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EDITORIALA 

 

Herriarteko dinamika Ipar Euskal Herri iraunkor eta solidarioaren 

alde 

 

Iragan agorrilean KAGT-GIEC (Klima-aldaketari buruzko Gobernuarteko Adituen Taldea) taldeak 

argitaratu txostena zentzu bakarrekoa zen: 1.5°Cko beroketa globalaren gainditzea gure mendean 

gertatuko da, salbu CO2 eta beste berotegi efektuko gasen isurketak azkarki murrizten baditugu ondoko 

hamarkadetan. 

Euskal Hirigune Elkargoak badu zeregina: 2021az geroztik, bere hiru plan estrategikoetarik biren 

onartzearekin, Ipar Euskal Herriko Klima Plana eta Tokiko Bizileku-Plana, helburu anbiziotsuak finkatu 

ditu lurraldeko erronka azkarrei erantzuteko. Hirugarren plana, Mugikortasunarena, 2022an zehar 

onartuko da. 

Plan horiek helburu bakarra dute: bizia eta lurraldeko biztanleen bizi eremua hobetu Ipar Euskal Herriko 

ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren aldaketak bizkortuz. 

Euskal Hirigune Elkargoaren xedea da baita ere mobilizazio ezberdinetan engaiatu nahi duen ororen 

laguntzea. Hedatzen dituen, herrien, eragile ekonomikoen eta sozialen, herritarren sostengu 

programetan, baita pasatzen dituen merkatuetan, trantsizio ekologikoaren alde eta gizarte kohesio 

zabalagoaren alde egitera gomitatzen du. Jo muga: bakoitzaren loratzea lurralde iraunkor eta 

erresilientean. 

2021eko Garapen iraunkorra txostenak, urtean zehar, plan eta programa ezberdinen baitan, eta politika 

publikoetan, gauzatu 46 ekintzen argazkia proposatzen du. Dinamismoz hartu xendra erakusten du eta 

oraindik korritu beharrekoa marrazten, umiltasunez. 

Elkarrekin engaia gaitezen, 2022an, abiatu garapen iraunkorreko sinergiak musikan jartzen, nahikeriaz, 

temaz eta eraginkortasunez. 

Jean-René Etchegaray 

Euskal Hirigune Elkargoaren lehenkadaria 

 

Solange Demarcq-Eguiguren 

Ingurumenaren eta eremu naturalen zaintza eta balioan ematea – bioaniztasunaren zaintza – arrisku 

nagusien prebentzioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ng1PAFgAeXo
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AURKIBIDEA 

 

Editoriala 2. or. 

Aurkibidea 3. or. 

GI txosten bat, zertarako? 4. or. 

Txostena hau nola irakurri? 5. or. 

  

Lehen partea: Zeharkako urraspide estrategikoak 7-9. or. 

  

Bigarren partea: Politika publikoak eta garapen iraunkorra 11. or. 

• Trantsizio energetikoa eta ekologikoa, Hirigune Herritarra 12-15. or. 

• Eremu antolaketa eta hirigintza 16-17. or. 

• Bizilekua, Jende ibiltariak, Hiri-politika 18-19. or. 

• Uraren zikloaren kudeaketa integratua, itsasbazterra eta itsasoa 20-21. or. 

• Hondakinen Prebentzioa, Bilketa eta Balorizazioa 22-23. or. 

• Azpiegiturak eta mugikortasunak 24-25. or. 

• Goi-mailako irakaskuntza, ikerketa eta formakuntza 26-27. or. 

• Garapen ekonomikoa 28-29. or. 

• Turismoa  30-31. or. 

• Laborantza, Elikadura, Arrantza  32-33. or. 

• Elikadura iraunkorra 34-35. or. 

• Elkartasunak eta Ipar Euskal Herriko GEHZa 36-37. or. 

• Kirol eta herritarrendako zerbitzu ekipamenduak 38-39. or. 

• Partaidetzak eta kultur ekipamenduak 40-41. or. 

• Hizkuntza politikak 42-43. or. 

• Elkargo-ingeniaritza lurraldean, hiri eta landa garapena 44-45. or. 

• Europa eta mugaz gaindikoa / Kontratuzko politikak eta eskualde-eskemak 46-47. or. 

• Euskal Mendia 48-49. or. 

  

Hirugarren partea: Elkargo barneko funtzionamendua eta garapen 

iraunkorra 

51. or. 

• Giza baliabideak 52-53. or. 

• Ondare eraikia eta Baliabide orokorrak 54-55. or. 

• Erosketak eta eskaera publikoa 56-57. or. 

• Informazio sistema 58-59. or. 

  

Eranskinak:   

Garapen iraunkorraren helburu nagusiak xede bakoitz 61-63. or. 

Euskal Hirigune Elkargoko erreferente iraunkorren sarea 64. or. 
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Garapen iraunkorra, zertaz mintzo gara? 

Garapen iraunkorra ekonomikoki eraginkorra, sozialki zuzena eta ekologikoki jasangarria den garapen 

bat da. Baliabide naturalak eta ekosistemak begiratzen ditu, eraginkortasun ekonomikoa bermatzen 

du, pobreziaren, desberdintasunen, baztertzearen kontrako borrokan eta zuzentasuna bilatzean 

dautzan garapenaren helburu sozialak bistatik galdu gabe. 

Edozein ekintzak, gizartearen edozein jarduerak badu eragin: ingurumenean, gure sistema 

ekonomikoan, sistema honen parte diren gizon eta emazteen gainean. 

Garapen iraunkorraren bidea hartzea da, egunero, arduratsuki aritzea gure erabakien eraginaren 

gainean, hiru ikuspuntu hauetatik abiatuz: ekonomikoa, soziala eta ekologikoa. Eragin hori etengabe 

galdekatzea da eta hiru alderdi horietan aldi berean, baikorra egiteko xedez lan egitea. Gure 

planetaren, bere baliabideen, bizidun guzien zaintzan parte hartzea da, denen ongizatea eta 

elkarbizitza laguntzen duten sistema sozio-ekonomikoak eraikitzea. 

 

 

Garapen iraunkorrari buruzko txosten bat, zertarako? 

Ingurumenerako engaiamendu nazionalari buruzko 2010eko uztailaren 12ko legeak, Grenelle 2 

izendatua, 50 000 biztanle baino gehiago dituzten lekuko elkargoak eta herriarteko elkargoak garapen 

iraunkorraren arloko egoerari buruzko urteko txosten bat idaztera behartzen ditu.  

 

Txosten hori hautetsiei aurkeztu behar zaie aurrekontu norabideei buruzko eztabaida baino lehen. 

Garapen iraunkorraren erronkak eta horiei erantzuteko elkargoak mobilizatzen / mobilizatu behar 

dituen baliabideak eztabaidaren ardatz egiteko aukera da.  

 

2011ko ekainaren 17ko 2011-687 zk. erabakiak txostenaren helburuak eta edukia zehazten ditu: 

o Helburua da elkargoaren ekintzek, politikek, programek garapen iraunkorraren helburuen 

gainean dituzten eraginak aztertzea, ikuspegi orokor batekin.  

o Azterketa horretan, iragandako urtearen bilan bat eta aurreikuspeneko azterketa bat sartzen 

dira; 

o Politika publikoak eta elkargo barneko funtzionamendua tratatzen ditu aldi berean; 

o Ekintzen edukiaz gain, txostenak haien apailatzeko eta gauzatzeko modalitateak ezarri behar 

ditu agerian.  

 

Ekintza adierazgarri batzuen bitartez, txosten honek garapen iraunkorraren arloko elkargoaren 

engaiamendua azaltzen du. Ikuspegi orokorrekoa izanik, ez du oso-osoa izateko xederik. Zerbitzu 

guziekin apailaturik, lan kolektibo eta parte hartzaile baten emaitza da. 
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Txosten hau nola irakurri? 
 

Txostena hiru partetan egituratua da:  

- Lehen parte batek zeharkako urraspide estrategikoak aurkezten ditu: Ipar Euskal Herriko 

klima plana, Ipar Euskal Herriko Tokiko Bizileku Programa, Mugikortasun Plana. Haien 

helburuek garapen iraunkorreko helburuei erantzuten diete zehazki. 

- Bigarren parteak Elkargoko 21 politika publikoak aipatzen ditu. 

- Hirugarren parteak elkargo barneko funtzionamendua aipatzen du (funtzio sostengatzaileak). 

 

2. eta 3. parteen orrialde bikoitz bakoitzean, irakurleak aurkituko ditu: 

2021. urterako: politika publikoa / funtzio sostengatzailearen esparruan eramandako bi ekintzen 

deskribapena.  

Ekintza horiek garapen iraunkorreko 6 helburuetan ukan duten eraginaren neurketa arrosa itxurakoa 

da. Ardatz bakoitzean, helburu bat aurkeztua da. Ekintzak helburuan duen eragina 1etik 4ra bitarteko 

eskala batean estimatua izan da.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022. urterako, eta aurrekontu norabideekin loturan: garapen iraunkorreko helburuak laguntzen 

dituzten politika publikoaren norabideak aurkeztuak dira, urtean aurreikusitako ekintza nagusiek 

argiturik, lotutako aurrekontuekin (horiek ezagutuak direlarik txostena osatua izateko orduan). 

 

 

 Garapen iraunkorreko helburuei buruzko argibide gehiagorako: helburu bakoitz xedetzat hartutako 

jomuga nagusiak ikusi eranskinetan. 

 

 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasu

naren 

zaintza  

Gizakien 

loratzea 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Hitzartzea 
Parte hartzea 

Bloke bakar bat: 

ekintzak helburuan 

duen eraginik ez da 

edo oraindik zehaztu 

behar da 

2 bloke: helburuan 

eraginik bada, baina 

guti edo zeharka 

3 bloke: helburuan 

eraginik bada, zuzena 

eta baikorra da, 

xedeko publikoari 

eragiten dio. 

4 bloke: helburuan 

eraginik bada, zuzena 

eta baikorra da, 

xedeko publikoa baino 

haratago badu eragin. 
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Lehen partea: 

 

ZEHARKAKO URRASPIDE 

ESTRATEGIKOAK  
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IPAR EUSKAL HERRIKO KLIMA PLANA  

 

2021eko ekainaren 19n, Ipar Euskal Herriaren 

mailan, lehen Klima Aire Energia plana 

onartuz, Euskal Hirigune Elkargoak 

hemendik 2050era karbono 

neutraltasunerako urrats berri batean 

engaiatu du lurralde osoa. 

 

Helburu nagusiak hemendik 2050era 

Hemendik 2050era, Ipar Euskal Herriko Klima 

Planak 4 helburu nagusi finkatzen ditu 

lurralderako: 

▪ Bioaniztasuna eta giza jarduerak aribidean 

diren klima aldaketetara ahal bezain ongi 

egokitzea; 

▪ Lurraldeko jarduerek eragiten dituzten 

berotegi-efektuko gasen isuri guziak %56z 

murriztea; 

▪ Ipar Euskal Herriko energia-kontsumoak 

%49z murriztea;  

▪ Energia-beharren %100ak energia 

berriztagarrien bidez estaltzea. 

 

2021-2026 Ekintza Plana 

Ipar Euskal Herriko Klima Planak Elkargoaren 

eskumenei eta haren ondarearen kudeaketari 

dagozkien berrogeita hamar bat ekintza hartzen 

ditu barne.  

Ondoko grafikoak Elkargoak jadanik plantan 

ezarri duen ekintza-potentzialaren zatia (%) 

adierazten du Klima-Aire-Energia labelaren sei 

sail bakoitzerako, bai eta egoeraren proiekzioa 

ere, Klima Planean programatutako eta 
aurrekontuan sartutako neurriak aplikatu 

ondotik.  

 

 

Jarraipena eta ebaluazioa  

Halaber, Euskal Hirigune Elkargoak Ipar Euskal 

Herriko Klima Plana jarraitzeko eta ebaluatzeko 

dispositibo bat zehaztu du, bi mailatan:  

▪ Klima-Aire-Energia ibilbideen jarraipena 

eta ebaluazioa egitea, bi eskualde-

behatokirekin lankidetzan (Akitania 

Berriko ingurumena eta airea ebaluatzeko 

eskualdeko agentzia eta airearen 

kalitatea zaintzeko onetsitako elkartea, 

Atmo Nouvelle Aquitaine);  

▪ Proiektua urtero berrikustea, Cit’ergie 

kontseilariaren laguntzarekin, ekintza-

planaren gauzatze-maila ebaluatzeko. 

 

 

KLIMA AIRE ENERGIA LABELIZAZIOA  

2021eko otsailaren 24an, Labelaren batzorde 

nazionalak Klima Aire Energia labelizazioaren 

lehen maila eman dio Euskal Hirigune 

Elkargoari. Klima Plana apailatzeko lanetan 

engaiatutako trantsizio energetiko eta 

ekologikoaren dinamikaren onarpena da.  

Bereizketa horrek aukera ematen dio elkargoari 

ADEMEk onetsitako kanpoko kontseilari baten 

laguntza izateko, haren klima-aire-energia 

politikari buruzko urteko berrikuspen bat 

segurtatzeko, hobekuntza jarraiki bati buruz.  

4 urte bete ondoren, Euskal Hirigune Elkargoak 

bere hautagaitza aurkezten ahalko du labelaren 

2. maila lortzeko.  
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IPAR EUSKAL HERRIKO TOKIKO BIZILEKU 

PROGRAMA 2021-2026  

2021eko urriaren 2ko Elkargoko kontseiluak 

onarturik, Tokiko Bizileku Programak, tokiko 

familientzat pentsatua, bizitegi sozialen 

%50eko emendatzea aurreikusten du, 

lurraldean hobeki banaturik, bai eta 

zaharberritze energetikoaren masifikazio 

bat eta denei helgarria zaien eskaintza 

anizkuna ere.  

Bost norabide nagusiren inguruan eraikia, 

hurrengo sei urteetan gauzatzeko 27 ekintza 

hartzen ditu barne. Horietan, nagusiak dira: 

o Bizitegi sozialen ekoizpena garatzea: 

Indarrak bizitegi sozialetan bilduko dira. 

Urtero ekoiztuak diren 1 200 bizitegietarik 

800 alokatzekoak izanen dira eta 400 izanen 

dira jabegora heltzeko laguntzarekin salgai, 

espekulazioa baztertzeko elkartasunezko 

kontratuaren bidez.  

o Antolaketarako operazio publikoak 

garatzea eta lur funtsei buruzko estrategia 

bat apailatzea, lurraren prezioak 

menperatzeko eta espekulazioaren kontra 

borrokatzeko. 

o Zaharberritze energetikoaren 

masifikazioa: Klima Planaren helburuekin 

batera, TBPak bizitegien zaharberritze 

energetikoa emendatzea aurreikusten du, 

besteak beste Etxebizitza eta energiaren 

etxearen sortzearekin, familiendako 

etxebizitzari lotutako edozein galderarako 

harrera eta informazio gunea. 

o Jendeztatze politika gauzatzea: elkargoak 

eskaeren kudeaketa partekatu bat eta 

bizitegi sozial bat eskatzen dutenen harrera 

eta informazio dispositibo bat plantan 

ezarriko ditu, eta bizitegiak esleitzeko 

norabideak finkatuko. 

o Eskaintza anizkuna garatzea: denei 

helgarriak zaizkien bizitegiak ekoiztea da 

aipu: adintsuei, elbarrituei, gazteei, 

sedentario bihurtutako jende ibiltariei... 

 

TBP horretarako estimatutako aurrekontu 

orokorra 17,5 milioi eurokoa da, urte bakoitz, 

elkargoaren eskutik. 

MUGIKORTASUN PLANA 
 

Mugikortasun Plana (MP), hau da Hiri 

Mugikortasun Planari (HMP) emana izan zaion 

izen berria, 2021eko urtarrilaren 1ean adostua, 

Mugikortasunen Norabideei buruzko Legearen 

arabera. 

