
2022ko aurrekontua

05 - MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA

151 - Hirigintza: planeamendua, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina
Programa:

Departamentua:
0520 - Lurralde Antolaketako Zuzendaritza Nagusia
220 - Lurraldearen Antolaketa

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:

Aurrekontua. Pertsonala. Laguntza teknikoak.

Bilerak eta udal-aholkua, Laguntza teknikoen kontratuak.

Onartutako lurralde-planak. Udal-plangintza. Kartografia.

Lurzoruko eta Hirigintzako Legea. Lurralde-Antolaketako Legea. Diru-laguntza araudia. Kontratazio araudia.

Euskadi osorako Lurralde Antolamenduaren Gidalerro berrien berrikuspena onetsi ondoren, eta onetsitako lehenengo
lurralde plan partzialen epea amaitzear dagoela, beharrezkoa da Gipuzkoako lurralde osoari buruzko hausnarketa
egitea, dokumentu horiek berrikusten hasi aurretik, betiere hirigintza jasangarri, osasungarri, berdintasunezko eta
sozialki kohesionatuaren premisak kontuan hartuta.
Ondoz ondoko krisi industrialek eta ekonomikoek espazio andeatu edo degradatuak utzi dizkigute oinordetzan, eta
horiek berreskuratu eta leheneratu egin behar dira. Halaber, eta artifizializazioari eta lurzoruaren okupazioari
dagokienez, Gipuzkoako lurraldeak ez duenez hirigintza oldarkor izugarria jasan, beharrezkoa da hirigintza
plangintzak hiri eremuetan jada kalifikatuta dagoen lurzoru hutsa agortzea.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Gidalerro batzuk ezartzea, hiri agenda jasangarri baten esparruan, Gipuzkoako lurraldea antolatzeko jarraibideak
markatzeko.
7.000 biztanletik beherako Gipuzkoako udalerrien hirigintza plangintza onestea.

Datu espazialen kalitatezko azpiegitura bat egitea eta Foru Aldundiaren, gainerako erakunde publiko eta pribatuen
eta, oro har, herritarren eskura jartzea.

Gipuzkoako lurzoruaren egoeraren eta beharren azterketa sakon bati ekitea, hurrengo hamarkadetarako lurraldea
planifikatu ahal izateko.
Gipuzkoako udalerriak bultzatzea hirigintza plangintzako tresnak eguneratu ditzaten.

Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoako Foru Aldundia, udalak, arkitektura-estudioak, ingeniaritzak eta hiritarrak.

Finalista

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA



2022ko aurrekontua

Urteko helburua: Lurralde orekaren eredu jasangarri bat diseinatzea, eskualdeen eta udalerrien
arteko lurralde desberdintasunak murrizteko.

Lurzoruaren diagnostiko bat egitea eta lurzoruak leheneratzeko aukerak arakatzea.
1. Jarduketa ildoa:

% 80,18 % 19,82

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/31242.200,00 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Lurralde-Plan Partzialen
berriskupena hastea

240.000,00 2022/01/01
1.1 Ekintza

2022/12/31Argitalpenak 2.200,00 2022/01/01
1.2 Ekintza

Hirigintza jasangarrirantz egitea, hirigintza-eredu propio bat eraikiz Eusko Jaurlaritzarekin, estatuarekin eta Europarekin
batera, Hiri Agendaren bidez.

2. Jarduketa ildoa:

% 44,85 % 7,52 % 46,86 % 0,77

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/312.127.258,00 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Udalek eta beste eragile batzuek
egindako hirigintza-dokumentuei
buruzko txostenak eta akordio-
proposamenak egin eta idaztea

799.636,48 2022/01/01
2.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Dirulaguntza kopurua Kopurua >= 5,00 2,00 5,00 12,00

Lurralde-antolamenduko
dokumentuen berrikuspenen
kopurua

Kopurua >= 1,00 1,00 1,00 1,00

Plangintza eguneratzea. Bai/Ez = Bai Ez Ez Bai

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/31b5m.gipuzkoa.eus webgunearen
mantenimedua eta eguneraketa

1.246.121,52 2022/01/01
2.2 Ekintza

2022/12/31Erakunde publiko eta
pribatuentzako diru-laguntzak

81.500,00 2022/01/01
2.3 Ekintza

Hiriguneen eta landa ingurunearen arteko ezagutza eta aitortza indartzea, eta lurralde orekaren garrantziaren gainean
sentsibilizatzea.

