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Sarrera

2018ko abenduaren 15ean, Euskal Hirigune Elkargoak bere esku hartzearen esparrua zehazten
zuen hogeita bat politika publiko onartuz. Elkargoko ekintza egituraketaren aldarte nagusi
honek nahitaez oihartzun bat ukan behar zuen politika horien gauzatzearen lehen urteari
dagokion garapen iraunkorrari buruzko txostenean, hots 2019ko txosten honetan.
Txosten honek, Elkargoak ekoiztu duen hirugarrena izanik ere, lehen aldikotz politika
publikoen, politikaz politika, eta elkargoaren barne-ibileraren irakurketa bat proposatzen du,
garapen iraunkorrerako helburuetan duten parte hartzearen bitartez. Zerbitzu guziekin
eramandako partaidetzako lan kolektibo baten emaitza izan da. Honen irakurketaren helburua
da elkargoko hautuen eta norabideen ondorioei buruz gogoetak eta eztabaidak sortzea
hautetsien artean, urteko aurrekontu norabideak eztabaidatuak diren memento berean.
Garapen iraunkorrari buruzko txostena eta aurrekontuaren arteko lotura hertsia, jadanik iaz
abiarazi zena, indartua izan da. Horrela, aurrekontu elementuak, dokumentua apailatzeko
tenorean ezagutuak zirelarik, sistematikoki sartuak izan dira, garapen iraunkorrari buruzko
txostena eta aurrekontu norabideei buruzko txostenaren aldi bereko irakurketa ahalbidetzeko
xedearekin.

Aurten onartutako hautabidea da politika publiko bakoitzaren garapen iraunkorrerako
jomugetan egiazko parte hartzea ikustera ematea. Haatik, politika horien zeharkakotasuna eta
zeharkakotasun horrek irudikatzen duen helburua estaltzen ditu. Horretaz ere kontu emateko,
orri bikoitz batek 2019an bideratutako zeharkako urraspide estrategikoak aipatzen ditu: Ipar
Euskal Herriko Klima Plana, Hiri Mugikortasun Plana (HMP), Bizitegien Tokiko Programa (BTP),
Antolaketa eta garapen iraunkorrerako Gutuna.

Irakurketa on.
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Garapen iraunkorrari buruzko txosten bat, zertarako?
Ingurumenaren aldeko hitzarki nazionalari buruzko 2010eko uztailaren 12ko legeak, Grenelle
izendatua, 50 000 biztanle baino gehiagoko tokiko eta herriarteko elkargo guziak garapen
iraunkorraren arloko egoerari buruzko urteroko txosten bat idaztera behartzen ditu.
Txosten hau hautetsiei aurkeztua izan behar zaie aurrekontu norabideak eztabaidatu baino lehen.

Garapen iraunkorreko erronkak eta hauei erantzuteko elkargoak mobilizatzen/mobilizatu beharko
dituen baliabideak eztabaidaren muinean ezartzeko aukera bat izaten da.

Ekintza adierazgarri batzuen bitartez, garapen iraunkorraren mailan elkargoaren engaiamendua
irudikatzen du. Ikuspegi orokorrekoa izanik, ez du osoa izateko asmorik.

Txosten hau nola irakurri?
Txostena hiru zatitan egituratua da:

- Politika publikoei emandako lehen zati bat;
- Elkargoko barne-ibilerari eskainitako bigarren zati bat: Giza baliabideak, Etxeekilako ondarea

eta Baliabide orokorrak, Erosketak eta Eskaera publikoa.
- Zeharkako urraspide estrategikoak aurkezten dituen hirugarren zati bat: Ipar Euskal Herriko

Klima Plana, Hiri Mugikortasun Plana (HMP), Bizitegien Tokiko Programa (BTP), Antolaketa
eta garapen iraunkorrerako Gutuna.

1. eta 2. zatietan, politika publiko edo oinarrizko betekizun bakoitza galdekatua da, garapen
iraunkorrerako jomugen gainean duen eraginaren arabera. Horiek dira:

Eranskinean, jomugen arabera lortu nahi diren helburu nagusiak zehaztuak dira.

Ondoko galderei erantzun diegu:
- Zein dira jomugara laguntzen duten politika publiko / oinarrizko betekizunaren norabideak?
- Zein dira norabide horiek irudikatzen dituzten 2019an burututako ekintza nagusiak eta

2020an aurreikusitakoak?

Badirelarik, aurkeztutako ekintzei buruzko adierazle zifratuak sartu ditugu. Batzuetan, adierazle
horiek eraikitzen ari garela zehaztua da. Egitekoa den lan honek garapen iraunkorraren asmo
orokorra islatzen du, hots, hobekuntza estrategia jarraiki batean sartzen den urraspidea.

3. zatian, Hirigune Elkargoko zeharkako urraspide estrategikoak aurkeztuak dira, baita urraspide
horiei dagozkien lurraldeko adierazle nagusiak ere, garapen iraunkorrerako jomugekin loturan.

1. Klima aldaketaren aurkako borroka 2. Bioaniztasuna zaintzea, ingurumenak eta
baliabideak babestea

3. Gizarte kohesioa eta lurraldeen arteko eta
belaunaldien arteko elkartasuna

4. Gizakien loratzea

5. Ekoizpen eta kontsumo molde arduratsuei
jarraikitzen zaizkien garapen dinamikak

6. Biztanleen, tokiko eragileen, elkargoko
zerbitzuetako langileen parte hartzea
gobernantzan.

Lehen zatia:

Politika publikoak eta garapen iraunkorra
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KAPITULUA ESPAZIO ANTOLAKETA ETA HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA

Aipatzen d(ir)en 
politika publikoa(k) Hirigintza eta espazio antolaketa, Etxebizitza

Aipatzen d(ir)en 
batzordea(k)

Hirigintza antolaketa - Lurrak - Etxebizitza - Garapen numerikoa

2019an, politika publikoa aribidean zen:
Definizioa? Gauzatzea? Balioztatzea edo  berriz adieraztea?

X X

GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

JOMUGAK

POLITIKA PUBLIKOAREN ERAGINA 
JOMUGEN GAINEAN

2019: EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA

Politika publikoaren 
helburuak/norabideak, 
ondokoak bideratzen 
laguntzen dituztenak:

(2019an egindako edota bideratutako gastuak, €tan, zerga oro barne)

Klima aldaketaren 
aurkako borroka

Energia-eraginkortasun 
handiko bizitegiak eraikitzea 
eta zaharberritzea sustatzea

Ipar Euskal Herria 2018-2020 Interes Orokorreko Programa (IOP-PIG) 
gauzatzen segitzea: bizitegiaren zaharberritze obrak burutzeko laguntzak, 
zaharberritze energetiko obrak barne. Anah eta 64 Departamenduarekin 
elkarlanean, eta Soliha eragilearen sostengu teknikoarekin. Xedetzat 
hartutako helburua: bederen %25eko energia-irabazia.
Ibilera (Soliha animazioa) - 2019an egina: 305 622 € 
Inbestimendua (energia sailean bakarrik) -
2019an egina: 132 267 € 

Gizakien loratzea Antolaketa eta garapen 
iraunkorrerako helburuetan 
parte hartzen dituzten 
antolaketa ekintzak bideratzea

Bizitegiaren oreka soziala eta trantsizio ekologikoa eta energetikoan parte 
hartzea aitzinera ekartzen duen Elkargoaren intereseko Antolaketa 
Hitzartuko Auzoguneei (AHA) dagokien esku-hartze araudi bat onartzea. 

Denentzat, bizitegi osasungarri, 
sano eta iraunkorrera irispidea 
hobetzea

Bizitegien Tokiko Programa apailatzea.
2019an egindako aurrekontua (Obragintzari Laguntza): 196 000 €

Auzogune tenkatuetan (itsasbazterra eta atzealdeko itsasbazterra): bizitegi 
gelen erabilera epe motzeko alokatze bihurtzeko aldaketa orotarako, 
herriko etxearen aldez aurreko baimena baitezpadakotzat jotzen duen 
araudi bat onartzea. Jabe bakoitzarentzat, baimendutako erabilera 
aldaketen kopurua murriztea 14 herritan.

Herrien barne-burguan: hutsik dauden bizitegiak zaharberritzea. 2019an, 
Aldudeko ibarrean hutsik dauden bizitegiei buruzko ikerketa bideratzea.
2019an abiarazia (ikerketa):  60 000 € 

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen arteko eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna

Ondarezko gune 
ohargarrietarako irispide 
ezberdinkeriaren aurka 
borrokatzea

Ekoizpen eta 
kontsumo molde 
arduratsuei 
jarraikitzen zaizkien 
garapen dinamikak

Bizitegiari lotutako energia-
kontsumoen murrizketan 
familiak laguntzea

GRDFekin Civigaz hitzarmen bat izenpetzea Lapurdi eskualdean eta 
Zuberoko 5 herrietan: familiak eko-keinuak aukeratzeari eta gasez berotzen 
diren bizitegien segurtasunari sentsibilizatzea. Zerbitzu zibikoan diren 8 
gaztek egin dute animazioa.

Biztanle, tokiko 
hautetsi, tokiko 
eragile, elkargoko 
zerbitzuetako langile 
eta besteen parte 
hartzea.

EHEko zerbitzuak, lurraldeko 
hautetsi eta eragileak BTParen 
apailatzean eta gauzatzean 
mobilizatzea

Bizitegien Tokiko Programa (BTP): mintegi bat, lankidetza-batzorde bat eta 
bilkurak antolatzea lurralde eremuetan.

2019an, sostengu 
zerbitzuaren ekintza ari 
zen:

Definitzen Gauzatzen Balioztatzen edo berriz adierazten

X

2020: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA JARRAIPEN-ADIERAZLEAK

(2020an egin edota bideratu beharreko gastuak, €tan, zerga oro barne)

Programa gauzatzen segitzea.
Ibilera (Soliha animazioa) - 2020ko aurreikuspena:  350 000 €
Inbestimendua (energia sailean bakarrik) - 2020ko aurreikuspena: 150 000 €

Zaharberritutako bizitegien 
kopurua:
2018: 277, horietarik 162 
zaharberritze energetiko (%58)
2019: 441, horietarik 264 
zaharberritze energetiko (%52)

Bizitegi eta energia etxe baten aitzinirudi baten ikerketa abiatzea.
2020ko aurreikuspena: 60 000 €

Energia-etiketa bat bederen 
irabazi duten bizitegien %: 
2018: %85
2019:  %90

Antolaketa ekintzei buruzko aitzinetikako ekintza-ikerketak: La Lèbe Bokalen, Aiako Harriak 
Bidarten, L’Encan Ziburun, Irati Miarritzen...
2020ko aurreikuspena: 180 000 €

Bizitegien Tokiko Programa: gauzatzea abiatzea 2020-2026 epean.
2020ko aurreikuspena: 10 M€ (bizitegiak eraikitzea eta zaharberritzea)

Neurria 2020ko urtarrilaren 1ean indarrean sartua. Kudeaketa-paketea erostea eta langileak 
baimen-eskaeren instrukzioari formatzea.
2020ko aurreikuspena: 40 000 €

Aldudeko ibarreko 12 etxe eta Biriatuko Bakea hotel zaharraren zaharberritzea abiatzea (bizitegi 
sozialak sortzea eta beherean, medikuntzako profesional bat jartzea).
Biriatuko obren aurreikusitako zenbatekoa: 655 000 €
Aldudeko ibarra: aurrekontua zehaztekoa

Barne-burguetan 
zaharberritutako bizitegien 
kopurua: 2020ko adierazlea

Bazterrak eta Donejakue ondarea balioztatzeko zentro baten eraikuntza abiatzea, baita Izuran 
mugikortasun urriko pertsonei irisgarri zaiekeen ostalaritza gune bat ere, OSTAVALS europar 
egitasmoaren esparruan.
EHEren parte hartzea egitasmoan: 1 750 638 €

Familien aldean, animatzeari sostengua segitzea. Sentsibilizatutako familien 
kopurua: 2020ko adierazlea

EHEko Antolaketa eta Bizitegiaren Batzordeak BTPa segitzen du; partaideekin gaikako lantaldeak 
plantan ezartzea (alokatzaile sozialak, elkarteak).

2019an BTParen hitzartze 
denboretan, parte hartzaileen 
kopurua: 250
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KAPITULUA IBILTARIAK, HIRIKO POLITIKA

Aipatzen d(ir)en 
politika publikoa(k) Bizitegia eta ibiltariak, Hiriko politika

Aipatzen d(ir)en 
batzordea(k)

Hirigintza antolaketa - Lurrak - Etxebizitza - Garapen numerikoa

2019an, politika publikoa aribidean zen:
Definizioa? Gauzatzea? Balioztatzea edo  berriz adieraztea?

X X

GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

JOMUGAK

POLITIKA PUBLIKOAREN ERAGINA 
JOMUGEN GAINEAN 2019: EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA

Politika publikoaren 
helburuak/norabideak, 
ondokoak bideratzen 
laguntzen dituztenak:

(2019an egindako edota bideratutako gastuak, €tan, zerga oro barne)

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen arteko eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna

Lehentasunezko auzoetako 
biztanleen alde aritzea

Hirigune Elkargoaren parte hartzea GIP-DSUaren diruztatzean, hiriko 
Kontratua (hezkuntza, gizarte lotura, hiritartasuna, osasuna, emazte/gizon 
parekotasuna arloetan, publikoei laguntza), Enplegu eta Gizarteratze Tokiko 
Plana (EGTP-PLIE), gizarteratze klausula gauzatzeko merkatu publikoetan. 
2019an, EGTP-PLIEren esku hartze eremua Ipar Euskal Herri osoari 
zabaltzea.

Bideragarritasun ikerketa bat bideratzea Ekonomia Sozial eta Solidarioaren 
Gunea (ESS) sortzeko Hiriko Politika auzoetan.
2019an egina: 47 000 €

Ibiltarien harrera ahalbidetzea, 
denendako onak diren 
baldintzetan

Pasaiako taldeak errezibitzeko lurrak alokatzea.
2019an egina: 85 000 € 

Baionako Landa Ttipia harrera-eremuan, diagnostiko sozial bat egitea: 
Eremua birkalifikatzeko aldez aurreko ikerketa, familia bizitzaileen 
beharren azterketan oinarriturik.
2019an abiatua: 21 700 €

Biztanle, tokiko 
hautetsi, tokiko 
eragile, elkargoko 
zerbitzuetako langile 
eta besteen parte 
hartzea.

Biztanleak Hiriko Kontratuaren 
kudeaketan sartzea

Estatuak eta Hirigune Elkargoak gidatzen duten Hiriko Kontratuaren 
Gidaritza-batzordearen galtzarrean, auzoko biztanleen bi ordezkari sartzea, 
beste erakunde-partaideen ondoan (Baionako Herriko Etxea, 64 
Departamenduko Kontseilua, Baionako FaLK, Pôle Emploi, Baiona Ipar 
Euskal Herriko MIG, 64 Lanbide eta Eskulangintza Ganbera). 

2019an, politika 
publikoa ari zen:

Definitzen Gauzatzen Balioztatzen edo berriz adierazten

X

2020: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA JARRAIPEN-ADIERAZLEAK

(2020an egin edota bideratu beharreko gastuak, €tan, zerga oro barne)

GIP-DSUri ekarritako sostengua segitzea.
EHEren 2019an parte hartzea eta 2020ko aurreikuspena: 530 960 €, 1 600 000 €ko aurrekontu 
orokor batetik.

Hiriko kontratua - 2018an 
hartzaileen kopurua: 15 200, 
horietarik %50ak 15 urtez pekoak

EGTP-PLIE - 2018an lagundutako 
jendeen kopurua: 453 Euskal Itsas 
Hegi - Aturri Lurraldean bakarrik

Obralaritzaren hautaketa eta ESS Gunearen eraikitze-obrak abiatzea.
2020ko aurreikuspena: 90 000 €

Gizarteratze klausulak - 2018an 
hartzaileen kopurua: 114

Lurrak alokatzen segitzea.
2020ko aurreikuspena: 85 000 €

Senpereko hantatze handiko eremuaren antolaketa: egin beharreko obrak estimatzeko ikerketa 
(hedatzea, elektrifikatze obrak, lur berdintzeak, ...)
2020ko aurreikuspena (Obragintzari Laguntza): 50 000 €

Eskema zuzendari bat apailatzea, ibiltarien errezibitzeko departamenduko Eskematik deklinatua: 
izan daitezkeen harrera-guneak bilatzea, antolaketa obrak estimatzea, gune desberdinen 
kudeaketa erak identifikatzea (hantatze handiko eremuak, harrera-guneak, familia-lurrak).
2020ko aurreikuspena (Obragintzari Laguntza): 80 000 € 

Lankidetza-gidaritza Batzordearen koanimazioa segitzea.
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KAPITULUA UR-ZIKLOAREN KUDEAKETA INTEGRATUA, ITSASBAZTERRA ETA 
OZEANOA

Aipatzen d(ir)en 
politika publikoa(k) Ur-zikloaren kudeaketa integratua; Itsasbazterra eta ozeanoa

Aipatzen d(ir)en 
batzordea(k) Ur-zikloa

Definizioa? Gauzatzea? Balioztatzea edo  berriz adieraztea?

GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

JOMUGAK

POLITIKA PUBLIKOAREN ERAGINA 
JOMUGEN GAINEAN 2019: EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA

Politika publikoaren 
helburuak/norabideak, 
ondokoak bideratzen 
laguntzen dituztenak:

(2019an egindako edota bideratutako gastuak, €tan, zerga oro barne)

Klima aldaketaren 
aurkako borroka

Ekipamenduen energia-
eraginkortasuna hobetzea

Baionako Saint-Bernard-eko araztegiaren hedatze eta zaharberritze obrak 
abiatzea, araztegiaren energia-eraginkortasunaren optimizazioan arreta 
finkatuz. Obrak 2021eko martxoan bukatuko direla aurreikusten da.
Aurreikusitako zenbateko orokorra: 11 M€ (2019tik 2021era) 

Bioaniztasuna 
zaintzea,
ingurumenak eta 
baliabideak babestea

Edateko on den uraren 
banaketa sareen 
errendimendua hobetzea

Gorabehera naturalak 
aurreikustea eta kudeatzea

Euskal Itsasbazterreko arro hidrografikoak (Hego Lapurdiko Hirigunea): urpetu 
daitezkeen eremuak identifikatzeko ikerketaren emaitza, hirigintza 
dokumentuetan uholde gorabeherak hobeki barne hartzeko gisan.
Ikerketaren zenbateko orokorra: 175 000 €

Itsasbazterra: Hirigune Elkargoak bideratu dituen ikerketen emaitzen ondorioz, 
Estatuari “Jakinaraztea” zertan den kosta lerroaren bilakaera eta gorabeherako 
eremuen identifikazioa (itsas-murgilketa).

Ur baliabideak eta uretako 
inguruneak zaintzea

Errekako hondakinak: Errobi Zero Hondakin ekimena. Bil Ta Garbi 
Sindikatuarekin lankidetzan, Errobin, hondakinen bilketa ekimen baten bidez, 
biztanleak sentsibilizatzea.
2019an egina: 23 000 €

Hondakinak itsasoan: “Life Lema” egitasmoa burutzea Hego eta Ipar Euskal 
Herriko partaide publiko eta pribatuen ondoan. Uretako hondakinen 
ingurumen-arazoa aztertzea, metodologia-liburuxka bat idaztea eta tresna 
adimendunak sortzea, botere publikoek hondakin horiek kudea ditzaten.

Gizakien loratzea Ur baliabideei eta uretako 
inguruneei buruzko 
informazioa denei hobeki 
helaraztea.

Lau hizkuntzako Kalilo aplikazioa abiatzea sakelako telefonoetan: denei 
informazioa denbora errealean zabaltzea bainatzeko uren kalitateari eta 
bainatze baldintzei buruz, euskal kostaldeko hondartza bakoitzean eta 
Senpereko aintziran. 
2019an egina: 100 000 €

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen arteko eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna

Lurraldean edateko on den ura 
banatzeko erabilmoldean 
berdintasuna bermatu

Uraren prezioei buruzko ikerketa bat abiatzea, Ipar Euskal Herriko erabiltzaile 
guzien artean harmonizazioa eta berdintasuna lortzeko xedearekin.
2019an abiatua: 60 000 €

Biztanle, tokiko 
hautetsi, tokiko 
eragile, elkargoko 
zerbitzuetako langile 
eta besteen parte 
hartzea.

Arrisku kultura bera 
partekatzea eta lurraldeko 
eragileak prebentzio ekimenak 
burutzean eta definitzean 
partzuer egitea

Itsas hegia eta Aturriko itsasadarra: uholdeen prebentzio estrategia bat 
koapailatzea, Aturri Erakundearekin lankidetzan eta Estatua, herriak, 
erreketako Sindikatuekin elkarlanean.

Mugaz gaindiko lurraldea: H2O Gurea egitasmoan parte hartzea Ipar eta Hego 
Euskal Herriko partaideen artean, uraren kudeaketa bateratu bat bideratzeko, 
Bidasoa, Urdazuri eta Urumeako mugaz gaindiko arro hidrografikoetan.
EHEren 685 692 €ko parte hartzea, aurreikusitako 3,7 M€ko aurrekontu 
orokor batetik (horietarik %65 Feder-en esku hartzea).

2019an, politika 
publikoa ari zen:

Definitzen Gauzatzen Balioztatzen edo berriz adierazten

X

2020: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA JARRAIPEN-ADIERAZLEAK

(2020an egin edota bideratu beharreko gastuak, €tan, zerga oro barne)

Saint-Bernard-eko araztegiko obrak segitzea.