 

Lurraldearen mailan nehoiz ikusitako urraspide 

honek mugikortasun sindikatuaren 161 herriak 

hunkitzen ditu 2020-2030 eperako. Auto 

trafikoaren murriztea, garraio publikoen, 

ibilketaren eta bizikletaren erabilera azkartua 

batzen dituen mugikortasunen ikuspegi orokor 

bat proposatzen du. Ingurumenaren gaineko 

eraginak murrizteko, osasuna eta segurtasuna 

hobetzeko xedea duen bide batean sartzen da. 

 

Ipar Euskal Herri-Aturriko Mugikortasunen 

Sindikatu Batzordeak Mugikortasun Plana 

finkatu du 2020ko otsailean. Euskal Hirigune 

Elkargoko kontseiluak dokumentuaren alde 

bozkatu du 2021eko martxoaren 20an (bali 

diren bozen %94arekin). Tarnose, Ondres eta 

Saint-Martin-de-Seignanx hiriek ere 

proiektuaren alde bozkatu dute.   

 

Prozedura administratiboa 2021eko uztailean 

bukatu da Ikerketa Publikoko Batzordeak 

txostenaren ondorioak jakinarazi dituelarik. 

Azken honek aldeko iritzia agertu du 

erresalburik gabe. 7 gomendio gehitu ditu, 

horien artean: herrien elkartze handiago bat eta 

xehetasun gehiago adierazleen eta 

komunikazioaren aldetik. Helburua da 

dokumentua garatzea kontuan hartua izan 

dadin Sindikatu Kontseiluak onartu baino lehen, 

2022ko lehen hiruhilekoan.  
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Bigarren partea: 

 

POLITIKA PUBLIKOAK ETA GARAPEN 

IRAUNKORRA 
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TRANTSIZIO ENERGETIKOA ETA EKOLOGIKOA 

& HIRIGUNE HERRITARRA 
 

Gai honi lotutako politika publikoa: Klima-Aire-Energia, bioaniztasuna 
 

Gai honi lotutako Euskal Elkargoko gaikako batzordea:  

Ekologia eta Energia Trantsizioa & Hirigune Herritarra 

 

 

2021eko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bero-sareak, 4 proiektu aribidean Ipar 

Euskal Herriko herrietan 

 

2021ean, Euskal Hirigune Elkargoak 

Kanbon bero-sare bat sortzeko emaitza 

tekniko-ekonomiko onak lortu ditu. 

Lurraldean, lehen bultzada horren 

ondotik, hiriko berokuntzak beste herri 

batzuk interesatu ditu. Alabaina, 

zura/eguzki termikoko bero-sare baten 

egingarritasunari buruzko hiru ikerketa 

abiatu ditu Elkargoak, Izura, Uztaritze eta 

Hazparneko herrietan.    

 

AURREKONTUA: 7 590€ egikarituak, 25 

950€ bideratuak 

Bioaniztasunaren erronkak eta sare 

ekologikoak identifikatzea eta kokatzea 

2019tik goiti, Euskal Elkargoak tokiko aditu 

naturalistak ukan nahi izan ditu bere 

inguruan, bere lurraldeko 

bioaniztasunaren erronkak ezagutzen 

laguntzeko. Bioaniztasunaren erronkak 

eta sare ekologikoak identifikatzeko eta 

kokatzeko ikerketa abiatuz, eragileen 

arteko hitzartze urrats batekin batera, bilbe 

berde eta urdinen lehen elementuak 

ukaiteko bidea izanen da Zuberoan.  

Egikaritutako AURREKONTUA: 30 000 € 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 
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2022ko EKINTZAK 

 

GARAPEN 
IRAUNKORRAREN 

XEDEAK 

XEDEEKIN LOTUTAKO 
POLITIKA PUBLIKOAREN 

NORABIDEAK 

2022: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK 
ETA DAGOKIEN AURREKONTUA 

(Egikaritu edo/eta bideratu beharreko gastuak) 

Aldaketa 
klimatikoaren aurkako 
borroka 

Energia berriztagarrien 
ekoizpena garatzea, energia 
menperatzen laguntzea 

Partikularrei aholkuak eta laguntza ekartzea bizilekua 
energetikoki zaharberritzeko proiektuan, zaharberritze 
energetikoaren plataforma bat hedatuz Ipar Euskal Herrian. 
2022ko aurrekontua: 343 000€ BEZa barne 

  Ipar Euskal Herriko Egur Plana apailatzea saileko 
eragileekin, tokiko egur hornitze ahalmena, oihan-plakatxoak 
eta zura ekoizteko baldintza ekonomikoak zehazteko eta 
behar diren inbestimenduak xedetzat hartzeko. 
2022ko aurrekontua: 20 000€ BEZa barne 

    Berokuntza berriztagarria: bero-sare baten egokitasuna 
ikertzea euskal itsasbazterrean. 
2022ko aurrekontua: 100 000€ BEZa barne 

Bioaniztasunaren 
zaintza, eremuen eta 
baliabideen babesa 

Bioaniztasunaren erronkak 
identifikatzea eta politika 
publikoetan sartzea 

Lurraldeko sare ekologikoak maparatzea planifikazio 
urraspideak areagotzeko. 
2022ko aurrekontua: 45 000€ BEZa barne 

  Partaidetzak animatzea tokiko adituekin, lurraldeko 
bioaniztasunaren erronkak identifikatzeko asmoz. 
2022ko aurrekontua: 35 000€ BEZa barne 

Biztanleen, tokiko 
hautetsien, tokiko 
eragileen, elkargoko 
zerbitzuetako 
langileen eta abarren 
parte hartzea 

Publiko guziak sentsibilizatzea 
eta mobilizatzea ekologia eta 
energia trantsizioaren eta 
aldaketa klimatikoaren gaiei 
buruz. 

Klima astearen bigarren edizioa antolatzea, Klima Planaren 
6 urteetako hari nagusia eta, lurraldean, klimaren inguruan 
eragileak mobilizatzeko une garrantzitsua. 
2022ko aurrekontua: 45 000€ BEZa barne 

Haurrak itsaso eta itsasbazterreko inguruneen zaintzaren 
erronkei sentsibilizatzea, itsasbazterreko herrietako 
ikastaldeek garatutako heziketa itsaso-guneen bidez. 
2022ko aurrekontua: 11 000€ BEZa barne 



- 14 - 
 

TRANTSIZIO EKOLOGIKOA ETA ENERGETIKOA  

& HIRIGUNE HERRITARRA 
 

Zeharkako programak: Hirigune Herritarra, Garapen iraunkorra 
 

Gai honi lotutako Euskal Elkargoko gaikako batzordea(k):  

Trantsizio ekologikoa eta energetikoa & Hirigune Herritarra 

 

 

2021eko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genero estereotipoen kontra 

borrokatzea 

Martxoaren 8an, emazteen eskubideen 

nazioarteko eguna kari, Euskal Hirigune 

Elkargoak komunikazio kanpaina bat 

abiatu du, genero estereotipoen kontra 

borrokatzeko xedearekin, horiek salatzeko 

eta kontzientziak iratzartzeko asmoz. Herri 

asko batu dira kanpaina horren arrakasta 

segurtatzeko, euskarri desberdinetan 

zabaldua izan dena (afixak, prentsa 

agiriak, sare sozialak, webguneak...). 

 

Egikaritutako AURREKONTUA: 14 

578,00€ BEZa barne  

Planetaren alde engaiatutako 

herritarrak, Déclics programarekin  

 

Ipar Euskal Herriko Ingurumenaren aldeko 

Ekimenen Zentro Iraunkorrak eta Euskal 

Itsasbazterrak eramaten duten “Déclics 

Erronka” programa sustatzen du Euskal 

Hirigune Elkargoak. Programa honen 

bitartez, parte hartzaileak, lurraldeko 

biztanleak lagunduak dira, etxean, 

planetarako onak diren jestuak iraunkorki 

plantan ezartzeko. Energia eta uraren 

erronkak, bere 6. ediziorako, arrakasta 

handia bildu du, 60 familiek izena eman 

zutela eta. Udaberrian, beste 40 familia 

elikamoldeari buruzko joko bat saiatzeko 

prest agertu dira. 

 

Egikaritutako AURREKONTUA: 38 700€ 

BEZa barne  
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2022ko EKINTZAK 

GARAPEN 
IRAUNKORRAREN 

XEDEAK 

XEDEEKIN LOTUTAKO 
POLITIKA 

PUBLIKOAREN 
NORABIDEAK 

2022: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK 
ETA DAGOKIEN AURREKONTUA 

(Egikaritu edo/eta bideratu beharreko gastuak) 

Bioaniztasunaren 
zaintza, eremuen eta 
baliabideen babesa 

Bioaniztasunaren zaintzan 
parte hartzea Elkargoko 
ondarearen mailan 

2020-2021ean eramandako esperimentazioaren ondorioz, 
tokiko erlezainen esku uzteko guneak aurkitzea, tokiko erle 
beltz erlategiak aterpetzeko. 

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna 

Emazte eta gizonen arteko 
berdintasuna sustatzea 

2021. urte hondarrean egindako eta banatutako 
Berdintasunaren aldeko Gida Praktikoa herrietan zabaltzea. 
Uraren joairari buruzko gidaren fitxak eguneratzea, herrien 
iritziak kontuan hartuz. 

  Lurraldean, emazte-gizonen arteko berdintasunaren aldeko 
proiektuak sustatzen segitzea. 
2022ko aurrekontua: 20 000 € 

  Martxoaren 8ko emazteen eskubideen nazioarteko 
egunaren inguruko komunikazio kanpaina berritzea. 
2022ko aurrekontua: 25 000€ BEZa barne 

Ekoizteko eta 
kontsumitzeko modu 
arduratsuak segitzen 
dituzten garapen 
dinamikak 

Jokabide eko-arduratsuak 
garatzea lurraldean eta 
elkargoaren galtzarrean 

Ipar Euskal Herriko eta Euskal Itsasbazterreko IEZIk 
animatutako Déclics Erronka programa sustatzen segitzea. 
Familiak etxean eko-jestuak hartzera bultzatzea, animazio 
kolektiboak eta atseginak, energia, ura eta elikamoldeari 
buruz. 
2022ko aurrekontua: 55 000€ BEZa barne 

    Euskoaren hedapena segitzea elkargoko kudeaketan: 
konpainietan kobratzea hedatzea, “eusko” ordainbidea 
sartzea besteen hartzekoetan. 

Biztanleen, tokiko 
hautestien, tokiko 
eragileen, elkargoko 
zerbitzuetako 
langileen eta abarren 
parte hartzea 

Elkargoa eta lurraldeko indar 
eragileen arteko harremana 
zaintzea 

Euskal Hirigune Elkargoko Garapen Kontseiluarekiko 
partaidetza segitzea. 
Politika publikoei eta elkargoko ekintza programei buruz 
dituen iritzi eta gogoeta lanak sustatzea. 
2022ko aurrekontua: 260 000 € 

    “Hirigune Herritarra” bide orria apailatzea, herritarren parte 
hartzeari buruzko eztabaidak animatuz zinegotziekin.  
2022ko aurrekontua: 6 000€ BEZa barne 
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EREMU ANTOLAKETA ETA HIRIGINTZA 
 

Gai honi lotutako politika publikoa: Hirigintza eta eremu antolaketa 
 

Gai honi lotutako Euskal Elkargoko gaikako batzordea: Antolaketa 

 

 

2021eko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herrietako ingeniaritza arloko esku 

hartze araudiaren onarpena 

 

Sortu denetik, Euskal Hirigune Elkargoak 

herrietako antolaketa proiektuak 

sustatzeko borondate politikoa adierazi 

du. 2021ean onartutako esku hartze 

araudiak elkargoko politikak formalkiago 

kontuan hartzen ditu (klima, bizilekua, 

mugikortasunak...), bat egiten duten 

interesei buruz. Proiektuek trantsizio 

energetikoan parte hartu beharko dute eta 

diruztagarriak izan beharko dira edo 

arauzko deklinabide bat ukan beharko 

dute (hTHP...). 

AURREKONTUA: 217 090€ bideratuak, 

horietako 115 969€ 2021/11/30ean 

egikarituak  

Hiri ttipi iraunkorrak eta 

erresilienteak  

Ipar Euskal Herrian, nazio mailako 

“Biharko hiri ttipiak” programaren bost 

saridunak dira: Hazparne, Hendaia, 

Maule-Lextarre, Donibane Garazi eta 

Donapaleu. Programaren kide izateko 

hitzarmena Estatuarekin izenpetua 

izan da 2021eko ekainean. 

Programaren helburua da hiri horiek 

eramaten dituzten berpizteko 

proiektuetan laguntzea, behar 

dituzten baliabideak eskainiz, 

ingurumenaren errespetuan 

(Bizilekuak Hobetzeko Eragiketa 

Programatua, hiri barneko saltegien 

aldeko ekintzak, eremu publikoen 

birkalifikazioa...). 
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2022ko EKINTZAK 

GARAPEN 
IRAUNKORRAREN 

XEDEAK 

XEDEEKIN LOTUTAKO 
POLITIKA 

PUBLIKOAREN 
NORABIDEAK 

2022: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK 
ETA DAGOKIEN AURREKONTUA 

(Egikaritu edota bideratu beharreko gastuak) 

Aldaketa klimatikoaren 
aurkako borroka 

Hirigintza eta ekipamendu 
publikoko proiektuak sortzea, 
eraginkortasun eta urritasun 
energetikoa xedetzat hartuz 

Herrietako ingeniaritza arloko esku hartzeen araudi berria 
gauzatzea: elkargoko ingurumen helburuak eta trantsizio 
energetiko irizpideak zorrozkiago kontuan hartzea 
sustatutako proiektuetan. 

Bioaniztasunaren 
zaintza, eremuen eta 
baliabideen babesa 

Lurren artifizializazio berria 
murrizten duen eta, 
bioaniztasunaren eta arriskuen 
(hidraulikoa...) aldetik, 
hirigintzaren eraginak 
ordaintzea edo/eta 
errespetatzea ahalbidetzen 
duen hiri-antolaketa bat 
proposatzea 

Arkinova AAE “erreken parkea”: 3 errekek zeharkatzen 
duten gune horretan, euri uren kudeaketa dispositibo bat 
plantan ezartzea. 
AAEaren hirigintza eremua berrikustea inbentario 
naturalisten eguneraketaren ondotik, bioaniztasun bereziko 
eremuetan kalteak saihesteko (zaintzekoa den euli-txori 
grisen presentzia). 
2022ko aurrekontua: 135 000 € BEZa gabe 

  Pleitagunea: gunearen etorkizuneko hedatzea aitzinduz, 
birnaturatzeko lurraldeak bilatzea gunetik hurbil, kaltetuak 
izan daitezkeen espezieak berrosatzeko eta babesteko. 

Gizakien loratzea Lurraldea antolatzea biztanle 
eta erabiltzaile guziei harrera 
eta bizi orekatua eskaintzeko 
asmoz 

Arüe/Izurako Donejakue bidearen 7. zatiko Tokiko 
kudeaketa Plana apailatzea, hunkituak diren 9 herriekin, 
Donejakue Bideen Elkartearen eta tokiko beste partaide 
askoren sostenguarekin (Departamendua, AHIK, Elkarteak, 
etab.). Munduko ondarea balioztatzea eta zaintzea (paisaia 
eta kultur ondarea). 

