
2023ko 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:

Bizi garen ingurune humanizatua (hirikoa, landakoa, etab.) funtsezko osagaia da lurraldearen eraldaketa ekologikoan.
Natura gure hirietan eta espazio urbanizatuetan eta nolabait habitatuetan sartzeak klima-aldaketa arintzen lagun
dezake, baita aldaketa horren zenbait ondoriotara egokitzen ere (airearen tenperatura eta hezetasuna, uholdeak...).
Horregatik, funtsezkoa da gure hiri espazioak (bizitegiak, industriak, azpiegiturak, ekipamenduak) garatzeko modua
eraldatzea, ahal den neurrian irtenbide naturalak erabiliz. Gainera, gure herrien ingurune hurbilena (itsasadarrak,
ibaiak eta errekak, zuhaiztiak, etab.) kontuan hartzen badugu, eta ingurune hori birnaturalizatzen badugu, hainbat zubi
eraikiko genituzke herriak Gipuzkoako balio ekologiko handieneko eremuekin lotzeko. Horrela, askotariko naturarekin
lotura duten espazioen sare bihur liteke lurraldea. Bioaniztasun handiko espazioak eta elkarren artean
konektatutakoak askoz erresilienteagoak dira aldaketen aurrean.

Gipuzkoan, alde batetik, hainbat arrazoirengatik degradatutako espazioak daude (isurketak, zabor sakabanatua, hiri
plangintza txarra, edo landa-plangintza eskasa, ekonomia- edo hirigintza-jardueren gaineko kontrol eskasa), eta,
bestetik, zatiketa ekologiko handia dago.

Horrek, lurraldean garatzen diren prozesu ekologikoei eragiteaz gain, zuzenean eragiten die haietan edo haien
inguruan bizi diren biztanleen osasunari eta bizi kalitateari, bai eta klima-aldaketara egokitzeko gaitasunari ere.

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 Gipuzkoako Foru Aldundiaren beraren eta beste eragile batzuen plan, proiektu eta jardueren ingurumen-
inpaktuak prebenitu, zuzendu eta konpentsatzea, ingurumen-ebaluazioen bidez, sailkatutako jarduerak zuzentzeko
neurriak ezarriz, foru-obretako geldoen betelanak baimentzeko prozedurak eginez, eta ingurumena eta paisaia
lehengoratzeko eta lurraldeko azpiegitura berdea hobetzeko proiektuak, obrak eta bestelako jarduketak gauzatuz.

Gizarteak ingurumen kalitate handiagoko eta natura gehiagoko espazioak eskatzen ditu. Beraz, beharrezkoa da hori
behar duten espazioak lehengoratzea, desfragmentatzea eta birnaturalizatzea, baita planak eta proiektuak
gauzatzean beste espazio batzuk degrada daitezen saihestea ere.

Programa honek hiru maila osagarritan lan egiten du: 1) Prebentziozkoa, gure inguruneak ingurumen-kalitatea galtzea
saihestuz, horietan garatuko diren plan eta proiektuen ingurumen-ebaluazioaren bidez, jarduera sailkatuetan neurri
zuzentzaileak ezarriz eta foru obretako soberakinen betelanak baimenduz, (2) zuzentzailea, hainbat arrazoirengatik
Gipuzkoan ingurumenaren eta/edo paisaiaren aldetik degradatuta dauden espazioak leheneratze proiektu
espezifikoen bidez lehengoratzeko, eta (3) sistemikoa, Gipuzkoako Azpiegitura Berdeen Sarea definitu eta garatzeko.

Prebentzioari dagokionez, nabarmentzekoa da Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko abenduaren 9ko
10/2021 Legea indarrean jartzeak ekarri duen arau- eta eskumen-aldaketa. Lege horrek nabarmen zabaltzen du foru-
aldundien erantzukizuna sailkatutako jarduerak zuzentzeko neurriak ezartzerakoan; izan ere, jarduera horiek ez dira
mugatzen bizitegitarako hiri-lurzoruko jardueretara soilik, industria- eta nekazaritza-jardueren zati handi bat ere
hartzen baitu orain.