Edateko on den uraren interkonexio eta segurtatze ekintza Errobiko ekoizpen-lantegia (Angelu) 
eta Senpereko Helbarroneko lantegiaren artean (13 km-ko sarea).
Aurrekontua zehazteko bidean

Banaketa sarearen errendimendua:
2017: %80
2018: %82

Donibane Lohizunen Artxiluako araztegiaren kokapena atzeratzeko xedea duen ikerketa 
abiatzea, itsaslabarrean kokatua (erortzeko arriskua dagoen gunea).
Aurrekontua zehazteko bidean

Errobi Zero Hondakin ekimena sustatzen segitzea.
2020ko aurreikuspena: 25 000 €

2019an parte hartzaileen kopurua: 200
2019an bildutako hondakin tonak: 
6 tona

Ipar Euskal Herrian, ur baliabideei buruzko ikerketa abiatzea: kantitatezko eta kalitatezko 
egoera-akta eta ekintza plana, baliabidea optimizatzeko, bateratzeko eta zaintzeko xedearekin.
Aurrekontua zehazteko bidean

Errekako uraren kalitatearen 
adierazleak, ur masen egoera segitzea 
Urari buruzko Esparru Zuzentarauaren 
arabera: Ipar Euskal Herriko eremuan, 
2020an, neurketa-sarea indartzea.Uraren kalitatea neurtzea: neurketa kanpaina erregularrak beste arro hidrografikoei (Biduze, 

Ühaitza) hedatzea (bakteriologikoak, kimikoak, pestizidak...), euskal itsasbazterreko haranetan 
eta Errobiko arro hidrografikoan jadanik bideratuak izan direnak.
2020ko aurreikuspena (zerbitzua): 160 000 €/urte (diruztatzearen %60 Aturri Garona Uraren 
Agentziaren partetik)

Itsasbazterreko arriskuei buruzko erakusketa ibiltari bat antolatzea, itsasbazterreko herrietan 
hasteko, botere publikoaren betekizuna arrisku horien aurreikustea, prebentzioa eta kudeaketa 
ere aipatuko dituena. Eskola ikasleei zuzendutako sentsibilizazio animazioak.
2020ko aurreikuspena: 90 000 €

Uraren prezioak finkatzea.

Errobiko arro hidrografikoa: Uholdeen Prebentzio eta Ekintza Programa (UPEP-PAPI) berpiztea, 
arro hidrografikoaren eragile publikoak eta pribatuak elkartuz (elkarteak, tokiko bizitzaileak, 
etab.)  Helburua: arriskuaren kultura bera partekatu eta ekintza-plan bat koeraikitzea.

Euskal Itsasbazterreko arro hidrografikoak: 2019an bukatutako uholde gorabeherei buruzko 
ikerketa ekintza programa batean deklinatu, UPEP-PAPI bat sortuko dukeena.

Uholdeei kalteberatasunaren erreferentzial nazionala EHEko lurraldeari deklinatzea. 
Kalteberatasuna estimatzea eta ekintza plan eraginkor bat eraikitzea, jendeen segurtasuna 
hobetzeko, ondasunen kaltetzea murrizteko eta normaltasunera itzultzea hobetzeko xedeekin.
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KAPITULUA HONDAKINEN PREBENTZIOA, BILKETA ETA BALIOZTATZEA

Aipatzen d(ir)en 
politika publikoa(k)

Hondakinen Prebentzioa, Bilketa eta Balioztatzea

Aipatzen d(ir)en 
batzordea(k) Hondakinen Prebentzioa, Bilketa eta Balioztatzea

2019an, politika publikoa aribidean zen:
Definizioa? Gauzatzea? Balioztatzea edo  berriz adieraztea?

X X

GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

JOMUGAK

POLITIKA PUBLIKOAREN ERAGINA 
JOMUGEN GAINEAN

2019: EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA

Politika publikoaren 
helburuak/norabideak, 
ondokoak bideratzen 
laguntzen dituztenak:

(2019an egindako edota bideratutako gastuak, €tan, zerga oro barne)

Klima aldaketaren 
aurkako borroka

Kontsumo energetikoak 
(erregaiak) eta hondakinen 
bilketari dagokien BEG 
isurketak murriztea

Kamioi flota berritzea (2018-2020 urtetarako programa): 65 flota batetik, 5 
kamioi berri eskuratuko dira.
2019an egina: 1 292 038 €

Bilketaren harmonizazio eta optimizazio ikerketa bat abiatzea. Aztertutako 
ardatzen artean: bilketa era berri bat antolatzea, ez hain energia jale eta 
BEG gutxiago isurtzen dituena. Ikerketa 2021ean bukatua izanen dela 
aurreikusten da.
2019an egina: 32 730 €, 141 210 €ko ikerketaren zenbateko orokorretik.

Bioaniztasuna 
zaintzea,
ingurumenak eta 
baliabideak babestea

Ekipamenduen antolaketan eta 
ibileran, bioaniztasunaren eta 
baliabideen (ura) zaintzearen 
erronkak barneratu.

Gizakien loratzea Erabiltzaileei eta langileei 
ekipamenduetara 
(hondakindegiak) irispide 
segurua eta erraza 
ahalbidetzea

Hondakinen segurtasun obrak: kaia ertzean, hondakin ontziak segurtasun 
osoz erabiltzeko, kokatzeko gidariak jartzea.
Kokatzeko gidariak jartzea: 73 581 €

Erabiltzailearendako informazioa: hondakindegien araudia, bilketaren 
araudia idaztea eta zabaltzea, edukiontzien gainean, seinaletika berri bat 
ezartzea.
2019an egina (seinaletika): 26 470 €

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen arteko eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna

Lurralde osoan zerbitzu 
harmonizatu bat garatzea, 
hondakindegietan utzitako 
objektuei bigarren bizi bat 
erraztea

Hondakindegietan lankidetzak jartzen segitzea, elkarteek bigarren bizi bat 
ukan dezaketen objektuak eskura ditzaten (Emmaüs, Txirrind’Ola, 
Recycl’Arte, ...).

Hondakindegietan, profesionalen harrerako prezio baldintzak
harmonizatzea, lurralde osoan berdintasun osoan errezibituak izan daitezen.

Ekoizpen eta 
kontsumo molde 
arduratsuei 
jarraikitzen zaizkien 
garapen dinamikak

Hondakinen balioztatze tasa 
emendatzea.

Hondakinen prebentzio ekintzak, Bil Ta Garbi Sindikatuarekin lankidetzan.
2019ko azaroan, ehuna eskuratzeko ekintza berezia 19 gune publiko eta 
pribatuetan.

Biztanle, tokiko 
hautetsi, tokiko 
eragile, elkargoko 
zerbitzuetako langile 
eta besteen parte 
hartzea.

Publiko zabala, partaideak, 
hautetsiak eta elkargoko 
langileak hondakinen 
bilketaren bilakaeran 
laguntzea.

2019an, politika 
publikoa ari zen:

Definitzen Gauzatzen Balioztatzen edo berriz adierazten

X X

2020: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA JARRAIPEN-ADIERAZLEAK

(2020an egin edota bideratu beharreko gastuak, €tan, zerga oro barne)

Kamioi flota berritzen segitzea, erregai gutxiago kontsumitzen eta BEG gutxiago isurtzen duten 12 
kamioi berri erosiz.
12 kamioi erosteko aurreikusitako kostua: 3 279 094 € 

Erregai kontsumoa, egindako km 
kopurua: adierazleak eraikitzen 
ari

Ahurtiko hondakindegiaren antolaketa ikertzea: ingurumena, uholde gorabeherei dagozkien 
arriskuen prebentzioa kontuan hartzea.
2020ko aurreikuspena: 24 000 €

Hondakindegiaren segurtasun obrak segitzea: ez erortzeko gailuak ezartzea, bideozaintza plantan 
ezartzea...
2020ko aurreikuspena (neurri guziak barne): 696 035 €

Erabiltzailearendako informazioa: seinaletika berri bat ezartzea hondakindegietan.
2020ko aurreikuspena: 147 360 €

Segurtasun bide bat animatzea zerbitzuko langileentzat: eremu behaketak, keinu eta jarrerei 
buruzko heziketa, lantaldeak animatzea. 
2020ko aurreikuspena: 25 000 €

Lan istripuei lotutako geldialdi 
egunen kopurua: adierazlea 
eraikitzen ari

Lankidetzak segitzea. Eskuratutako objektuen 
bolumena: 
1472 T 2017an (ehunak barne)
1754 T 2018an (ehunak barne)2019-2021eko bilketaren harmonizazio eta optimizazio ikerketa. Aztertutako ardatzen artean: 

Zerbitzu Zerga Bereziaren harmonizazioa, zuzentasun gehiago lortzeko.

Igeltsu sail bat plantan ezartzea: profesional eta partikularrengandik igeltsua eskuratzea, erabilpen 
berri baterako edo tratamendurako birziklatzea. Esperimentazioa 10 hondakindegietan (bat lurralde 
eremuka).

Hondakinen balioztatze tasa:
2016: %69
2017: %56
2018: %67

LTECV (garapen berderako 
trantsizio energetikoa legea) 
balioztatze helburua: %55 2020an
Balioztatze helburua lurraldean: 
%88 2020an

Ekipamendu egitasmo berriak ikertzera ezartzea: hondakindegi berria Urruñan, birziklategi bati 
batutako hondakindegi berri bat Arrangoitzen.
ELTEParen bitartez, lurrak erostea

Bilketen erreforma Bidaxuneko lurraldean, Hazparne eta Iholdi-Oztibarreko lurraldean (hein 
batean), Ziburu eta Hendaiako hirietan. Helburuak: Etxeko hondakinen bolumena txikitzea, hobeki 
bereizitako bolumena emendatzea eta bilketak optimizatzea.
2020ko aurreikuspena: 1 040 230 €

Hautetsiak, erabiltzaileak, langileak, etab.-ekin hitzartzea eta haien laguntzea, 2019-2021eko 
bilketaren harmonizazio eta optimizazio ikerketaren ondorioz agertuko liratekeen aldaketen 
esparruan.
2020ko aurreikuspena: 50 000€, 120 000 €ko zenbateko orokor batetik.
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KAPITULUA AZPIEGITURAKETAK ETA MUGIKORTASUNAK

Aipatzen d(ir)en 
politika publikoa(k)

Mugikortasunak. “Mugikortasunaren antolaketa” eskumena Ipar Euskal Herri - Aturri 
Mugikortasunen Sindikatuaren (SMPBA) esku uztea

Aipatzen d(ir)en 
batzordea(k) Mugikortasunak / Bidaiak

2019an, politika publikoa aribidean zen:
Definizioa? Gauzatzea? Balioztatzea edo  berriz adieraztea?

X X

GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

JOMUGAK

POLITIKA PUBLIKOAREN ERAGINA 
JOMUGEN GAINEAN

2019: EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA

Politika publikoaren 
helburuak/norabideak, ondokoak 
bideratzen laguntzen dituztenak:

(2019an egindako edota bideratutako gastuak)

Klima aldaketaren 
aurkako borroka

Jendeen eta ekoizpenen bidaien 
politika zehaztea eta antolatzea, 
beribilen eta bideko zirkulazioa 
txikitzeko, eta ordezko 
mugikortasunak garatzea (garraio 
publikoak, bizikleta...)

2020-2030 Hiri Mugikortasun Plana (HMP) finkatzea, beste planifikatze urraspideekin 
antolaturik (Klima Plana, Bizitegien Tokiko Programa).
2019an egina: Zergarik gabeko 180 000 € 

Garraio elektrikoaren eskaintza: %100 elektrikoa den Trambuseko (TB) 1. linea  abian 
ezartzea. 3 joan-jinkari elektriko erostea eta Miarritzen ibilbidean ezartzea.
2019an egina: Zergarik gabeko 430 000 €

Mugaz gaindiko mugikortasun karbonogabetua: SMPBAko europar egitasmoak segitzea 
(POCTEFA): E-mobask (txartel-sistema eta bidaiarientzako informazioa); Smartmob (mugaz 
gaindiko enpresen mugikortasun planak eta garraio-sistema adimendunak); Ederbidea 
(vélodyssée eta intermodalitatea).

Bioaniztasuna 
zaintzea, 
ingurumenak eta 
baliabideak babestea

Eremu naturalak eta bioaniztasuna 
zaintzea mugikortasunei lotutako 
antolaketa egitasmoetan.

Trambusari lotutako antolaketak: eri diren zuhaitzen ordez sanoak ezartzea, zuhaitz eta 
landare berriak landatzea (kendutako zuhaitz bakoitzaren ordez, 5 landatuak izan dira).  
Herriko berotegietan begiratzea birlandatu aitzin.

Gizakien loratzea Ahal bezain jende gehienei 
mugikortasun zerbitzuetarako 
irispidea eskaintzea

Txik Txak sarea plantan ezartzea zerbitzu eskaintza azkartzeko: proxibusak abian ezartzea, 
Car Express eta eskolako garraioak berrantolatzea (ibilbideak egokitzea eta optimizatzea, 
zerbitzuaren hurbiltasuna izena emateko Lurralde Eremuetan antolatutako bitartekariari 
esker); vélibleu bizikleta zerbitzuak hedatzea.

Autobus Pedagogikoak ekimena 2019ko sartzean: haurrak segurtasun uhala ezartzeari 
sentsibilizatzea, alegiazko autobus istripu baten bidez, ibilgailu euskarri baten gainean 
ezarritako autobus pedagogiko batean. Geldialdi batzuk Ipar Euskal Herrian. 9 
ikastetxeetako bigarren mailako 1. urteko 550 ikasle 2019/11/12tik 2019/11/15era.

Burdinbidea: Baiona - Donibane Garazi bidean burdinbide zerbitzu gehiago ezartzea, 
Eskualdeak eta SMPBAk kodiruztaturik.

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen arteko eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna

Garraio eta zerbitzu eskaintzak 
antolatzea lurraldean, ahal bezain 
jendek erabiltzeko bidea ukan 
dezaten.

Zerbitzu berriak eta erosteko laguntzak: pedalei eragiteko laguntza duten bizikletak (PELB)
erosteko laguntzarako 2018ko ekintzak segitzea.

Pass Rocade esperimentazioa plantan ezartzea: A63/A64 abantailazko abonamendua Ipar 
Euskal Herrian, etxetik-lanerako bidaiak egiteko (abonamenduaren prezioa murriztua 
hilabetean bederen 20 bidaia egiten direlarik).

Ekoizpen eta 
kontsumo molde 
arduratsuei 
jarraikitzen zaizkien 
garapen dinamikak

Bakarkako beribilaren erabiltzeari 
ordezko mugikortasunetara joateko 
jokabide aldaketarako baldintzak 
sortzea, eragile ekonomikoak 
erabilpen berrietara laguntzea

Enpresak mugikortasun planak plantan ezartzean laguntzea. 2019an, 20 egitura baino 
gehiago lagunduak izan ziren (klinikak, industria-enpresak, banatzaile handiak, herriko 
etxeak...).

Zuberoko eta Garazi - Baigorriko bizikleta planak finkatuak izateko aribidean: ibilbideak, 
zerbitzu maila, komunikazioa eta seinaletika.

Biztanle, tokiko 
hautetsi, tokiko 
eragile, elkargoko 
zerbitzuetako langile 
eta besteen parte 
hartzea.

Lurraldeko zerbitzuak eta eragileak 
HMParen apailatzean eta 
gauzatzean mobilizatzea

HMParen apailatzea: hitzartze zabalago baten urraspidea. “Mugikortasun iraunkorra” 
tailerrak animatzea, Ipar Euskal Herriko Klima Planari buruzko bi foroen denboran, 2019ko 
apirilean eta ekainean. Lurralde eremuei buruzko tailerrak animatzea.

Mugikortasunari lotutako 
egitasmoetan, hitzartzea garatzea.

Trambusari eta San-Izpiritu auzoaren zaharberritzeari dagokienez: Baionan 6 bilkura 
publiko antolatzea, 2 merkatariekin eta 4 publiko zabalarekin.

Klima Planaren Serious Game animazioan parte hartzea.
Mugimenduak Foroa antolatzea otsailean, Mugikortasunaren astea irailean, mugikortasun 
aholkularitza: tailerrak animatzea, mahai inguruak, informazioak ...

2019an, politika 
publikoa ari zen:

Definitzen Gauzatzen Balioztatzen edo berriz adierazten

X (hiri bideak) X (mugikortasuna antolatzea)

2020: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA JARRAIPEN-ADIERAZLEAK

(2020an egin edota bideratu beharreko gastuak)

HMP: Trantsizio, kohesio eta trebatze ardatzen inguruan abian ezartzea. 2015eko parte modalak Ipar Euskal Herriko eta Hego-
Landesetako eremuan: 
Beribila (beribil partekatzea barne): %76,6
Oinez ibiltzea: %15
Garraio publikoak: %4
Bizikleta: %1,3
Besteak (bi errotako ibilgailu motordunak barne): %3

Garraio elektriko eskaintzaren garapena segitzea: Trambusaren 2. linea antolatzea; 8 autobus 
elektriko erostea Chronoplus sarerako. 
2020ko aurreikuspena: Zergarik gabeko 5,1 M€

Europar egitasmo eta ekintza zehatz batzuk gauzatzen segitzea (mugikortasun planak, sare 
mapak, animatzea, bidaiariendako informazioa hedatzea eta txartel-sistema plantan ezartzea 
adibidez...)

2019ko dinamikak segitzea. 2019ko landatzeak:
2 500 zuhaitz eta zuhaixka
25 000 landare

2019ko dinamikak segitzea. Proxibusaren esperimentazioa Kanbon. Garraio publikorako 
kontratuen berritzeko kontsultak prestatzea, delegatzaileek jokabide arduratsuak onartzera 
behartuko dituztelakoan (ur kontsumoa...).

Garraio publikoetan ibiltzea:
Chronoplus: +%15 urrian 2019/2018
Hegobus: +%10 urrian 2019/2018
Car express: +%41 2018ko urriaren aldean (Baiona-
Hendaia 3. linea)
Proxibus: Maule: +%7 irailean 2019/2018; Donapaleu: +%1 
irailean 2019/2018
Eskolako garraioak: 8 000 baino gehiagok eman dute izena
Velibleu: 3 350 alokatze 2019ko iraila eta azaroa artean, 
hots 52 alokatze/egun
Pass Rocade: 1 152 abonamendu merkaturatuak urriaren 
1etik goiti

Ordezko mugikortasunei buruzko ikerketa abiatzea, galdetua izanez geroz ere, beste aterabideak 
gauzatzeko, eskaintza erregularrez gain.
2020ko aurreikuspena: Zergarik gabeko 55 000 €

Ipar Euskal Herri eta Hego-Landesetan, beribil partekatzea Plataforma bat sortzeko aukerari 
buruzko ikerketa abiatzea.

2019ko dinamikak segitzea. Pass Rocade esperimentazioaren bilakaera aztertzea: Garraio 
publikoen eta beribil partekatzearen integraziori buruzko gogoeta.

PELBak erostea: 400 diru laguntza esleituak, 60 000 € 
ordainduak izan direlarik 2019/08/31n (+%7 2018ren 
aldean). 51 herri hunkituak.
PELBak alokatzea (Lurralde eremuak + herriak): 14  
mailegu-gune, 200 bizikleta eskuragarri, 116 bizikleta 
alokagai.

2019ko dinamikak segitzea. Enpresendako “Mugikortasun Plana” maleta hedatzea: diagnostiko, 
jarraipen eta estimatze tresnak, hitzartze tailerrak animatzeko fitxa praktikoak, etab. esku 
ezartzea.

SMPBAk lagundu dituen mugikortasun planen kopurua: 22

Biltegia modernizatzea (Baiona): eraikina zaharberritzea (energia-ekonomiak egiteko xedea) eta 
instalazio numerikoak azkartzea zerbitzu desmaterializatuak hobetzeko.

HMParen esparruan, animatzen eta hitzartzen segitzea, inkesta publikoa abian jarriz. 2019an parte hartzaileen kopurua: 143 lagun 13 
tailerretan

Trambus bitartekaritza segitzea (2. linea). Turismo bulegoekin lan berezia segitzea turistei garraio 
eskaintzak ezagutarazteko.

2019ko biltzar publikoetan parte hartzaileen kopurua: 700 
lagun (50 merkatari biltzar bakoitz eta 150 lagun publiko 
zabalari irekitako biltzarretan)

Mugitzeko Plana animatzen segitzea.
Informatze eta sentsibilizatze ekimenen antolaketa segitzea.
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KAPITULUA GOI MAILAKO IRAKASKUNTZA, IKERKETA ETA HEZIKETA

Aipatzen d(ir)en 
politika publikoa(k) Goi mailako irakaskuntza, ikerketa eta heziketa

Aipatzen d(ir)en 
batzordea(k)

Garapen ekonomikoa - Portuak, Arrantza eta Hazkunde urdina - Goi mailako irakaskuntza -
Lanbide heziketa - Ikerketa

2019an, politika publikoa aribidean zen:
Definizioa? Gauzatzea? Balioztatzea edo  berriz adieraztea?

X X

GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

JOMUGAK

POLITIKA PUBLIKOAREN ERAGINA 
JOMUGEN GAINEAN

2019: EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA

Politika publikoaren 
helburuak/norabideak, 
ondokoak bideratzen 
laguntzen dituztenak:

(2019an egindako edota bideratutako gastuak, €tan, zerga oro barne)

Klima aldaketaren 
aurkako borroka

Trantsizio energetikoaren 
arloan, ikerketaren indarrak 
sustatzea

Unibertsitate-ikerketaren katedrari sostengua “hiriko arkitektura eta fisika” 
eraikuntza iraunkorraren gainean (AAPUri eratxikia eta Angelun kokatua) 
neurtzeko eta kalkulatzeko bide berriak garatzeko, ingurumen-ikuspuntu 
batekin, hirien arkitektura berriz pentsatzeko.
Katedra 5 urtez laguntzea (3 doktorego ikasle): 270 000 €

Bioaniztasuna 
zaintzea,
ingurumenak eta 
baliabideak babestea

Lurraldeko ingurumen-erronkei 
lotutako ikerketa sustatzea

2019an sortutako HPC WAVE unibertsitate-ikerketa katedrari ekarritako 
sostengua (AAPUko SIAME ikerketa laborategiari eratxikia).  Katedraren 
helburua: zehaztasun handiko uhinen modelizazio numerikorako tresnak 
garatzea, itsasbazterreko arriskuak menperatzeko eta berrizta daitezkeen 
itsas-energia sistemak garatzeko xedearekin.
Katedra 5 urtez laguntzea (2 doktorego ondoko ikasle, doktorego ikasle 1 
eta katedradunaren lansariaren %25): 268 500 €

2018 urte bukaeran sortutako MANTA unibertsitate-ikerketa katedrari 
sostengua (Aturri Aldeko eta Paueko Unibertsitatea, Angelun). Helburua: 
Itsas-ingurumenean eta gizakien osasunean kalte arras gutxi duten bio-
oinarritutako ekai iraunkorrak garatzea. Arrantza arloko eragileekin 
lankidetza hertsian eramandako lanak (CIDPMEM 64-40), arrantza 
iraunkorraren garapena eta erabilitako baliabideen balioztatze 
optimizatuaren arloan duten itxaropenari erantzuteko. 
Katedra 4 urtez laguntzea (doktorego ikasle 1 eta katedradunaren 
lansariaren %35): 155 000 €

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen arteko eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna

Ikerketa munduan gazteen 
sartzea sustatzea

Gazteen katedrei sostenguari buruz abiatutako gogoeta.