Biztanleen, tokiko 
hautetsien, tokiko 
eragileen, elkargoko 
zerbitzuetako langileen 
eta abarren parte hartzea 

Erabiltzaileak antolaketa eta 
berrantolaketa proiektuetan 
parte harraraztea 

Donibane Lohizune Iparraldeko itsasertz lerroaren 
gibelatzera egokitzearen inguruko antolaketarako partaide-
proiektua: informatzea, hitzartzea eta komunikatzea 
proiektuaren inguruan eta arriskuaren kulturaren inguruan, 
Donibane Lohizune Iparraldeko itsasbazterreko eremuaren 
berrosaketaren esparruan. 
2022ko aurrekontua: 50 000 € 

  Aturriko eskuineko bazterra proiektua: neurrira egindako 
komunikazio-hitzartze dispositiboa, baitezpadako hitzartzea 
egin baino lehen. 
Lurraldeko “kultura eta ondarearen” arloko eragileekin, 
hitzordu/ekitaldi programa bat gauzatzea 2022an, gunearen 
memoria erregularki argitan ezarriko dituena. 
2022ko aurrekontua: 75 000 € BEZa gabe 
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BIZILEKUA  

JENDE IBILTARIAK  

HIRI-POLITIKA 
 

Gai honi lotutako politika publikoa: Bizilekuaren oreka soziala, Hiri-politika 
 

Gai honi lotutako Euskal Elkargoko gaikako batzordea: Bizileku iraunkorra - Jende ibiltariak 

 

 

2021eko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parke pribatuaren zaharberritzea 

Interes Orokorreko Programaren (IOP) 

helburua da irabazi ttipiak dituzten familiak 

beren bizitegia hobetzeko proiektuan 

laguntzea. IOPren gauzatzea areagotu da 

2021ean 616 bizitegien 

zaharberritzearekin (405 2020an), 

horietako %80 zaharberritze energetiko 

eta %20 adintsuei egokitzeko obrak.  

 

Bideratutako AURREKONTUA: 935 000 € 

Ekonomia Sozial eta Solidario (ESS) 

gune bat Baionan 

Badu zenbait urte elkarte eragile batzuk 

sortu direla Baionako Gurutze Saindu 

Gainetako lehentasunezko auzotegian, 

ekonomia sozial eta solidarioaren 

garapenerako GIP-DSUk abiatu duen 

urraspide baten esparruan. Eragile horien 

lokal beharrak tokiko arduradunak ESS 

gune bat sortzera bultzatu ditu auzotegian. 

Gunean janari saltegi solidario bat, web-

eskola bat, sukalde partekatu bat eta 

mediateka bat izanen dira. 

Bideratutako AURREKONTUA: 10 800 € 
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2022ko EKINTZAK 

GARAPEN 
IRAUNKORRAREN 

XEDEAK 

XEDEEKIN LOTUTAKO 
POLITIKA 

PUBLIKOAREN 
NORABIDEAK 

2022: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK 
ETA DAGOKIEN AURREKONTUA 

(Egikaritu edo/eta bideratu beharreko gastuak) 

Aldaketa 
klimatikoaren aurkako 
borroka 

Aholkularitza zerbitzu publiko 
oso bat zabaltzea biztanleen 
aldean haien bizitegiaren 
zaharberritze energetikorako 

Bizilekua eta Energiaren Etxea aitzinetik itxuratzeko ikerketa 
segitzea (Trantsizio ekologikoa eta energetikoa 
zerbitzuarekin partaidetzan), bizilekuari lotutako edozein 
galderarako informazio leihatila bakarra. 
2022ko aurrekontua (Bizilekua Zuzendaritzari 
dagokionez): 40 000 € 

    IOP segitzea eta jabekidetasunezko eraikin andeakorren 
tratamendua areagotzea (zaharberritze energetikoaren 
mailan behar handiak dituzten eraikinak) 
2022ko aurrekontua: 870 000 € 

Gizakien loratzea Bizitegia ukaiteko bidea 
erraztea 

Bizitegi eskaera kudeatzeko partaidetza plana apailatzea, 
bizitegi sozial bat ukaiteko hautagaien harrera eta 
informatzea antolatzeko eta eskaera fitxategia alokatzaile 
sozialen artean partekatzeko bidea erraztea. 

    Jende Ibiltariak eskema nagusia gauzatzea jende ibiltarien 
harrera antolatzeko eta sedentario bihurtutako familiei 
bizileku eskaintza egokitua garatzeko. 
2022ko aurrekontua: 700 000 € 

Bioaniztasunaren 
zaintza, eremuen eta 
baliabideen babesa 

Hiri inguruko laborantza eta 
baratzezaintza balioztatzea 

Hiri inguruko laborantza eta baratzezaintza balioztatzea 
Baionako Gurutze Saindu Gainetan, Graines de Liberté 
elkartearen esperimentazioaren inguruan, hiri inguruko 
etxalde bat sortzea. 
2022ko aurrekontua: 30 000 € 

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna 

Lana aurkitzeko bidea erraztea Gizarteratze klausula garatzea merkatu publikoan, lurralde 
osoan, GIP-DSUren bitartez. 
2022ko aurrekontua: 46 500 € 

Baionako Gurutze Saindu Gainetako lehentasunezko 
auzotegian, ESS gunea sortzeko programa segitzea. 
Janari denda solidario batek, web eskola batek eta sukalde 
partekatu batek osatuko dute gune hori. 
2022ko aurrekontua: 900 000 € 

Biztanleen, tokiko 
hautetsien, tokiko 
eragileen, elkargoko 
zerbitzuetako 
langileen eta abarren 
parte hartzea 

Euskal Elkargoko zerbitzuak, 
lurraldeko hautetsiak eta 
eragileak mobilizatzea 
TBParen gauzatzean 

Partaidetza batzorde bat plantan ezartzea, Ipar Euskal 
Herriko bizilekuaren arloko eragileak batuz, Tokiko Bizileku 
Programaren (TBP) lurraren arloari buruz. 
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URAREN ZIKLOAREN KUDEAKETA INTEGRATUA, 

ITSASBAZTERRA ETA ITSASOA 
 

Gai honi lotutako politika publikoak:  

Uraren zikloaren kudeaketa integratua. Drainatzea, Edateko ura, Euri urak eta UIKUP 
 

Gai honi lotutako Euskal Elkargoko gaikako batzordea: Uraren zikloa 

 

 

2021eko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriskuaren kultura: itsasbazterreko 

arriskuei buruzko erakusketa ibiltaria  

Itsasbazterreko arriskuen kudeaketaren 

tokiko Estrategiaren esparruan, Euskal 

Elkargoak erakusketa bat sortu du, zeinen 

helburua publiko zabala eta eskolako 

ikasleak itsasbazterreko arriskuei buruz 

(higadura eta murgilketa) eta botere 

publikoaren eginbeharrari buruz 

sentsibilizatzea den arriskuen 

aurreikuspenean, prebentzioan eta 

kudeaketan. Angelun, Getarian, Biarritzen 

eta Ziburun 1 000 lagun baino gehiago 

bildu ondotik, erakusketa Urruñan 

aurkeztua izan da 2022ko urtarrilean. 

CPIE (IEZI) Euskal Itsasbazterrak bisita 

gidatuak ere animatu ditu. 

 

Egikaritutako EKINTZA AURREKONTUA: 

30 000€ BEZa barne 

Ur araztegi berri bat San Bernaten 

1986tik goiti dabilen San Bernateko ur 

araztegia Baiona eta Bokaleko drainatze sare 

kolektiboetako ur zikinak tratatzeko sortua 

izan zen (hots 5 000 biztanle-baliokide). Obra 

larriak jasan ditu bere tratatzeko ahalmena 

bost aldiz emendatzeko, eta beraz, 26 000 

biztanle-baliokidera pasatzeko 2021eko udan. 

Muntadura berria erronka demografikoei 

erantzuteko pentsatua izan da, ingurumena 

zaintzeko eragozpenak eta biztanleendako 

kalteak murrizteko beharra kontuan hartuz. 

 

Egikaritutako AURREKONTUA: 11 M€  
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2022ko EKINTZAK 

GARAPEN 
IRAUNKORRAREN 

XEDEAK 

XEDEEKIN LOTUTAKO 
POLITIKA PUBLIKOAREN 

NORABIDEAK 

2022: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK 
ETA DAGOKIEN AURREKONTUA 

(Egikaritu edo/eta bideratu beharreko gastuak) 

Aldaketa klimatikoaren 
aurkako borroka 

Energia berriztagarrien erabilera 
garatzea eta bultzatzea 

Ahurti eta Angeluko Itsuen Zubiko ur araztegiak eguzki 
panelez hornitzea, administrazio eraikinetan. 
Gauza bera Maule/Bildozeko ur araztegian. 
2022ko aurrekontua: 352 000 € BEZa barne (MOE eta 
Ahurti eta Angeluko obrak) 

Bioaniztasunaren 
zaintza, eremuen eta 
baliabideen babesa 

Ingurumenerako garrantzitsuak diren 
eremuak zaintzea (ohargarriak diren 
guneak eta eremuak, espezieak...), 
kudeatuz, berrosatuz, 
konpentsatuz… 

Amerikar bisoiaren aurkako borroka programatzea Errobiko 
ingurunean, Europako bisoiaren azken populazioak 
babesteko. 
2022ko aurrekontua: 80 000€ BEZa barne 

Urdazurin, perla-muskuilu populazioa azkartzeko proiektu 
bat abiaraztea. 
2022ko aurrekontua: 90 000 € BEZa barne, 3 urteren 
epean 

Gizakien loratzea Lasaitasun publikoa eta jende eta 
ondasunen segurtasuna hobetzea 

Digaz bideratzeko sistemak zehaztea: Euskal Elkargoan, 
uholdeak aurreikusteko estrategiaren zehaztea burutzea. 
Zinegotzien partez, GEMAPI eskumenaren esparruan 
Euskal Elkargoak kudeatuko dituen uholdeen 
prebentziorako obrak baieztatzea. 
Egoera onean berriz ezartzeko obrak eta erregularizatzeko 
prozedurak abiaraztea eta, ondorioz, zerbitzuak 
berrantolatzea. 
2022ko aurrekontua: 320 000 € BEZa barne (digaz 
bideratzeko sistemen ikerketa eta antolaketa hidraulikoak) 

    Aitzinetikako Ikerketen Programa abiaraztea, Errobiko 
Uholdeen Prebentziorako Ekintza Programaren (UPEP) 
esparruan. 
Lehen ekintzak gauzatzea, besteak beste ikerketa 
hidraulikoa abiaraztea, arro hidrografiko osoaren heinean. 
Helburua: UPEPan sartu beharreko ekintzak zehaztea eta 
neurtzea. 
2022ko aurrekontua: 300 000 € BEZa barne (ikerketa) 
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HONDAKINEN PREBENTZIOA,  

BILKETA ETA BALORIZAZIOA 
 

Gai honi lotutako politika publikoa: Hondakinen Prebentzioa, Bilketa eta Balorizazioa 
 

Gai honi lotutako Euskal Elkargoko gaikako batzordea:  

Hondakinen Prebentzioa, Bilketa eta Balorizazioa 

 

 

2021eko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gutiago kutsatzen duten ibilgailuak 

erostea 

Euskal Hirigune Elkargoak hondakinen 

bilketarako kamioi berriak erosten 

segitzen du. 2021ean, erregai gutiago 

kontsumitzen duten eta berotegi-

efektuko gas gutiago isurtzen duten 7 

kamioi berri erosiak izan dira. 2021. urte 

bukaeran, 105 kamioi osatzen zuten 

flota, horietariko 35 garbiagoak.  

 

Bideratutako AURREKONTUA: 1 797 

521 € BEZa barne 

Langileentzat, prebentzioa eta lan 

baldintzak hobetzea 

Euskal Hirigune Elkargoak obralaritza 

laguntzaile bat kontratatu du bilketa 

langileen lan baldintzak hobetzeko eta 

prebentziorako urraspidean laguntzeko. 

Kinesiterapeuta batek eta ergonomo batek 

langileen oharrak bildu dituzte lekuaren 

gainean, osasun eta segurtasun ekintza 

plan bat eraikitzeko xedearekin. 

 

AURREKONTUA: 11 916€ BEZa barne 

(egikarituak) + 7 800€ BEZa barne 

(bideratuak - AMO 1. urratsa) 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 



- 23 - 
 

 

2022ko EKINTZAK 

 

GARAPEN 
IRAUNKORRAREN 

XEDEAK 

XEDEEKIN LOTUTAKO 
POLITIKA 

PUBLIKOAREN 
NORABIDEAK 

2022: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA 
DAGOKIEN AURREKONTUA 

(Egikaritu edo/eta bideratu beharreko gastuak) 

Aldaketa 
klimatikoaren aurkako 
borroka 

Hondakinen bilketari lotutako 
kontsumo energetikoak 
(erregaiak) eta berotegi-
efektuko gasen isuriak 
murriztea 

Kamioi flota berritzen segitzea beste 3 kamioi berri erosiz, erregai 
gutiago kontsumitzen eta berotegi-efektuko gas gutiago isurtzen 
dituztenak. 
2022. urte bukaeran, 105 kamioiz osatutako flotak 38 kamioi 
garbiago ukanen ditu. 
3 kamioi erosteko aurrekontua: 800 000€ BEZa barne 

Gizakien loratzea Langileei eta erabiltzaileei, 
ekipamenduak 
(hondakindegiak) errazki eta 
segurtasun osoz baliatzeko 
bidea ematea. 

Hondakindegiak modernizatzen segitzea: bideo-babesa plantan 
ezartzea 21 hondakindegitan; seinale berriak ezartzea eta 
gidaliburu bat apailatzea, erabiltzaileak hobeki informatzeko. 
2022ko aurrekontua: 156 000 € BEZa barne seguru ezartzeko, 
108 000 € BEZa barne seinaleak eta gidaliburua sortzeko 

  Osasuna-segurtasuna urraspidea animatzen segitzea Zuzendaritza 
agenteen aldean, ekintza plan bat apailatzea eta onartzea. 
2022ko aurrekontua: 43 200 € BEZa barne 

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna 

Zerbitzu harmonizatu bat 
garatzea lurralde osoan, 
hondakindegietan utzitako 
gauzakien berrerabilpena 
erraztea 

“Har-Eman” esperimentazioa Atharratze eta Mauleko 
hondakindegietan: trukaketa gune bat non bakoitzak erabiltzen ez 
duen gauza bat utz dezakeen edo/eta berrerabiliko duen gauza bat 
har dezakeen. 
2022ko aurrekontua: 500€ BEZa barne 

  Zerbitzu zerga berezi bat plantan ezartzea zuzentasun gehiagorako 
(2023tik goiti aurreikusia). 
2022ko aurrekontua: 3 570 € BEZa barne (54 690 €ko 
zenbateko orokorretik oraindik ordaindu beharra, BEZa barne) 

Ekoizteko eta 
kontsumitzeko modu 
arduratsuak segitzen 
dituzten garapen 
dinamikak 

Hondakinen balorizazio tasa 
emendatzea 

Bilketa erreformak segitzea Amikuze lurraldean, Hazparnen, 
Izturitzen, Iholdin, Armendaritzen, Landibarren, Donamartirin, 
Ziburun, Hendaian, Baionan (hiri barnean). 
Helburuak: etxe-hondakinen bolumena ttipitzea, hobeki 
bereizitakoen bolumena emendatzea eta bilketak optimizatzea. 

