
2023ko aurrekontua

03 - INGURUMENEKO ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA

172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza
Programa:

Departamentua:
0310 - Ingurumen Zuzendaritza Nagusia
120 - Jasangarritasuna eta ingurumen hezkuntza eta sentsibilizazioa

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.

Azterlanak, jardunaldiak, tailerrak, diru laguntzak, laguntza teknikoak. Zinema.

Udalei zuzendutako laguntza, sendotze metodologikoa eta baliabide ekonomikoak; jasangarritasun proiektuak
gauzatzea; jasangarritasunerako gobernantza sistema ezagutzea. Argitalpenak, jardunaldiak, dokumentalak,
hezkuntza materialak.

Gipuzkoan Tokiko Agenda 21ak ezarri eta 20 urtera, ia udalerri guztiek izan dute jasangarritasunerako plangintza-
prozesu bat TA21en bitartez, nahiz eta prozesu horiek bilakaera desberdina izan dute. Momentu honetan, trantsizio
aldi batean gaude, tokiko jasangarritasunaren plangintza Agenda 2030en Garapen Jasangarrirako Helburuak
betetzera birbideratzeko bidean. Plangintza hori egiten hasiberriak dira oraindik, eta, gainera, udal asko klima-
aldaketaren aurka borrokatzeko eta/edo klima eta energiaren alde egiteko planak egiten ari dira.
Era berean, Gipuzkoako Foru Aldundia barne prozesu bat egin du, bere politikak 2030 Agendaren Garapen
Jasangarrirako Helburuekin lerrokatzeko.
Bestalde, naturaren eta ingurumenaren babeserako hezkuntza ezinbestekoa da hiri ingurunean gero eta
kontzentratuagoa dagoen eta landa eta natur ingurunetik gero eta urrunago dagoen gizarte batean.
Programak ondoko GJHei egiten die ekarpenak: 11. HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK, eta 4.
KALITATEZKO HEZKUNTZA.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Alde batetik, garapen jasangarrirako plangintza eta Gobernantza eredu bat garatzea, bai Gipuzkoa osorako, bai
udalerri eta eskualdeetarako, 2030 Agendaren Garapen Jasangarriko Helburuak lortzeko bidean aurrera egin ahal
izateko.
Bestalde, Gipuzkoa Naturaldia izeneko programaren bidez, Gipuzkoako herritarren eta naturaren arteko lotura
sustatzea, eta natura eta ingurumena errespetatu eta babesteko balioetan heztea.

Udalek laguntza teknikoa behar dute jasangarritasunari buruzko tokiko planak formulatzeko, kudeatzeko eta horien
jarraipena egiteko, bai eta ekintzak ezartzeko laguntza ekonomikoa ere.
Bestalde, foru eremuan, beharrezkoa da foru plangintza jasangarritasunerantz bideratzea, eta arlo horretako tokiko
ekintza eta foru ekintza gehiago koordinatzea.

Gizarteak oro har eta gazteek bereziki landa eta natur ingurunearekin ia kontakturik izan gabe garatzen dute beren
bizitza eta jarduera, eta horren ondorioz gizarteari gero eta ezezagunagoa eta arrotzagoa zaio, oro har, natura. Hori
guztiz nabarmendu da COVID-19aren ondoriozko konfinamendu hilabete zailetan. Horiek horrela biodibertsitatea eta
gure planeta zaintzeko, ezinbestekoa da gizarteak behar bezala estimatu eta baloratzea. Gipuzkoa Naturaldiak
naturarenganako errespeturantz eta estimurantz eramaten gaituzten bide guztiak aztertzen ditu, bereziki gugandik
gertuen dagoen naturari begira.

Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoako herritar guztiak. Zeharka, mundu guztikoak. Udalak eta eskualdeetako garapen agentziak.

Finalista
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Programaren arau esparrua:

Nazio Batuen Batzar Nagusiak 2015eko irailaren 25ean onartutako ebazpena: gure mundua eraldatzea: garapen
Iraunkorrerako 2030 Agenda.
Kontratazio araudia. Administrazio araudi orokorra.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Jasangarritasunerako Kudeaketa publiko estrategikoa bultzatzea, eta baita
ingurumen hezkuntza eta sentsibilizazioa ere.