Ekoizpen eta 
kontsumo molde 
arduratsuei 
jarraikitzen zaizkien 
garapen dinamikak

Egitasmo berritzaileak eta 
arduratsuak garatzen dituzten 
laborategiak sustatzea

Ikerketa egitasmo deialdia: Ipar Euskal Herriko laborategiei sostengua 
ekoizpen/prozesu berri batzuen garatzeko, lehentasuna emana izanen 
zaielarik garapen iraunkorrari lotutako arloei, hala nola eraikuntza eta 
antolaketa iraunkorra, ingurumena eta ozeanoa. 2019an, hobetsitako 
egitasmoak izan ziren: ingurumen-eragin gutxiko betoietan ostren kuskua 
balioztatzea (LFCR laborategia), lur gordinezko adreiluzko pareten goi-
tenperaturako ibilera ikertzea (SIAME), eraikinetan energiaren neurketa eta 
kontrolari buruzko tesiari sostengua (AAPU). 
2019an egina: 30 000 €

Biztanle, tokiko 
hautetsi, tokiko 
eragile, elkargoko 
zerbitzuetako langile 
eta besteen parte 
hartzea.

Goi-mailako irakaskuntza-
ikerketa estrategiari buruz 
gobernantza partekatzeko era 
berriak plantan ezartzea, 
elkargoa, lurraldeko enpresak 
eta beren partaideak elkartuz.

2018an EHEk abiatutako Goi-mailako Irakaskuntza Ikerketa Unibertsitate 
Mintzaldiaren ondotik, gaikako tailerrak antolatzea, mintzaldi honek 
lurraldeko unibertsitate eragile guziak bildu zituelarik. Aipatutako gaiak: 
ingeniaritza eta numerikoa, Nazioarteko, Europako eta mugaz gaindiko 
Ikasketen Erakundea, goi-mailako heziketa eta heziketa, Ipar Euskal Herriko 
Campus bat sortzea, ikaslearen bizia.

2019an, politika 
publikoa ari zen:

Definitzen Gauzatzen Balioztatzen edo berriz adierazten

X

2020: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA JARRAIPEN-ADIERAZLEAK

(2020an egin edota bideratu beharreko gastuak, €tan, zerga oro barne)

Eraikuntza iraunkorraren gaineko katedrari sostengua segitzea eta DESDM (distribut energy sytem 
data management) ikerketa katedrari sostengu berria energia berriztagarrien gainean, Angelun 
kokatutako katedra eta AAPUk eramanik, E2S egitasmoaren esparruan.

HPC WAVE katedrari ekarritako sostengua segitzea.

MANTA katedrari ekarritako sostengua segitzea.

Ikasle/ikertzaile gazteek garatutako ekintzei sostengua plantan ezartzea, Hiriko Arkitektura eta 
Fisika eta Manta zyme gazteen katedraren esparruan: hitzaldiak antolatzea, sortzeko edo 
garatzeko jarduera baten zerbitzuko ikerketa lanak...
2020ko aurreikuspena:  zehazteko bidean

Neurria segitzea.
2020ko aurreikuspena: 30 000 €

Abiatutako lana segitzea.
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KAPITULUA GARAPEN EKONOMIKOA (1. zatia)

Aipatzen d(ir)en 
politika publikoa(k) Garapen ekonomikoa

Aipatzen d(ir)en 
batzordea(k)

Garapen ekonomikoa - Portuak, Arrantza eta Hazkunde urdina - Goi mailako irakaskuntza - Lanbide 
heziketa - Ikerketa

2019an, politika publikoa aribidean zen:
Definizioa? Gauzatzea? Balioztatzea edo  berriz adieraztea?

X X

GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

JOMUGAK

POLITIKA PUBLIKOAREN ERAGINA 
JOMUGEN GAINEAN

2019: EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA

Politika publikoaren 
helburuak/norabideak, 

ondokoak bideratzen laguntzen 
dituztenak:

(2019an egindako edota bideratutako gastuak, €tan, zerga oro barne)

Klima aldaketaren 
aurkako borroka

Enpresetan trantsizio 
energetikoaren prozesua 
erraztea eta laguntzea

Industria-Lurralde programaren esparruan, ekintza programa bat apailatzea
Ipar Euskal Herria ereduzko lurraldea izan dadin, dituen lantegi 
iraunkorrengatik eta industria-enpresa arduratsuen mintegiagatik. Helburuak: 
trantsizioak aitzinetik ikustea eta egitasmo arduratsu bat bermatzea (guzien 
ondasunak zaintzea: ingurumena, ura, lurrak), trantsizio energetikoaren 
prozesua erraztea eta laguntzea, industria-ekologiazko ikusmoldeak eta 
ekonomia zirkularra garatzea, jarduera ekonomikoko guneen ingurumen-
kudeaketa prozesua abiatzea.

Sail berdeen emergentzia eta 
garapena laguntzea

Eraikuntza iraunkorraren saila animatzea, Arkinova gunea Angelun: enpresa 
sortzaileak errezibitzea eta laguntzea. Hitzaldiak antolatzea eta errezibitzea, 
besteak beste: Eraikuntza eta Obra Publikoetan hondakinen kudeaketa, zurezko 
eraikuntzak eta ingurumenean duten eragina, eraikinen energia-optimizazioa, 
bio-ekaiak. <R>evolution topaketen 2. edizioa antolatzea, eraikuntza eta 
antolaketa iraunkorrari buruz.
2019an bideratua (animazio guziak barne): 30 000 € gutxi gorabehera

Itsas-energia berriztagarriak garatzea: Akitania Berria Eskualdea, EHE eta 
ADERAren artean berrikuntza lankidetza bat abiatzea sagailoaren energia-
ahalmena ikertzeko eta Aturriko itsasadarrean, uhin-energitegi bat jartzeko 
egokia litzatekeen gune bat identifikatzeko. Ikerketaren iraupena: 3 urte.
EHEk 314 265 €taraino parte hartzen du, zenbateko orokorra 
1 257 059 €koa delarik.

Bioaniztasuna 
zaintzea, 
ingurumenak eta 
baliabideak babestea

Itsas-ekosistemen zaintza eta 
babesa euskal ekonomia 
urdinaren muinean kokatzea 

Miarritzen, Itsas-biomimetismoari buruzko Bikaintasun-Gunea sortzea: 
biomimetismoaren inguruan, ikerketa, heziketa eta enpresa sortzea nahasten 
dituen ekosistema, bizidunen munduan inspiratutako aterabideak garatzeko, 
ingurumen-erronka handiei erantzuten dutelarik (bioaniztasuna, energia-
ekonomia, ekaiak, ura...). 
2019an egina (aldez aurreko ikerketak): 200 000 € 

Gizakien loratzea Tokiko enplegua eta kalitatezko 
antzea sortzen dituen 
ekonomia emankorraren 
garapena sustatzea

Lurraldeko ekoizpen-enpresen higiezinean egindako inbestimenduak
sustatzea: eraikinak eraikitzeko/hedatzeko higiezin arloko laguntzak zabaltzea.
2019an, ondoko enpresen egitasmoak sustatuak izan ziren: AHADO zurgintza 
(Arnegi), HOURBEQUIE zureria (Bithiriña), CASABONNE zureria (Etxarri).
2019an esleitutako diru laguntzen zenbatekoa: 83 000 € 

Ekoizpen-eskulangintzari sostengua: espartinaren saila laguntzea label baten 
bitartez (Maule Marka). CERTIPAQek enpresa-ikuskatze bat bideratzea, Maule 
markako baldintzen bilduma errespetatua dela egiaztatzeko.
2019an egina: 5 000 €

Tokiko ekonomia bultzatzean 
parte hartzea, landunek 
lurralde berean bizi eta lan egin 
dezaten ahalbidetzeko

Hirugarren toki batzuen sortzeari sostengua (lan egiteko toki partekatuak) 
lurralde osoan: Barkoxe Bizi egitasmoa laguntzea Barkoxen, coworking gune 
egitasmoak Bardozen, Bankan...

2019an, politika 
publikoa ari zen:

Definitzen Gauzatzen Balioztatzen edo berriz adierazten

X X

2020: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA JARRAIPEN-ADIERAZLEAK

(2020an egin edota bideratu beharreko gastuak, €tan, zerga oro barne)

Industria-Lurralde programaren lehen ekintzak plantan ezartzea: FATALOOP egitasmoa abiatzea 
(jarduera-gune baten mailan, industria-prozesu baten ezinbesteko energia berreskuratzean 
oinarritutako autokontsumo ziklo bat gauzatzea). 
EHEren 215 000 €ko parte hartzea, 1,65 M€ko aurrekontu orokor batetik

Berreskuratutako energia: 
adierazlea eraikitzekoa

Animazioak segitzea. <R>Evolution topaketen 3. edizioa antolatzea, eraikinetako ikusezinei buruz. 
Garapen Iraunkorraren OFF delakoak antolatzea Cluster Odeys-ekin elkarlanean (Akitania Berriko 
eraikuntza eta antolaketa iraunkorreko Klustera). 
2020ko aurreikuspena: 30 000 € 

Arkinova mintegian 
errezibitutako eraikuntza 
iraunkorraren saileko enpresen 
kopurua: 13
2019ko <R>Evolution 
topaketetan parte hartzaileen 
kopurua: 150

Sagailoaren energia-ahalmenari buruzko ikerketa segitzea.

Eraikinaren eraikuntza abiatzea (birsortzailea eta biomimetika). Errezibitutako enpresen artean, 
ozeanoen zaintza eta itsas-ingurumenaren ezagutza hobe bati buruz lan egiten duten bi laborategi: 
IPREM Océan eta Senliseko Biomimetismoaren Bikaintasuneko Europar Zentroa (CEEBIOS).
Gunea eraikitzeko aurreikusitako aurrekontua: 700 000 €

Neurria segitzea.
2020ko aurreikuspena: 400 000 € (2020ko CP)

Espartinaren sailari eskainitako laguntza segitzea, ekoizpen-eskulangintzako beste sailen alde (2020an 
zehaztekoa, lehentasuna emana izanen zaiolarik zura & burdina eta larrua/ehuna eraldaketari).
2020ko aurreikuspena:  60 000 € 

Hirugarren toki batzuen sortzeari sostengua segitzea.
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KAPITULUA GARAPEN EKONOMIKOA (2. zatia)

Aipatzen d(ir)en 
politika publikoa(k)

Garapen ekonomikoa

Aipatzen d(ir)en 
batzordea(k)

Garapen ekonomikoa - Portuak, Arrantza eta Hazkunde urdina - Goi mailako irakaskuntza - Lanbide 
heziketa - Ikerketa

2019an, politika publikoa aribidean zen:
Definizioa? Gauzatzea? Balioztatzea edo  berriz adieraztea?

X X

GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

JOMUGAK

POLITIKA PUBLIKOAREN 
ERAGINA JOMUGEN GAINEAN

2019: EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA

Politika publikoaren 
helburuak/norabideak, 
ondokoak bideratzen 
laguntzen dituztenak:

(2019an egindako edota bideratutako gastuak, €tan, zerga oro barne)

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen arteko eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna

Ipar Euskal Herriko lurralde 
oso-osoan tokiko enpleguaren 
mantentzean eta bultzatzean 
parte hartzea

OCM (Modernizatze Ekintza Kolektiboa) neurria hedatzea Zuberoan eta Bidaxuneko Lurraldean, 
baserrialdeko hurbileko eskulangintza eta merkataritza jardueren mantentzea edota garapena 
bermatzeko: enpresen beharren diagnostikoak eta inbestimenduetarako laguntzak. 2019an egina: 
100 000 €

Industria-Lurralde Programa: UIMM eta Pôle Emploirekin lankidetza plantan ezartzea, industria 
arloko kontratatze arazoei erantzuteko ekintzak gauzatzeko. Lurraldeko industria-prospektibaren 
Behatoki bat animatzea. Industrialariak, enplegu arloko egitura laguntzaileak eta heziketa 
arduradunak biltzen dituen tokiko lurralde-batzorde batzuk plantan ezartzea, lurraldeko GPEC
(Enplegu eta Gaitasunen Aurreikusitako Kudeaketa) ekintza plan bat zehazteko. “Birmoldaketa 
profesionalari buruzko eguna” ekitaldian parte hartzea, Lanbide eta eskulangintza Ganbera, 
Estatua, Departamendua eta Eskualdearekin lankidetzan.
EHEren 2 100 €ko parte hartzea, 11 300 €ko aurrekontu orokor batetik

Ekoizpen eta 
kontsumo molde 
arduratsuei 
jarraikitzen zaizkien 
garapen dinamikak

Industria-ekologia (EIT) eta 
ekonomia zirkularra 
ikusmoldeak garatzea

Créaluz irekitzea Donibane Lohizunen, lerra-nautiko, kirolak eta eko-berrikuntza saileko egitasmoei 
zuzendutako mintegi-tailerra: prototipogintza tailerra (Fablab), coworking gunea... egitasmo 
ekarleak bereziki lagunduz beren ekoizpenen eko-asmakuntzan.
Ekipamenduaren kostua: 4,6 M€

Enpresak ekoizpenbide 
arduratsuago eta 
iraunkorragoei sentsibilizatzea

EHEk zabaltzen duen berrikuntza egitasmo deialdian, garapen iraunkorrari lotutako hautatzeko 
irizpideak sartzea: egitasmoaren izaera iraunkorra eta tokiko garapenean duen eragin positiboa, 
tokiko enpleguaren, partaideen eta hornitzaileen bidez... 2019an, hautatutako 3 egitasmok 
aterabide eko-arduratsuak garatzen zituzten (Pyrénées Froid Izpuran, Hopaal Miarritzen, Kompaï
robotics Bidarten).  
2019an esleitutako diru laguntzen zenbatekoa: 100 000 € 

Biztanle, tokiko 
hautetsi, tokiko 
eragile, elkargoko 
zerbitzuetako langile 
eta besteen parte 
hartzea.

Garapen ekonomikoaren 
estrategiari buruz gobernantza 
partekatzeko era berriak 
plantan ezartzea, elkargoa, 
lurraldeko enpresak eta beren 
partaideak elkartuz.

Ipar Euskal Herria “Industria-Lurraldea” labelizatzea 2019ko martxoan, industria bultzatzeko 
xedea duen neurri nazionalaren esparruan. Lurraldeko 70 industrialari mobilizatuak beren erronkei 
erantzuteko ekintza plan bat elkarrekin zehazteko. Hamar industrialarik osatutako gidaritza-
batzorde bat plantan ezartzea. Gaikako 9 tailer animatzea tokiko industrialari et partaideekin. 
Urraspidea eta osokoan landutako egitasmoa azaltzea.

Ozeano bide orria apailatzea: lurraldeko eragileekin koeraikitzea (unibertsitate eta zientzia 
partaideak, kluster eta profesional federazioak, erakunde partaideak, elkarteak...). Tailerrak 
antolatzea eta linean parte hartzeak biltzea.

2019an, politika 
publikoa ari zen:

Definitzen Gauzatzen Balioztatzen edo berriz adierazten

X X

2020: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA JARRAIPEN-ADIERAZLEAK

(2020an egin edota bideratu beharreko gastuak, €tan, zerga oro barne)

OCM neurria Lurralde Guneei hedatzea, itsasbazterreko hiriei izan ezik.
2020ko aurreikuspena: 200 000 €

2019an sustatutako enpresen kopurua: 
10

Ekimen osoa hedatzea, EHE, Pôle Emploi eta UIMMen arteko lankidetzaren esparruan.
EHEren 60 000 €ko parte hartzea, 350 000 €ko aurrekontu orokor batetik

Eko-asmakuntzaren inguruan, gunearen animatzea plantan ezartzea. Mintegian eta tailerrean 
sartzeko baldintzak finkatzea bi eskakizunen inguruan: urraspide sozio edo eko-berritzaile baten 
parte izatea eta, norberaren jardueran, garapen iraunkorra barneratzea.
2020ko aurreikuspena (animazioak): 40 000 €

Lagundutako egitasmoen kopurua 
(haziak, prototipogintza egitasmoak,...), 
eko-asmakuntza edo garapen iraunkorra 
barneratu dutenak: adierazlea eraikitzen 
ari

Industria-Lurralde Programa: 
Eko-asmakuntza eta ekoizpenen bigarren biziari buruzko ekintza bideratzea. Lurraldean egoera-
akta, ordezko ekoizpen hornitzaileen datu-basea, eko-asmakuntzaren egunak antolatzea, 
bakarkako laguntza. 
EHEren 100 000 €ko parte hartzea, 285 000 €ko aurrekontu orokor batetik

Zero Xahuketa erronkan parte hartze 
duten enpresen kopurua, eko-
asmakuntzaren egunean parte 
hartzaileen kopurua, eko-asmakuntza
urraspide batean engaiatutako enpresen 
kopurua, EIT urraspide batean 
engaiatutako enpresen kopurua: 2020ko 
adierazleak

“Zero Xahuketa” erronka antolatzea eta animatzea hondakinen murrizketarako egitasmo 
adierazgarriak ekartzen dituzten enpresak bultzatzeko eta laguntzeko. Lurraldearen mailan, 
industria-hondakinen kartografia bat marraztea, Ipar Euskal Herrian ekonomia zirkularra 
garatzeko xedearekin, eta aterabide eko-arduratsuak zerrendatzea. 
EHEren 100 000 €ko parte hartzea, 215 000 €ko aurrekontu orokor batetik

Berrikuntza egitasmo deialdia segitzea, garapen iraunkorrari lotutako irizpideak sartuz.
2020an esleitu beharreko diru laguntzen aurreikuspena: 200 000 €

Egitasmo deialdiaren iraunkortasun 
irizpideak sartu dituzten egitasmo 
hautagaien kopurua: adierazlea 
eraikitzen ari

Industria-Lurraldea segitzea eta gidatzea: industrialariak, EHE, Akitania Berria Eskualdea, Estatua 
eta bere eragileak (Pôle Emploi, BPI, Banque des Territoires, Business France), UIMM, ESTIA
ingeniari-ikastetxea, Compositadour, Baiona Ipar Euskal Herriko MIG biltzen dituen egitasmo 
batzordea. Industrialariendako gaien araberako laguntza programa desberdinak plantan ezartzea, 
eta industrialariei baita publiko zabalari ere zuzendutako plataforma numeriko bat gauzatzea, 
informazioak trukatzeko. Ipar Euskal Herriko industrialarien elkartea osatzea: EHEk gobernantzan 
parte hartuko du eta animatzeari sostengua ekarriko dio.
EHEren 164 000 €ko parte hartzea, 238 000 €ko aurrekontu orokor batetik

Urraspidean parte hartzen duten 
enpresen kopurua: 70
2019an tailerren kopurua: 9
2019an egitasmo batzordeen kopurua: 7
2019an osokoen kopurua: 2
Tokiko industrialarien topaketak eta 
bisiten kopurua, industrialarien 
elkartean kide diren enpresen kopurua: 
2020ko adierazleak

Tailer parte hartzaileak bideratzea Bide Orriaren edukiaren gainean ari diren lantalde tailerrekin. 
Trello lankidetzako plataforma numerikoa esku uztea eragileen parte hartzeak eta oharrak 
biltzeko.