Plastikoa bereizteko manuen hedapena apailatzea 2023an 
gauzatzeko asmoz, 2015eko agorrilaren 17ko hazkunde berderako 
trantsizio energetikoaren legearen arabera. 
2022ko aurrekontua: 9 M€ / 2023ko aurrekontua: 5 M€ 

Biztanleen, tokiko 
hautetsien, tokiko 
eragileen, elkargoko 
zerbitzuetako 
langileen eta abarren 
parte hartzea 

Publiko zabala, partaideak, 
hautetsiak eta elkargoko 
agenteak hondakinen 
bilketaren sistema aldaketan 
laguntzea 

Hautetsiak, agenteak eta erabiltzaileak laguntzen segitzea bilketa 
moduen aldaketan: komunikazio plan bat apailatzea, etxez-etxeko 
itzuliak, publiko-bitartekariak formatzea hala nola alokatzaile 
sozialak, etab. 
2022ko aurrekontua: 21 810 € BEZa barne (komunikazio 
estrategia ikertzea eta egitea) + 142 000 € BEZa barne 
(erreformak eta bereizketa manuen hedapena laguntzeko 
komunikazio tresnak) 
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AZPIEGITURAK ETA MUGIKORTASUNAK 
 

Gai honi lotutako politika publikoa: Mugikortasunak. Ipar Euskal Herri-Aturriko Mugikortasunen 

Sindikatuaren (SMPBA) esku utzitako “Mugikortasunaren antolaketa” eskumena 
 

Gai honi lotutako Euskal Elkargoko gaikako batzordea: 

Lurralde antolaketa (hiri-planifikazioa, mugikortasunak...) 

 

 

2021eko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldagune multimodala Hendaian 

2021ean, Hendaiako aldagune multimodala 

(“Elgarrekin” proiektua) ibiltzen hasi da. 

Gunean jadanik instalatutako bizikleta-geltoki 

dispositibo batek eskaintza hori osatuko du 

laster. Proiektu horrek intermodalitatearen 

garapenerako helburuei erantzuten die joan-

jinak seguru eginez, hirian integratutako atari 

helgarri bat antolatuz, eta mugaz gaindiko 

mugikortasuna lagunduz (SNCF eta TOPO-

Euskotren geltokien arteko interkonexioak). 

 

Bideratutako AURREKONTUA: Euskal 

Elkargoaren parte hartzea 450 k €koa da 

(BEZa gabe) eta SMPBArena 617 k €koa 

(BEZa gabe), horietarik %65a EGEFen 

eskutik, egikaritutako aurrekontu orokorra 4 

M €koa delarik (BEZa gabe). 

Tram’Bus 2. linea abian ezartzea 

Tram’Buseko T2 linearen lehen zatia 

Garros (Tarnosen) eta Marrac (Baionan) 

artean estreinatua izan da 2021eko 

maiatzaren 11n. Gaurko linea 10,3 

kilometrokoa da eta bere bidearen %30a 

gune garbian da. 311 zuhaitz berri 

landatuak izan dira ibilbidearen luzeran. 

Eskaintza hau betetzen da Tram’Bus 

motako 8 ibilgailuen bidez. Linea osoan 23 

geltoki izanen dira, horietako 5 T1 linearekin 

partekatuak.  

 

Egikaritutako AURREKONTUA: 35 M €, 

proiektu orokorra 169 M €koa delarik.  
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2022ko EKINTZAK 

GARAPEN 
IRAUNKORRAREN 

XEDEAK 

XEDEEKIN LOTUTAKO 
POLITIKA PUBLIKOAREN 

NORABIDEAK 

2022: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK 
ETA DAGOKIEN AURREKONTUA 

(Egikaritu edo/eta bideratu beharreko gastuak) 

Aldaketa klimatikoaren 
aurkako borroka 

Pertsonak eta salgaiak garraiatzeko 
politika zehaztea eta antolatzea 
autoen zirkulazioa murrizteko eta 
ordezko mugikortasunak garatzeko 
(garraio publikoak, bizikleta...) 

Bizikletaren aldeko ekintzak segitzea (laguntza, azpiegiturak 
eta zerbitzuak). 
2022ko aurrekontua: 600 k€ BEZa gabe, inbestimenduan / 
300 k€ BEZa gabe, diru laguntzetan / 1,73 k€ BEZa gabe 
funtzionamenduan. 

Mugikortasun Plana onartzea (adib. hiri-mugikortasun plana) 
2022ko aurrekontua: 15 000 € BEZa gabe 

Bioaniztasunaren 
zaintza, eremuen eta 
baliabideen babesa 

Mugikortasunei lotutako antolaketa 
proiektuetan, ingurune naturalak eta 
bioaniztasuna zaintzea 

Ikerketa multimodala eramatea euskal itsasbazterraren 
etorkizunari buruz (Hego Lapurdiko itsasbazterrean). 
2022ko aurrekontua: 225 000 € BEZa gabe 

Gizakien loratzea Mugikortasun zerbitzuetara heltzeko 
bidea jende kopuru gorenari 
eskaintzea 

Txik Txak proiektu orokorra segitzea                             
2022ko aurrekontua: 450 k€ BEZa gabe, inbestimenduan / 
200 k€ BEZa gabe, funtzionamenduan. 
Ondres eta St Martin de Seignanx hirietarako zerbitzu 
eskaintzak: 500 k€ BEZa gabe. 
Zerbitzu maila handiko autobusa segitzea: 10 M€ BEZa 
gabe, inbestimenduan. 

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna 

Lurraldeetan, zerbitzu eta garraio 
eskaintzak antolatzea, jende kopuru 
gorenari helgarriak izatea 
proposatuz 

2022ko udan, prezio taula bat plantan ezartzea, nahitara Txik 
Txak prezio solidario batekin, elkargoari harpidetzaren 
kostuaren zati bat bere gain hartzea ahalbidetzeko, etxeko 
familia-kozientearen arabera. 

  Eskaeraren araberako mugikortasunen ikerketa segitzea. 
2022ko aurrekontua: 100 k€ BEZa gabe, eskaeraren 
araberako garraiorako Xiberoan eta Amikuzen. 

Ekoizteko eta 
kontsumitzeko modu 
arduratsuak segitzen 
dituzten garapen 
dinamikak 

Banakako autoaren erabilerari 
ordezko mugikortasunetara 
pasatzeko baldintzak sortzea, 
eragileak jokabide berriak hartzera 
laguntzea 

Eskolako eko-mugikortasuna: Mugikortasun kontseilu bat 
plantan ezartzea, ikastetxeek duten mugikortasun plan 
proiektuetan laguntzeko. 
2022ko aurrekontua: 80 000 € BEZa gabe 

Biztanleen, tokiko 
hautetsien, tokiko 
eragileen, elkargoko 
zerbitzuetako langileen 
eta abarren parte 
hartzea 

Lurraldeko zerbitzuak eta eragileak 
mobilizatzea 

Hiri-logistika iraunkorreko itun bat apailatzea (InTerLUD 
programa), lurraldeko eragile ekonomikoekin hitzartuz, hirian 
salgaien garraioa hobetzeko xedea duen ekintza boluntarioak 
plantan ezartzeko. 
2022ko aurrekontua: 30 000 € BEZa gabe 
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GOI MAILAKO IRAKASKUNTZA,  

IKERKETA ETA FORMAKUNTZA 
 

Gai honi lotutako politika publikoa: Goi-mailako irakaskuntza, ikerketa eta formakuntza 
 

Gai honi lotutako Euskal Elkargoko gaikako batzordea: 

Garapen ekonomikoa eta goi mailako irakaskuntza 

 

 

2021eko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikerketari sostengua 

Euskal Hirigune Elkargoak garapen 

iraunkorraren arrangurei hertsiki lotutako 

AAPUari eratxikitako katedrak sustatzen 

ditu: Manta katedra (ingurune naturala guti 

kaltetzen duten ekoizkin iraunkorren eta bio-

inspiratuen garapena), HPC Wave (uhinen 

modelizazio numerikoak itsasbazterreko 

arriskuak ikertzeko), DESDM (programa-

aterabideak ingurumen konektatuentzat eta 

banatutako energia sistementzat) eta 

arkitektura eta hiri-fisikaren arloetako 

modelizazioa hiriko arkitektura berriz 

pentsatzeko ingurumenaren ikuspuntutik. 

 

Bideratutako AURREKONTUA: 340 500 € 

Ikasleen harrerarako baldintzak hobetzea 

3 operazio bereizezinek osatzen dute 

“Campusaren bihotza” proiektua (ISALAB, Ikasleen 

Etxea eta Agora). Hau da Arkinova gune 

teknopolitarraren garapenerako lehen urratsa, 

zeinen helburua bikaintasun gune bat bilakatzea 

den eraikuntza eta antolaketa iraunkorren arloan. 

2021. urtean ISALAB eraikinaren obrak abiatu dira, 

ISABTP ingeniaritza eskolaren formakuntza eta 

ikerketa jarduerak bateratuz (helburua: eskolaren 

edukiera 50 ikasletik 100 ikaslera emendatzea 

ikasturte bakoitz). 

 

Egikaritutako AURREKONTUA: 4 M €, aurrekontu 

orokorra 20 M €koa delarik 
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2022ko EKINTZAK 

GARAPEN 
IRAUNKORRAREN 

XEDEAK 

XEDEEKIN LOTUTAKO 
POLITIKA PUBLIKOAREN 

NORABIDEAK 

2022: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK 
ETA DAGOKIEN AURREKONTUA 

(Egikaritu edo/eta bideratu beharreko gastuak) 

Aldaketa klimatikoaren 
aurkako borroka 

Ikerketaren indarrak sustatzea 
trantsizio energetikoaren arloan 

“Hiriko arkitektura eta fisika” eraikuntza iraunkorrari buruzko 
ikerketa katedrari ekarritako sustapena segitzea. 
Karbono apaleko betoiei buruzko “Eraikitzaile” ikerketa 
proiektu berri bat laguntzea (AAPU, Angelu). 
2022ko aurrekontua: 100 000 € 

Bioaniztasunaren 
zaintza, eremuen eta 
baliabideen babesa 

Lurraldeko ingurumen erronkei 
lotutako ikerketa sustatzea 

HPC Wave katedrari ekarritako sustapena segitzea (AAPU, 
Angelu) zehaztasun handiko uhinak numerikoki 
modelizatzeko tresnak garatzeko. 
2022ko aurrekontua: 14 500 € 

  Energia berriztagarriei buruzko DESDM (distribute energy 
system data management, AAPU - Angelu) katedrari 
ekarritako sustapena segitzea. 
2022ko aurrekontua: 132 000 € 

    MANTA katedrari ekarritako sustapena segitzea, arrantzaren 
arloko eragileekin partaidetza hertsian eta arrantza iraunkor 
baten garapenaren arloko igurikapenei erantzuteko. 
“MANTAzyme” katedra gazte bat sortzea, ikerlari gazteekin. 
2022ko aurrekontua: 25 000 € MANTArako eta 82 000 € 
MANTAzymereko 

Gizakien loratzea Goi-mailako irakaskuntza eskaintza 
anizkuna eta egituratua garatzea 

Formakuntza proiektu deialdia segitzea. 
2022ko aurrekontua: 265 000 € 

  Gune anitzeko Ipar Euskal Herriko 
campus bat sortzea 

ISALAB eta Agora obrak burutzea (2022ko bukaerarako 
aurreikusia) eraikuntza eta antolaketa iraunkorrei eskainitako 
Arkinova gune teknopolitarran. 
Euskal Elkargoaren parte hartzea 5,25 M€, aurrekontu 
orokorra 20 M€koa delarik 

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna 

Ikerketa munduan gazteen sartzea 
sustatzea 

Gazteen eta adituen ikerketa katedrak diruztatzea, 
lurraldeko ikerlari gazteak (doktoretza lortu eta 5 urte 
berantago), doktoregaiak eta doktoregai ostekoak. 
2022ko aurrekontua: 1 150 000 € (beste kategorietan 
jadanik kontuan hartutako finantzabidea) 

Proiektu berritzaileak eta arduratsuak 
garatzen dituzten laborategiak 
sustatzea 

Ikerketa proiektu deialdiaren uztak diruztatzen segitzea 
(2019tik 2020ra) eta Ereduzko Elkarlaneko Ikerketa Ekimen 
Deialditik ateratako ikerketa proiektu egituratzaile berriak 
laguntzea (2021-2025). 
2022ko aurrekontua: APR = 610 000 € 
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GARAPEN EKONOMIKOA 
 

Gai honi lotutako politika publikoa: Garapen ekonomikoa 
 

Gai honi lotutako Euskal Elkargoko gaikako batzordea:  

Garapen ekonomikoa eta goi mailako irakaskuntza 

 

 

2021eko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enpresetan eko-berrikuntzari 

sostengua 

Ipar Euskal Herriko ekoizpen enpresa 

batzuek eko-berrikuntzarako laguntza 

baliatu ahal izan dute bi dispositiboei esker: 

alde batetik, beren ekoizkinek 

ingurumenean duten eragina murrizteko 

ekimenak sustatzea ahalbidetzen duen 

proiektu deialdia bat; bestalde, 6 egun-

erdiko eko-berrikuntzarako formakuntza 

bide bat, Ipar Euskal Herriko 10 

industrialariei irekia. Bi ekimen horiek eko-

berrikuntza proiektuen laguntzari 

eskainitako gune batean oinarritzen dira: 

Crealuz enpresa mintegia eta bere 

prototipoak sortzeko tailerra. 

 
Egikaritutako AURREKONTUA: 65 000€  

Trantsizio energetikoan mobilizatutako 

industrialariak Fataloop proiektuarekin 

 

Fataloop proiektuaren helburua da industrialariak 

laguntzea trantsizio ekologikoan, ekoizpen arloko 

eraikinen ezeztatze energetikorako aukera ikertuz 

jarduera guneen mailan. Horrela, ikerketa bat 

egina izan da Teknogunea jarduera gune pilotuan. 

Emaitzek erakutsi dute gunean kontsumitutako 

energiaren %40a ez zela ekoizpen ziklo batean 

balioztatua. Aterabideak identifikatuak izan dira, 

hala nola eskuragarri den energia galgarriaren 

iturria balioztatzen duen erakusle bat sortzea edo 

industrialariei laguntza bat egituratzea guneetan 

ikuskatze energetiko zehatzen bidez. 

  

Egikaritutako AURREKONTUA: 215 000€, urte 

anitzeko aurrekontu orokorra 4,5 M €koa delarik  
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2022ko EKINTZAK 

 

GARAPEN 
IRAUNKORRAREN 

XEDEAK 

XEDEEKIN LOTUTAKO 
POLITIKA PUBLIKOAREN 

NORABIDEAK 

2022: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK 
ETA DAGOKIEN AURREKONTUA 

(Egikaritu edo/eta bideratu beharreko gastuak) 

Aldaketa klimatikoaren 
aurkako borroka 

Enpresetan, trantsizio 
energetikoaren prozesua 
bultzatzea eta laguntzea 

Industria-Lurraldea Programa - FATALOOP proiektuaren 
2. urratsa: Tresnen parkeak ikuskatzea, baliorik sortzen ez 
duten kontsumoek zorrozki murrizteko bidea ematen duten 
low-tech edo apalen gaineko aterabideak garatzeko asmoz. 
Identifikatutako energia galgarriaren hobia berrerabiltzeko 
erakusle berritzaile bat garatzeko aurre-azterketa. 
2022ko aurrekontua: 30 000 € BEZa gabe 

Sail berdeen sorrera eta garapena 
laguntzea 

Eraikuntza iraunkorra: <R>Evolution 4 eta Garapen 
Iraunkorreko OFF delakoen 4. edizioa antolatzea, 
Odeysekin, eraikuntza iraunkorreko eskualdeko klusterra. 
2022ko aurrekontua: 45 000 € 

Gizakien loratzea Tokiko enpleguak eta kalitatezko 
antzeak sortzeko ekonomia 
produktiboaren garapena 
sustatzea 

RAI dispositiboa (Higiezin arloa laguntzeko araudia) segitzea 
ekoizpen arloko enpresentzat (elikagaigintzatik kanpo). 
2022ko aurrekontua: 250 000 € 

Tokiko ekonomiaren berpiztean 
parte hartzea langileei lurralde 
berean bizitzeko eta lan egiteko 
bidea eskainiz 

Ekonomia Sozial eta Solidarioa 2021-2026 bide orria 
apailatzea 
ESS lurraldeko eragileekin partaidetza hitzarmenak: 
ADIE, France Active, Coopérative d'Activités et d'Emplois 
Interstices. 
2022ko aurrekontua: 65 000 € 

Industrian, lana aurkitzeko bidea 
hobetzea 

Industrian, lana aurkitzeko bidea errazteko helburua duten 
ekintzak eramatea, industria arloko lanbideak sustatzea, 
enplegatzearen aldeko enpresei ekarritako laguntzak 
ezagutaraztea, lan merkatuko tokiko datuak zabaltzea. 
2022ko aurrekontua: 20 000€ BEZa barne 

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna 

Tokiko lana mantentzean eta 
bizkortzean parte hartzea Ipar 
Euskal Herriko lurraldeko zoko 
guzietan 

OCM dispositiboa zabaltzea (diagnostiko ondoko 
inbestitzeari laguntzak) Ipar Euskal Herriko herri guzietara 
(itsasbazterreko herriez kanpo) baserrialdeko hurbileko 
eskulangintza/merkataritza arloko jarduerak 
mantentzeko/garatzeko. 
2022ko aurrekontua: Euskal Elkargoaren parte hartzea 
30 M €, aurrekontu orokorra 45 M €koa delarik. 