Beharraren deskribapen xehatua:

Udalak eta GFAko departamenduak

Finalista
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Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Programaren arau esparrua:

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.

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

21/2013 ingurumen ebaluazioaren legea,. 10/2021 Legea, abenduaren 9koa, Euskadiko Ingurumen
Administrazioarena. 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:

% 9,76 % 55,59 % 11,90 % 20,91

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/3183.483,90 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Plan eta proiektuen ingurumen
ebaluazioa

38.472,50 2023/01/01
1.1 Ekintza

2023/12/31Ingurumen inpaktuaren
azterketen jarraipena

11.194,50 2023/01/01
1.2 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Udaletako HAPOetan
ingurumenarekin eta klima-
aldaketaren borrokarekin lotutako
alderdiak zein mailatan txertatu
diren

Ehunekoa >= 90,00 90,00 90,00 85,00

Lehengoratutako hektarea
kopurua

Kopurua >= 37,39 40,00 42,00 10,00

Azpiegitura berdeen sarean
bildutako hektarea kopurua.

Kopurua >= 54.100,00 54.100,00 54.100,00 60.000,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/31Jarduera sailkatuei neurri
babesleak eta zuzentzaileak
ezartzea

27.161,30 2023/01/01
1.3 Ekintza

2023/12/31Betelanetarako baimenak 5.116,70 2023/01/01
1.4 Ekintza

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

1.538,90 2023/01/01
1.5 Ekintza

Azpiegitura berdeen sare bat sustatzea eta lurraldea desfragmentatzea.
2. Jarduketa ildoa:

% 16,84 % 83,16

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/31636.576,10 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Degradatutako eremuen
leheneratzea

279.278,00 2023/01/01
2.1 Ekintza

2023/12/31Gipuzkoako Azpiegitura Berdeen
Sarea bultzatzea

357.298,10 2023/01/01
2.2 Ekintza
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GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Osasun zerbitzuak jasotzea

Programa honek garrantzi txikia du berdintasun-planeko neurriak sartzeari dagokionez. Puntualki, genero analisiak
egokiak izan daitezke ingurumen-ebaluazioen alderdi zehatz batzuetan edo azpiegitura berdea lehengoratzeko edo
hobetzeko proiektuak diseinatzean edo gauzatzean.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:
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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:

Kategoria Nola

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

Udalekiko harremana, idatzizkoa zein ahozkoa, euskaraz egingo
da lehentasunez.

5.- Komunikazio instituzionala
Azpiegitura berdea hobetzeko azterlanak eta lanak egiten
dituzten enpresen lizitazioetan eta kontratuetan hizkuntza-
irizpideak sartuko dira. Sarea herritarrei jakinarazteko kanpainak
bi kanpainetan egingo dira.
Hizkuntza ofizialak, eta jatorriz eta lehentasunez euskaraz
sortuko dira.

6.- Itzulpen irizpideak hizkuntza ofizialen erabilera arloan
Ingurumen-ebaluazioko txostenen zati bat euskaraz idatziko da

Ingurumen-ebaluazioko txostenen zati bat euskaraz idatziko da

8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak
Dirulaguntzen oinarrietan hizkuntza-irizpideak sartuko dira, eta
horien aplikazioaren jarraipena egingo da. Era berean,
zaharberritze-lanak egiten dituzten enpresen lizitazio eta
kontratuetan hizkuntza-irizpideak sartuko dituzte.
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GJH