2019an Ozeano urraspidean parte hartu 
duten egituren kopurua: 50
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KAPITULUA LABORANTZA, HAZKURRIA, ARRANTZA

Aipatzen d(ir)en 
politika publikoa(k) Laborantza, Hazkurria, Arrantza

Aipatzen d(ir)en 
batzordea(k) Laborantza / Mendialdea

2019an, politika 
publikoa ari zen:

Definitzen Gauzatzen Balioztatzen edo berriz adierazten

X

GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

JOMUGAK

POLITIKA PUBLIKOAREN ERAGINA 
JOMUGEN GAINEAN 2019: EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA

Politika publikoaren 
helburuak/norabideak, ondokoak 
bideratzen laguntzen dituztenak:

(2019an egindako edota bideratutako gastuak, €tan, zerga oro barne)

Klima aldaketaren 
aurkako borroka

Ingurumenean kalte mendreneko 
laborantza arduratsu bat bultzatzea

Zuzenki balioztatzeko esne saila laguntzea, GAOrik gabe, abeltzainen arteko 
elkartasuneko urraspide kolektibo batean (ikerketa baten bideratzeari sostengua). 
Esleitutako diru laguntza: 14 056 €

Ur gutxi dastatzen duen arrain hazkuntza mota berri baten garatzeari sostengua, 
hondakinak balioztatzeko bidea emanez, eta mikrozentral hidrauliko bat plantan ezartzea 
(%100etan aurreikusitako autokontsumoa).
Esleitutako diru laguntza: 15 724 €

Bioaniztasuna 
zaintzea, 
ingurumenak eta 
baliabideak babestea

Laborantza arduratsu bat 
bultzatzea, tokiko ondarearen 
bioaniztasuna, dibertsifikazioa eta 
berreskuratzea lagunduz

Tokiko arrazen edo laborantzen garapena edo mantentzea laguntzea, ondoko sailak 
sustatuz: erle beltza, gaztainondoak, bio hazkuntzako kintoa xerria, manex ardia...
2019an egina (ekarritako laguntzen kopuru orokorra): 148 700 €

Espezie zaharrak edo espezie berriak berriz sarrarazteari laguntza eta sostengua, 
besteak beste eskuzuria, gari zaharrak, artoa, espelta txikia, bio eran, te landareak, 
boilurra...
2019an egina (ekarritako laguntza kopuru orokorra): 49 701 €

Gizakien loratzea Laborarien eta abeltzainen lan 
baldintzen eta irabazien 
hobekuntza bultzatzea

Artzaintza sustatzea: Baigorri eta Ezterenzubin esperimentazioak artalde konektatuak 
plantan ezartzeko, kabalak hobeki segitzea ahalbidetzeko, abeltzainen lan baldintzak 
hobetzea, haien garraioak txikitzea baita erregai kontsumoa ere.
2019an egina (ekarritako laguntzen kopuru orokorra):  2 108 €

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen arteko eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna

Lurralde osoan laborantza 
jardueren mantentzea bultzatzea

Ipar Euskal Herrian, baserri txikien mantentzeari lotutako erronkei buruzko ikerketa bat 
abiatzea: sozial, ekonomiko, ingurumen-eraginak perspektiban ezartzea, lurralde 
antolaketari dagokionez. Baserri horien behar bereziak identifikatzea, elkargoak behar 
horiei dagokien laguntza egokitzeko gisan. Montpellierko INRArekin lankidetzan 
eramandako ikerketa.
EHEren 6 366 €ko parte hartzea, 15 915 €ko zenbateko orokor batetik

Laborantza mintegi eta inkubagailu bat gauzatzea, baita laborantza saio-guneak ere, 
belaunaldi berriak laborantza jarduerak berriz hartzera edo sortzera bultzatzeko. Trebatu 
elkartearekin lankidetzan. 
2019an egina: 32 000 €

Ekoizpen eta 
kontsumo molde 
arduratsuei 
jarraikitzen zaizkien 
garapen dinamikak

Laborantza jardueren eraldaketak 
bultzatzea, aribide arduratsuagoak 
hobetsiz

Bio-bihurketa laguntzea, zuzenki eta eragileei ekarritako laguntzaren bidez (BLE, Kintoa 
Xerri saila, Irulegiko Arnoen Sindikatua...).
2019an egina: 95 300 € 

Biologiko eta biodinamia-laborantzan esperimentazioak laguntzea (mahastiak, 
abeltzaina, baratzezaintza...). 2019an abiatua: 19 000 €

Ekonomia zirkularreko urraspideak laguntzea: artzaintzako koekoizpenak balioztatzea 
(artilea). Esperimentazio desberdinak aribidean: artilea gelaren balioztatzea, konpost-
egiteko. Esleitutako diru laguntza: 42 845 € 

Zirkuitu motzeko hazkurri eskaintza egituratzea, merkaturatze kolektibo egitasmoak 
bideratzearen bidez. APFPBek janari saltegi bio eta baserrikoa sor dezan diru laguntza 
(Donibane Garazi - EZTIKA).
2019an egina: 12 000 €

“Sail berriak”, “baserri esperimentalak” eta “ekoizpen berriak” egitasmo deialdiak: esku 
hartze araudietan, garapen iraunkorreko irizpideak sartzea, ingurumen-erronkak 
kontuan hartzea barne, lurraldeari egokitutako ekoizpenen bidez, klima aldaketei 
egokituak direlarik eta ura, bioaniztasuna, lurren kalitatea, energia-berriztagarriak 
zaintzen dituzten ekoizpen motak bultzatzen dituztelarik.

2020: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA JARRAIPEN-ADIERAZLEAK

(2020an egin edota bideratu beharreko gastuak, €tan, zerga oro barne)

Ikerketa bideratzen segitzea. Enpresa parte hartzaileen kopurua: 71 etxalde dira 
elkartekide

Inbestimenduak bideratzen segitzea.

Laguntzen segitzea, egitasmoa edo sailaren egituraketaren aitzinamendu egoeraren arabera. Aipatzen diren etxaldeen kopurua: 250 gutxi gorabehera

Laguntzen segitzea, egitasmoa edo sailaren egituraketaren aitzinamendu egoeraren arabera. Aipatzen diren etxaldeen kopurua: 9

Esperimentazioak bideratzen segitzea.

Ikerketa segitzea:

Neurria segitzea. Saio-gune bat kudeatzea, bikote gazte batentzat, hazkuntzan eta gasna-
eraldaketan, Etxebarren.
2020ko aurreikuspena: 32 000 €

Neurria segitzea.
2020ko aurreikuspena: 95 300 €

Bio hazkuntzara 51 bihurketa eta 8 instalatze 2018an

Esperimentazioak bideratzen segitzea.

Esperimentazioak bideratzen segitzea.

APFPBen egitasmoari sostengua segitzea.
2020ko aurreikuspena: 12 000 €

2019an sustatutako egituren kopurua, 3 egitasmo 
deialdiaren esparruan: 19 etxalde eta sozietate
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KAPITULUA TURISMOA

Aipatzen d(ir)en 
politika publikoa(k) Turismoa

Aipatzen d(ir)en 
batzordea(k) Turismoa

2019an, politika publikoa aribidean zen:
Definizioa? Gauzatzea? Balioztatzea edo  berriz adieraztea?

X X

GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

JOMUGAK

POLITIKA PUBLIKOAREN ERAGINA 
JOMUGEN GAINEAN

2019: EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA

Politika publikoaren 
helburuak/norabideak, ondokoak 
bideratzen laguntzen dituztenak:

(2019an egindako edota bideratutako gastuak, €tan, zerga oro barne)

Bioaniztasuna 
zaintzea,
ingurumenak eta 
baliabideak babestea

Bioaniztasuna eta ingurumenak 
zaintzeko erronkak kontuan hartzea 
erraztea turismo-jarduera 
proposamenetan

Ipar Euskal Herriko Ibilketa Tokiko Plana egiaztatzea bere 1. bertsioan (95 ibilbide). Ipar 
Euskal Herriko bideak indartzeko lana, herriekin lankidetza hertsian.
2018 eta 2019an egina: Obragintzari Laguntza 

Mendialde guneetan, izadia eta 
gizaki-jardueren errespetatuari 
sentsibilizatzea (erabilpen 
anitzetakoa) 

Baigura mendigunean, udako animazioen programa artzaintzari eta mendian ukan 
behar diren jokabide egokiei sentsibilizatzeko: ibilaldia artzain batekin ostiral goizean, 
“Baigura, Mendi bizia” eguna 2016ko uztailaren 6an Ipar Euskal Herriko CPIE eta 
Laborantza Lur Elkarteekin lankidetzan (izadi- eta ondare-ibilaldia, baserriko bazkaria, 
artzaintzari buruzko animazioak, ipuinak). 2019an egina: 700 € 

Gizakien loratzea Ibilketa erraza eta erakargarria 
bihurtzea 

2017-2022 Ipar Euskal Herriko ibilketa eskema estrategikoa onartzea: 23 ekintza orri, 
herritarrek zein pasaiako jendeek ibilketan aritzeko bidea ukan dezaten (oinezkoak, 
bizikleta, zaldizkoak) lurralde osoan. Eskema hau izanen da Ibilketa Tokiko Planaren 
oinarria.
2019an egina (dokumentuaren sortzea, argitaratzea eta inprimatzea):  11 636 €

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen arteko eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna

Ahalmen urriko jendeei izadiaren 
erdi-erdiko jardueretan aritzeko 
ahalbidea garatzea

Ekoizpen eta 
kontsumo molde 
arduratsuei 
jarraikitzen zaizkien 
garapen dinamikak

Turismoko profesionalak jokabide 
arduratsuagoak garatzera 
bultzatzea eta laguntzea

Enpresako higiezinerako laguntza araudia hedatzea (2018-2019-2020) - Turismo atala.
Helburua: lurraldeko ekoturismo-jarrera garatzea ostatatze ekologikoak eta 
berriztatzaileak sustatuz (eraikuntzarako ekai ekologikoak erabiltzea, EnR ekipamenduak 
plantan ezartzea, enpresaren kudeaketa iraunkorra optimizatzea - energia, ura, 
hondakinak, mantentze lanak, ekoizpenen hautu integratua, tokiko hornitzaileei dei 
egitea, bezeria ingurumenari sentsibilizatzea). 
2019an egina: EHEk 2 egitasmotan parte hartu du 22 288 €taraino 

Biztanle, tokiko 
hautetsi, tokiko 
eragile, elkargoko 
zerbitzuetako langile 
eta besteen parte 
hartzea.

Hautetsiak, partaideak, turismoko 
profesionalak, elkarteak eta 
biztanleak Ipar Euskal Herriko 
turismoari buruzko gogoetan parte 
harrarazi

2020-2026 Turismo Eskema apailatzea: hitzaldi prospektibak antolatzea, hautetsiak, 
turismoko sozio-profesionalak eta gizarte zibileko ordezkariak elkartuz, bi lan egunetan 
antolatua, horietariko bat (abenduaren 4a) Turismo iraunkorrari buruz (mugikortasuna, 
ekoturismoa). 2019an egina: 10 000 €

Saran, Lizarrieta mendatearen antolaketarako urraspide parte hartzailea eta 
ekoturismo eskaintza bat sortzea: joan-etorri turistikoak orekatzea (sasoien arabera zein 
mendi-itsasbazter loturaren arabera), publiko ahal bezain zabalari irekitako turismo 
iraunkor eta berritzaile eskaintza berria plantan ezartzea (nagusiki hurbileko herritarrei), 
gunea zaintzea. Jendetza, profesionalak eta ingurumen-elkarteekin hitzartutako 
urraspidea, mugaz bi aldeetan.
2019an egina (ikerketak, merkatuen apailatzea, turismo eskaintza sortzea): 43 000€ 

2019an, politika 
publikoa ari zen:

Definitzen Gauzatzen Balioztatzen edo berriz adierazten

X X

2020: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA JARRAIPEN-ADIERAZLEAK

(2020an egin edota bideratu beharreko gastuak, €tan, zerga oro barne)

Eragileekin hitzartuta, natural-ondare historikoa aitzinera ekartzen dituzten ibilbide berri batzuk sortzea.
2020ko aurreikuspena: 50 000 €

Komunikazio tresnak sortzea (numerikoak eta paperezkoak) eta mendian eta ibilketan, jokabide egokiak 
sustatzea. 2020ko aurreikuspena: 100 000 €

Izadi-ondarea aitzinera ezartzen duten 
ibilbide berrien kopurua: 2020ko 
adierazlea

Animazioen programa segitzea Baigura mendigunean.
2020ko aurreikuspena: 700 €

2019an, “Baigura Mendi bizia” egunean 
parte hartzaileen kopurua: 250

2020tik goiti, eskema estrategiakoa hedatzea. 2020an abiatzeko ekintzak: urritasun / egokitutako bidexka sare 
bat sortzea (Federazioak, Departamendua, AADTekin lankidetzan), izadi erdi-erdiko kirol-ekitaldiak koordinatzea 
eta kalifikatzea. 

Elbarrituen arteko kirolerako edo kirola egokitarako bidexka sare bat sortzea: jadanik diren bideak edo 
etorkizunekoak erabiltzaile elbarrituak errezibitzeko xedearekin egokitzea, 64 Departamendua eta kirol-
egokitarako edo elbarrituen arteko kiroleko federazioekin lankidetzan.
2020ko aurreikuspena: 10 000 €

Egokitutako bideen kopurua: 2020ko 
adierazlea

Neurria azkartzea.
2020ko aurreikuspena: 125 000 €

2019an sustatutako ostatatze 
ekologikoen kopurua: 2

Izadi erdi-erdiko kirol-ekitaldiak koordinatzea eta kalifikatzea: ekitaldien kalifikatzea “ekitaldi eko-arduratsua” 
araudi baten bidez, sasoiz kanpo ondorio ekonomikoak dituzten ekitaldiak edota jokabide berriak balioztatzen 
dituztenak sustatzea, Ipar Euskal Herriko Ibilketa Helmugarako ekitaldi erakargarriak laguntzea.
2020ko aurreikuspena: 2 000 €

Kalifikatutako izadi erdi-erdiko kirol-
ekitaldien kopurua: 2020ko adierazlea

Hitzartze urraspidea segitzea eskema bideratzeko xedearekin: tailer prospektiboak antolatzea.
2020ko aurreikuspena: 8 100 €

Parte hartzaileen kopurua: 70

Lizarrietako mendatea: Ibilketa bidexkak antolatzea eta gunearen ezagutza historikoa eta ondarezkoa 
laguntzeko aplikazio numeriko bat gauzatzea.

Turismo-eskaintza eta lurraldeko tokiko eragileekin eta mendatean inplikatutako elkarteekin koeraikitako taulak 
sortzea.
2020ko aurreikuspena:  484 000 € (CP)
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KAPITULUA ELKARTASUNA ETA IPAR EUSKAL HERRIKO GIZARTE EKINTZARAKO 
HERRIARTEKO ZENTROAK

Aipatzen d(ir)en 
politika publikoa(k) Gizarte kohesioa

Aipatzen d(ir)en 
batzordea(k)

Biztanleriari zuzendutako zerbitzuak

2019an, politika publikoa aribidean zen:
Definizioa? Gauzatzea? Balioztatzea edo  berriz adieraztea?

X X

GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

JOMUGAK

POLITIKA PUBLIKOAREN ERAGINA 
JOMUGEN GAINEAN

2019: EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA

Politika publikoaren 
helburuak/norabideak, ondokoak 
bideratzen laguntzen dituztenak:

(2019an egindako edota bideratutako gastuak, €tan, zerga oro barne)

Gizakien loratzea Haurtzaro txikiaren arloko 
profesionalen arteko koordinaketa 
erraztea, gurasoei beren haurra 
ahal bezain ongi errezibitua izan 
dadin proposatzeko xedearekin.

Ipar Euskal Herri osoan, lurraldean diren haur txikien harrera egituren animatzeko ardura 
duten koordinatzaileak plantan ezartzea (elkar-ezagutzak, jokabide egokiak partekatzea, 
gaitasunen jabekuntza...).

Elkargoko ama eskoletan, ingurumen-osasuna egitasmo bat abiatzea, Eskualdeko Osasun 
Agentziarekin lankidetzan: 2019-2020an, profesional batek 6 ama eskola laguntzea 
(Arrangoitze, Kanbo, Mugerre, Urketa, Bidaxune eta Alozeko ama eskolak). Garbiketa, 
garbitasun produktuak, altzariak, baxerak eta jostailuen... diagnostikoa. 

Denei sendabideak eta osasun 
arloko argibideetarako irispidea 
bermatzea.

Gizarte ekintzarako herriarteko 
zentroko (GEHZ) langileen 
baldintzak hobetzea EHEko ekintza 
sozialaren politikari indarra 
emateko. 

Harmonizazio sozial baterako proposamena apailatzea, sindika-egiturekin hitzarturik, 3 
atalen gainean: ezegonkortasuna saihestea (langileak tituludun egitea, ordu osagarriak 
ordu finkoak bihurtzea), RIFSEEP (gehien ordezkatuak diren langile kategoriak bereziki 
agerian ezarriz, eta tentsioan diren lanbideak: etxeko laguntzaileak, bizi-laguntzaileak), 
gizarte ekintza (enplegatzailearen parte hartzea aurreikuspen eta mutualitate gerizan, 
Ipar Euskal Herriko Gizarte Obren Batzordearen kide izatea...). 

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen arteko eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna

Ipar Euskal Herriko GEHZeko etxeko 
laguntza zerbitzua oinarri 
berdinetan hedatzea 

Etxeko laguntza zerbitzua harmonizatzea Zuberoko, Bidaxuneko Lurraldeko eta Garazi 
Baigorriko 3 adarretan. Araudi desberdinak bateratzea (Ordainparteen dokumentu 
bakarra, hartzaileei eta langileei proposatutako araudiak).

Hazkurri ezegonkorraren aurka 
borrokatzea

Eraikin berri bat eraikitzea Mousserolleseko burdinola zaharren lekuan, Ipar Euskal 
Herriko Hazkurri Bankuaren harrerarako. 
Ekimenaren gastu orokorra: 2 590 000 €

Iheslarien aldera, elkartasuna 
erakustea

Baionan iheslariendako aldi baterako harrera-gune baten kudeaketa, Pausa harrera-
gunea: migratzen ari den pertsona oro errezibitzea 3 eguneko egonaldi baten epean, 
iheslariaren egitasmoaren eta ahalbideen arabera. Bere egonaldiaren denboran, 
iheslariak ostatatua, sendatua izateko eta jateko aukera izanen du. 
2019an egina: 700 000 €

Ekoizpen eta 
kontsumo molde 
arduratsuei 
jarraikitzen zaizkien 
garapen dinamikak

Jokabide eko-arduratsuak garatzea.

Biztanle, tokiko 
hautetsi, tokiko 
eragile, elkargoko 
zerbitzuetako langile 
eta besteen parte 
hartzea.

GEHZeko harmonizatze sozialaren 
lana bideratzeko elkarrizketa 
soziala abiatzea

Lantalde parekide bat sortzea harmonizatze sozialaren edukiari buruz hitzarmen bat 
eraikitzeko, langileen ezegonkortasun egoera saihesteko eta lansari eta gizarte abantailak 
emendatzeko. 

GEHZeko gobernantza animatzea Lantaldeak sortzea GEHZeko borondatezko administratzaileen parte hartzearekin. 
Aipatutako gaiak: GB, araudia, ezegonkortasunen behaketa, apairu banaketa.

2019an, politika 
publikoa ari zen:

Definitzen Gauzatzen Balioztatzen edo berriz adierazten

X

2020: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA JARRAIPEN-ADIERAZLEAK

(2020an egin edota bideratu beharreko gastuak, €tan, zerga oro barne)

Lurraldeetan animatzen segitzea.

Egitasmoa segitzea: lagundutako ama eskola bakoitz, ekintza plan bat apailatzeko elkarlana. Lurraldeko haurtzaro 
txikiaren arloko profesionalei jokabide egokiak hedatzea.

Ipar Euskal Herriko osasun Tokiko Kontratu bat apailatzea, Eskualdeko Osasun Agentziarekin lankidetzan.

Lurraldean osasun profesionalen sarea hedatzen segitzea: Donapaleuko diziplina anitzeko Osasun Etxearen 
apailatzeko ikerketak abiatzea.

2020ko harmonizazioa burutzea. Tituludun egin daitezkeen langileen 
kopurua: 126

GEHZek Zuberoko Etxeko Arten Elkartearen hornitzaile eta mandatari zerbitzuak sarraraztea. Egindako orduen araberako etxeko 
laguntzaile zerbitzua emendatzea 2018 
eta 2019 artean: %12,5

Hazkurri Bankua lokale berrietan jartzea. Hazkurri Bankuak 2019an banatu dituen 
apairuen urteko kopurua: 
1 900 000

Baserrrialdean janari saltegi ibiltari baten bideragarritasuna ikertzea, hartzaile batzuen mugikortasun zailtasunak 
gainditzea ahalbidetzeko. 

Pausa harrera-gunearen kudeaketa segitzea lehen urte erdian, EHEko gobernu berria ukan arte. 2019an errezibitutako iheslarien 
kopurua: 11 000 

Apairu banaketa zerbitzua: Gogoeta 2020an aurreikusia, hornitzaile merkatuen berriztapenaren esparruan, tokiko 
eta kalitatezko ekoizpenen hornitzeari dagokionez.

Lan denbora, lanaldiak eta heziketari buruzko elkarrizketa soziala segitzea.

Animatzen segitzea.
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KAPITULUA KIROL-, KULTURA- ETA BIZTANLERIAREN ZERBITZUKO 
EKIPAMENDUAK

Aipatzen d(ir)en 
politika publikoa(k)

Kirol-, kultura- eta biztanleriaren zerbitzuko ekipamenduak

Aipatzen d(ir)en 
batzordea(k)

Biztanleriari zuzendutako zerbitzuak

2019an, politika publikoa aribidean zen:
Definizioa? Gauzatzea? Balioztatzea edo  berriz adieraztea?

X X

GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

JOMUGAK

POLITIKA PUBLIKOAREN ERAGINA 
JOMUGEN GAINEAN 2019: EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA

Politika publikoaren 
helburuak/norabideak, 
ondokoak bideratzen 
laguntzen dituztenak:

(2019an egindako edota bideratutako gastuak, €tan, zerga oro barne)

Klima aldaketaren 
aurkako borroka

Ekipamenduen kontsumo 
energetikoa menperatzea, 
energia berriztagarrien 
erabilpena garatzea eta 
bultzatzea

Uztaritze, Maule, Donapaleu eta Donibane Garaziko elkargoko 8 igerilekuen 
energia-ikuskatzea. 
2019an egina: 6 000 € 

2017an Donibane Garaziko igerilekua egur-bero sistemari lotu ondotik, 
2019an, Mauleko igerilekua sistema berdinari lotua izan da.
2019an egina: 8 500 €

Bioaniztasuna 
zaintzea,
ingurumenak eta 
baliabideak babestea

Ekipamenduen ur kontsumoa 
menperatzea 

Gizakien loratzea Denei kalitatezko kirol-
ekipamenduak erabiltzeko 
bidea ematea, ingurumen sano 
batean

Elkargoko langileei beren 
osasunerako kalterik gabeko 
ekoizpenak erabiltzeko bidea 
ematea

8 elkargoko igerilekuen ura tratatzeko, kaltzio hipokloritoaren erabilpena 
harmonizatzea, kloro likidoa baino kalte gutxiagoko ekoizpena baita.

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen arteko eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna

Elbarrituei ekipamenduetarako 
irispide urratsean parte hartzea

Turismo eta Urritasun labela erdiestea (entzumen, adimen, motor- edo 
ikusmen ezgaitasunak dituzten lagunak errezibitzea) Donibane Garazi eta 
Mauleko igerilekuetan.

Lurraldean harmonizatutako 
kirol-ekipamenduak 
erabiltzeko eskaintza 
proposatzea

Ekipamenduak erabiltzeko prezioak harmonizatzea: bi prezio taula, 
ekipamendu motaren arabera, hemendik aitzina elkargoko 8 igerilekuetan 
indarrean.