Ekoizteko eta 
kontsumitzeko modu 
arduratsuak segitzen 
dituzten garapen 
dinamikak 

Enpresak ekoizteko era 
arduratsuago eta iraunkorragoei 
sentsibilizatzea 

Enpresa Oso Ttipi, Ttipi eta Ertainei zuzendutako Eko-
berrikuntza proiektu deialdia segitzea. Eko-berrikuntza 
Masterclass delakoak segitzea: 10 industrialariz osatutako 
talde bat eko-berrikuntzan formatzea. 
2022ko aurrekontua: 120 000 € 

Industria-hondakinen ekoizpena 
murriztea eta ekonomia zirkularra 
laguntzea 

Ipar Euskal Herrian ekoiztutako industria-hondakinak 
kalifikatzeko eta zenbakitan zehazteko ikerketa bat 
eramatea. 
Zero hondakin erronka Intereseko Ekitaldian parte hartzeko 
deialdia: hondakinak murriztu nahi dituzten enpresak 
laguntzea. 
2022ko gaia: plastikoa. 
2022ko aurrekontua: 15 000 € 
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TURISMOA 
 

Gai honi lotutako politika publikoa: Turismoa 
 

Gai honi lotutako Euskal Elkargoko gaikako batzordea: Turismoa 

 

 

2021eko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo estrategiaren ko-eraikitzea 

 

Biztanleek turismoari buruz duten 

ikuspuntuari buruzko diagnostiko eta 

zundatze baten ondorioz, Euskal 

Hirigune Elkargoak denen arteko 

gogoeta bat abiatu du turismo 

jasangarriaren inguruan. Tailerrak 

antolatuak izan dira ostatatzea, 

mugikortasuna, ingurune naturalen 

zaintza eta harrera bezalako arazoen 

inguruan. 200 zinegotzi, teknikari, 

sozioprofesional eta partzuer baino 

gehiagok parte hartu ahal izan dute. 

Eko-arduratsuak diren higiezin arloko 

proiektu turistikoetan finkatu arreta 

handia 

 

Euskal Hirigune Elkargoak gogoeta bat 

abiatu du higiezin turistikoa laguntzeko, 

araudi berri bat plantan ezartzeko 2022an. 

Araudi horrek dispositiboaren 

ingurumenaren arloko zorroztasuna 

azkartzeko helburua duen erreferentzial 

bat ukanen du oinarri, proiektuen 

hautagarritasun irizpideak zehaztuz. 
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2022ko EKINTZAK 

GARAPEN 
IRAUNKORRAREN 

XEDEAK 

XEDEEKIN LOTUTAKO 
POLITIKA PUBLIKOAREN 

NORABIDEAK 

2022: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK 
ETA DAGOKIEN AURREKONTUA 

(Egikaritu edo/eta bideratu beharreko gastuak) 

Ekoizteko eta 
kontsumitzeko modu 
arduratsuak segitzen 
dituzten garapen 
dinamikak 

Ibilketa guneetara joateko garraio 
publikoak sustatzea 

Urririkako ibilketa lagunduak programaren esparruan, 
garraio publikoen egutegi eta ordutegiekin bat datozen datak 
eta tenoreak proposatzea (autobusa edo trena). 

Turismoan, eraikuntza edo 
zaharberritze iraunkorreko 
proiektuak laguntzea 

Eraikuntza iraunkorreko irizpideak barneratzen dituen 
enpresa higiezina laguntzeko araudi berri bat (material mota, 
jatorria…) 
2022ko aurrekontua: 30 000 € (Turismo saila) 

Paperezko euskarriak mugatzea Elebitan den 4 topo-gida bilduma berrargitaratzea; beharrez, 
argitalpen mugatua. 
2022ko aurrekontua: 35 000€ BEZa barne 

  Urririkako ibilketa lagunduak antolatzea: egitaraua eskuorri 
numerikoan. 
2022ko aurrekontua:1 000 € BEZa gabe 

Biztanleen, tokiko 
hautetsien, tokiko 
eragileen, elkargoko 
zerbitzuetako 
langileen eta abarren 
parte hartzea 

Turismo estrategia bat ko-eraikitzea 
eta estrategiaren ebaluaketa 
partekatua eta jarraipen bat plantan 
ezartzea 

Lurraldeko tailerrak burutzea eta estrategiaren gobernantza 
sailaren gainean lan egitea. 
2022ko aurrekontua: 16 000€ BEZa barne 
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LABORANTZA, ELIKAGAIGINTZA, ARRANTZA 
 

Gai honi lotutako politika publikoa: Laborantza, elikagaigintza, arrantza 
 

Gai honi lotutako Euskal Elkargoko gaikako batzordea: Laborantza eta biharko elikadura 

 

 

2021eko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adierazpen Geografiko Babestua 

(AGB) sailaren eta “Pirinioetako 

esneko bildotsa” Label Gorriaren 

garapena laguntzea 

 

Badu zenbait urte Euskal Hirigune 

Elkargoak AGB saila eta “Pirinioetako 

esneko bildotsa” Label Gorria sustatzen 

dituela, hunkituak diren 720 hazleek 

(horietako %85a Ipar Euskal Herrian 

kokatuak) ekoizten duten bildoskiari balio 

handiagoa emateko. 2021etik 2023ra, 

kalitatezko ekoizkin hori kudeatzen eta 

babesten duen AREOVLA erakundea 

lagundua da egituratutako garapen plan 

baten gauzatzean, zeinen helburua 

eskaintza merkatuari egokitzea den, 

salbideak garatzea eta segurtatzea eta 

2020ko udaberrian plantan ezarritako 

“Eramateko esneko bildoskia” 

iraunkortzea. 

 

Bideratutako AURREKONTUA: 42 149 € 

Behatokiak sortzea Ipar Euskal Herriko 

kalitatezko laborantza-sailen datuei 

buruz 

 

2020tik goiti, Euskal Elkargoak Open Data 

ZABAL plataforma bat garatu du Ipar 

Euskal Herriko laborantza datuei buruz. 

Tresna horri esker, lurraldeko laborantzari 

buruzko datuak biltzen ahal dira eta 

publiko desberdinei helarazi (hautetsiak, 

laborariak, ikasleak, kazetariak, etab.). 

2021ean, zenbait behatoki eramanak izan 

dira lurraldeko kalitatezko talde-

urraspideekin partaidetzan (Laborantza 

Biologikoa, JDK eta AGB, etab.). 

Urraspide horiek ezagutarazteaz gain, 

funtzionalitate batzuk garatuak izan dira 

haien igurikapenei erantzuteko datu 

hitzetan. 
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2022ko EKINTZAK 

GARAPEN 
IRAUNKORRAREN 

XEDEAK 

XEDEEKIN LOTUTAKO 
POLITIKA PUBLIKOAREN 

NORABIDEAK 

2022: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK 
ETA DAGOKIEN AURREKONTUA 

(Egikaritu edo/eta bideratu beharreko gastuak) 

Aldaketa klimatikoaren 
aurkako borroka 

Lurraldeko hautetsiak laborantzari 
lotutako ingurumen erronkei 
sentsibilizatzea 

Existitzen diren diagnostikoak oinarri (Clim’Agri, LuKAEP), 
Laborantza eta Elikamoldea Batzordeko hautetsiak 
ingurumen erronkei sentsibilizatzea, SOLAGRO ikerketa 
bulegoarekin. 
Beharrez, ikerketa sakonagoak eramatea (adib.: 
AFTERRES 2050), ekintza plan bat idazteko xedez. 
2022ko aurrekontua: 30 000€ BEZa barne 

Bioaniztasunaren 
zaintza, eremuen eta 
baliabideen babesa 

Laborantza arduratsu bat 
bultzatzea bioaniztasun landatua, 
dibertsifikazioa eta tokiko 
ondarearen berreskurapena 
lagunduz 

Tokiko arrazak eta aldaerak garatzeko eta mantentzeko 
laguntza segitzea ekoizpenekin lotutako elkarte-egitura 
kolektiboak sustatuz: Kintoa euskal zerria (Euskal Herriko 
zerri zuri eta beltza), Ardi Burubeltza, Pirenaika behia, 
Xapata gerezia, etab. 
2022ko aurrekontua: 70 - 80 000 € (ekarritako 
sostenguen zenbateko orokorra) 

Uraren kalitatea zaintzea 
laborantza jardunbideak hobetuz 

Diagnostiko sakon baten ondorioz, “ura eta laborantza” bide 
orri bat gauzatzea, uraren kalitatea zaintzeko 
lehentasunezko eremuetan. 
Laborariei neurri bultzatzaileak proposatzea, laborantza 
jardunbideak hobetzeko erreka eta ur-bilketa guneetatik 
hurbil. 
2022ko aurrekontua: 100 000€ BEZa barne 

Gizakien loratzea Laborarien eta hazleen lansariak 
eta lan baldintzak hobetzea 

Lurraldeko ordezkaritza zerbitzuak sustatzen segitzea, kide 
diren laborarien etxaldetan langileak haien zerbitzuko 
ezartzeko, haien ordezkapena bermatzeko “ezbehar” 
kasuetan. 
2022ko aurrekontua: 45 000 € 

  Bio landare ekoizpenean, 
esperimentazioak metatzea eta 
partekatzea 

Ipar Euskal Herriko baliabide zentro baten egingarritasunari 
buruzko ikerketa bat eramatea landare ekoizpenentzat 
(baratzezaintza, arbolazaintza, fruitu ttipiak) lurraldeko 
sailen, laborantza erakundeen eta ikerketa eta irakaskuntza 
institutuen zerbitzuko. 
2022ko aurrekontua: 25 000 € BEZa barne 

Ekoizteko eta 
kontsumitzeko modu 
arduratsuak segitzen 
dituzten garapen 
dinamikak 

Laborantza jardunbideen 
eraldaketa bultzatzea, jokabide 
arduratsuagoak hartuz 

Bio bihurketarako laguntza dispositiboa segitzea, eragileak 
sustatuz. 
2022ko aurrekontua: 30 000 € 

  “Sail berriak”, “etxalde berritzaile eta esperimentalak”, 
“ekoizkin berriak” eta “hurbileko zirkuitu labur berriak” 
proiektu deialdiak berriz zabaltzea, eskakizun gehiagorekin 
berrikuntzari eta laborantza-ekologiari dagokienez. 
2022ko aurrekontua: 350 000 € 

Laborantzarako lurrak 
mantentzera eta sortzera 
bultzatzea 

Bidarten, 2 hektareako test-gune bat antolatzea, laborantza 
biologikoko baratzezaintza eremu bat jartzeko. 
2022ko aurrekontua: 300 000 € BEZa barne (lursaila 
antolatzea eta hornitzea) 
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ELIKADURA IRAUNKORRA 
 

Gai honi lotutako politika publikoa: Elikadura iraunkorra 
 

Gai honi lotutako Euskal Elkargoko gaikako batzordea:  

Laborantza eta biharko elikadura 

 

 

2021eko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behargabeko xahutze eta plastiko 

gutiago jantegietan 

2021ean, esperientzia gisa, Euskal 

Elkargoak herriak lagundu ditu 

ostalaritza kolektiboaren arloan 

eraman duten proiektuan, besteak 

beste, janari xahutzean eta 

plastikoaren desagerraraztean. 

Sustatutako proiektuen artean: 

bereizketarako mahaiak erostea, 

baxereria osoa berritzea (platerak, 

edalontziak, etab.), ekoizkin gordinak 

erabiltzea ahalbidetzen duten 

ekipamenduak erostea.  

 

Egikaritutako AURREKONTUA: 6 821 

€ BEZa barne  

 

Elikaduraren kalitate hobe baterako 

bidean elkargoko haurtzaindegietan 

 

Euskal Elkargoak funtsezko lan bat abiatu 

du elkargoko haurtzaindegietako 

elikaduraren kalitatea hobetzeko. 

Helburua: eragile guziak (sukaldariak, 

bazkaltiarrak eta haien familiak, 

arduradunak, etab.) tokiko eta kalitatezko 

kontsumoari eta erosteari sentsibilizatzea 

eta tokiko produktu biologikoen zatia 

emendatzea haur ttipien plateretan! 
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2022ko EKINTZAK 

GARAPEN 
IRAUNKORRAREN 

XEDEAK 

XEDEEKIN LOTUTAKO 
POLITIKA PUBLIKOAREN 

NORABIDEAK 

2022: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK 
ETA DAGOKIEN AURREKONTUA 

(Egikaritu edo/eta bideratu beharreko gastuak) 

Gizakien loratzea Biztanle guziei elikamolde sano 
eta iraunkorrerako bidea 
eskaintzea 

Ipar Euskal Herriko Elikadura Proiektua gauzatzen segitzea 
(jarraipen batzordea finkatzea) eta 2020-2023 ekintza 
planaren bilana egitea. 2023-2026 bigarren ekintza plan 
baterako lanak abiatzea (2022ko 2. urte erdian hastekoa) 

    Lurraldean, gaurko elikadura arloko eskaerari buruzko 
ikerketa bat eramatea, lurraldeko jokabideak eta 
igurikapenak hobeki ezagutzeko. 
2022ko aurrekontua: 35 000€ BEZa barne 

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna 

Egoera ezegonkorrean direnei, 
kalitatezko janari sanoa 
kontsumitzeko bidea erraztea 

“Janari saltegi sozialak” motako tresnak/zerbitzuak plantan 
ezartzeari buruzko lanak abiatzea, gaur egun halakorik ez 
den lekuetan. 
2022ko aurrekontua: 29 000 € BEZa barne 

Ekoizteko eta 
kontsumitzeko modu 
arduratsuak segitzen 
dituzten garapen 
dinamikak 

Eskaera eta eskaintzaren arteko 
hurbiltasuna bultzatzea 

Lurraldeko Bankuaren partez, ekoizleak eta bezero 
profesionalak harremanetan jartzeko logistika tresna bat 
sortzeko aukerari buruzko gogoeta bat laguntzea (ostalaritza 
kolektiboan, merkataritza-ostalaritzan, janari saltegi parte 
hartzaileetan, etab.). 

  Ekoizleen eta elkargoen arteko “Elkargoko ELME” bat 
sortzeko legezko egingarritasunari buruzko ikerketa lan bat 
abiatzea. 
2022ko aurrekontua: 29 500 € BEZa barne 

Biztanleen, tokiko 
hautetsien, tokiko 
eragileen, elkargoko 
zerbitzuetako langileen 
eta abarren parte hartzea 

Jokabide eko-arduratsuak 
garatzea elkargoaren galtzarrean 

Euskal Elkargoaren eredugarritasunari buruzko lanak 
segitzea elikadurairaunkorraren arloan (janari mahaiak, 
ospakizunak, etab.): tresna partekatuak hunkituak diren 
administrazio eta diru-zerbitzuen esku uztea (hornitzaile 
zerrenda, aurrekontu ereduak...). 