Ingurumen hezkuntza eta naturarekin lotura sustatzea
1. Jarduketa ildoa:

% 7,36 % 73,00 % 2,60 % 16,47

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/31126.439,00 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Gipuzkoa Naturaldia: 2022ko
Natur Zinema Erakustaldia

74.043,40 2023/01/01
1.1 Ekintza

2023/12/31Gipuzkoa naturaldia: Gnat
Konekta azterlanak eta
baliabideak

30.047,80 2023/01/01
1.2 Ekintza

2023/12/31Gipuzkoa Naturaldiaren web-
edukiak mantentzea eta
hobetzea

5.158,68 2023/01/01
1.3 Ekintza

2023/12/31Beste ekintza batzuk, ingurumen
hezkuntzarako eta
sentsibilizaziorako

16.454,34 2023/01/01
1.4 Ekintza

2023/12/31Programaren dirulaguntzen edota
kontratuen mapa linguistikoa
osatu

734,78 2023/01/01
1.5 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Tokiko Agenda 21 indarrean
duten udalen kopurua

Kopurua >= 0,00 37,00 37,00 40,00

(Agenda 2030) Garapen
Jasangarrirako Helburuetan joera
positiboa duten adierazleak

Ehunekoa >= 56,00 56,00 56,00 75,00

Herritarrek naturarekin duten
lotura maila

Ehunekoa >= 48,20 48,20 48,20 40,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Tokiko Agenda 21a. eta tokiko eta lurraldeko jasangarritasunerako beste tresna batzuk mantentzea eta hobetzea,
Garapen iraunkorrerako Helburuak txertatzeko (2030 Agenda)

2. Jarduketa ildoa:

% 37,95 % 32,14 % 0,41 % 11,15

% 11,15 % 7,20

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/31540.539,00 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Gipuzkoako Iraunkortasun
Behatokia -Tokikoa:
iraunkortasuneko tokiko politiken
jarraipena

39.071,70 2023/01/01
2.1 Ekintza

2023/12/31Jasangarritasunerako
dirulaguntzak udalentzat (GIH)

241.021,70 2023/01/01
2.2 Ekintza

2023/12/31Gipuzkoako Iraunkortasunaren
Behatokiko web-edukiak
mantentzea eta hobetzea

4.423,90 2023/01/01
2.3 Ekintza

2023/12/31Iraunkortasunaren arloko beste
lankidetza batzuk (Udalsarea
2030, EHUko jasangarritasun-
foroa)

27.204,34 2023/01/01
2.4 Ekintza

2023/12/31Gipuzkoako Iraunkortasun
Behatokia-Lurraldekoa: GIH eta
Agenda 2030 azterlanak

23.673,90 2023/01/01
2.5 Ekintza

2023/12/31Iraunkortasunerako diru-
laguntzak (GIH) ikastetxeentzat

205.143,46 2023/01/01
2.6 Ekintza
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GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Hezkuntza eta ezagutzarako aukera izatea

Genero-berdintasunerako politikak zeharkako politikak dira, eta aintzat hartu behar dira gainerako politiken
plangintzan. Beraz, udalerrietan eta eskualdeetan garapen jasangarrirako planak sustatzeko eta bultzatzeko orduan,
genero-ikuspegia kontuan hartu beharko da, ez soilik 5. GJHa garatzean, baizik eta ikuspegi horrek gainerako GJHen
plangintza eragin behar du.
Gnaturaldiari dagokionez, Gipuzkoan 8 eta 12 urte bitarteko ikasleen artean naturarekiko loturari buruz egin ditugun
azterlanek erakusten dute nesken artean mutilen artean baino lotura-maila handiagoa dagoela. Lotura sustatzeko eta
natura ezagutzeko egiten diren jarduerek kontuan hartu beharko lukete inguruabar hori.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:
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HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Programa honetako ekintza asko udalei eta eskualdeko erakundeei zuzenduta daudenez, Zerbitzu hizkuntza ardatza
landuko da bereziki. Udalekin harremanetan euskarari lehentasuna emango zaio eta herritarrei zuzendutako
ekintzetan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kategoria Nola

1.- Zerbitzu hizkuntza Zinema erakustaldiaren plangintzan bi hizkuntza ofizialen
presentzia orekatua bilatuko da, euskaraz egindako lanen
presentzia bermatuz eta beste hizkuntza batzuetan egindako
lanen zati bat hizkuntza horretan azpititulatuz.