Ekoizpen eta 
kontsumo molde 
arduratsuei 
jarraikitzen zaizkien 
garapen dinamikak

Ekipamenduen erabileran, 
jokabide arduratsuak garatzea

Elkargoko 8 igerilekuetan, hondakin diagnostiko bat burutzea.

Uztaritzeko igerilekuan, euskoz ordaintzeko sistema plantan ezartzea.

Biztanle, tokiko 
hautetsi, tokiko 
eragile, elkargoko 
zerbitzuetako langile 
eta besteen parte 
hartzea.

Lurraldean banatutako kirol-
ekipamenduei buruzko 
gogoetan, erabiltzaileak 
partzuer egin

2019an, politika 
publikoa ari zen:

Definitzen Gauzatzen Balioztatzen edo berriz adierazten

X

2020: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA JARRAIPEN-ADIERAZLEAK

(2020an egin edota bideratu beharreko gastuak, €tan, zerga oro barne)

2020an, “Buildsense” programa hedatzea igerilekuen energia-kontsumoa murrizteko.
2020ko aurreikuspena: 15 000 €

Energia-kontsumoak: 2020ko 
adierazlea

Ur baliabidea zaintzea: Uztaritze, Maule, Donapaleu eta Donibane Garaziko igerilekuetan, 
“Buildsense” programa hedatzea, igerilekuen ur kontsumoa hobeki menperatzeko, kasik denbora 
errealean ur isurien detekzioari esker.

Ur-kontsumoa: 2020ko adierazlea

Elkargoko Igerileku Plana apailatzea: ekipamenduen diagnostikoa, jendetzaren beharrak biltzea eta 
aztertzea erabilera desberdinen bitartez (eskolak, klubak, kirol-osasuna), aitzinetik identifikatutako 
beharrei erantzuteko norabide gertakizun desberdinak zehaztea.
2020ko aurreikuspena (kanpoko zerbitzua): 50 000€

Airearen kalitatea: Uztaritzeko igerileku estaliaren airearen tratamendu sistema berriz hartzea, 
barneko airearen kalitatea hobetzeko.
2020ko aurreikuspena: 125 000 €

Donapaleuko igerilekuari dagokionez, Turismo eta Urritasun labela eskatzea. 2019an, Turismo eta Urritasun 
labela zuten ekipamenduen 
kopurua: 2

Hondakinen bereizketa selektiboa ezartzea/azkartzea. Igerilekuak kobratu dituen 
euskoen kopurua: 2020ko 
adierazlea

Igerileku Plana: erabiltzaileen hitzartze erak zehaztea eta hitzartze hau burutzea. Familien aldean 
inkestak bideratzea, beharrak eta igurikapenak hobeki identifikatzeko.

Burututako hitzartze baliabide 
desberdinetan parte hartu duten 
jendeen kopurua: 2020ko 
adierazlea
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KAPITULUA LANKIDETZAK ETA KULTURA-EKIPAMENDUAK

Aipatzen d(ir)en 
politika publikoa(k)

Kultura-lankidetzak

Aipatzen d(ir)en 
batzordea(k)

Kultura Batzordea

2019an, politika publikoa aribidean zen:
Definizioa? Gauzatzea? Balioztatzea edo  berriz adieraztea?

X X

GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

JOMUGAK

POLITIKA PUBLIKOAREN ERAGINA 
JOMUGEN GAINEAN

2019: EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA

Politika publikoaren 
helburuak/norabideak, 
ondokoak bideratzen 
laguntzen dituztenak:

(2019an egindako edota bideratutako gastuak, €tan, zerga oro barne)

Klima aldaketaren 
aurkako borroka

Kultura-ekipamenduen 
energia-kontsumoa 
menperatzea

Kontsumoen jarraipena, energia gutxiago gastatzen duten tresnak 
erostea/berritzea (argigailuak, kontsolak eta beste).
2019an egina: 20 000 €

Gizakien loratzea Kalitatezko irakaskuntza 
artistiko baten garapena 
sustatzea

Lurraldeko irakaskuntza artistikoko ikastetxeei sostengua segitzea:
Maurice Ravel kontserbatorioa (2019ko urtarrilaren 1ean elkargo-konpainia 
gisan pasatzea), Amikuzeko musika eskola, lurraldeko 6 elkarte-eskola.
2019an egina: 561 000 €

Hazkuntza artistiko eta kultura-
bitartekaritza ekintzak garatzea

Eskolei zuzendutako kultura-ekintzen programa (irakasle eta ikasle), 
Kultura Bidean programako ikuskizunekin loturan: irakasleen heziketa, 
maleta pedagogikoak, filo-hitzaldiak ikasgelan, artista batekin harremana, 
hazkuntza artistiko eta kulturaleko egitasmoak...
2019an egina: 900 000 €

Sorkuntza artistikoa sustatzea Hameka, Karrikako Arteen Fabrikak antolatutako konpainien egoitzak 
segitzea. Hazkuntza artistiko eta kulturaleko egitasmoak ikastetxe 
desberdinetan edo harrera eta arta bereziko etxeetan. Lurraldeko biztanle 
eta artisten arteko topaketak, artistek ekartzen duten egitasmoen 
sorkuntzaren inguruan: Galindo konpainia Hiriburun, Le Petit Théâtre de 
Pain Donibane Lohizunen, Elirale konpainia Gabadin, ...
2019an egina: 400 000 €

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen arteko eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna

Lurralde oso-osoan, 
kulturarako irispidea erraztea

Bigarren aldikotz, haurrari, gazteriari eta nerabezaroari zuzendutako 
Kultura Bidean ikuskizun biziaren arloko kultura-ekintza plana hedatzea.
Ipar Euskal Herri osoan programatzea, biztanleetatik ahal bezain hurbil eta 
mota oroko geletan (kulturetxeak, herriko gelak eta erabilera anitzetakoak).

Publiko “gazteari”, kultura-
ekintzatik “eragotziak edo 
urrunduak” direnei
lehentasuna ematea

Ikuskizunak denei zabaltzeko xedearekiko prezioen politika segitzea: 
abantailazko prezioak mantentzea langabezian direnentzat, gazteentzat 
(12-18 urte), ikasleentzat, RSA hartzaileentzat.

Ekoizpen eta 
kontsumo molde 
arduratsuei 
jarraikitzen zaizkien 
garapen dinamikak

Kultura-ekitaldi eko-
arduratsuen antolaketa 
hedatzea eta sustatzea

Hameka eta Art-Enfance-Jeunesse konpainietan, Eusko ordainketa plantan 
ezartzea, txartelak Ipar Euskal Herriko tokiko diruz erostea ahalbidetzeko.

Biztanle, tokiko 
hautetsi, tokiko 
eragile, elkargoko 
zerbitzuetako langile 
eta besteen parte 
hartzea.

EHEko kultura-egitasmoen 
inguruan, eragileak 
mobilizatzea

2019an, politika 
publikoa ari zen:

Definitzen Gauzatzen Balioztatzen edo berriz adierazten

X

2020: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA JARRAIPEN-ADIERAZLEAK

(2020an egin edota bideratu beharreko gastuak, €tan, zerga oro barne)

EHEko kultura-ekipamenduen eskema apailatzea lurraldeko kultura-antolaketa optimizatzeko 
gisan. Bururatzean igurikatutako ondorioak: kultura-ekintzaren banaketa hobea eta horren 
ondorioz publikoaren bidaia luzeak txikitzea, bidaia laburren emendatzea, eta beraz berriztagarri 
ez diren baliabide irabaziak. 

Ekintzaren jarraikitasuna.
2020ko aurreikuspena: 691 000 €

2020an segitzea eta Hameka Fabrikarekin ekintzen bateraketa areagotzea.
2020ko aurreikuspena: 600 000 €

2020an segitzea eta Kultura Bidearekin ekintzen bateraketa areagotzea.
2020ko aurreikuspena: 400 000 €

2018-2019ko denboraldian, 
hazkuntza artistiko eta 
kulturaleko egitasmoen kopurua: 
24

Ekintzaren jarraikitasuna.

Ekintzaren jarraikitasuna.

Ekintzaren jarraikitasuna. Kultura konpainiek kobratu 
dituzten euskoen kopurua: 
adierazlea eraikitzekoa

Kulturaren tailerrak antolatzea: kultura-eragileekin, hautetsiekin eta erakunde partaideekin 
topaketak, eskumenei buruz eta EHEko gaurko kultura-egitasmoari buruz mintzatzeko eta ondoko 
urteetako erronken inguruan eztabaidatzeko.
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KAPITULUA HIZKUNTZA-POLITIKAK

Aipatzen d(ir)en politika 
publikoa(k)

Euskararen aldeko hizkuntza-politika, okzitaniera-gaskoiaren aldeko hizkuntza- eta kultura-
politika

Aipatzen d(ir)en 
batzordea(k) Hizkuntza-politikak eta kultura-lankidetzak

2019an, politika publikoa aribidean zen:
Definizioa? Gauzatzea? Balioztatzea edo  berriz adieraztea?

X X

GARAPEN IRAUNKORRAREN 
JOMUGAK

POLITIKA PUBLIKOAREN 
ERAGINA JOMUGEN GAINEAN 2019: EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA

Politika publikoaren 
helburuak/norabideak, 

ondokoak bideratzen laguntzen 
dituztenak:

(2019an egindako edota bideratutako gastuak, €tan, zerga oro barne)

Gizakien loratzea Euskaraz eta okzitaniera-
gaskoiz zerbitzu publikoen eta 
publikoei zuzendutakoen 
egituraketa laguntzea

Ama eskolak: elebidun eta euskarazko harrera eskaintza bat plantan ezartzea LEHA
baliabidearen esparruan labelizatzeko xedearekin (Lehen haurtzaroaren euskarazko 
harrera). Okzitaniera-gaskoiko kulturari eta hizkuntzari sentsibilizazio ekintzak 
gauzatzea.
2019an egina/abiatua: 52 000 €

Aisialdi zentroak: Euskarazko hizkuntza ereduak sortzea (elebidun edo euskarazko 
harrera eta animazioak), labelizazio baliabide bat sortzea. Okzitaniera-gaskoiko 
kulturari eta hizkuntzari sentsibilizazio ekintzak gauzatzea.
2019an egina/abiatua: 15 000 €

Herriak: elebidun zerbitzuen egituraketarako aitzinamendu kontratuen esparruan 
laguntzea. “Euskara” zerbitzu bat abiatzeko eta garatzeko laguntza sortzea, 
itzulpenari, bide izenetan eleaniztasuna sartzeari eta herriko seinaletikari sostengua. 
2019an egina/abiatua: 102 790 €

Hirigune Elkargoa: langileei zuzendutako euskarazko heziketa plana berrirekitzea; 
zerbitzuen hizkuntza-politiken eleaniztasuna sartzeko ingeniaritza sustatzea. 2019an, 
eredu gisa: Maule-Sohüta, Amikuze, Kanbo - Itsasuko proxibus, ibilketa tokiko plana, 
elkargoko eraikuntzen seinaletika, eleaniztasunaren jokabide egokien gida, etab. 
2019an egina/abiatua: 125 290 €

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen arteko eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna

Gizarte eta belaunaldien 
arteko harremana azkartzea 
euskara eta okzitaniera-gaskoi 
hizkuntzen transmisioaren eta 
erabileraren inguruan

Elkarteak: “De cap tau monde!” egitasmo deialdia abiatzea Okzitaniera-gaskoiaren 
transmisio eta hedapen ekimenak sustatzeko xedearekin.

Euskararen urtaroa antolatzea, euskararen hamabostaldia: publiko guziei 
zuzendutako programazioa euskaraz, Euskal Elkargoa, herriak eta tokiko elkarteekin 
koeraikiak. 

Martxoan, Kalakaño antolatzea, haurtzaro txikiaren euskarazko hilabetea, lehen 
aldikotz Ipar Euskal Herri osoan. Haurtzaro txikiaren arloko profesionalei, familiei, 
haur gazteei zuzendutako ekitaldiak: hitzaldiak, tailerrak, ikuskizunak...

Euskararen transmisioari sentsibilizatzeko Pack bat guraso gazteei zabaltzea. 

Ekoizpen eta kontsumo 
molde arduratsuei 
jarraikitzen zaizkien 
garapen dinamikak

Elkarte eragileak garapen 
iraunkorraren arazoei  
sentsibilizatzea

Garapen iraunkorrari dagozkion irizpideak sartzea (besteak beste eko-keinuak plantan 
ezartzeari buruz) eta gizon eta emazteen arteko parekotasunari dagozkionak “De cap 
tau monde!” egitasmo deialdiaren araudiaren esparruan Okzitaniera-gaskoiaren alde.

Biztanle, tokiko hautetsi, 
tokiko eragile, elkargoko 
zerbitzuetako langile eta 
besteen parte hartzea.

Tokiko eragileak euskararen 
aldeko hizkuntza-politika 
apailatzean eta gauzatzean 
parte harrarazi

2019an abiatutako lana eragile pribatuekin hitzartze baliabide bat sortzeko euskarazko 
hizkuntza-politikaren inguruan, Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseiluaren 
sostenguarekin.

2019an, politika publikoa 
ari zen:

Definitzen Gauzatzen Balioztatzen edo berriz adierazten

X (Okzitaniera-gaskoiari 
dagokionez)

X (euskarari dagokionez)

2020: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA JARRAIPEN-ADIERAZLEAK

(2020an egin edota bideratu beharreko gastuak, €tan, zerga oro barne)

Beste ama eskola batzuendako informazioa, kide bilaka daitezen; ama eskola 
labelizatuen koordinaketa talde bat sortzea eta animatzea, euskarazko harrerari 
dagokion antzea partekatzeko. Okzitaniera-gaskoiko kulturari eta hizkuntzari 
sentsibilizazio ekintzak segitzea. 2020ko aurreikuspena: 56 000€

Ama eskolen kopurua: 24

Euskarazko labelizazio neurria abiatzea eta aisialdi zentro boluntarioak laguntzea. 
Okzitaniera-gaskoiko kulturari eta hizkuntzari sentsibilizazio ekintzak segitzea.
2020ko aurreikuspena: 27000 €

Aisialdi zentroen kopurua: 4

Beste herri batzuendako informazioa, kide bilaka daitezen. Euskarazko erabileraren 
inguruan gertakari bat sortzea Herriko etxeetan, hautetsiei eta herriko langileei 
zuzendua. 
2020ko aurreikuspena: 210 444 €

Lagundutako Herriko Euskara zerbitzuak:  
12; aitzinamendu kontratu izenpetuak: 12; 
itzulpengintzari sostengua: 46 herri 
lagunduak; helbideratzea: 46 herri 
lagunduak

Heziketa plana segitzea eta formatuak diren langileei banakako jarraipena plantan 
ezartzea. Elkargoko zerbitzuei ingeniaritza sostengua garatzea. 
2020ko aurreikuspena: 130 000 €

2019n, euskarazko heziketa segitzen zuten 
langileen kopurua: 44

2020ko egitasmo deialdia ikertzea eta 2021eko egitasmo deialdia abiatzea. Sustatutako egitasmoen kopurua: 2020ko 
adierazlea

Tokiko elkarteekiko eta herriekiko elkarlana azkartzea euskara erabiltzeko Euskaraldia 
mugaz gaindiko ekitaldiaren esparruan (bi urtetarik behin antolatua, Euskararen 
urtaroarekin aldizka).

2019an antolatutako ekitaldien kopurua: 
90
Parte hartzaileen kopurua: 2900

Kalakaño antolatzen segitzea. 2019an antolatutako ekitaldien kopurua: 
40
Parte hartzaileen kopurua: 870

2020an, Packaren hedapena Ipar Euskal Herri osoari zabaltzea. 2019an zabaldutako Packen kopurua: 1300

Egitasmo deialdian, garapen iraunkorra kontuan hartzen segitzea.

2020an segitzeko lana.
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KAPITULUA INGENIARITZA ETA ANTOLAKETA EKINTZAK

Aipatzen d(ir)en 
politika publikoa(k)

Antolaketari, Garapen Ekonomikoa eta Goi mailako irakaskuntzari, ikerketa eta heziketa 
politikoei sostengua

Aipatzen d(ir)en 
batzordea(k) Gaur egun aipatzekorik ez

2019an, politika publikoa aribidean zen:
Definizioa? Gauzatzea? Balioztatzea edo  berriz adieraztea?

X X

GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

JOMUGAK

POLITIKA PUBLIKOAREN ERAGINA 
JOMUGEN GAINEAN 2019: EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA

Politika publikoaren 
helburuak/norabideak, 
ondokoak bideratzen 
laguntzen dituztenak:

(2019an egindako edota bideratutako gastuak, €tan, zerga oro barne)

Klima aldaketaren 
aurkako borroka

Hirigintza egitasmoak 
asmatzea, eraikuntzen energia-
urritasuna eta eraginkortasuna 
xedetzat hartuz

ISALAB eraikuntza bat eraikitzea, ISABTP Eraikuntza eta Obra Publikoko 
ingeniaritza eskolari zuzendua: energia-emaitza helburua emendatzea 
(indarrean den araudi termikoak ahalbidetzen dituen kontsumo gorenen          
-%20) kontsultaren berrabiatzearen ondorioz. 

Bioaniztasuna 
zaintzea,
ingurumenak eta 
baliabideak babestea

Gune naturalak eta hezeak, 
geriza eta atxikitze eremuak 
eta ekologia-pasabideak 
identifikatzea eta zaintzea 
antolaketa eremu guzietan

Larzabaleko jarduera gunea antolatzea: eremuan diren haritz ohargarriak 
zaintzea, atseden-gune bat antolatzeko aukera haritz baten pean.
Eremuaren antolaketarako hiriko ikerketa: 50 000 €
Gune heze baten eremu zehatza finkatzea Larramendia gunean, Aiziritzen:  
15 000 €

Gizakien loratzea Oinarrizko zerbitzuak 
baliatzeko bidea hobetzeko 
ekintzak laguntzea (etxebizitza, 
osasuna...)

Baiona/San Izpirituko Osasun Gunearen gauzatzea abiatzea eta segitzea, 
hogei bat profesional errezibituko dituena, Baionako auzo hau hunkitzen 
duen osasun-desertifikazio arazoari erantzuteko.

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen arteko eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna

Antolaketa egitasmoetan, 
gizarteko aniztasuna azkartzen 
laguntzea

Lurraldeko herri guziei, 
dituzten beharretatik ahal 
bezain hurbil den kalitatezko 
laguntza ekartzea

Hirigune Elkargoko langileei zuzendutako kartografia tresna bat plantan 
ezartzea, lagundutako egitasmoei eta laguntzari buruzko argibideak hobeki 
partekatzeko.

Ekoizpen eta 
kontsumo molde 
arduratsuei 
jarraikitzen zaizkien 
garapen dinamikak

Jarduera ekonomiko guneak 
asmatzeko, burutzeko eta 
kudeatzeko jokabideak 
garatzea (lurra, ura eta energia 
kontsumoa murriztea, 
hondakinen kudeaketa, 
enpresak lekuz aldatzeko 
planak, zerbitzuen 
bateraketa...)

Angelun, Melville Lynch jarduera gunean: bata bestearen ondoan jarritako 
bakarkako 21 tailerrez osatutako eskulangileen herrixka burutzea, zortasun-
eremua eta lurren kontsumoa murrizteko xedearekin, bakarkako 
etxelekuen aldean, %50eko murrizketa ahalbidetzen duelarik.

Chantier Propre® urraspidea plantan ezartzea eraikuntza ekintza batzuen 
galtzarrean.

Biztanle, tokiko 
hautetsi, tokiko 
eragile, elkargoko 
zerbitzuetako langile 
eta besteen parte 
hartzea.

Egitasmoan parte hartzen 
dutenekin hitzartzea garatzea 
(herriak, biztanleak, enpresak) 
asmakuntza urratsetik goiti

Jalday (Donibane Lohizune) eta Joncaux (Hendaia) jarduera guneak 
antolatzea: enpresekin hitzartze bilkura bat antolatzea, gune horien 
berrantolaketari buruzko proposamenen inguruan.

2019an, politika 
publikoei sostengu-
programa ari zen:

Definitzen Gauzatzen Balioztatzen edo berriz adierazten

X

2020: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA JARRAIPEN-ADIERAZLEAK

(2020an egin edota bideratu beharreko gastuak, €tan, zerga oro barne)

Preskripzioa sistematizatzea etorkizuneko ekintzetan goi mailako energia-emaitza eskakizunak 
sartuz.

Goi mailako energia-emaitza 
maila bat barneratu duten 
ekintzen kopurua, erdietsitako 
emaitza maila: adierazleak 
eraikitzen ari

Aiherreko jarduera gunea antolatzea: eremu bazterreko baso lerroa mantentzea eta zuhaitzen 
erro-alorra zaintzeko behar den urruntasun tartea plantan ezartzea.
Aurrekontua zehaztekoa

Eremu ohargarrien zaintza 
barneratzen dituzten ekintzen 
kopurua: adierazlea eraikitzen ari

Elkargoko ekintzak ikertzea eta abiatzea hiri-barne edo hiri-auzo batzuen birkalifikatzeko (L’Encan 
Ziburun, La Lèbe Bokalen, etab.).

Biremont ekintzaren gauzatzea abiatzea Bokalen: %100ean sozialak diren 110 etxebizitza 
eraikitzea.

Herriei zuzendutako sostenguaren ibilera azkartzea eta laguntza segitzea. EHEk lagundu dituen herriko 
egitasmoen kopurua: 
2017: 26
2018: 26
2019: 31

“Eskulangileen herrixka” urraspidea segitzea: herrixka egitasmoak ikertzea, besteak beste 
Milafrangako Duboscoa eremuan, Urruñako Berroueta eremuan.

Eskulangileen herrixkaren 
galtzarrean garatutako metro 
karratuen kopurua estimatzea: 
adierazlea eraikitzen ari

Obraleku garbiei dagokienez, eskakizunen jarraikitasuna hobetzea: Enpresen Kontsulta 
Txostenean, eskakizun sistematikoa izanen da plantan ezartzeko aitzinamendu bide bat.