    Elkargoko haurtzaindegiak laguntzen segitzea: denen arteko 
erronkei buruzko formakuntza kolektiboa, iturri bilketa lan 
bat eramatea, erosketak eta hornitzeak jarraitzeko denen 
arteko tresna bat hedatzea Ecocert labela lortzeko asmoz 
sukaldaritzaren arloan, etab. 
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ELKARTASUNAK ETA IPAR EUSKAL HERRIKO 

GEHZa 
 

Gai honi lotutako politika publikoa: Gizarte kohesioa 
 

Gai honi lotutako Euskal Elkargoko gaikako batzordea: Gizarte kohesioa 

 

 

2021eko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tokiko Osasun-Kontratuaren 

apailatzea Ipar Euskal Herriaren mailan 

 

Tokiko Osasun-Kontratuaren helburua da, 

osasunaren arloan, lurralde eta gizarte 

desberdintasunak murriztea. 2019an 

hasia eta osasunaren arloko 92 

erakunderekin landua, Euskal Hirigune 

Elkargoak, Osasunaren Eskualdeko 

Agentziak eta partzuer askok onartu dute 

2021. urte bukaeran. 5 urtez, ekintzak 

plantan ezarriak izanen dira 

prebentzioaren arloan bai eta lurralde 

osoan denei artak ukaiteko bidea 

azkartzeko arloan ere, “elkar bizitza” hobe 

batean parte hartzeko xedez.  

Ipar Euskal Herriko GEHZa - 

Ezegonkortasunen behatoki baten 

plantan ezartzea Ipar Euskal Herrian 

 

2021ean, GEHZak Ezegonkortasunen 

Behatoki bat plantan ezarri du Ipar Euskal 

Herrian. Behatoki horrek tresna 

pedagogikoa izateko, sentsibilizatzeko eta 

kontzientzia harrarazten laguntzeko xedea 

du, ezagutzak, diagnostikoak eta 

azterketa partekatuak sortuz ahal bezain 

goizik. Lehen edizio bat ostatatzearen 

arloko ezegonkortasun handiari eskainia 

da. 
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2022ko EKINTZAK 

GARAPEN 
IRAUNKORRAREN 

XEDEAK 

XEDEEKIN LOTUTAKO 
POLITIKA PUBLIKOAREN 

NORABIDEAK 

2022: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK 
ETA DAGOKIEN AURREKONTUA 

(Egikaritu edo/eta bideratu beharreko gastuak) 

Gizakien loratzea Denei mediku-tratamenduak eta 
osasun arloko informazioa 
ukaiteko bidea bermatzea 

Tokiko Osasun-Kontratua: 21 ekintza fitxak urratsez urrats 
gauzatzea eta ekintza berriak finkatzea lantaldeen 
animazioaren bitartez. 

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna 

Etorkinei elkartasuna erakustea Pausa etorkinen harrera zentroa, Baionako hiriak kudeaturik 
eta Euskal Elkargoak diruztaturik. 
2022ko aurrekontua: 800 000 € 

Janari sanoa eta orekatua 
bermatzea apairu zerbitzuaren 
hartzaileei 

Apairua etxera ekartzeko merkatu bat abiaraztea Xiberoan, 
Garazi-Oztibarren, Baigorri-Iholdin eta Hazparneko herrian, 
kalitatezko baldintzen bilduma batekin eta gaur egun estaliak 
ez diren herriak barneratzeko aukerarekin. 
2022ko aurrekontua: 862 500 € BEZa gabe 

  Guraso-haurra harremana 
laguntzea 

Euskal Elkargoko lehen bi Guraso-Haur Harrera guneak 
animatzea, 2021eko urriaren 1ean irekiak izan direnak 
Hiriburun eta Bidaxunen. 

  Partaide diren zerbitzuetarako 
bidea erraztea 

Lurraldeko Kontratu Orokorrak gauzatzea (Garazi-Baigorri, 
Iholdi-Oztibarre, Xiberoa, Amikuze, Bidaxuneko Herria, 
Errobi-Aturri, Hazparneko Herria, Errobi) Familien laguntza 
kutxarekin izenpeturik, FaLKaren ekintzen eraginkortasuna 
eta koordinazioa azkartzeko lurraldeetan. 

Ekoizteko eta 
kontsumitzeko modu 
arduratsuak segitzen 
dituzten garapen 
dinamikak 

Jokabide eko-arduratsuak 
garatzea 

Lehen haurtzaro eta haurtzaroko harrera gune guzietan, lana 
aitzinera segitzea janari sano eta iraunkorra proposatzeko 
(zirkuitu laburrak eta bio ekoizkinak) eta arauzko muga 
nazionalari erantzuteko (ik. 2018ko urriaren 30eko EGALIM 
legea). 

Biztanleen, tokiko 
hautetsien, tokiko 
eragileen, elkargoko 
zerbitzuetako langileen 
eta abarren parte hartzea 

Elkarrizketa soziala antolatzea 
Ipar Euskal Herriko GEHZaren 
galtzarrean 

Gizarte arloko agenteen egoera egonkortzen segitzea 
tituludun eginez eta kontratuzko lan denbora emendatuz. 
Osasunbidea, Segurtasuna eta Lan Baldintzak Batzordea 
gauzatzea, behar diren baliabideekin. Ekintza soziala 
azkartzea. 

Gazteak tokiko bizian eta 
lurraldeko etorkizunean parte 
harraraztea 

Gazte guneak, gazteen arteko topaketa eta trukaketa 
guneak sortzea Sohütan Xiberorako, Irisarrin Iholdi-Oztibarre 
eskualderako, Bidaxunen Bidaxune Herrirako, Donapaleun 
Amikuzerako, eta Garazi Baigorrin, zehaztu beharreko leku 
batean. 
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KIROL ETA HERRITARRENDAKO  

ZERBITZU EKIPAMENDUAK 
 

Gai honi lotutako politika publikoa:  

Kirol, kultur eta herritarrendako zerbitzu ekipamenduak 
 

Gai honi lotutako Euskal Elkargoko gaikako batzordea:  

Gizarte kohesioa, kirol ekipamenduen eskema nagusia 

 

 

2021eko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barneko airearen kalitate hobea 

Uztaritzeko igerilekuan 

Obra handiak eginak izan dira Uztaritzeko 

igerilekuan barneko airearen kalitatea 

hobetzeko. Igerilekuko airea tratatzeko 

zentralaren hornikuntza arrunt goitik 

behera berregina izan da. Aire/ura bero-

ponpa baten hautua egin dugu. Horri 

esker, berotze erosotasuna hobea da, 

hezetasun gutiago, eta energiaren 

kontsumoa %30ez murriztua. 

 

Egikaritutako AURREKONTUA: 87 654 € 

BEZa gabe  

France Services Eremuen sarea 

garatzea 

 

2021ean 3 eremu berrik jaso dute France 

Services labela, Donapaleun (Euskal 

Elkargoa), Biarritzen (Gizarte Zentroa) eta 

Donibane Lohizunen (Gizarte Zentroa). 

Beste batzuk apailatzen ari dira Ipar 

Euskal Herriko sarea osatzeko: Bardozen, 

Atharratzen eta Donibane Garazin. 

Zerbitzu Publikoko Etxeak / France 

Services eta beren langileek erabiltzaileak 

laguntzen dituzte haien urraspide 

administratiboetan eta tresna numerikoen 

erabileran.  
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2022ko EKINTZAK 

GARAPEN 
IRAUNKORRAREN 

XEDEAK 

XEDEEKIN LOTUTAKO 
POLITIKA PUBLIKOAREN 

NORABIDEAK 

2022: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK 
ETA DAGOKIEN AURREKONTUA 

(Egikaritu edo/eta bideratu beharreko gastuak) 

Aldaketa klimatikoaren 
aurkako borroka 

Ekipamenduen energia-
kontsumoa menperatzea, energia 
berriztagarrien erabilera garatzea 
eta bultzatzea 

2022an “Buildsens” programa ustiatzea igerilekuen energia-
kontsumoa murrizteko: Xiberoan (Mauleko igerilekua), Garazi-
Baigorrin (Donibane Garaziko igerilekua), Amikuzen 
(Donapaleuko igerilekua), Errobin (Uztaritzeko igerilekua). 
Programa horrek kontsumo arazoak ikusteko eta arazoak 
konpontzeko bidea ematen du. 
2022ko aurrekontua: 10 200 € 

Bioaniztasunaren 
zaintza, eremuen eta 
baliabideen babesa 

Ekipamenduen ur-kontsumoa 
menperatzea 

“Buildsens” programa ustiatzea hornitutako 4 igerilekuen ur-
kontsumoa hobeki menperatzeko, isuriak kasik denbora 
errealean detektatuz. 
2022ko aurrekontua: 10 175 € 

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

Ipar Euskal Herriko Igerilekuen Plana apailatzea: lurraldeko ur-
ekipamenduak bilakarazteko bide bat hautatzea, beharren 
bilakaerari begira. 
Lehen proiektuen programaketa ikerketak abiaraztea. 
2022ko aurrekontua: 100 000 € BEZa gabe 

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna 

Erabiltzaileak urraspide 
administratiboetan laguntzea 
lurraldeko zoko guzietan 

France Services labelizazio urraspidea, Publikoari zuzendutako 
bi zerbitzu etxe berrietarako: Bardozen (Eihatzea) eta 
Atharratzen. 
2022ko aurrekontua (Atharratzeko MSAP obrak): 
100 000 € 

Ekoizteko eta 
kontsumitzeko modu 
arduratsuak segitzen 
dituzten garapen 
dinamikak 

Igerilekuetan, hondakinen 
bereizketara bultzatzea eta 
sentsibilizatzea 

Bil Ta Garbirekin elkarlanean hartzea, igerilekuetako 
erabiltzaileak hondakinen bereizketara bultzatzeko eta 
sentsibilizatzeko afixatzearen bitartez. 

Biztanleen, tokiko 
hautetsien, tokiko 
eragileen, elkargoko 
zerbitzuetako langileen 
eta abarren parte 
hartzea 

Erabiltzaileak igerilekuetako 
ibilerari buruzko gogoetetan parte 
harraraztea 

Elkargoko igerilekuetako erabiltzaileen aldean, 2021. urte 
bukaeran linean ezarritako asebetetze ikerketaren emaitzak 
aztertzea, publikoaren igurikapenak zundatzeko 
ekipamenduaren ibilerari buruz (egoera, proposatutako 
jarduerak, ordutegia, etab.). 

  Partaideak erabiltzaileei 
proposatutako kalitatezko 
zerbitzu eskaintza baten 
garapenean parte harraraztea 

Mauleko Publikoari zuzendutako Zerbitzu Etxean diren 
partaideen aldean ikerketa bat eramatea (gizartea, osasuna, 
enplegua, gizarteratzea, bizilekua eta abarren arloko 
erakundeak) esku ezarritako giza- eta material-baliabideei eta 
ibilerari buruz. 
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KULTUR PARTAIDETZAK ETA  EKIPAMENDUAK 
 

Gai honi lotutako politika publikoa: Kultur partaidetzak 
 

Gai honi lotutako Euskal Elkargoko gaikako batzordea: Kultura 

 

 

2021eko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berpiztu, kultur arloko 

profesionalendako suspertze plana  

 

Osasun larrialdiak asko eragin die kultur 

arloko profesionalei. Euskal Hirigune 

Elkargoak sustatu nahi izan ditu Ipar Euskal 

Herriko kultur arloko profesionalendako 

suspertze plan bat plantan ezarriz 

(Berpiztu). Plan hori 3 urteren epean 

zabaldua da (2021-2023). 2021ean, 111 

proiektu lagunduak izan dira, hots 65 

hartzaile inguru, ikuskizun biziaren, 

musikaren edo ikusmen-artearen arloan.  

 

Egikaritutako AURREKONTUA: 240 000€-

ko diru-laguntzak (laguntza zuzenak) 

Euskoa erabilgarria Elkargoko kultur 

ekipamenduen funtzionamenduan 

 

Euskal Elkargoak bere kultura arloko 

konpainia guziak (musika eskola eta 

ikuskizun aretoak) euskoz ordaintzeko 

terminalez hornitu ditu. Hemendik aitzina, 

ikuskizun baterako lekuak tokiko diruz 

ordain daitezke. Halaber, sustatzen dituen 

kultur arloko eragileei, haien diru laguntza 

euskoz jasotzea proposatzen die. Tokiko 

diruaren garapean parte hartzeko aukera 

eta, bide batez, lurraldeko ekonomiaren 

garapenean. 
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2022ko EKINTZAK 

GARAPEN 
IRAUNKORRAREN 

XEDEAK 

XEDEEKIN LOTUTAKO 
POLITIKA PUBLIKOAREN 

NORABIDEAK 

2022: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK 
ETA DAGOKIEN AURREKONTUA 

(Egikaritu edo/eta bideratu beharreko gastuak) 

Gizakien loratzea Denei helgarria zaien kultur 
ekintza bat garatzea 

Maurice Ravel kontserbatorioaren proiektua hedatzen 
segitzea tresna honen ospea lurraldeetan bultzatzeko, bai 
eta sare moduko ibilera bat ere musika eskola elkarteekin. 
2022ko aurrekontua: 4,6 M€ 

    Lehentasunezko publikoei zuzendutako kultur ekintzen 
programa segitzea (eskolak, besteak beste). Heziketa 
artistiko eta kulturaleko 90 ibilbide proposatzea lurraldeko 
lehen mailako eskolei. 

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna 

Kulturarako bidea erraztea 
lurraldeko zoko guzietan 

Haurrei, gazteei eta nerabeei zuzendutako kultur ekintza 
programa bat hedatzea. Programazioa Ipar Euskal Herri 
osoan, biztanleengandik ahal bezain hurbil eta mota orotako 
geletan (kultur gelak, herriko gelak, erabilera anitzeko 
gelak). 
2022ko aurrekontua: 0,6 M€ (ikuskizun bizia edo 
ikusmen-artea programazioa) 

  Kultur arloko profesionalak 
sustatzea osasun larrialdiaren 
garaian 

Ipar Euskal Herriko kultur arloko profesionalendako 
suspertze plan bat plantan ezartzeko bigarren urtea 
(Berpiztu). 
2021/2023ko aurrekontua: 1,2 M€ 

Ekoizteko eta 
kontsumitzeko modu 
arduratsuak segitzen 
dituzten garapen 
dinamikak 

Jokabide eko-arduratsuak 
garatzea 

Euskoaren erabilera sustatzea eta garatzea Kultura 
Zuzendaritzako Konpainia guzietan. Lagundutako kultur 
arloko eragile guziei esleituak zaizkien diru laguntzak 
euskoz ordainduak izateko proposamena sistematikoki 
luzatzea. 

  Ikuskizun biziari (artista egonaldiak, denbora nagusiak) 
lotutako apairuen prestaketarako (catering), zirkuitu laburrak 
baliatzea. 

Biztanleen, tokiko 
hautetsien, tokiko 
eragileen, elkargoko 
zerbitzuetako langileen 
eta abarren parte hartzea 

Publikoaren parte hartzea 
bultzatzea Euskal Elkargoko 
kultur politikaren eraikuntzan 

Kultur arloko eragileen iritzia biltzea Euskal Elkargoko kultur 
eta artista-proiektuaren inguruan 
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HIZKUNTZA POLITIKAK 
 

Gai honi lotutako politika publikoa: Euskararen aldeko hizkuntza politika, gaskoiaren aldeko 

kultur eta hizkuntza politika 
 

Gai honi lotutako Euskal Elkargoko gaikako batzordea: Hizkuntza politikak 

 

 

2021eko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hizkuntza politika haurtzaindegietan 

 

LEHA labelizazioaren dispositiboaren 

helburua da haur ttipien euskarazko harrera 

kolektiboaren zerbitzu eskaintza garatzea. 