140 programaren helburua da ingurumen inpaktuak prebenitzea eta zuzentzea, eta espazio berdeen  azpiegituren 
funtzionaltasun ekologikoa berrezartzea, zerbitzu ekosistemiko ugari emateko gaitasuna hobetuz. Beraz, programa
honetako ekintzek Agenda 2030en xede eta helburu asko lortzen lagun dezakete. Mugatze aldera, programa
honetako ekintzek egiten dituzten ekarpen zuzenenak 11. GJH (Hiri eta komunitate jasangarriak) eta 15. GJH
(Lurreko ekositemen bizitza) Helburutan koka daitezke, nahiz eta argi eta garbi 13. GJHri ere (Klimaren aldeko
ekintza) egiten diote ekarpena eta, zeharka, beste zenbait GJHri ere.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 99,79 )718.521,10

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

8.148,398-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA

Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria,
enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

8.04 - Baliabideen ekoizpen eta kontsumo efizientea arian-arian
hobetzea eta hazkunde ekonomikoa ingurumenaren degradaziotik
aldentzen saiatzea, Kontsumo eta Ekoizpen Modalitate Jasangarriei
buruzko Programen Hamar Urterako Esparruaren arabera.

8.148,39Helbubura

Jarduketa ildoak

8.148,39Ingurumen eta klima inpaktuak prebenitzea eta zuzentzea planetan,
programetan, proiektuetan eta jardueretan.

46.404,7611-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.

24.833,50Helbubura

Jarduketa ildoak

24.833,50Ingurumen eta klima inpaktuak prebenitzea eta zuzentzea planetan,
programetan, proiektuetan eta jardueretan.

11.6 - Gipuzkoako ingurumen inpaktu negatiboa murriztea, arreta
berezia eskainiz airearen kalitateari eta udal hondakinen eta
bestelakoen kudeaketari.

21.571,26Helbubura

Jarduketa ildoak

21.571,26Ingurumen eta klima inpaktuak prebenitzea eta zuzentzea planetan,
programetan, proiektuetan eta jardueretan.

117.122,8313-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).
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GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

13.1 - Erresilientzia eta klimarekin eta hondamendi naturalekin lotutako
arriskuetara egokitzeko gaitasuna indartzea Gipuzkoan.

107.189,43Helbubura

Jarduketa ildoak

107.189,43Azpiegitura berdeen sare bat sustatzea eta lurraldea
desfragmentatzea.

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

9.933,40Helbubura

Jarduketa ildoak

9.933,40Ingurumen eta klima inpaktuak prebenitzea eta zuzentzea planetan,
programetan, proiektuetan eta jardueretan.

546.845,1215-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.

246.828,43Helbubura

Jarduketa ildoak

246.828,43Azpiegitura berdeen sare bat sustatzea eta lurraldea
desfragmentatzea.

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.

17.458,45Helbubura

Jarduketa ildoak

17.458,45Ingurumen eta klima inpaktuak prebenitzea eta zuzentzea planetan,
programetan, proiektuetan eta jardueretan.

15.2 - Baso mota guztien kudeaketa jasangarria sustatzea,
deforestazioa geldiaraztea, baso degradatuak berreskuratzea eta
basotzea eta basoberritzea nabarmen handitzea.

142.919,24Helbubura

Jarduketa ildoak

142.919,24Azpiegitura berdeen sare bat sustatzea eta lurraldea
desfragmentatzea.

15.3 - Desertifikazioaren aurka borrokatzea, lurrak eta lurzoru
degradatuak birgaitzea �desertifikazioak, lehorteek eta uholdeek
eragindako lurrak barne�, eta lurren degradazioan efektu neutroa duen
mundu bat lortzen saiatzea.

139.639,00Helbubura

Jarduketa ildoak

139.639,00Azpiegitura berdeen sare bat sustatzea eta lurraldea
desfragmentatzea.

Guztira 718.521,10



2023ko aurrekontua /
 Presupuesto 2023

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

143.019,00 153.890,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

71.170,00 71.170,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

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

214.189,00 225.060,00

390.000,00 495.000,00INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

390.000,00 495.000,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 720.060,00604.189,00
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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

153.890,00 153.890,001. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

71.170,00 71.170,002. 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

225.060,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

225.060,00

495.000,00 495.000,006. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

495.000,00Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

495.000,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

720.060,00Guztira / Total 720.060,00