Chantier Propre® urraspidea 
barneratu dituzten ekintzen 
kopurua: adierazlea eraikitzen ari

Jarduera guneen antolaketa egitasmoei buruzko hitzartzeak enpresekin segitzea. Eraman duten egitasmoan 
hitzartzea barneratu duten 
egitasmoen kopurua: adierazlea 
eraikitzen ari

- 33 -- 32 -



KAPITULUA
LURRALDEKO ELKARGO-INGENIARITZA, HIRI ETA BASERRIALDEKO 
GARAPENA

Aipatzen d(ir)en 
politika publikoa(k)

Lurraldeko elkargo-ingeniaritza, hiri eta baserrialdeko garapena

Aipatzen d(ir)en 
batzordea(k)

Lurraldeko Batzordeak / Lurralde Kontseilua

2019an, politika publikoa aribidean zen:
Definizioa? Gauzatzea? Balioztatzea edo  berriz adieraztea?

X X

GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

JOMUGAK

POLITIKA PUBLIKOAREN ERAGINA 
JOMUGEN GAINEAN 2019: EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA

Politika publikoaren 
helburuak/norabideak, ondokoak 
bideratzen laguntzen dituztenak:

(2019an egindako edota bideratutako gastuak, €tan, zerga oro barne)

Bioaniztasuna 
zaintzea, 
ingurumenak eta 
baliabideak babestea

Lurraldeko ondarearen 
aniztasuna balioztatzea eta 
ezagutaraztea

Gaikako 6 baratze irekitzea Bidaxuneko Lurraldean bioaniztasuna errazteko. 
Bardozen: baserriko baratze bat; Burgue-Erreitin: sendabelarren lorategi bat; 
Bidaxunen: Erdi Aroko baratze bat; Akamarren: apezaren baratzea; Gixunen: 
behialako sagardi eta mahasti baratze bat; Samatzen: uretako baratze bat.

Gizakien loratzea Erabiltzaileei kalitatezko eta 
hurbileko zerbitzu bat ekartzea

%100 erabiltzaile urraspidea segitzea: hautetsiei eta langileei zuzendutako 
mintegiak antolatzea Elkargo Etxeak bete behar dituen hurbileko 
eginkizunak zehazteko (Ipar Euskal Herriko herriarteko elkargo zaharren 
egoitza ohia).

Lurralde osoan, hautetsiei eta 
langileei harrera eta lan 
baldintza ezin hobeak 
segurtatzea.

10 Elkargo Etxe bideokonferentzia sistemaz hornitzea, bilkurak urrundik 
antolatzeko. Langune partekatuak plantan ezartzea, bidaian diren elkargoko 
langileak/hautetsiak errezibitzeko gisan Lurralde Eremuetan.

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen arteko eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna

Tokiko egitasmoak laguntzeko 
beharrei erantzutea

Irisgarritasuna, helbideratzea eta egitasmo egituratzaileetarako laguntza 
funtsen kudeaketa neurria plantan ezartzea irailean, herriak beren tokiko 
garapen politikak bideratzean sustatzeko.
Laguntza funtsen zenbateko orokorra: 10 000 000 € 2019-2020-2021ean.

Lurraldean politika publikoen 
koherentzia segurtatzea, 
besteak beste Elkargoaren eta 
bere kideen arteko 
harremanetan oinarrituz.

Lurraldeko batzorde bakoitzean, lurraldearen eta Elkargoaren arteko 
harreman hobe bat segurtatzeko ardura duten “lurraldeko enbaxadoreak” 
izendatzea, urraspide estrategiko nagusiak apailatzearen eta burutzearen 
gainean (Klima Plana, Bizitegien Tokiko Programa, Hiri Mugikortasun Plana, 
bilketaren erreforma...).

Lurraldeko batzordeei, elkargoko erabaki nagusiak hartuak izan aitzin, iritzia 
apailatzeko aukera esleitzea, Elkargoko Kontseiluan aurkeztutako erabakiei 
erantsia izanen den “ezagutzera ekarria” motakoa izan daitekeena.

Ekoizpen eta 
kontsumo molde 
arduratsuei 
jarraikitzen zaizkien 
garapen dinamikak

Elkargo Etxeak leku eko-
arduratsuak bihurtzea

2019ko azarotik 2020ko apirilera, energia positibozko Erronka - Aldaketa 
animatzea Errobi-Aturriko eta Bidaxuneko Lurraldeko Elkargo Etxeen artean. 
Helburuak: energia eta uraren kontsumoa murriztea eko-keinu soilen bidez.

Biztanle, tokiko 
hautetsi, tokiko 
eragile, elkargoko 
zerbitzuetako langile 
eta besteen parte 
hartzea.

Hurbileko hautetsiak politika 
publikoen zehaztean eta 
gauzatzean mobilizatzea

Tokiko instantziak (lurraldeko batzordeak) animatzea eta politika publikoei 
buruz iritziak eta proposamenak agertzea.

Tokiko instantzien bizian, 
herritarrari leku gehiago 
ematea

2019an, politika 
publikoa ari zen:

Definitzen Gauzatzen Balioztatzen edo berriz adierazten

X X

2020: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA JARRAIPEN-ADIERAZLEAK

(2020an egin edota bideratu beharreko gastuak, €tan, zerga oro barne)

Baratzeak zaintzea, herriekin lankidetzan. Biztanle eta turistendako komunikazioa.
2020ko aurreikuspena: 30 000 €

Paisaien eta etxeekilako ondarearen balioztatze ibilbide baten sortzea ikertzea Gixuneko herrian 
(Bidaxuneko Lurralde Eremua).

Harrera Plan bat zehaztea eta gauzatzea 10 Elkargo Etxeentzat. 3 betekizun identifikatuak:  Publiko 
guziak errezibitzea; tokiko elkarte-bizia erraztea (informazioa, txostenak muntatzeko laguntza, 
heziketak, boluntarioak beren urraspideetan sustatzea, gelak esku uztea...); Erabiltzeei hurbileko 
zerbitzuak eskaintzea, EHEko lanbideen Zuzendaritzarekin loturan.

Bideokonferentzia erabiltzen laguntzea (barneko heziketak eta mugikortasunak murrizteko 
jokabide egokiei sentsibilizazioak), bidaian edo haien guneetatik kanpo diren langileendako harrera 
guneen antolaketa segitzea.

Hautetsiek laguntza funtsak erabil ditzaten kudeaketa eta laguntza segitzea. 2019an laguntza funtsak baliatu 
dituzten herrien kopurua: 17
Herriei esleitutako laguntza 
funtsen 2019ko zenbateko 
orokorra: 231 580 €

EHEko ingeniaritza eragile sare bat sortzea, herriei zuzendutako ingeniaritza azkartzeko. 2020ko 
urtarriletik goiti, herrien laguntzeko 4 aterabide prototipogintza, sare honen eskumenetan 
oinarriturik, eta 2020ko ekainetik goiti probatutako aterabideak hedatzea. 

Lurraldeko batzordeak eta hirigune Elkargoaren arteko lotura hobe batendako neurriak segitzea.

Aldaketa Erronka beste Elkargo Etxeei zabaltzea.

Elkargo Etxeen paper kontsumoa eta bereizketa jokabideak hobetzea, Bil Ta Garbi eta Etxeekilako 
Ondarea eta Baliabide Orokorren Zuzendaritzarekin loturan.

Elkargo Etxeen energia eta uraren 
kontsumoan irabazia: 2020ko 
adierazlea
Baztertutako erabili ez den 
paperaren pisua (kg): adierazlea 
eraikitzekoa

Tokiko instantziak azkartzea: gobernantza Itun berri baten onarpenaren perspektiban, Lurraldeko 
batzordearen animazioari osoki dedikatutako kontseilari ordezkari bat izendatzea.

2019an, lurraldeko batzordeen 
kopurua: 10 eta 14 artean 
lurralde eremuka. %70eko parte 
hartzea, bana beste.

Herritarren parte hartzeari buruzko lan sail bat irekitzea: Lurraldeko batzordeei lurraldeko herritar 
kontseilu bat plantan ezartzeko aukera eskaintzea, tokiko egitasmoen gogoetetan eta bideratzean 
laguntzeko xedearekin.

Sortutako lurraldeko herritar 
kontseiluen kopurua: 2020ko 
adierazlea
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KAPITULUA
EUROPA ETA MUGAZ GAINDIKOTASUNA / KONTRATUZKO POLITIKAK 
ETA ESKUALDEKO ESKEMAK

Aipatzen d(ir)en 
politika publikoa(k)

Mugaz gaindiko, Europako eta nazioarteko lankidetza / Lurraldeko elkargo-ingeniaritza, hiri eta 
baserrialdeko garapena

Aipatzen d(ir)en 
batzordea(k) Mugaz gaindiko harremanak

2019an, politika publikoa aribidean zen:
Definizioa? Gauzatzea? Balioztatzea edo  berriz adieraztea?

X X

GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

JOMUGAK

POLITIKA PUBLIKOAREN ERAGINA 
JOMUGEN GAINEAN

2019: EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA

Politika publikoaren 
helburuak/norabideak, 

ondokoak bideratzen laguntzen 
dituztenak:

(2019an egindako edota bideratutako gastuak, €tan, zerga oro barne)

Klima aldaketaren 
aurkako borroka

Mugaz gaindiko jendeen eta 
ekoizpenen mugikortasun 
iraunkorreko eskaintzaren 
hedapena erraztea

Mugikortasun iraunkorraren inguruan, mugaz gaindiko eta Europako 
egitasmoen muntaketan eta kudeaketan zerbitzuak laguntzea: 

Transfermuga-Rrekin (2019-2022): mugaz gaindiko garraio intermodalaren 
eskaintza garatzea. 
E-mobask (2018-2020): interoperatibo txartel-sistema bat plantan ezartzea 
mugaz gaindiko bidaiariendako informazioa hobetzeko.
Ederbidea (2016-2020): mugaz gaindiko bizikleta-mugikortasuna. Vélibleu 
mugaz gaindiko autozerbitzuko bizikleta sistema bat plantan ezartzea 
Baionatik Irunera. 
Smartmob (2018-2021): mugikortasun iraunkor adimendunak Txingudin.

Bioaniztasuna 
zaintzea,
ingurumenak eta 
baliabideak babestea

Trantsizio ekologikoaren, 
mugaz gaindiko baliabideen 
eta eremuen kudeaketaren 
erronkak altxatzen segitzea

Uraren baliabidea zaintzaren eta arriskuen kudeaketaren inguruan, mugaz 
gaindiko eta Europako egitasmoen muntaketan eta kudeaketan zerbitzuak 
laguntzea: 

H2OGurea (2016-2019): mugaz gaindiko arro hidrografikoetan, uraren 
kudeaketa koordenatua.
Marea (2016-2019): Euskal Atlantikoan, itsasbazterreko arriskuen aitzinean 
erabakia hartzen laguntzea eta modelizazioa. 

Eskualdeko eskemen 
galtzarrean, trantsizio 
ekologikoa kontuan hartzean 
parte hartzea

SRADDET (Lurraldeko Antolaketa, Garapen Iraunkorra eta Berdintasunaren 
Eskualdeko Eskema) plantan ezartzeari buruzko hitzartzean inplikatzea: 
jarraikitasun ekologikoetan parte hartze berezi bat apailatzea.

Gizakien loratzea Jendetzari zuzendutako 
zerbitzuen kalitatea hobetzen 
duten mugaz gaindiko 
elkarlanak azkartzea

Sail artistikoen garapenaren inguruan, mugaz gaindiko eta Europako 
egitasmoen muntaketan eta kudeaketan zerbitzuak laguntzea:

DE MAR A MAR (2017-2019): mugaz gaindiko eremuan, zirkoaren saila 
egituratzea.

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen arteko eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna

Jendetzaren bizi-kalitatea 
hobetzen duten eta 
desberdintasunak murrizten 
dituzten mugaz gaindiko 
elkarlanak azkartzea

Lurraldearen barnean sartzea azkartzen duten mugaz gaindiko eta Europako 
egitasmoen muntaketan eta kudeaketan zerbitzuak laguntzea:

JACOB@CCESS (2016-2019): elbarrituak hel daitezkeen mugaz gaindiko 
irakurketa zentroen sarea Donejakue-Izura, Jaka, Iruñeko bideei buruz.

Biztanle, tokiko 
hautetsi, tokiko 
eragile, elkargoko 
zerbitzuetako langile 
eta besteen parte 
hartzea.

Mugaz gaindiko elkarlan 
estrategiaren apailatzearen 
inguruan, eragileak 
mobilizatzea

Mugaz gaindiko elkarlan estrategiaren apailatzea hitzartze tailerren eta 
banakako elkarrizketen bidez.

Mugaz gaindiko eta Europako 
elkarlaneko kultura hedatzea 
hautetsien eta langileen 
aldean, supraelkargoko 
eskemen eta kontratuen 
erronkei sentsibilizatzea

2019an, politika 
publikoa ari zen:

Definitzen Gauzatzen Balioztatzen edo berriz adierazten

X X

2020: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA JARRAIPEN-ADIERAZLEAK

(2020an egin edota bideratu beharreko gastuak, €tan, zerga oro barne)

Egitasmoak laguntzen segitzea. 2019an aribidean diren mugaz gaindiko 
egitasmoen kopurua:  7

Aribidean diren egitasmoen zenbateko 
orokorra: 
27 160 090 €

EHEren parte hartze orokorra 
egitasmoen diruztatzean: 
5 107 502€ (horietarik %65 Feder-en 
partez).

Egitasmoak laguntzen segitzea.

Egitasmoak laguntzen segitzea.

Bertan (2020-2022): zerbitzu berritzaileak asmatzea eta plantan ezartzea aktiboki eta osasun 
onean zahartzeko, mugaz gaindiko baserrialdeko lurraldeetan. 

Mugaz gaindiko elkarlan estrategia: mugaz gaindiko gobernantza bat plantan ezartzeko 
ikerketa eta elkarlana.

2019an tailerren kopurua: 12
Tailerretan parte hartzaileen kopurua: 
150

2021-2027ko mugaz gaindiko eta Europako programa berriak aurkezteko mintegiak. 2020ko 
aurreikuspena: 3 000 €

Mugaz gaindiko interkulturalitatearen inguruko mintegiak: lurraldeko langileen aldean, 
mugaz gaindiko erronkei sentsibilizatzea eta gaztelera irakastea. 2020ko aurreikuspena: 5 000 
€

EHEko elkargoko eta tokiko hautetsien aldean, kontratuzko politikei buruzko mintegi 
pedagogikoak. Aurreikuspena: 10 000 €

Mintegietan parte hartzaileen kopurua: 
2020ko adierazlea
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KAPITULUA EUSKAL MENDIALDEA

Aipatzen d(ir)en 
politika publikoa(k) Mendialdea

Aipatzen d(ir)en 
batzordea(k) Laborantza, Mendialdea

2019an, politika publikoa aribidean zen:
Definizioa? Gauzatzea? Balioztatzea edo  berriz adieraztea?

X X

GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

JOMUGAK

POLITIKA PUBLIKOAREN ERAGINA 
JOMUGEN GAINEAN

2019: EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA

Politika publikoaren 
helburuak/norabideak, 
ondokoak bideratzen 
laguntzen dituztenak:

(2019an egindako edota bideratutako gastuak, €tan, zerga oro barne)

Klima aldaketaren 
aurkako borroka Euskal mendialdea garapen 

indartsuago eta sustagarriago 
batengana bideratzea

EHEren parte hartzea BLE elkartearen egitasmoan, hots larreetako gau-
tximeletaren aurkako borroka egitasmoaren aitzinirudia ikertzea, Leader 
Pays Basque programaren esparruan.
EHEk egitasmoari ekarritako sostengua: 12 401 €

Bioaniztasuna 
zaintzea, 
ingurumenak eta 
baliabideak babestea

Mendialdeko ingurune 
naturalak zaintzea eta 
balioztatzea 

Larrun/Xoldokogaina eta Lizarrieta guneen Natura 2000 guneak: hitzartze 
bat abiatzea kanpoko zerbitzu bat eginarazteko Natura 2000ko bi guneen 
helburuei buruzko dokumentuak gauzatzea eta animatzearen inguruan. 
2019-2020an aurreikusitako zenbatekoa: 60 000 €

Gizakien loratzea Euskal mendialdeko 
lurraldearen galtzarrean, 
ohituren eta jendeen arteko 
elkarbizitza ahalbidetzea

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen arteko eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna

Euskal mendialdea eta EHEko 
lurralde zabaldutakoan sartzea 
balioztatzea

Euskal mendialdeko lurraldean, datuak identifikatzea (etxeekilako ondare 
txikia, Kanadar pasabideak, bordak, kaiolarrak,...) SIG geografia-informazio 
sistema batean sartzeko, elkargoko herriak engaiatzen dituen elkarlaneko 
prozesu baten bidez.
2019an egina: 800 €

Ekoizpen eta 
kontsumo molde 
arduratsuei 
jarraikitzen zaizkien 
garapen dinamikak

Artzaintza, laborantza eta 
oihaneko jarduerak iraunkorki 
sustatzea, ingurumena 
errespetatzen duen garapen 
ekonomiko zentzudun baten 
bidez

EHEren parte hartzea “SAS Eztika” egitasmoan, hots bio eta baserrialdeko 
janari saltegi bat sortzea Donibane Garazin, Leader Pays Basque 
programaren esparruan.
EHEk egitasmoari ekarritako sostengua: 12 455 € 

EHEren parte hartzea Sarde Sardexka elkartearen egitasmoan, tokiko 
laborantza-bioaniztasunari sentsibilizatzeko xedearekin.
EHEk egitasmoari ekarritako sostengua: 15 000 € 

Biztanle, tokiko 
hautetsi, tokiko 
eragile, elkargoko 
zerbitzuetako langile 
eta besteen parte 
hartzea.

Lankidetza-gobernantza bat 
plantan ezartzea Lurralde 
eremuen eta Euskal 
mendialdearen eremuan, 
Mendiko politika eta estrategia 
bat apailatzeko bidea ukaiteko

Euskal mendialdeko Eskualdeko Parke Naturala (EPN) egitasmoa: zerbitzu-
arteko elkarlana Estatuko zerbitzuen aitzinean hautagaitza aurkezteko.  
2019ko urrian, Estatuak parkearen sortzea ikertzeko aukera baieztatu 
ondotik, egitasmoa administratiboki plantan ezartzea. 

Egitasmoak laguntzea LEADER Programazioaren bidez, publiko/pribatu 
lankidetza-elkarlana, euskal mendialderako lurraldeko garapen estrategia 
bat gauzatzean lan egiten duena.
2019an egina: 87 000 € 

2019an, politika 
publikoa ari zen:

Definitzen Gauzatzen Balioztatzen edo berriz adierazten

X X

2020: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA JARRAIPEN-ADIERAZLEAK

(2020an egin edota bideratu beharreko gastuak, €tan, zerga oro barne)

Leader Pays Basque programaren esparruko egitasmoak sustatzen segitzea.

Gidaritza-batzordeak eta lantaldeak animatzea, bi guneetan kontratupetzea (agro-
ingurumeneko eta klimatiko-neurriak etxaldeentzat), kontraturik gabeko ekintzak gauzatzea 
(finantzamenduak bilatzea, heziketak, etab.), politika publikoak sustatzea, ezagutzak eta 
jarraipen zientifikoak hobetzea, komunikazioa, etab.
2020-2021eko zerbitzuaren aurreikusitako zenbatekoa: 60 000 €

Sentsibilizazio tailerretan parte 
hartzaileen kopurua: 2020ko 
adierazlea

Jokabide egokien gidaren inguruan birdinamizatzea, mendialdeko eragileak (kudeatzaileak, 
turismo/aisialdi eragileak, ingurumen arloko elkarteak, abeltzaintzak, ...) Euskal Mendialdeko 
lurraldeko jokabideen elkarbizitzari sentsibilizatzeko elkarlan tailerren bidez.
2020ko aurreikuspena: 45 500 €

Sentsibilizazio ekintzen kopurua: 
2020ko adierazlea

Euskal mendialdeari buruzko argazki erreportaia baten erakusketa ibiltaria, lurralde eremu 
desberdinen galtzarrean, euskal mendialdeko lurraldea ezagutarazteko xedearekin.
2020ko aurreikuspena: 5 000 €

Errezibitutako SIG datuen kopurua, 
herri parte hartzaileen kopurua: 
adierazleak eraikitzekoak

Leader Pays Basque programaren esparruko egitasmoak sustatzen segitzea.

Eskualdeko Parke Naturalaren egitasmoa: EPN gutuna idazteko tailerrak abiatzea eta 
aitzinirudiko egitura apailatzea, Mendialdeko eragileen aldean.
2020ko aurreikuspena: 200 000 €

EPN tailerretan parte hartzaileen 
kopurua: 2020ko adierazlea

LEADER neurria animatzen segitzea: programazio batzordeak, tailerrak animatzea.
2020ko aurreikuspena: 90 000 €

2019an bideratutako programazio 
batzordeen kopurua: 3 

Tailerretan parte hartzaileen bana 
besteko kopurua: 40
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KAPITULUA
TRANTSIZIO EKOLOGIKOA ETA ENERGETIKOA / HERRITARREN 
HIRIGUNEA (1. zatia)

Aipatzen d(ir)en 
politika publikoa(k) Klima-Aire-Energia, Bioaniztasuna

Aipatzen d(ir)en 
batzordea(k) Trantsizio ekologikoa eta energetikoa / Herritarren hirigunea

2019an, politika 
publikoa ari zen:

Definitzen Gauzatzen Balioztatzen edo berriz adierazten

X X

GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

JOMUGAK

POLITIKA PUBLIKOAREN ERAGINA 
JOMUGEN GAINEAN

2019: EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA

Politika publikoaren 
helburuak/norabideak, ondokoak 
bideratzen laguntzen dituztenak:

(2019an egindako edota bideratutako gastuak, €tan, zerga oro barne)

Klima aldaketaren 
aurkako borroka

Lurraldean, trantsizio energetikoko 
ekintzak koordinatzea, BEG isurketak 
murriztea, energia eta energia 
berriztagarrien garapena 
menperatzea

Ipar Euskal Herriko Klima Plana apailatzea.
2019an abiarazia (Obragintzari Laguntza): 203 490 €

Energia berriztagarriak:
Hidroelektrizitate ahalmena ikertzea eta hidroelektrizitatearen ikertze 
juridikoa. Eguzki-katastroak plantan ezartzea. I-ENER sozietatean 
elkargoaren kapital-hartzea.
2019an egina: 148 088 €

Airearen kalitatea: neurgailu bat plantan ezartzea (estazio mugikorrak, 
likena ateratzea, etab.) Baionako portuaren eremuan, ATMO Akitania 
Berriarekin elkarlanean.
2019an egina: 13 000 € 

Bioaniztasuna 
zaintzea, 
ingurumenak eta 
baliabideak babestea

Lurraldean bioaniztasunaren erronkei 
buruzko ezagutza hobetzea

Aditu zientifikoekin lankidetzak plantan ezartzea, onartutako eskumenak 
ukaiteko xedearekin (Eremu Naturalen kontserbatorioa, Botanika-
kontserbatorioa, CPIE).