Gaur egun, 23 haurtzaindegi, hots lurraldeko 

herena baino gehiago, labelizatuak dira edo 

labelizatuak izateko bidean. Eskaintza hori 

garatzen ari da, beste 6 haurtzaindegik 

labelizazio eskaera aurkeztu baitute. 

Bestalde, gaskoi hizkuntzari eta kulturari 

sentsibilizatzeko ekintzak eramanak dira 

Bidaxune Herriko haurtzaindegietan. 

  

Bideratutako AURREKONTUA (soldata 

masatik kanpo): 62 800€ BEZa barne 

Euskararen Urtaroa 

 

Euskararen Urtaroaren helburua da 

euskararen erabilera bultzatzea. Herriekin 

eta elkarteekin sortutako partaidetza bati 

esker, ehun bat ekitaldi antolatuak izan 

dira azaroaren 19tik abenduaren 3ra, 

lurralde osoan (42 herri): ikuskizunak, 

hitzaldiak, erakusketak, tailerrak, jokoak, 

bisita gidatuak. 

 

Egikaritutako AURREKONTUA: 34 900€ 

BEZa barne 
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2022ko EKINTZAK 

GARAPEN 
IRAUNKORRAREN 

XEDEAK 

XEDEEKIN LOTUTAKO 
POLITIKA PUBLIKOAREN 

NORABIDEAK 

2022: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK 
ETA DAGOKIEN AURREKONTUA 

(Egikaritu edo/eta bideratu beharreko gastuak) 

Gizakien loratzea Herritarrendako zerbitzuak eta 
zerbitzu publikoak euskaraz eta 
gaskoiz egituratzen laguntzea 

LEHA labelizatutako haurtzaindegi elebidunen eta 
euskaradunen sarea garatzea 
2022ko aurrekontua: 115 500 € 

“Euskaraz Josta” labelizatutako aisialdi zentro elebidunen eta 
euskaradunen sarea garatzea. 
2022ko aurrekontua: 46 700 € 

Herriak euskara eta gaskoia garatzen laguntzea. 
2022ko aurrekontua: 188 100 € 

Euskal Elkargoaren galtzarrean: formakuntza plana jarraitzea 
eta formatzen ari diren agenteen banakako jarraipena plantan 
ezartzea 
2022ko aurrekontua: 105 000 € 

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna 

Euskararen eta gaskoiaren 
erabilera eta transmisioaren 
inguruko belaunaldien arteko 
lotura soziala azkartzea 

Martxoan, Kalakaño ekitaldia antolatzea, euskarazko lehen 
haurtzaroaren hilabetea. 
2022ko aurrekontua: 30 000 € 

  Gaskoiaren aldeko “De cap tau monde!” proiektu deialdiaren 
edizio berria. 
2022ko aurrekontua: 25 000 € 

Ekoizteko eta 
kontsumitzeko modu 
arduratsuak segitzen 
dituzten garapen 
dinamikak 

Elkarte eragileak garapen 
iraunkorreko erronkei 
sentsibilizatzea 

Garapen iraunkorrari eta Emazte/Gizonen arteko berdintasunari 
dagozkien irizpideak sartzea “De cap tau monde!” eta 
“Euskaraldia” proiektu deialdien araudian. 

Biztanleen, tokiko 
hautetsien, tokiko 
eragileen, elkargoko 
zerbitzuetako 
langileen eta abarren 
parte hartzea 

Tokiko eragileak euskararen 
aldeko hizkuntza politikaren 
apailatzean eta gauzatzean parte 
harraraztea 

Euskaraldia antolatzea, euskararen hamabostaldia. 
Helburua: euskararen erabilera handiagoa bultzatzea, 
eguneroko praktikaren bidez. 
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ELKARGO-INGENIARITZA LURRALDEAN, HIRI ETA 

LANDA GARAPENA 
 

Gai honi lotutako politika publikoa:  

Elkargo-ingeniaritza lurraldean, hiri eta landa garapena 
 

Gai honi lotutako Euskal Elkargoko gaikako batzordea: Lurralde batzordeak 

 

 

2021eko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaren astean mobilizatutako lurralde 

eremuak 

 

Klimaren astearen lehen edizio honetarako, 

lurralde eremuak anitz mobilizatu dira 

hitzaldiak, bisitak, tailer praktikoak 

proposatzeko, publikoa, helduak zein 

haurrak, ingurumen erronkei 

sentsibilizatzeko. Adibide gisa:  Errobi-Aturri 

eremuak antolatutako Klimaren 

Karabanaren bira herri bakoitzean; “Energia 

ekonomia eta ekonomia zirkularra: erronkak 

eta jokabide onak” hitzaldia eta Errobi 

eremuak antolatutako ibilaldi bat, 

bioaniztasunaren gainean aldaketa 

klimatikoak duen eraginari sentsibilizatzeko.  

ELIOZ harrera dispositiboa plantan 

ezartzea, elkor eta entzumen urriko 

pertsonentzat 

 

ELIOZ dispositiboak elkor eta entzumen 

urriko pertsonen harrera telefonikoa 

ahalbidetzen du. 2021ean, Elkargoko 

Etxeetan hedatua izan da eta lurraldean 

10 000 biztanle baino gehiago dituzten 

hirietan. 2022an, zerbitzu hori 

proposatuko zaie lurraldeko herri guziei. 

 

Bideratutako AURREKONTUA: 12 800€ 
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2022ko EKINTZAK 

GARAPEN 
IRAUNKORRAREN 

XEDEAK 

XEDEEKIN LOTUTAKO 
POLITIKA PUBLIKOAREN 

NORABIDEAK 

2022: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK 
ETA DAGOKIEN AURREKONTUA 

(Egikaritu edo/eta bideratu beharreko gastuak) 

Gizakien loratzea Zinegotziei eta agenteei lan 
baldintza ezin hobeak eskaintzea 
lurralde osoan. 

Xiberoako lurraldean: tailer bat antolatzea dinamika bat 
garatzeko, agenteen arteko loturak sortzeko eta talde 
kohesioa azkartzeko (taldeko formakuntza). 
2022ko aurrekontua: 12 400€ BEZa barne 

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna 

Elkargoko gune guzietan, 
helgarritasuna hobetzea 

Hazparne Herriko Elkargo Etxearen harrera gunea lekuz 
aldatzea “Jeu de Paume” plazan ezartzeko, denei helgarri 
izan dakien. 

Elioz dispositiboa (elkorrei eta entzumen urrikoei 
zuzendutako harrera mota) Ipar Euskal Herriko herri 
guzietara hedatzen segitzea. 
2022ko aurrekontua: 12 900 € 

  “ELGAR WEB” proiektu numerikoa: oinarrizko web tresna 
bat ekoiztea, zeinek, nahi duten herriei, eko-asmatutako eta 
denei helgarriak diren webguneak sortzeko bidea emanen 
dien, prezio apalean. 
2022ko aurrekontua: herrien gain. 

Ekoizteko eta 
kontsumitzeko modu 
arduratsuak segitzen 
dituzten garapen 
dinamikak 

Jokabide eko-arduratsuak 
garatzea lurralde guneetan 

Kafe hondarkina bilketa bat plantan ezartzea Hego 
Lapurdiko Elkargo Etxean, tokiko elkarte batekin 
partaidetzan (bilketa bizikletaz, hondarkina balioztatzea 
konpostatzearen bidez). 
2022ko aurrekontua: 600€ BEZa barne 

Zigarreta mutur bilketa bat plantan ezartzea elkargoko gune 
desberdinetan, bide publikoan botatzeak sortzen duen 
kutsadura murrizteko, eta bildutako bolumena balioztatzea 
(balorizazio energetikoa). 

  Etxeko garbigarri batzuen egiteari buruzko gogoeta bat 
abiatzea (baxera ikuzgailurako pastillak, baxera garbigarria) 
Errobi-Aturriko Elkargo Etxean. Guneko elkargoko 
erakundeen mailan (haurtzaindegiak, biltegia) eta herrien 
mailan (Herriko Etxea, eskolak) hedatzea. 

Biztanleen, tokiko 
hautetsien, tokiko 
eragileen, elkargoko 
zerbitzuetako 
langileen eta abarren 
parte hartzea 

Lurraldeko biztanleak taldeko 
proiektuen eraikitzean eta 
gauzatzean parte harraraztea 

Historia-, kultura- eta ondare-ekitaldi bat sortzea Bidaxuneko 
jauregian tokiko eragileekin, elkarte bat barne, 80 biztanle 
baino gehiago parte harraraziz. 
Ekitaldiaren azterketa eta egitaraua egitea tokiko eragileekin 
hitzartuz. 
2022ko aurrekontua: 10 000 € 
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EUROPA ETA MUGAZ GAINDIKOA  

KONTRATUZKO POLITIKAK   

ETA ESKUALDE-ESKEMAK 
 

Gai honi lotutako politika publikoa: Mugaz gaindiko eta Europako kooperazioa / Elkargo-

ingeniaritza lurraldeetan, hiri eta landa garapena 
 

Gai honi lotutako Euskal Elkargoko gaikako batzordea:  

Mugaz gaindikoa / kontratuzko finantzabideak eta dispositiboak   

 

2021eko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-MoBask: hiriko garraio publiko errazak, 

Euskal Eurogunean sartuak eta 

iraunkorrak 

E-Mobask-en helburua da Baiona eta 

Donostia Hiriguneko garraio publikoen 

zerbitzuak sustatzea mugitzeko modu erraza 

gisa, erakargarria eta iraunkorra, izan dadin 

mugaz gaindiko herritarrentzat zein 

errezibitzen dituen bisitari ugarirentzat. Ipar 

Euskal Herri-Aturriko Mugikortasunen 

Sindikatuak (SMPBA) gidatutako 

proiektuaren barne dago txartelen 

integrazioa Gipuzkoako eta Ipar Euskal 

Herri-Aturriko sistemen artean. 

 

AURREKONTUA: SMPBAren parte hartzea:  

674 792 €, horietako %65 EGEFen eskutik. 

Suspertze eta Trantsizio Ekologikoaren 

Kontratua (CRTE) apailatzea 

CRTE Estatua eta lurraldeko elkargoen 

arteko harreman mota berri bat da. 2021-

2026 eperako, partaidetza esparru bat 

finkatzen du lurraldeetan suspertzea 

laguntzeko. 2022an Euskal Elkargoaren 

mailan izenpetua izanen den CRTEk hiru 

ardatz nagusi ukanen ditu: trantsizio 

ekologikoa, garapen ekonomikoa eta 

lurralde kohesioa. Estrategia hori ekintzen 

bidez zabalduko da, zeinentzat Estatuak 

diru laguntza bat ekarriko duen. 
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2022ko EKINTZAK 

GARAPEN 
IRAUNKORRAREN 

XEDEAK 

XEDEEKIN LOTUTAKO 
POLITIKA PUBLIKOAREN 

NORABIDEAK 

AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK ETA 
DAGOKIEN AURREKONTUA 

(Egikaritu edo/eta bideratu beharreko gastuak) 

Aldaketa klimatikoaren 
aurkako borroka 

Mugaz gaindiko kooperazioak 
azkartzea aldaketa klimatikoaren 
aurkako borrokan 

Euskal Eurohiria trantsizio ekologikoan sarrarazteko lana, 
kideei norabide berriak proposatuz. 

Bioaniztasunaren 
zaintza, eremuen eta 
baliabideen babesa 

Euskal Elkargoaren parte hartzea 
sustatzea espezieak babesteko 
eta aldaketa klimatikoari 
egokitzeko mugaz gaindiko 
proiektuetan 

Euskal Itsasbazterra Interes Zientifikoko Elkarteak, zeinen 
Euskal Elkargoa kide den, eramaten duen ostreopsis algari 
buruzko ikerketa proiektua sustatzea, alga euskal 
kostaldeko hondartzetan agertu ondotik, 2021eko uztailean. 

  Zerbitzuen parte hartzea laguntzea LIFE “Kantauribai” 
proiektuan: fauna-espezien babesa Natura 2000 ibai 
sarearen esparruan. 

Gizakien loratzea Herritarrendako zerbitzuen 
kalitatea hobetzean parte hartzen 
duten mugaz gaindiko 
kooperazioak azkartzea 

BERTAN proiektua laguntzea (2020-2022): 
Zerbitzu berritzaileak asmatzea eta gauzatzea, 
baserrialdeko zahartze aktiborako. 
2022an, “Landalab” proiektu pilotua abiatzea: bihotz oneko 
gizalde bat sortzea adintsuen inguruan (begiraleak) zerbitzu 
sozialak abisatzeko (GEHZ, Departamentua...) keinu 
susmagarriak agertzen direlarik. 
2022ko aurrekontua: Ipar Euskal Herriko GEHZaren 30 
000 €ko parte hartzea, horietarik %65a EGEFen eskutik. 

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna 

Lurralde osoko proiektuak 
aurkeztea eta sostengatzea, 
nazio eta eskualdeko mailako 
elkarrizketa instantzien aldean 

Garapen eta Trantsiziorako Kontratua ko-eraikitzea 2022-
2028rako Akitania Berria Eskualdearekin, Néo Terraren 
xedeekin koherentzian, Eskualdeko ingurumen eta klima-
trantsiziorako bide orria. 

Ekoizteko eta 
kontsumitzeko modu 
arduratsuak segitzen 
dituzten garapen 
dinamikak 

Garapen iraunkorraren 
eskakizunei erantzuten dieten 
mugaz gaindiko proiektu 
arduratsuak sustatzea 

FSIT (mugaz gaindiko ekimenak sustatzeko funtsak) 
esparruko proiektuak sustatzen segitzea: Eusko-Barter 
(enpresen arteko mugaz gaindiko trukada sistema), Planeta 
Malandain proiektua, gazteak ingurumenari buruz heztea 
dantzaren bitartez. 
2022ko aurrekontua: 75 000 € 

Biztanleen, tokiko 
hautetsien, tokiko 
eragileen, elkargoko 
zerbitzuetako langileen 
eta abarren parte 
hartzea 

Lurraldeko garapen estrategia 
bakar bat garatzea tokiko 
eragileekin 

Lurraldeko estrategia bakar bat zehaztea tokiko eragile 
publiko eta pribatuekin, Euskal Elkargoak aurkeztuko duen 
hautagaitza aitzinduz Europako funtsen lurralde-sailerako 
eta lurralde-kontratu berrirako Akitania Berria 
Eskualdearekin. 

Euskal Elkargoko Mugaz 
Gaindiko Kooperazio 
Estrategiaren ekintza plana 
apailatzea, hitzarmen eta 
partaidetza baten bidez 

Euskal Elkargoko Mugaz Gaindiko Kooperazio Estrategiaren 
ekintza plana zehaztea, hautetsiekin, Euskal Elkargoko 
teknikariekin eta mugaz gaindiko erakunde partaideekin 
hitzarmenean. 
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EUSKAL MENDIA 
 

Gai honi lotutako  politika publikoa: Euskal Mendia 
 

Gai honi lotutako Euskal Elkargoko gaikako batzordea: Euskal Mendia 

 

 

2021eko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mendian hartu behar diren ohitura onei 

sentsibilizatzea 

Duela bi urte abian ezarritako Euskal 

Mendian erabilera anitzeko kudeaketa 

urraspidearen ondorioz, mendian hartu 

behar diren ohitura onei buruzko 

komunikazio kanpaina bat zabaldua izan 

da 2021eko udako eta Omiasainduko 

oporretan. Ohar gisa, udan zehar jende 

asko ibiltzen den lekuetan bitartekariak 

hedatuak izan ziren, Ingurumenerako 

Ekimen Zentro Iraunkorrekin (IEZI) 

loturan. 