3. Jarduketa ildoa:

% 80,00 % 20,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/3120.000,00 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Uda ikastaroa 20.000,00 2022/01/01
3.1 Ekintza

Herri txikiak biziberritzeko plan bat garatzea, landa inguruneetan ongizate aukerak bermatuko dituzten agenteekin
lankidetzan.

4. Jarduketa ildoa:

% 100,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/31250.000,00 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Planeamenduko hirigintza-
tresnak idatzi eta prestatzearen
ondoriozko gastuak finantzatzeko
diru-laguntzak

250.000,00 2022/01/01
4.1 Ekintza
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GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Ertaina

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Aldundiak hirigintzako espedienteak aztertu eta ebazteko duen eskumena betetzearren, departamentuari dagokio
espedienteok aztertzea, baita partaidetza aktiboa edukitzea Lurraldearen Zatiko Planen eta Lurraldearen Arloko
Planen idazketan eta eztabaidan.

Hirugarren ildoa da datu espazial eta geografikoen azpiegitura amankomun bat eraikitzea eta Aldundi osoaren,
gainera erakunde publiko nahiz pribatuen eta, oro har, herritarren eskura jartzea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )

Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta
Euskadin indarrean dagoen
emakumeen eta gizonen
berdintasunerako legea garatuta,
konpromiso politikoa zehaztea.

Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat
etorrita, emakumeen eta gizonen
berdintasunerako politika
sustatzeko eta garatzeko GFAk
bereizten duen aurrekontua
progresiboki egokitzea.

Kuantifikazioa: 524.818,24 ( % 19,88 )

( % 19,88 )Ordainketa kredituak: 524.818,24

( % 0,00 )Datozen urteetako gastuak: 0,00
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HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Hartutako konpromisoak betez, eta azken urteotan egin ohi den bezala, Lurralde Plangintzako Zerbitzuak kanpora
begira dituen harreman guztiak hizkuntza-irizpideak errespetatuz gauzatzen dira, bai Lurralde Historikoko udalek
adierazitakoak beren borondatea berariaz adierazi baitute zentzu horretan, bai kontsultetan eta eskaeretan hala
adierazten duten herritar interesdunekin.
Era berean, ezagutza orokorrari irekitako Zerbitzuaren ardurapeko informazioaren eta edukien eskuraketa,
euskararen erabilerari eta normalizazioari buruz indarrean dagoen araudian xedatutakoa errespetatuz egiten da, eta,
beraz, bi hizkuntzetan eskaintzen dira.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 5,39 )142.269,72

Kategoria NolaKategoria %

( % 50,00 )
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.

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

( % 50,00 )3.4. Baliabide informatikoak Monitorizazio tresna informatikoen erabilera eta datu
tratamendua euskaraz egin ahal izatea bermatuko da.

Ordainketa kredituak:

Datozen urteetako gastuak: 0,00

142.269,72 ( % 5,39 )

( % 0,00 )
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GJH

Lurralde Plangintzako Zerbitzuaren funtsezko zeregina da Gipuzkoako lurraldean antolatzeko eta esku hartzeko
jarraibideak zehaztea, lurralde-orekari eusteko. Gure ustez, hasiera batean, jarduera hori Garapen jasangarriaren
helbururi lotuta dago: 11.- hiriguneak eta hiri-inguruak behar bezala antolatzen direla bermatzea, 13.- hirigintza-
plangintzan klima-aldaera sartzea, 15.- landa-inguruneko esku-hartzeak arautzea, 16.- datu espazialen azpiegiturari
buruzko informaziorako sarbidea bermatzea eta 17.- harreman publiko-pribatuak sustatzea hiri-garapenak
ahalbidetzeko.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 100,00 )2.639.458,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

1.414.333,4911-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK

Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta
jasangarriak izatea lortzea.

11.3 - Gipuzkoako giza kokalekuen hirigintza inklusibo eta jasangarria
eta plangintza eta kudeaketa parte-hartzailerako, integraturako eta
jasangarrirako gaitasuna handitzea.

832.438,90Helbubura

Jarduketa ildoak

97.760,00Lurzoruaren diagnostiko bat egitea eta lurzoruak leheneratzeko
aukerak arakatzea.

601.678,90Hirigintza jasangarrirantz egitea, hirigintza-eredu propio bat eraikiz
Eusko Jaurlaritzarekin, estatuarekin eta Europarekin batera, Hiri
Agendaren bidez.