Itsasbazterreko gibelalde eremuan eta oihan zaharretan, landare-
bioaniztasunaren erronkei buruzko 2 inbentario gauzatzeko ekarritako 
diru-laguntza.
2019an egina: 31 000 €

Bioaniztasuna eta ondare naturala 
arloko tokiko eragileen sarea 
animatzea

2019ko azaroan, ondare naturala eta bioaniztasunari buruzko elkartruke 
egun tekniko bat antolatzea.
2019an egina: 2 700 €

Ipar Euskal Herriko bioaniztasunari 
sentsibilizazio eta hezkuntza ekintza 
sustatzea

CPIErekin hitzarmena (Ingurumenaren aldeko Ekimen Zentro 
Iraunkorrak) sentsibilizazio eta hezkuntza ekintzak garatzeko: natura-
ateraldiak, publiko bereziei zuzendutako ekitaldiak, egitasmo 
pedagogikoak eskoletan... Hezkuntza-itsas eremuen ekintza sustatzea.
2019an egina: 55 545 € 

Ekoizpen eta 
kontsumo molde 
arduratsuei 
jarraikitzen zaizkien 
garapen dinamikak

Lurraldeko elkarte eragileak beren 
trantsizio ekologiko eta energetiko 
egitasmoan laguntzea

Euskoaren garapenari sostengua ekartzea (2018-2021 plan estrategikoa) 
eta elkargoko konpainietan Euskoaren erabilpena hedatzea.      
2019an egina (Euskal Moneta elkarteari sostengua): 25 000 €       

Elkarteek dakartzaten trantsizio ekologiko eta energetiko egitasmoak 
sustatzea. 2019an egina: 150 000 €

Lurraldeko biztanleak energia-
ekonomiei sentsibilizatzea

Energia-positibozko Familiako Erronka - Aldaketa antolatzea Errobi-
Aturriko eta Bidaxuneko Lurraldeko eremuetan. Familiek eko-keinuak
hartzera laguntzea, energia eta uraren kontsumoa murrizteko 
xedearekin. 
2019an abiatua: 10 000 €

Biztanleen, tokiko 
eragileen, elkargoko 
zerbitzuetako 
langileen parte 
hartzea.

Lurraldeko eragile guziak klima-aire-
energia helburuak erdiestera 
elkartzea

Klima plana: eragile publikoak eta pribatuak elkartzen dituen lurraldeko 
lankidetza-batzorde bat plantan ezartzea, publiko zabalari irekitako 
foroak antolatzea, sentsibilizazio ekintzak lurralde osoan (Karavan Tour), 
web plataforma.

2020: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA JARRAIPEN-ADIERAZLEAK

(2020an egin edota bideratu beharreko gastuak, €tan, zerga oro barne)

Ipar Euskal Herriko Klima Plana: gauzatzearen abiatzea 2020-2026 epean. Cit’ergie labelizazioa: 
klima-energia politikaren barne-kudeaketa baliabidea.

Abiatutako Klima Planaren ekintzen 
kopurua: 2020ko adierazlea

Energia: energia-urritasuna eta energia berriztagarrien garapenerako tokiko agentzia baten 
aitzinirudi bat ikertzea. 2020ko aurreikuspena: 100 000 €

Energia berriztagarriak: Hidroelektrizitatea: jadanik hor diren zentralak optimizatzen eta egokitzen 
laguntzea. Egurra: berotasun sareak eta hornitze plana ikertzea. Fotovoltaikoa: teilatu handien, 
zolen eta flotatzaileen bideragarritasuna. Haize-energia: parke bat egiteko aukera ikertzea. 2020ko 
aurreikuspena: 326 000 €

Lagundutako lurraldeko 
egitasmoek eragiten duten energia 
berriztagarrien Mwh kopurua: 
2020ko adierazlea

Airearen kalitatea: azterketa txostena 2020 hondarrerako aurreikusia. ATMO gunean, denbora 
errealean estazio mugikorren neurriak eskuragarri. 
2020ko aurreikuspena: 14 000 €

Airearen kutsatzaile 
kontzentrazioaren bilakaera: 
2020ko adierazlea

Bilbe berde eta urdin estrategia apailatzea: bionaniztasun erronken diagnostikoa eta lurraldearen 
funtzionaltasun ekologikoa abiatzea; tokiko dinamika animatzea.

Zehaztutako eta maparatutako 
habitat naturalaren azalera: 2020ko 
adierazlea

Bioaniztasuna eta eremu sentikorren zaintzari buruzko ikerketa bat burutzea, turismo-jardueraren 
esparruan. 2020ko aurreikuspena: 50 000 €

Bioaniztasuna / Ondare naturala lurraldeko batzorde zientifiko bat sortzea eta animatzea.
2020ko aurreikuspena: 15 000 €

Bioaniztasunaren “topaketak” eta ondare naturalaren inguruko beste egun bat antolatzea. Ipar 
Euskal Herriko ondare naturara eta bioaniztasunari buruzko webgunea berregitea. 
2020ko aurreikuspena: 20 000 €

2019ko animazioetan parte 
hartzaileen kopurua: 79

CPIErekin elkarlana eta hezkuntza-itsas eremuen ekintzak segitzea.
2020ko aurreikuspena: 58 720 €

2019an publiko zabalari 
zuzendutako natura ateraldietan 
parte hartzaileen kopurua: 2059

Euskal Moneta elkarteari sostengua segitzea:
2020ko aurreikuspena: 20 000 €

2019an Euskoa onartzen zuten 
elkargoko konpainien kopurua: 3

Trantsizio ekologiko eta energetiko egitasmoak dakartzaten elkarteei sostengua segitzea. 
2020ko aurreikuspena: 200 000 €

2019an lagundutako egitasmoen 
kopurua: 17

Neurriaren esperimentazioa Lurraldeko beste 5 eremutan segitzea.
2020ko aurreikuspena: 20 000 €

2019an Erronka - Aldaketan parte 
hartu duten familien kopurua: 23

Klima Plana animazioa segitzea jadanik plantan ezarriak diren tresnen bidez. Klima plana plataforman izena 
eman dutenen kopurua: 297
2019an Klima Plana ekitaldietan 
parte hartzaileen kopurua: 434

- 41 -- 40 -



KAPITULUA
TRANTSIZIO EKOLOGIKOA ETA ENERGETIKOA / HERRITARREN 
HIRIGUNEA (2. zatia)

Aipatzen d(ir)en 
politika publikoa(k) Hazkurri iraunkorra. Zeharkako programak: Herritarren hirigunea, elkargoaren eko-ardura

Aipatzen d(ir)en 
batzordea(k) Trantsizio ekologikoa eta energetikoa / Herritarren hirigunea

2019an, politika publikoa aribidean zen:
Definizioa? Gauzatzea? Balioztatzea edo  berriz adieraztea?

X X

GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

JOMUGAK

POLITIKA PUBLIKOAREN ERAGINA 
JOMUGEN GAINEAN

2019: EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA

Politika publikoaren 
helburuak/norabideak, 

ondokoak bideratzen laguntzen 
dituztenak:

(2019an egindako edota bideratutako gastuak, €tan, zerga oro barne)

Gizakien loratzea Biztanle guziei hazkurri sano eta 
iraunkorra ukaiteko bidea 
ematea

Lurraldeko Hazkurri Egitasmoa (LHE) apailatzea hazkurri kateko eragileekin 
eta Laborantza Zuzendaritzarekin kogidaritzan.
2019an abiarazia (Obragintzari Laguntza): 71 265 €

Ostalaritza kolektiboa: herriak laguntzea lan tailerren bidez, 3AR 
elkartearekin eta eskoletako hazkurria eta janariaren xahutzeari buruzko 
animazioekin. 
2019an egina (animazioa): 4 910 € 

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen arteko eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna

Emazte eta gizonen arteko 
parekotasuna sustatzea

EHEk, Ipar Euskal Herrian, gizon eta emazteen arteko Parekotasunerako
ekintza plan bat onartzea. 20 ekintza 3 helburuen inguruan: emazte/gizon 
parekotasuna kontuan hartzea elkargoko barne-ibileran eta politika 
publikoetan, parekotasuna elkargoko instantzietan, estereotipoen aurka 
borrokatzea. 

Emazte eta gizonen arteko parekotasuna sustatzen duten elkarteei 
ekarritako sostengua.
2019an egina: 16 150 €

Ekoizpen eta 
kontsumo molde 
arduratsuei 
jarraikitzen zaizkien 
garapen dinamikak

Elkargoaren galtzarrean, 
jokabide eko-arduratsuak 
garatzea

Etxekoz etxeko, hondakinen bereizketa: bereizketa hobetzeko egitasmoa 
abiatzea, Hondakinen Prebentzio-Bilketa-Balioztatze Zuzendaritzarekin 
elkarlanean eta Bil Ta Garbirekin lankidetzan. EHEko guneen diagnostikoa, 
bereizketa ekipamenduak hobetzea, prebentzio eta jarraipen ekintzak.

Biztanleen, tokiko 
eragileen, elkargoko 
zerbitzuetako 
langileen parte 
hartzea.

Hirigunearen egitasmoetan, 
hitzartzea garatzea.

Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseiluarekin (IEHGK) hitzarmena hartzea 
gizarte zibilaren eskumenari buruzko hirigunearen egitasmoak elikatzeko 
xedearekin.
2019an egina: 250 000 €

Lurraldeko Hazkurri Egitasmoa: 2019an, EHE, elkargoak, partaideak eta 
eragile ekonomiak bildu zituzten 6 tailer animatuak izanak.

Langileei eta EHEko hautetsiei zuzendutako hitzartze heziketa saioak 
antolatzea. 3 saio antolatuak izanak 2019ko udazkenean.

2019an, politika 
publikoa ari zen:

Definitzen Gauzatzen Balioztatzen edo berriz adierazten

X X

2020: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA JARRAIPEN-ADIERAZLEAK

(2020an egin edota bideratu beharreko gastuak, €tan, zerga oro barne)

Lurraldeko Hazkurri Egitasmoa: gauzatzea abiatzea 2020-2022 epean. Egitasmo 
taldeak animatzea eta lehen ekintzak abiatzea.

Lurraldean, tresna berriak sortzeko aukera ikertzea, besteak beste, kontserbategi 
bat, plataforma logistiko bat, elkargoen AMAP bat.
2020ko aurreikuspena: 116 500 €

Abiatutako Lurraldeko Hazkurri Egitasmo ekintzen 
kopurua: 2020ko adierazlea

Ostalaritza kolektiboa:  Eskoletako hazkurria eta janariaren xahutzeari buruzko 
animazioak segitzea, ostalaritza kolektiboan heziketa proposamenak (mahaikidea 
errezibitzea, otordu begetarianoa). 
2020ko aurreikuspena: 15 220 €

2019ko “ostalaritza kolektiboa” heziketan parte 
hartzaileen kopurua: 87

Planaren ekintzak gauzatzea lankidetza urraspide baten esparruan. 2019an, hautetsi emazteen kopurua elkargoko 
instantzietan: 
Elkargoko Kontseilua: %23
Kontseilu iraunkorra: %17
Exekutiboa: %16

Neurria segitzea.
2020ko aurreikuspena: 20 000 €

2019an sustatutako egitasmoen kopurua: 4

Hondakinen bereizketa hobetzeko programa segitzea. 2019an diagnostikatutako EHEko guneen 
kopurua: 93

Erle beltz kofoinak jartzea, helburu pedagogikoekin eta lanjerean den espezie bat 
zaintzeko xedearekin, Bidaxuneko, Hazparneko, Euskal Itsas Hegi - Aturriko eta 
Garazi-Baigorriko lurraldeetan. Hautetsiei, langileei eta publiko zabalei 
zuzendutako bioaniztasunari sentsibilizatzeko animazioak.
2020ko aurreikuspena: 12 000 €

Animazioetan parte hartzaileen kopurua: 2020ko 
adierazlea

IEHGKekin hitzarmena berritzea.
2020ko aurreikuspena: 250 000 €

Lurraldeko Hazkurri Egitasmoa: 2020an 3 egitasmo talde animatzea.
2020ko aurreikuspena: 15 000 €

2019ko LHE tailerretan parte hartzaileen kopurua: 
62

Hitzartze heziketarako beste 4 saio proposatzea. 2019ko hitzartze heziketan parte hartzaileen 
kopurua: 62
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Bigarren zatia:

Barne-ibilera eta garapen iraunkorra
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KAPITULUA GIZA BALIABIDEAK

Aipatzen d(ir)en 
politika publikoa(k) Aipatzerik ez (sostengu zerbitzua)

Aipatzen d(ir)en 
batzordea(k) Baliabideak (Finantzak - Zergak - Giza baliabideak - Informazio sistemak)

2019an, politika publikoa aribidean zen:
Definizioa? Gauzatzea? Balioztatzea edo  berriz adieraztea?

X X

GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

JOMUGAK

POLITIKA PUBLIKOAREN ERAGINA 
JOMUGEN GAINEAN

2019: EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA

Politika publikoaren 
helburuak/norabideak, ondokoak 
bideratzen laguntzen dituztenak:

(2019an egindako edota bideratutako gastuak, €tan, zerga oro barne)

Klima aldaketaren 
aurkako borroka

Klima aldaketaren erronkei 
langileak sentsibilizatzea

Garapen Iraunkorrari sentsibilizazio heziketak: egun-erdi batez, elkargoko langileak eta 
hautetsiak garapen iraunkorreko eta erronka klimatikoei sentsibilizatzea. Tresna baliagarri 
batzuk proposatzea, garapen iraunkorraren helburuei begira norberak duen jokabide 
profesionala galdekatzea ahalbidetzeko. 
2019an egina: 4 560 € 

Langileen bidaiei lotutako BEG 
isurketak murriztea ahalbidetzen 
duten tresnak garatzea

Lantokia eta etxearen arteko bidaiak egiteko, ordezko garraioei sentsibilizatzea: bigarren 
Mugikortasun Erronka antolatzea elkargoaren barnean, zuzendaritza orokor laguntzaile 
guzien langileen parte hartzearekin.

Gizakien loratzea Langileei bizi pribatu/ bizi 
profesionala bateratzea 
ahalbidetzea, beti ere kalitate 
handiko zerbitzu publiko bat 
bermatuz

Lan denbora harmonizatzeko egitasmoa eramatea: EHEko lan denbora antolatzeko eta 
kudeatzeko araudia apailatzea.

Lanean, langileen osasuna eta 
segurtasuna bermatzea

Lanean osasun eta segurtasun heziketei dagokien merkatu bat esleitzea eta gauzatzea 
EHEko eremuaren mailan eta hiriguneko langileek egiten duten lanbide guziei zuzendua.
2019an egina: 13 800€ (merkatua 2019ko uztailean esleitua, lehen ekintzak 2019ko 
urrian bideratuak)

Prebentzio laguntzaileak izendatzea eta laguntzaile horiek formatzea. Haien betekizuna: 
laneko osasunbide eta segurtasun arauak gauzatzean, lurraldeko agintariak laguntzea eta 
aholkatzea. Prebentzio langileen sarearen hurbileko maila osatzen dute. 2019an, 14 
bilketa langile izendatuak eta formatuak izan ziren; 20 ama eskolako langile izendatuak 
izan ziren, eta horietarik 12 formatuak.

Langileak haien lanbidearen 
bilakaerari lotutako gaitasunak 
garatzen laguntzea

Lurralde Funtzio Publikoko Zentro Nazionalarekin (CNFPT) lehen lankidetza-hitzarmen bat 
formalizatzea. 2019an laneko segurtasunari, finantzei, merkatu publikoei eta hirigintzari 
buruzko 120 heziketa oren banatuak.

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen arteko eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna

Abantaila sozialen ordainketa 
baldintzak eta irispideak eta 
informazio soziala harmonizatzea 
langile guzientzat

RIFSEEP gauzatzea, langileen ordainsari-araubidea, elkargoko lanbide desberdinen 
identifikatze lan baten ondoren. Ekintza sozialeko politika orotara zabaltzea. Intranet 
plantan ezartzea eta aktualitate sozialari buruzko barne-albistari bat argitaratzen segitzea. 

Ekoizpen eta 
kontsumo molde 
arduratsuei 
jarraikitzen zaizkien 
garapen dinamikak

Langileak jokabide profesional 
arduratsuagoak hartzen laguntzea

Biztanle, tokiko 
hautetsi, tokiko 
eragile, elkargoko 
zerbitzuetako langile 
eta besteen parte 
hartzea

Elkargoaren galtzarrean, 
elkarrizketa sozial eraginkor bat 
animatzen segitzea

Batzorde teknikoak, CHSCT, Giza baliabideak lan sailei buruzko lantaldeak animatzea, 
sindikatuekin eta lanbide zuzendaritzekin lankidetzan.

2019an, sostengu 
zerbitzuaren ekintza 
ari zen:

Definitzen Gauzatzen Balioztatzen edo berriz adierazten

X X

2020: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA JARRAIPEN-ADIERAZLEAK

(2020an egin edota bideratu beharreko gastuak, €tan, zerga oro barne)

Garapen Iraunkorrari sentsibilizazio heziketak segitzea.
2020ko aurreikuspena: 5 760 €

2018an eta 2019an parte hartzaileen 
kopurua: 161, 7 saiotan

Mugikortasun Erronka denboran eta iraupenean finkatzea.

Telelana plantan ezartzeko lana, 2020ko apirilean esperimentazio bat abiatuz.

2019ko Mugikortasun Erronkan parte 
hartzaileen kopurua: 116

Heldu berriaren gida apailatzea. Helburua: hartutako langile berrien integrazioa erraztea, lan ingurumen berria, 
elkargoaren antolaketa, arauak eta instantzia-gidariak, etab. aurkeztuz.

Laneko osasun eta segurtasun heziketak gauzatzen segitzea.
2020ko aurreikuspena: 154 592€ (heziketen hedatze orokorra 2020an) 

Lanbideei eta lehen sokorrietan formatutako langileen kokapenari buruzko egoera-akta bat burutzea. Prebentzio 
langileen formatzea eta izendatzea segitzea: Ama eskoletako 8 langile eta Ura, Itsasbazterra eta Eremu 
Naturaletako ZuNo-ko 11 langile jadanik izendatuak izan dira, formatu behar dira; 15 langile izendatu eta 
formatu behar dira hizkuntza-politika, kultura, aisialdi zentroak eta igerilekuen arloetan. Beste ZuNo-ei neurri 
berdina hedatzea. 

Lanbideen nekagarritasunari buruzko ikerketa orokorra. 

Laneko Salbatzaile eta Sorosle diren 117 
langile, 66 prebentzio laguntzaile

CNFPTekin lankidetza azkartzea eta gai berri batzuen inguruko heziketa eskaintza garatzea: informatika, 
haurtzaro txikia, langileen bakarkako laguntza. 2020ko aurreikuspena: 210 heziketa oren aurreikusiak 204 
langileentzat 2020ko ekaina arte.

2019an CNFPT hitzarmenaren bidez 
formatutako langileen kopurua: 178

Giza baliabideak lan sailei buruzko gogoetak segitzea: RIFSEEParen behemugako zenbatekoak, urteko ordainsari-
osagarria (CIA), esperientzia profesionala.
Elkargoa ekintza sozialeko elkarte bat plantan ezartzean laguntzea (Gizarte Obren Batzordea motakoa): finantza 
laguntza eta material baliabideei dagokienez.

Baldintzen bildumak (obrak, zerbitzuak...) idatzi behar dituzten langile agintzaileei zuzendutako “erosketa 
arduratsuak”” heziketa plantan ezartzea ikertzea.

Giza baliabideei buruzko egitasmo erako lantaldea: harmonizatzen segitzea, Heziketa Plana, Enplegu eta 
Gaitasunen Aurreikusitako Kudeaketa (GPEC).

2019an: 10 batzorde tekniko, 25 
lantalde, 3 CHSCT

- 47 -- 46 -



KAPITULUA ETXEEKILAKO ONDAREA ETA BALIABIDE OROKORRAK

Aipatzen d(ir)en 
politika publikoa(k)

Klima-Aire-Energia / Eraikuntza / Ibilgailuak

Aipatzen d(ir)en 
batzordea(k)

Kontseilu Exekutiboa eta Trantsizio ekologiko eta energetiko Batzordea & Herritarren hirigunea

2019an, politika publikoa aribidean zen:
Definizioa? Gauzatzea? Balioztatzea edo  berriz adieraztea?

X X

GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

JOMUGAK

POLITIKA PUBLIKOAREN ERAGINA 
JOMUGEN GAINEAN 2019: EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA

Politika publikoaren 
helburuak/norabideak, ondokoak 
bideratzen laguntzen dituztenak:

(2019an egindako edota bideratutako gastuak, €tan, zerga oro barne)

Klima aldaketaren 
aurkako borroka

Ondarearen ingurumen- eta 
energia-kudeaketan, ereduzkoa 
agertzea

2019ko azaroan, Eraikin Iraunkorreko Planak eramandako “hirugarren sektoreko eraikin 
publiko eta pribatuen ingurumen- eta energia-eraginkortasunerako borondatezko 
engaiamenduaren Gutuna” izenpetu du EHEk.