 

Bideratutako AURREKONTUA: 25 000 €  

Larrun-Xoldokogaina eta Lizarrieta, 

Natura 2000 guneen animazioaren 

berpiztea 

2021ean, animazioa berpiztu da bi 

guneetan, Euskal Herriko Laborantza 

Ganbara (EHLG), Eremu Naturen 

Kontserbatorioa (CEN) eta LPOaren 

laguntzarekin: laborantza-ingurumen eta 

klima neurrien (LIKN) eta Natura 2000 

kontratuen kontratupetzea, Natura 2000 

itunaren idazketa, publiko zabalari eta 

ikasleei zuzendutako animazioak, gaikako 

lantaldeak eta beharren identifikatzea / 

Larrun-Xoldokogaina DOCOBaren 

eguneratzeko egin beharreko ikerketak. 

 

Bideratutako AURREKONTUA: 59 820 € 

BEZa barne animazio prestazioan, 13 400€ 

LIKN 
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2022ko EKINTZAK 

GARAPEN 
IRAUNKORRAREN 

XEDEAK 

XEDEEKIN LOTUTAKO 
POLITIKA PUBLIKOAREN 

NORABIDEAK 

2022: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK 
ETA DAGOKIEN AURREKONTUA 

(Egikaritu edo/eta bideratu beharreko gastuak) 

Aldaketa klimatikoaren 
aurkako borroka 

Euskal mendiaren garapena 
erresilientzia eta jasangarritasun 
gehiagora eramatea 

Proiektuak sustatzen segitzea Leader Euskal Mendia 
programaren esparruan, Euskal Mendiaren lurraldeko 
garapenerako ari den partaidetza dispositiboa. 
2022ko aurrekontua: 200 000 € (Leader diru zama) 

Bioaniztasunaren 
zaintza, eremuen eta 
baliabideen babesa 

Mendiko ingurune naturalak zaintzea 
eta balioztatzea 

Natura 2000 bi guneak animatzen segitzea: laborantza saila, 
ezagutza zientifikoak hobetzea, tokiko eragileekin hitzartzea, 
publiko zabala eta ikasleak sentsibilizatzea. 
2022ko aurrekontua: 74 000€ BEZa barne 

  Gure Mendia esparruan, Hego Lapurdi lurraldeko herrien eta 
mugako herrien arteko mendiaren kudeaketa hitzartua: 
2021eko otsailean gehien kaltetutako herrietako oihana 
birlandatzea (Biriatu, Urruña, Azkaine eta Ziburu - Ziburu 
Mendi) OBNarekin, Natura 2000 urraspidearekin loturan. 
2022ko aurrekontua: 184 899 €ko laguntza funtsa, BEZa 
barne  

Gizakien loratzea Jarduera eta jendeen arteko 
elkarbizitza ahalbidetzea Euskal 
Mendia lurraldearen galtzarrean 

Euskal Mendian bitartekariak hedatzea 2021eko saialdiaren 
ondotik. Helburua: mendiko erabiltzaileak jokabide 
egokietara sentsibilizatzea. Aldi berean, “Mendia... 
Errespetua” komunikazio kanpaina berriz hartzea, artzain-
guneetan hartu behar diren jokabide egokiei buruz. 
2022ko aurrekontua: 30 500€ BEZa barne 

  Mendian hartu behar diren ohitura onei sentsibilizatzeko 
seinaleak sortzea eta zabaltzea, homogeneoak lurralde 
osoan. 
Aurrekontua: 400 000 € 3 urteren epean (2020-2022) 

Biztanleen, tokiko 
hautetsien, tokiko 
eragileen, elkargoko 
zerbitzuetako 
langileen eta abarren 
parte hartzea 

Partaidetza gobernantza bat plantan 
ezartzea Mendia estrategia eta 
politika bat apailatzeko asmoz 
Euskal Mendia lurraldean eta 
lurralde guneen heinean 

Euskal Mendia Eskualdeko Parke Naturala aitzinetik 
itxuratzea: EPNa aitzinetik itxuratzeko Sindikatu misto bat 
sortzea, zeinen misioa izanen den Ituna apailatzea, 
antolaketa eta zaintza norabide nagusiak finkatzea, 
partaidetzari buruz (ko-eraikuntza), lurraldeko erakunde 
publikoak, elkarteak eta biztanleak parte harraraziz.  
2022ko aurrekontua: 200 000€ BEZa barne 
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Hirugarren partea: 

 

ELKARGO BARNEKO 

FUNTZIONAMENDUA ETA GARAPEN 

IRAUNKORRA  
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GIZA BALIABIDEAK 
 

Gai honi lotutako politika publikoa: funtsik gabe 
 

Gai honi lotutako Euskal Elkargoko gaikako batzordea: funtsik gabe 

 

 

2021eko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elkargoko langileen misio eta bidaia 

gastuen ordainketa plantan ezartzea 

2021.01.01ean indarrean sartu den 

araudiaren helburua da, besteak beste, 

langileen bidaiak seguru egitea arauzko 

eta legezko mugak aplikatuz, eta haien 

bidaien ingurumen kalitatea hobetzea. 

Enplegatzaile gisa, Euskal hirigune 

Elkargoak langileak karbono kostua 

murrizten laguntzen ditu, bai bidaia 

profesionalenak bai etxetik lanerako 

bidaiena, garraio publikoen harpidetzan 

enplegatzailearen parte hartzearen bidez.  

Elkargoaren laguntza ekintza sozialeko 

elkarte-egitura bat muntatzea (COS 

motakoa) 

Ipar Euskal Herriko obra sozialen batzordea 

(COS PB) sortua izan zen langileei beren 

eta beren familien bizi baldintzak hobetzeko 

asmoz. 2021eko irailaren 1etik goiti, ekintza 

sozialeko prestazioak proposatzen dizkie 

Euskal Hirigune Elkargoko langileei, Ipar 

Euskal Herriko goi mailako arte eskolako 

langileei edo Ipar Euskal Herriko Gizarte 

Ekintzarako Herriarteko Zentrokoei. Euskal 

Elkargoak urteko diru laguntza bat 

ekartzen du eta COS PBen administrazio 

kontseiluan parte hartzen du. 

 

Egikaritutako AURREKONTUA: 297 000 € 
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https://intranet.communaute-paysbasque.fr/1/outils-et-ressources/me-deplacer/organiser-mon-deplacement-professionnel/me-deplacer-en-dehors-du-territoire-de-la-capb
https://intranet.communaute-paysbasque.fr/1/outils-et-ressources/me-deplacer/organiser-mon-deplacement-professionnel/me-deplacer-en-dehors-du-territoire-de-la-capb
https://intranet.communaute-paysbasque.fr/1/la-prise-en-charge-de-labonnement-de-transport-collectif-par-lemployeur
https://intranet.communaute-paysbasque.fr/1/la-prise-en-charge-de-labonnement-de-transport-collectif-par-lemployeur
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2022ko EKINTZAK 

GARAPEN 
IRAUNKORRAREN 

XEDEAK 

XEDEEKIN LOTUTAKO 
POLITIKA PUBLIKOAREN 

NORABIDEAK 

2022: AURREIKUSITAKO EKINTZA NAGUSIAK 
ETA DAGOKIEN AURREKONTUA 

Aldaketa klimatikoaren 
aurkako borroka 

Harmonizatutako arauak 
oinarritzat hartzea, agenteen 
bidaiei eta misioei dagozkienak 
eta berotegi-efektuko gasen 
isuriak murrizten dituztenak 

Elkargoko agenteen bidaia gastuen eta misioen 
araudiak osatzea mugikortasun iraunkorreko prezio 
finko bat plantan ezarriz 2022/01/01etik goiti. 

Gizakien loratzea Lanean, agenteen osasuna eta 
segurtasuna segurtatzea 

Lanean, agenteen bizi kalitateari buruzko ikerketa 
orokorra segitzea, emazte/gizonen arteko 
berdintasuna saila barneratuz (kalitatezko 
ikerketarekin); ekintza plan bat zehaztea emaitzen 
arabera; bortizkeria, bereizkeria, jazarpena edo 
jokabide sexistak seinalatzeko dispositiboa plantan 
ezartzea.  

  Agenteak banaka laguntzea 
haien gaitasunen garapenean, 
haien osasuna, lanbidea eta lan 
ibilbidearen bilakaerarekin 
loturan. 

Gaitasun eza, mugikortasun hertsatua, lanbide-
aldaketa egoeran diren edo erretretara joanen diren 
agenteen banakako laguntza garatzea; harrera eta 
ibilbide berezi bat plantan ezartzea etorri 
berrientzat. 

Gizarte kohesioa eta 
lurraldeen eta 
belaunaldien arteko 
elkartasuna 

Lansari eta gizarte abantailak 
eta informazioak ukaiteko 
baldintzak harmonizatzea 
agente guzientzat 

Giza baliabideei lotutako lanei buruzko gogoetak 
segitzea: RIFSEEParen gutieneko zenbatekoak, 
urteko ordainsari-osagarriak (CIA), lanbide 
esperientzia. 

  Interes orokorreko misioak 
garatzea elkargoaren zerbitzuko 

Herritar Zerbitzuak plantan ezartzea 
2022ko aurrekontua: 20 000€ BEZa barne 

Ekoizteko eta 
kontsumitzeko modu 
arduratsuak segitzen 
dituzten garapen 
dinamikak 

Agenteak jokabide 
arduratsuagoak hartzera 
bultzatzea 

“Erosketa arduratsuak” formakuntza bat plantan 
ezartzea, baldintzen bildumak idazteko kargua 
duten agente preskriptoreen aldean (obrak, 
zerbitzuak, ...) 
2022ko aurrekontua: 5 000€ BEZa barne  

  Kutxa gotor elektronikoaren gauzatzea ikertzea. 

Biztanleen, tokiko 
hautetsien, tokiko 
eragileen, elkargoko 
zerbitzuetako langileen 
eta abarren parte hartzea 

Elkarrizketa sozial hobekitzailea 
animatzen segitzea elkargoaren 
galtzarrean 

Giza baliabideen zuzendaritza proiektua segitzea. 
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ONDARE ERAIKIA 

ETA BALIABIDE OROKORRAK 

 

Gai honi lotutako politika publikoa: Klima-Aire-Energia / Eraikinak / ibilgailuak 
 

Gai honi lotutako Euskal Elkargoko gaikako batzordea:  

Ekologia eta Energia Trantsizioa / Hirigune Herritarra 

 

 

2021eko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibilgailu elektrikoak kargatzeko 

azpiegituren sarea (IRVE) sendotzea 

Elkargoko eraikinetan 

Euskal Hirigune Elkargoak bere eraikinetan 

ibilgailu elektrikoak kargatzeko 

azpiegiturak hedatzen eta berritzen 

segitzen du. 2021ean, karga azeleratuko 8 

dispositibo berri dira, interoperableak eta 

gidagarriak, egungo parkea indartzen 

dutenak. Euskal Kostaldea-Aturri eta Hego 

Lapurdi elkargoetako Etxeak, Tarride 

Etxea eta Ingurumenaren Zentro Teknikoa 

hornituak izan dira.  

 

Egikaritutako AURREKONTUA: 48 000 € 

 

Elkargoko “Eguzki Plana” onartzea 

 

Euskal Elkargoak bere “Eguzki Plana” 

zehaztu eta finkatu du (2021eko uztailean 

onartua), elkargoko ondarearen mailan 24 

eguzki-fotovoltaiko proiekturen sorkuntza 

eta gauzatzea ahalbidetzen duena. Horrek 

erran nahi du 1,4 MWc-ko potentzia 

instalatu behar dela, hots, Elkargoko 

guneetan jadanik instalatutako potentzia 

bider 4. 

 

Egikaritutako AURREKONTUA: 49 000€ 

BEZa barne 

2 000 000 €-ko programarako baimena* 

(BEZa barne) 

*Suspertzerako Eskualdeko 

Hitzarmenaren esparruan sustatutako 

programa (700 000€ BEZa barne) 
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2022ko EKINTZAK 

GARAPEN 
IRAUNKORRAREN 

XEDEAK 

XEDEEKIN LOTUTAKO 
POLITIKA PUBLIKOAREN 

NORABIDEAK 

2022: AURREIKUSITAKO EKINTZA 
NAGUSIAK ETA DAGOKIEN AURREKONTUA 
(Egikaritu edo/eta bideratu beharreko gastuak 

€tan, BEZa barne) 

Aldaketa 
klimatikoaren aurkako 
borroka 

Energia fosilen kontsumoa eta 
berotegi-efektuko gasen isuria 
murriztea elkargoko ondarearen 
galtzarrean (eraikinak eta 
ibilgailu flota) 

“Iparraldeko Ondare Publikoaren Trantsizio energetikoa” 
ELENA 2022-2024 Europako programa abiaraztea 
(TEPPI), BEIk diruztaturik: eguzki-fotovoltaiko sorgailuak 
instalatzeko ikuskatzeak eta aitzinetikako ikerketak 
abiaraztea elkargoko eta partaideen ondarean (67 herri, 
Ipar Euskal Herri-Aturriko Mugikortasunen Sindikatua, 
Oztibarreko Batzorde Sindikala, COL, Office 64 de l’Habitat 
eta HSA). 
Eragiketaren aurrekontu orokorra: 2 M€ 

  Elkargoko eraikinak zaharberritzeko/eraikitzeko obrak 
abiaraztea, E+C- label esperimentalarekin koherentzian 
(Energia Positiboko & Karbono gutiagoko Eraikinak): 
Amikuzeko diziplina askotako Osasun Etxea Aiziritze-
Gamue-Zohaztin, Mamurrak haurtzaindegiaren zabaltzea 
Ezpeletan, Garazi-Baigorriko zerbitzu-gunearen 
zaharberritzea, Izura eskualdeko paisaiak aipatzeko 
zentroa eraikitzea Izura-Azmen. Obragintza ikerketak 
Baionako Ekonomia Sozial eta Solidario gunerako, Hastoy 
bihitegiaren zaharberritzea Atharratze-Sorholüzen, “Xitoak” 
lehen haurtzaroko gunearen zabaltzea eta zaharberritzea 
Hiriburun. 
Eragiketa horien aurrekontu orokorra: 12 M€ 

  Elkargoko ibilgailu flota elektrikatzen segitzea: isuri oso 
gutiko 5 ibilgailu erostea. Kargatze guneak hedatzen 
segitzea Elkargoko ondarearen mailan. 
2022ko aurrekontua: 110 000 € 

  Parke eraikia eta elkargoko ekipamenduen optimizazio 
energetikoaren jarraipena segitzea, “Citron®Energie”, 
"Buildsense" eta "Epice Energie" tresnei esker. 
2022ko aurrekontua: 50 000 € 

  Elkargoko ondare eraikiaren Higiezin eta Energia arloko 
Eskema Nagusia zehazteko misioa abiaraztea. 
2022ko aurrekontua: 100 000 € 

Elkargoko eraikin eta 
ekipamenduen energia 
kontsumoan, energia 
berriztagarriaren zatia 
emendatzea 

Eguzki-Plana: lehen sorgailu fotovoltaikoak egitea 
(autokontsumoan eta salmenta osoan/partzialean) 
Elkargoko eraikinetan. 2022an plantan ezartzea Angeluko 
atsegin portuko kapitaindegiko teilatuan. 
2022ko aurrekontua: 300 000 € 

Merkatuen eskuratzea (22/07/01ean indarrean sartua) gas 
naturala erosteko (biometanoa barneratzen duena) 
Elkargoko guneen eta taldeko partaideen probetxutan. 

 

 




