela, lurraldearen erresilientzia eta zerbitzu ekosistemikoak emateko gaitasuna hobetzeko.
Programak ondoko GJHei egiten die ekarpena: 11. HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK, 13. KLIMAREN
ALDEKO EKINTZA eta 15. LEHORREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Udalen eta GFAaren plan, proiektu eta programek ingurumenean eragiten dituzten inpaktuak prebenitu, zuzendu eta
konpentsatzea, ingurumen ebaluazioen bidez, jarduera sailkatuei neurri zuzentzaileen bidez eta betelanen baimentze
tramiten bidez; Degradatutako eremuak ingurumenaren eta paisaiaren aldetik berroneratzeko proiektu propioak
gauzatuz.

Gizarteak ingurumen kalitate handiagoko espazioak eskatzen ditu. Horregatik, degradatutako espazioak lehengoratu
egin behar dira, eta planak eta proiektuak garatzean beste espazio batzuk degradatzea saihestu behar da.
Programa honen helburua da hainbat arrazoi direla eta ingurumenaren aldetik edo paisaiaren aldetik degradatuta
dauden eremuak berreskuratzea, proiektu bereziak abian jarrita. Horrez gain, beste eremu batzuetan, ingurumen
kalitatearen galera saihestu nahi da; horretarako, toki horietarako aurreikusitako plan eta proiektuak behar bezala
ebaluatuko dira. Foru Aldundiaren obren inpaktuak murriztera eta betelanak behar bezala leheneratzera zuzendutako
lan lerroa jaso da. Horretarako, baimentze, kontrol eta jarraipen prozedurak erabiliko dira.

Beharraren deskribapen xehatua:

Udalak eta GFAko departamenduak

Finalista
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Programaren arau esparrua:

Ingurumen eraginen deklarazioak, ingurumen azterketa estrategikoak, neurri zuzentzaileak ezartzeko txostenak,
jarduera zuzentzaileenak eta betelan jarduerenak.

3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa
babesteko lege orokorra. 21/2013 legea. Gipuzkoa klima-aldaketaren aurkako borroka estrategia 2050. Administrazio
araudi orokorra.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Lurraldearen eraginkortasuna eta erresilientzia sustatzea.

Ingurumen eta klima inpaktuak prebenitzea eta zuzentzea planetan, programetan, proiektuetan eta jardueretan.
1. Jarduketa ildoa:

% 50,00 % 50,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

100.000,00 2022/12/31139.522,02 2021/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2021/12/31Plan eta proiektuen ingurumen
ebaluazioa

55.453,60 2021/01/01
1.1 Ekintza

2021/12/31Ingurumen inpaktuaren
azterketen jarraipena

24.431,70 2021/01/01
1.2 Ekintza

2021/12/31Hiri lurzoruko jarduera sailkatuak 9.159,02 2021/01/01
1.3 Ekintza

2021/12/31Betelanetarako baimenak 6.659,02 2021/01/01
1.4 Ekintza

2022/12/31Ingurumeneko administrazioaren
lege berria

43.818,68 2021/01/01
1.5 Ekintza

100.000,00

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

85,0081,00Ehunekoa 80,0080,00Udaletako HAPOetan
ingurumenarekin eta klima-
aldaketaren borrokarekin lotutako
alderdiak zein mailatan txertatu
diren

=

10,001,00Kopurua 1,000,00Lehengoratutako hektarea
kopurua

=

60.000,0044.776,00Kopurua 44.776,0044.776,00Azpiegitura berdeen sarean
bildutako hektarea kopurua.

>=

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Azpiegitura berdeen sare bat sustatzea eta lurraldea desfragmentatzea.
2. Jarduketa ildoa:

% 50,00 % 50,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

130.000,00 2022/12/31455.599,98 2021/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Proiektuak eta obrak
degradatutako eremuak
berreskuratzeko eta azpiegitura
berdeak hobetzeko.

386.168,80 2021/01/01
2.1 Ekintza

130.000,00

2021/12/31Gipuzkoako Azpiegitura Berdeen
Sarea bultzatzea

59.726,80 2021/01/01
2.2 Ekintza

2021/12/31Gipuzkoako degradatuko
eremuen inbentarioa mantentzea

9.704,38 2021/01/01
2.3 Ekintza
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GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Ingurumenaren hobekuntza jasangarria

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )

Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran,
tratamenduan eta zabalkundean sexu
aldagaia sistematikoki txertatzen
jarraitzea, eta pertsonei zein genero
ikuspegia txertatzeko prozesuei eta
prozedurei buruzko adierazleak
sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak
egitea.

Go.5.1.3. GFAren azterlanetan,
planetan, txostenetan eta gainerako
dokumentazio estrategikoetan
datuak sexuaren arabera eta genero
adierazleekin sartzea.

Kuantifikazioa: 1.194,54 ( % 0,20 )
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HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Programa honetan udalei zuzendutako tramitazioa administratiboak duten garrantzia kontutan izanda,  arreta berezia
jarriko da udalen hizkuntza hautua errespetatzera. Bestalde, berreskurapen proiektu eta obrak egingo dituzten
enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 1,07 )6.342,81

Kategoria NolaKategoria %

( % 14,29 )
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta
herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman
edota produktua eskaintzeko orduan

2.1.1. Idatzizko harremanak

2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak

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

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

( % 14,29 )3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala
3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak

3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak

3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak

( % 28,57 )5.1. Administrazioa 5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak

5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak

Udalekin harremanetan (komunikazioak, aurkezpenak, udal
txostenetan) euskarari lehentasuna emango zaio.

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

( % 28,57 )
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona
juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta
zerbitzu- hornitzaileak, etab.

5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak

5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak

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

( % 14,29 )5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko
enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.

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

Bi hizkuntz  ofizialen erabilera bermatuko da estrategiaren parte
hartze prozesu osoan
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Programari lotutako GJH zerrenda

GJH Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

297.561,00 115.000,0013-KLIMAREN ALDEKO EKINTZA

Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka
egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen
Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko
gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).

297.561,00 115.000,0015-LEHORRREKO EKOSISTEMETAKO BIZITZA

Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrirean
erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrirean kudeatzea,
basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea
eta biodibertsitatearen galera gelditzea.

Guztira 230.000,00595.122,00
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PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2020 2021
2022 2023 2024 2025 eta

hurrengoak/
 2025 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros

Guztira /
Total

142.199,00 138.634,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

245.000,00 106.046,00 100.000,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

100.000,002.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

4.

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

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

387.199,00 244.680,00 100.000,00 100.000,00

350.442,00 350.442,00 130.000,00INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

130.000,006.

KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

350.442,00 350.442,00 130.000,00 130.000,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 230.000,00595.122,00737.641,00 230.000,00
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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

138.634,00 138.634,001. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

106.046,00 100.000,00 206.046,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

244.680,00 100.000,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

344.680,00

350.442,00 130.000,00 480.442,006. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

350.442,00Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

130.000,00 480.442,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

230.000,00 825.122,00Guztira / Total 595.122,00