Energia fosilen kontsumoa eta BEG 
isurketak murriztea elkargoko 
ondarearen galtzarrean (eraikinak 
eta ibilgailu flota)

“Citron®Energie” tresna digitala hedatzea, energia-kontsumoen datuak biltzen dituenak, 
haien azterketa erraztuz. Elkargoko higiezin eta ibilgailu parkeko energia-emaitza 
optimizatzeko beharrezkoak diren datu guziak automatikoki biltzen ditu.
2019an egina: 25 000 €

Bidarteko IZARBEL etxearen berogailu, haizegailu eta aire-girotzearen instalazioa 
zaharberritzea. 
2019an egina: 500 000 €

Eraikinak E+C- label esperimentalarekin koherentzian asmatzea (Energia positibo & 
Karbono murrizketako Eraikinak) RE 2020 etorkizuneko araudiaren aitzinirudia. Aipatzen 
dira Donapaleuko diziplina anitzeko Osasun Etxearen eraikuntza egitasmoak, Ezpeletako 
Mamurrak ama eskolako zaharberritzea/hedatzea, Atharratzeko Grange Hastoyaren
zaharberritzea eta Izura-Azmeko jatetxe bat eta paisaia aipatzeko zentro baten eraikuntza 
(“Ostavals” egitasmoa).

Ibilgailu flota: Elkargoko ibilgailu flotaren diagnostikoa ADEMEko MOBILI’PRO 
progamaren esparruan; Hirigune Elkargoko guneetan elektrika-kargaguneak hedatzea; 
ibilgailu elektrikoak eta bizikletak erosten segitzea.
Ibilgailu elektrikoendako kargagune azpiegiturak (IRVE): 21 000 €
Ibilgailu elektrikoak erostea: 60 000 € (4 ale)
Pedalei eragiteko laguntza duten bizikletak erostea: 7 500 €

Elkargoko eraikinen eta 
ekipamenduen energia-
kontsumoan, energia 
berriztagarrien zatia emendatzea

Elkargoko 30 eraikin biometanoz hornitzea (bulegoak, ama eskolak, Ikasleen Heziketa 
Zentroa, Goi mailako Arte Eskola, Lanazia enpresa mintegia, etab.).
2019an egina: 200 000 €

Elektrizitate merkatuaren berritzea apailatzea: erosketa elkartea 14 kidetik 19ra 
zabaltzea, Ipar Euskal Herriko Lurraldeko herriak eta ingurukoak, 2020-2022 eperako.

Hirigune Elkargoko eraikin, gune eta ekipamendu teknikoetan, fotovoltaiko eguzki-
zentralak jartzea; sor daitezkeen 40 bat gune identifikatzera eraman duen aitzin-
diagnostikoa.

Biztanle, tokiko 
hautetsi, tokiko 
eragile, elkargoko 
zerbitzuetako langile 
eta besteen parte 
hartzea.

Elkargoko hautetsiak eta langileak 
kontsumo murrizketa erronken 
inguruan mobilizatzea (energia, 
ura)

Errobi-Aturriko eta Bidaxuneko Lurraldeko Elkargo Etxeen artean, Energia erronka 
animazioan parte hartzea. Helburua: Etxeen energia eta uraren kontsumoa bederen %8z 
murriztea 2019ko azaroaren 1etik 2020ko apirilaren 30era doan denboran.

2019an, politika 
publikoa ari zen:

Definitzen Gauzatzen Balioztatzen edo berriz adierazten

X X

2020: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA JARRAIPEN-ADIERAZLEAK

(2020an egin edota bideratu beharreko gastuak, €tan, zerga oro barne)

Europako Inbertsio Bankuaren (EIB) ELENA programarako hautagaitza: Elkargoko eta herrietako ondarearen 
energia-trantsizioari zuzendutako finantza-ingeniaritza tresnak egituratzea.

Energiaren azkeneko kontsumoa eta 
lotutako BEG isurketak: adierazlea 
eraikitzen ari

Tresna hedatzen segitzea.
2020ko aurreikuspena: 24 000 €

Energia fakturaren zenbatekoa: 
adierazlea eraikitzen ari

Egitasmoak segitzea.
Aurrekontua zehazteko bidean

Kargaguneak, ibilgailu elektrikoak eta bizikletak hedatzen segitzea.
Ibilgailu elektrikoendako kargagune azpiegiturak (IRVE): 50 000 €
Ibilgailu elektrikoak erostea: 75 000 €
Pedalei eragiteko laguntza duten bizikletak erostea: 10 000 €

Ibilgailu parke osoan, isurketa gutxi 
eta arras gutxiko ibilgailuen % Ibilgailu 
parke osoan, bizikleten %: adierazlea 
eraikitzen ari

Energia Ekonomia Agirien (EEA) kudeaketa informatizatutako tresna hedatzea eta EEAren balioztatze estrategia 
sustatzeko betekizuna.
2020ko aurreikuspena (tresna eta ikerketa): 18 000 €

Energiaren azkeneko kontsumoan 
energia berriztagarrien zatia eta 
Elkargoko guneek eragiten duten EnR-
en Mwh: adierazleak eraikitzen ari

Elektrizitate merkatu berriaren abiatzea 2020ko urtarrilaren 1ean. Merkatuaren hiru zatietatik bat Enargia tokiko 
energia berriztagarrien ekoizlea den kooperatibari esleitua izan zaio. Elkargoko eraikin, gune eta ekipamendu 
guziak jatorri berriztagarriko energiaz hornitzea (+20GWh/urte).
2020ko aurreikuspena: 2 500 000 €

Bideragarritasuna (tekniko-ekonomikoa) ikertzea, ahalmeneko guneei dagokienez, eta lehen eguzki-zentralak 
jartzea.
Ikerketaren aurreikuspena: 30 000 €
2020ko instalazioen aurreikuspena: 815 000 € APen (BG eta BA), 2020-2022ko epean 3 M €ko programatze 
baimenduan oinarriturik

Erronka beste eraikinei hedatzea ikertzea. Denbora berean, “energia-urritasuna” ekintza plan baten zehazteko eta 
gauzatzeko gogoeta bat abiatzea.

ELENA programarako hautagaitza muntatzea, interesatuak diren herrikideak elkartuz.
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KAPITULUA EROSKETAK ETA ESKAERA PUBLIKOA

Aipatzen d(ir)en 
politika publikoa(k) Aipatzekorik ez (sostengu zerbitzua)

Aipatzen d(ir)en 
batzordea(k) Gaur egun aipatzekorik ez

2019an, politika publikoa aribidean zen:
Definizioa? Gauzatzea? Balioztatzea edo  berriz adieraztea?

X X

GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO 

JOMUGAK

POLITIKA PUBLIKOAREN ERAGINA 
JOMUGEN GAINEAN

2019: EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA

Politika publikoaren 
helburuak/norabideak, 
ondokoak bideratzen 
laguntzen dituztenak:

(2019an egindako edota bideratutako gastuak, €tan, zerga oro barne)

Klima aldaketaren 
aurkako borroka

Hornitzaileen garraioei 
dagokien kalte klimatikoa 
murriztea (logistikoa)

Gizakien loratzea Merkatuetan, langileen eta 
erabiltzaileen osasuna eta 
ongizatea kontuan hartzea

Norbera babesteko ekipamenduak erostea: hornitzaileak langileak 
informatzera eta sentsibilizatzera behartuak dira ekipamendu horiek erabat 
eraginkorrak izan daitezen haien burua babesteko lanean.

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen arteko eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna

Lanetik urrun direnei, 
esperientzia profesionala 
ukaiteko bidea eman, 
merkatuetan gizarteratze 
klausulak sartuz. 

Sentsibilizatze eta informatze lana zerbitzuen eta langileen aldean: 
“Gizarteratze neurria EHEko eskaera publikoaren galtzarrean” gida bat 
apailatzea eta hedatzea.

Gizarteratze klausulak sartu dituzten obra-merkatu adibideak: edateko on 
den ur sare baten ordezkatzea RD 350 - Arrauntzeko auzoa - Uztaritzeko 
Herria; efluenteen transferentzia hobetzea Angelu-Iparraldetik Itsuaren 
Zubiko STEPera - 2. urratsa - 1. multzoa: Hodiak. 

Ekoizpen eta 
kontsumo molde 
arduratsuei 
jarraikitzen zaizkien 
garapen dinamikak

Behar zuzena estimatzea, 
material/ekipamenduen 
berrerabilpena erraztea, 
hondakinen ekoizpena 
murriztea, bizi-amaieran diren 
ekipamenduak hobeki 
kudeatzea

Agorastore sozietatearekin kontratupetzea, linean diren enkanteetarako 
plataforma erabiltzeko, erabili ez diren edo bizi-amaieran diren EHEko 
ekipamenduei bigarren bizi bat emateko xedearekin.

Hornitzaileen merkatua 
ingurumenki eta sozialki 
bertutezko aterabideak eta 
ekoizpenak proposatzera eta 
garatzera bultzatzea

Merkatu Ertainak Orokorrak edota Zeharkakoak eskaintza deialdietarako 
hautagaitzen azterketan, ingurumen-irizpideak sartzea: eskaeren 
desmaterializatzea, paketatzeen murrizketa, ekoizpenen eko-diseinua, 
baliabideen zentzuzko kontsumoa (ura, energia), hondakinen eta bizi-
amaieran diren ekoizpenen kudeaketa. 2019an aipatu diren merkatu 
adibideak: norbera babesteko ekipamenduak erostea; ingeniaritza zibilaren 
obrak lurperatutako, erdi-lurperatutako edukiontziak eta aireko zutabeak 
ezartzeko Hirigune Elkargoko gune desberdinetan; Donoztiriko edateko on 
den ura hobetzeko eta hedatzeko obrak - Mendiburukoborda auzoa.

Biztanle, tokiko 
hautetsi, tokiko 
eragile, elkargoko 
zerbitzuetako langile 
eta besteen parte 
hartzea.

Erosketa publiko arduratsuei 
sentsibilizatzea, hautetsiak eta 
langileak erosketa iraunkor 
baten urraspidean 
mobilizatzea

2019an, sostengu 
zerbitzuaren ekintza 
ari zen:

Definitzen Gauzatzen Balioztatzen edo berriz adierazten

X X

2020: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA JARRAIPEN-ADIERAZLEAK

(2020an egin edota bideratu beharreko gastuak, €tan, zerga oro barne)

Hornidura administratiboak erostea eta hornitzea: eskaeren eta banaketa guneen sarea egituratzea 
eta optimizatzea EHEren mailan.

Obra-merkatu hautagarrietan, gizarteratze klausulen sartzea azkartzea. Egindako gizarteratze orenen 
kopurua:
2017: 1154 oren
2018: 2175 oren

Gizarteratze klausula zerbitzu merkatu batzuetara hedatzea (ad: garbiketa, berdeguneak) eta 
ikerketa/buru-zerbitzu merkatuetara.

Agorastore plataformaren erabilpena hedatzea: gida praktika bat apailatzea, neurri horretaz 
jabetzeko zerbitzuak informatzea eta laguntzea. 

Agorastore plataformaren 
bitartez elkargoak saldu dituen 
ondasun/ekipamenduen 
kopurua: 2020ko adierazleaHornitzaileekin eraman beharreko funtsezko lana bizi-amaieran diren kontsumigarriak berriz 

hartzeko bideragarritasunari buruz: bulego hornidurak, norbera babesteko ekipamenduak, etab.

Eskaintzak aztertzeko esparru homogeneo bat apailatzea ingurumen- eta gizarte irizpideak sartzeko 
eskaintza aztertzerakoan (Eskaera Publikoaren kodeak baimentzen duen esparruan).

“Erosketa Arduratsuen Gutuna” apailatzea Cit’ergie urraspidearen esparruan, EHEko zerbitzu guziak 
bateratuz.
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Hirugarren zatia:

Zeharkako urraspide estrategikoen gainean 
hurbileko planoa
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Lurraldeko Klima Aire Energia Plana (LKAEP), Bizitegien Tokiko Plana (BTP) eta Hiri Mugikortasun
Plana (HMP), 2020ko otsaileko elkargoko Kontseiluan bozkatzera aurkeztuak izanen dira. Zenbait
hilabeteen denboran, obra handiak abiaraziak izan dira hiru dokumentu estrategiko horiek
apailatzeko, lehen aldikotz Ipar Euskal Herri osoa estaltzen dutela eta.

Hiru arauzko urraspide horiek izan dira urraspide partekatu baten gaia 2019ko urte osoan zehar.

Hiru dokumentuak aitzinera doaz egutegi beraren arabera: apailatze prozedurak 2017ko bukaeran
abiaraziak izan dira, diagnostiko urratsak 2019ko udaberrian bukatuak izan dira, ardatz
estrategikoak gurutzatuak izan dira 2019ko uztailean, ekintza programak banatuak izan dira
2020ko hasieran.

Laborantzarekin batera, mugikortasuna eta bizitegia, klima planaren eragile nagusiak izanik
(hurrenez hurren berotegi-efektuko gas isurketen %32 eta %15 eragiten dutelarik), hiru politika
publiko horien arteko lotura naturalek teknikariak eta hautetsiak zeharka lan egitera eraman
dituzte, elkarrekin trukatzeko, aberasteko, ekoizteko.

Beste ekimen batzuk ere, arauzkoak ez direnak, gogoeta bateratuari elkartu dira Lurraldeko
Hazkurri Egitasmoaren eta Antolaketa eta Garapen iraunkorraren Gutunaren inguruan. Gai horiek
izan dira tailer batzuen gaiak Klima Planaren hitzartzearen esparruan eta aberastuak izan dira
urraspide horien arteko gurutzapenei esker.

Gobernantzari dagokionez, LKAEP-BTP-HMP gidaritza-batzorde gurutzatu bat plantan ezarria izan
da. Euskal Elkargoko Kontseilu Exekutiboko hautetsiz, Ipar Euskal Herri eta Seignautzeko LuKE

Bulegoaz, Mugikortasun Sindikatuaren Bulegoaz baita urraspide bakoitzean identifikatutako
lurraldeko hautetsi-enbaxadoreez ere osatua da. Giltza urratsetan bildu da (diagnostikoa,
estrategia, ekintza plana).

Aipatutako gaien zeharkako erronkei begira, oinarri bakar batean finkatzea hautatua izan da:
geografia, hiri-egitura, lurren erabilpena, sozio-demografia, elkartrukeak eta mugimenduak...
Ingurumenaren hasierako egoera ere partekatua izan da, HMP eta LKAEP baten ezinbesteko
agiria.

Jendetzaren aldean hitzartze bakar bat antolatua izan da Klima Planaren gerizan: bi foro
antolatuak izan dira 2019ko apirilaren 6an eta ekainaren 22an; hitzartze plataforma bakar bat
linean ezarria izan da (www.climataction-paysbasque.fr).

Lan horretatik, sei norabide bateratu atera dira. Logikoki, Garapen Iraunkorrerako jomugei lotzen
dira:

• Karbono-apaleko lurralde baten alde engaiatzea (1. jomuga);
• Beste garapen bat antolatzea (1-2-3-5. jomugak);
• Hurbileko muinak azkartzea (3. jomuga);
• Lurralde inklusibo baten alde aritzea (3-4. jomugak);
• Tokiko beharrei lehentasuna ematea (5. jomugak);
• Gure helburuak erdiesteko mobilizatzea (6. jomugak).

Lan gurutzatu hau baliagarria izan da bai tekniko mailan (ikerketen, hitzartze tresnen, datu
bateratuen oinarriaren bateraketa...), bai politika mailan (norabide bateratuak, mobilizazio
elkartuak, ekintza gurutzatuak).

 Lurraldeko koherentzia eskema

Garapen iraunkorraren adierazle batzuk Ipar Euskal Herrian 

 Iturriak: EHEko LKAEP, HMP, BTP diagnostikoak, EHEko gizarte beharren azterketa; INSEE.
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Jomuga Jomuga honen bitartez xedetzat dauzkagu, besteak beste:

Klima aldaketaren 
aurkako borroka

 Energia kontsumoa eta eskaera menperatzea;
 Energia berriztagarrien erabilpena garatzea eta bultzatzea;
 Berotegi-efektuzko gasak murriztea;
 Klima aldaketari egokitzea: jokabideen bilakaera, arrisku naturalen 

kudeaketaren aitzinean, klima aldaketari egokitutako hiri-antolaketak, 
laborantza eta turismo-jokabideen bilakaera... ;

 Berotegi-efektuzko gas gutxiago isurtzen duten ekoizpen erak garatzea;
 Ezagutza hobetzea (BEG isurketak, karbono balantzea, energia-kontsumoa).

Bioaniztasuna 
zaintzea, 
ingurumenak eta 
baliabideak 
babestea

 Ingurumen-erronkarako arloak babestea (gune eta eremu ohargarriak, 
espezieak...) haien kudeaketa, berrosatzea eta kalte-ordainaren bidez...;

 Arrisku naturalak eta teknologikoak kontuan hartzea (prebentzioa, krisiaren 
kudeaketa...);

 Eremuetan eta bioaniztasun ohargarri eta arruntetan, presioak menperatzea 
(eremuaren kontsumoa menperatuz, botakinak eta kutsadurak murriztuz...) ;

 Natura arrunta eta paisaia kapitala zaintzea eta balioztatzea: laborantza 
eremuen eta berdeguneen gainean burututako ekintzak, laborantza eta hiri-
inguruko nekazaritza, birnaturaltzea, landatzea, paisaia planak; jarraipen 
ekologikoak zaintzea eta balioztatzea (bilbe berdeak, urdinak...) ;

 Uraren baliabidea zaintzea: ur ekonomiak, ureko ingurumenen kalitateak, 
baliabidea babestea;
Bioaniztasunaren egoera ezagutzea (behaketa, informazio sistema).

Gizakien loratzea  Jendetzari zuzendutako zerbitzuen kalitatea hobetzea (eskubideak eta 
zerbitzu publikoak, adindunen harrera, haurtzaro txikia, hezkuntza, 
aisialdiak, kultura);

 Irispide hobea eta oinarrizko beharrei erantzuten duen ekipamendu 
eskaintza, jendetza kategoria guzientzat eta lurralde osoan

 Osasun publikoa mantentzea edo hobetzea; 
 Osasun-prebentzioa (mendekotasun-jokabideak, bizi osasunbidea, hazkurri 

hautuak...) eta artamendurako irispidea;
 Lasaitasun publikoa eta jende eta ondasunen segurtasuna hobetzea;
 Denentzat bizitegi osasungarri, sano eta iraunkorrerako bizitegi baldintzak 

eta irispidea hobetzea;
 Enplegurako irispidea hobetzea;
 Ezagutza eta kulturarako irispidea hobetzea (gazteen heziketa eta 

lanbideratzea, eskola-sostengua, eskolagabetasunaren aurkako borroka...) ;
 Tokiko informaziorako, bereziki ingurumenari lotua delarik, irispidea 

hobetzea.

Eranskina: Garapen iraunkorrerako jomugen arabera 
lortu nahi diren helburu nagusiak

Jomuga Jomuga honen bitartez xedetzat dauzkagu, besteak beste:

Gizarte kohesioa 
eta lurraldeen 
arteko eta 
belaunaldien 
arteko 
elkartasuna

 Ezegonkortasunak eta pobretasun larria murriztea: jendetza ahul 
espezifikoak segitzea eta laguntzea (langabeak, adindunak, ibiltariak...), 
egoera oso larrian diren jendeen harrera;

 Ezegonkortasun gertakariak menperatzea: energia-ezegonkortasuna 
(energia eta mugikortasunerako irispidea), publiko berezi batzuen 
ezegonkortasuna (erretratuak...), gehiegizko zorpetze egoerak...

 Belaunaldien arteko gizarte lotura azkartzea;
 Jatorri sozio-kultural desberdinak dituzten jendeen arteko harreman 

soziala azkartzea;
 Bereizkuntzak eta desberdintasunak murriztea (mugikortasun urriko 

jendeen aldera, emazte-gizon parekotasunaren arloan, enplegurako 
irispideari dagokionez);

 Herriarteko elkartasunak eta lurraldeko maila desberdinen arteko lotura 
eta koherentzia kontuan hartzea.

Ekoizpen eta 
kontsumo molde 
arduratsuei 
jarraikitzen 
zaizkien garapen 
dinamikak

 Kontsumo eta jokabide arduratsuak garatzea: publiko desberdinak 
sentsibilizatzea (publiko zabala, elkarteak, enpresak...), herritar eta 
elkarte-egitasmoen sorrera sustatzea...;

 Ekoiztutako hondakinak murriztea eta haien balioztatzea, bereizketa eta 
birziklatze sailak hobetuz, publiko guziak sorburuko hondakinen 
murrizketari sentsibilizatuz (publiko zabala - egoiliar zein udatiar, 
elkarteak, enpresak, turismo-, kirol- eta kultura-eragileak);

 Berriztagarriak ez diren baliabideen erabilpena murriztea eta 
berriztagarriez ordezkatzea;

 Tokiko ekonomia jokabide iraunkorretara bideratzea (turismo iraunkorra, 
laborantza iraunkorra, hurbileko saltegiak eta zerbitzuak garatzea, 
banaketa ibilbide laburrak...) ;

 Sail iraunkorra garatzea (ekonomia berdea, elkartasuneko gizarte 
ekonomia, bidezko merkataritza...)  ;

 Enpresak / industriak trantsizio ekologikoa eta garapen iraunkorrera 
mobilizatzea (ISO, 14000, 26000, RSE...) ;

 Jarduera guneen kudeaketa integratuen jokabideak garatzea (antolaketa, 
ur eta energia-kontsumoa, PDE);

 Lanbidea eta heziketa gaitasunen bilakaerei egokitzea etengabeko 
heziketaren bidez (ad: BTP) etab.;

 Elkargoaren ekintza berrikuntzan, esperimentazioan, ikerketan eta gizarte 
aurrerapena eta bakoitzaren loratzearen zerbitzuko diren berrikuntza 
teknikoen edo erakundeen garapenean sartzea;

 Elkargoaren engaiamendua jokabide arduratsuagoetan: hautetsiak eta 
langileak erosketa arduratsuei formatzea, ingurumen- eta gizarte-
irizpideak/klausulak plantan ezartzea eskaera publikoan...
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