8.000,00Hiriguneen eta landa ingurunearen arteko ezagutza eta aitortza
indartzea, eta lurralde orekaren garrantziaren gainean sentsibilizatzea.

125.000,00Herri txikiak biziberritzeko plan bat garatzea, landa inguruneetan
ongizate aukerak bermatuko dituzten agenteekin lankidetzan.

11.a - Hiriguneen, hiri inguruko guneen eta landaguneen arteko
ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-harreman positiboei laguntzea, udal
eta foru garapenaren plangintza indartuz.

581.894,59Helbubura

Jarduketa ildoak

96.440,00Lurzoruaren diagnostiko bat egitea eta lurzoruak leheneratzeko
aukerak arakatzea.

352.454,59Hirigintza jasangarrirantz egitea, hirigintza-eredu propio bat eraikiz
Eusko Jaurlaritzarekin, estatuarekin eta Europarekin batera, Hiri
Agendaren bidez.

8.000,00Hiriguneen eta landa ingurunearen arteko ezagutza eta aitortza
indartzea, eta lurralde orekaren garrantziaren gainean sentsibilizatzea.

125.000,00Herri txikiak biziberritzeko plan bat garatzea, landa inguruneetan
ongizate aukerak bermatuko dituzten agenteekin lankidetzan.
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GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

4.000,0013-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).

13.3 - Hezkuntza, sentsibilizazioa eta giza eta erakunde-gaitasuna
hobetzea klima aldaketa arintzeko, hartara egokitzeko, ondorioak
murrizteko eta alerta goiztiarra izateko.

4.000,00Helbubura

Jarduketa ildoak

4.000,00Hiriguneen eta landa ingurunearen arteko ezagutza eta aitortza
indartzea, eta lurralde orekaren garrantziaren gainean sentsibilizatzea.

207.927,3015-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.

15.1 - Lehorreko ekosistemen eta ur gezako barruko ekosistemen eta
horien zerbitzuen kontserbazioa, leheneratzea eta erabilera jasangarria
bermatzea, bereziki baso, hezegune, mendi eta eremu idorretakoa,
nazioarteko akordioen araberako betebeharren arabera.

207.927,30Helbubura

Jarduketa ildoak

48.000,00Lurzoruaren diagnostiko bat egitea eta lurzoruak leheneratzeko
aukerak arakatzea.

159.927,30Hirigintza jasangarrirantz egitea, hirigintza-eredu propio bat eraikiz
Eusko Jaurlaritzarekin, estatuarekin eta Europarekin batera, Hiri
Agendaren bidez.

996.897,2216-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK

Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea,
guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta
inklusiboak sortzea maila guztietan.

16.10 - Informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta oinarrizko
askatasunak babestea, estatuko legeen eta nazioarteko akordioen
arabera.

996.897,22Helbubura

Jarduketa ildoak

996.897,22Hirigintza jasangarrirantz egitea, hirigintza-eredu propio bat eraikiz
Eusko Jaurlaritzarekin, estatuarekin eta Europarekin batera, Hiri
Agendaren bidez.

16.300,0017-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA

Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko
Ituna biziberritzea.

17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza
eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko
estrategiak eta esperientzia baliatuz.

16.300,00Helbubura
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GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

Jarduketa ildoak

16.300,00Hirigintza jasangarrirantz egitea, hirigintza-eredu propio bat eraikiz
Eusko Jaurlaritzarekin, estatuarekin eta Europarekin batera, Hiri
Agendaren bidez.

Guztira 2.639.458,00



2022ko aurrekontua /
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PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2021 2022
2023 2024 2025 2026 eta

hurrengoak/
 2026 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros

Guztira /
Total

905.505,00 893.458,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

270.000,00 170.000,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

123.000,00 73.000,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

4.

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

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

1.298.505,00 1.136.458,00

540.000,00 878.000,00INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

550.000,00 625.000,00KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

1.090.000,00 1.503.000,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 2.639.458,002.388.505,00
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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

893.458,00 893.458,001. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

170.000,00 170.000,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

73.000,00 73.000,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

1.136.458,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

1.136.458,00

878.000,00 878.000,006. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

625.000,00 625.000,007. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.503.000,00Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

1.503.000,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

2.639.458,00Guztira / Total 2.639.458,00