Azterketerako datuak lortzeko inkestak eta elkarrizketak bi
hizkuntza ofizialetan egin daitezkeela bermatuko da. Konexio-
baliabide guztiak euskaraz egongo dira eskuragarri.

Jarraipenaren emaitzak euskaraz jakinaraziko dira.

12.- Internet eta intranet sareak Eduki guztiak bi hizkuntza ofizialetan egongo dira, eta euskaraz
sortutako edukien ehunekoa handitzen saiatuko da.

Eduki guztiak bi hizkuntza ofizialetan egongo dira eskuragarri,
eta euskaraz sortutako edukien ehunekoa handitzen saiatuko da.

4.- Beste herri administrazioekiko harremanak
Udalekiko harremana, idatzizkoa zein ahozkoa, euskaraz egingo
da lehentasunez.

8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak Dirulaguntza  oinarrietan hizkuntza-irizpideak sartuko dira, eta
horien aplikazioaren jarraipena egingo da.

Zuzeneko dirulaguntzak arautzen dituzten hitzarmenetan
hizkuntza-irizpideak sartuko dira, eta horien aplikazioaren
jarraipena egingo da.

Dirulaguntza  oinarrietan hizkuntza-irizpideak sartuko dira, eta
horien aplikazioaren jarraipena egingo da.

9.- Iragarpenak, publizitatea eta kanpainak Kanpainen iragarki ofizialak eta publizitate-ekintzak bi hizkuntza
ofizialetan egingo dira, eta jatorriz eta lehentasunez euskaraz
sortuko dira.



2023ko aurrekontua

GJH

Programa honek misio bikoitza du eta GJH kopuru handi bati zeharkako ekarpenak egiten dizkio.
Alde batetik, udalerri eta eskualdeetan garapen jasangarrirako plangintza eta gobernantza eredu bat garatzeak
Agenda 2030 bidez, zuzeneko ekarpena egiten dio 11. GJHari (Hiri eta komunitate jasangarriak), eta zeharkakoa
GJHen ia multzo osoari, agenda horiek, oro har, 2030 Agendaren helburuekin lerrokatuta diseinatzen baitira.
Bestalde, Gipuzkoako herritarrak natura, ingurumena eta jasangarritasuna babesteko balioetan hezteak zuzen-
zuzenean laguntzen dio "Gipuzkoako pertsona guztiek garapen jasangarrirako eta bizi-estiloetarako egokiak diren
informazioa eta ezagutzak izan ditzaten ziurtatzea" helburuari (12. GJH), baita 15. GJH (Lurreko ekosistemen bizitza)
eta, neurri txikiagoan, 4. GJH (Kalitatezko hezkuntza) ere.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 102,98 )666.243,22

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

214.443,894-KALITATEZKO HEZKUNTZA

Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa
bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.

4.7 - Ikasle guztiek garapen jasangarria sustatzeko beharrezkoak diren
ezagutza aberatsak eta praktikoak eskuratzen dituztela bermatzea,
besteak beste, garapen jasangarrirako eta bizimodu jasangarrietarako
hezkuntzaren, giza eskubideen, genero berdintasunaren, bakearen eta
indarkeriarik ezaren kultura sustatzearen, mundu mailako hirigintzaren
eta aniztasun kulturalaren eta kulturaren garapenerako hezkuntzaren
bitartez.

214.443,89Helbubura

Jarduketa ildoak

9.300,43Ingurumen hezkuntza eta naturarekin lotura sustatzea

205.143,46Tokiko Agenda 21a. eta tokiko eta lurraldeko jasangarritasunerako
beste tresna batzuk mantentzea eta hobetzea, Garapen iraunkorrerako
Helburuak txertatzeko (2030 Agenda)

173.746,8911-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.

11.836,95Helbubura

Jarduketa ildoak

11.836,95Tokiko Agenda 21a. eta tokiko eta lurraldeko jasangarritasunerako
beste tresna batzuk mantentzea eta hobetzea, Garapen iraunkorrerako
Helburuak txertatzeko (2030 Agenda)
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GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

11.b - Gizarteratzea, baliabideen erabilera eraginkorra, klima aldaketa
arintzea eta hondamendien aurreko erresilientzia sustatzeko politika
eta plan integratuak ezartzen dituzten hiri eta giza kokaguneen
kopurua nabarmen handitzea, eta, 2015-2030 urteetan hondamendi
arriskua gutxitzeko Sendai Esparruarekin bat etorriz, hondamendi
arriskuaren kudeaketa integrala praktikan jartzea maila guztietan.

161.909,94Helbubura

Jarduketa ildoak

161.909,94Tokiko Agenda 21a. eta tokiko eta lurraldeko jasangarritasunerako
beste tresna batzuk mantentzea eta hobetzea, Garapen iraunkorrerako
Helburuak txertatzeko (2030 Agenda)

94.506,6312-EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK

Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.

12.8 - Gipuzkoako pertsona guztiek garapen jasangarrirako eta
naturarekin bat datozen bizimoduetarako informazio eta ezagutza
egokiak dituztela bermatzea.

94.506,63Helbubura

Jarduketa ildoak

92.294,68Ingurumen hezkuntza eta naturarekin lotura sustatzea

2.211,95Tokiko Agenda 21a. eta tokiko eta lurraldeko jasangarritasunerako
beste tresna batzuk mantentzea eta hobetzea, Garapen iraunkorrerako
Helburuak txertatzeko (2030 Agenda)

63.546,2913-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).

13.2 - Foru eta udal politika, estrategia eta planetan klima aldaketari
buruzko neurriak sartzea.

60.255,43Helbubura

Jarduketa ildoak

60.255,43Tokiko Agenda 21a. eta tokiko eta lurraldeko jasangarritasunerako
beste tresna batzuk mantentzea eta hobetzea, Garapen iraunkorrerako
Helburuak txertatzeko (2030 Agenda)

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

3.290,87Helbubura

Jarduketa ildoak

3.290,87Ingurumen hezkuntza eta naturarekin lotura sustatzea
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GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

81.073,6715-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.

15.5 - Premiazko neurri esanguratsuak hartzea habitat naturalen
degradazioa murrizteko, biodibertsitate galera geldiarazteko, espezie
mehatxatuak babesteko eta desagertzea saihesteko.

20.818,24Helbubura

Jarduketa ildoak

20.818,24Ingurumen hezkuntza eta naturarekin lotura sustatzea

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.

60.255,43Helbubura

Jarduketa ildoak

60.255,43Tokiko Agenda 21a. eta tokiko eta lurraldeko jasangarritasunerako
beste tresna batzuk mantentzea eta hobetzea, Garapen iraunkorrerako
Helburuak txertatzeko (2030 Agenda)

38.925,8517-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.

25.323,68Helbubura

Jarduketa ildoak

25.323,68Tokiko Agenda 21a. eta tokiko eta lurraldeko jasangarritasunerako
beste tresna batzuk mantentzea eta hobetzea, Garapen iraunkorrerako
Helburuak txertatzeko (2030 Agenda)

17.14 -  Garapen bidean dauden herrialdeei epe luzerako zorraren
jasangarritasuna lortzen laguntzea, zorraren finantzaketa, arintzea eta
berregituratzea sustatzera bideratutako politika koordinatuekin, hala
badagokio, eta oso zorpetutako herrialde pobreen kanpo zorrari aurre
egitea, gehiegizko zorpetzea murrizte aldera.

13.602,17Helbubura

Jarduketa ildoak

13.602,17Tokiko Agenda 21a. eta tokiko eta lurraldeko jasangarritasunerako
beste tresna batzuk mantentzea eta hobetzea, Garapen iraunkorrerako
Helburuak txertatzeko (2030 Agenda)

Guztira 666.243,22
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PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2022 2023
2024 2025 2026 2027 eta

hurrengoak/
 2027 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros

Guztira /
Total

71.171,00 73.478,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

138.500,00 138.500,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

81.000,00 105.000,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

4.

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

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

290.671,00 316.978,00

INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

250.000,00 350.000,00KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

250.000,00 350.000,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 666.978,00540.671,00
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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

73.478,00 73.478,001. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

138.500,00 138.500,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

105.000,00 105.000,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

316.978,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

316.978,00

6. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

350.000,00 350.000,007. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

350.000,00350.000,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

666.978,00 666.978,00Guztira / Total


