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SARRERA

Bere Tokiko Agenda 21en berrikuspenaren esparruan, Goiekik, Goierri Eskualdeko Garapen Agentziak, 2013ko
maiatzaren eta 2013ko irailaren artean Eskualdeko Ekintza Plan 21en oinarriak ezartzen dituen diagnostiko txostena
egin du.
Tokiko Ekintza Plana, Tokiko Agenda 21en oinarrizko elementua, Goierriko eskualdeak jasangarritasunarekiko
duen estrategia eta konpromisoa da.
Ekintzak gauzatuz eskualdeko lurralde eta ingurumen arloko erronkei erantzutea da bere helburua.
Planaren iraunaldia 8 urtekoa da. Honela, epe labur, ertain eta luzera begira ekintzen garapen eta exekuzioko
epealdi errealetara egokitzen den plangintzarako tresna izango da.

Aurrerakariak eta testuingurua

Goierriko eskualdeak duela urteak ekin zion garapen iraunkorrera bultzatzeko bideari.
2004. urtean, Udaltalde 21 Goierri hitzarmenaren esparruan, Eskualdeko Bigarren Plan Estrategikoaren
formulazioarekin batera, eman zitzaion hasiera Agenda 21en ezarpen prozesuari, bai eskualde mailan, baita Goierri
osatzen duten 18 udalerrietan ere.
2004. urtean, Diagnostikoaren bitartez eskualdearen egoera zein zen aztertu zen, ondoren udalerri guztien artean
modu koordinatuan garatu beharreko ekintzak jasotzen dituen eskualde mailako iraunkortasunaren Ekintza Plana
osatu zelarik.
Horrela, 2005an, Goierriko eskualdeak bere lehen gizarte, ekonomia eta ingurumeneko diagnostikoa taxutzen du.
Lehen Agenda 21 Ekintza Plana, 189 ekintza, 64 ildo estrategikotan eta 13 programetan banatuta dituena, osoko
bilkuran onartzen da 2005eko azaroan, 4 urteko exekuzio horizontearekin. 2005ean Goierriko eskualdea Udalsarea
21era atxikitzen da, hots, Iraunkortasunaren aldeko udalerrien euskal Sarera.
2005-2013 aldian Goierrik bere garaian definitutako helburu estrategikoak erdiesteko formulatutako ekintzak
exekutatu ditu.
2013ko urria eta abendua bitarte, bere Tokiko Agenda 21en berrikuspenaren prozesuaren baitan, Goierrik bere
Ingurumen arloko Ekintza Plan berri hau, 2020 horizontea duena, osatu du.
Txosten honen edukiak “Iraunkortasunerako Ekintza Planaren formulazioan” eginiko lana islatu eta jasotzen du.
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Ekintza Plan berriaren formulazioa, Udalsareak 2011 urtean argitaratu zuen EAEko udalerrietako Tokiko Agenda
21eko Ekintza Planak Berrikusteko Gida Metodologikoan ezarritako gidalerroek diotenari jarraikiz egin da.
Ekintza Plan hau Goiekik, Goierri eskualdeko Garapen Agentziak, eskualdeko 18 udalek - Altzaga, Arama, Ataun,
Beasain, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Segura,
Zaldibia, Zegama eta Zerain - eta Haizea Ikerketa S.L aholkularitzaren elkarlanaz burutu da.
Lan hau posible izan da Goierri eskualdeko entitate eta udaletako politikari eta teknikariak eta baita ere
herritarren, elkarteen, eta gizarte entitate zein eragileen, inplikazio eta partaidetza zuzenari esker.
Horrez gain, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumena eta Lurralde Antolaketa Departamentuaren laguntza jaso du.

Helburuak
Ekintza Planaren formulazioko lan honetan bilatzen diren helburuak ondokoak dira:
1.

Goierri eskualdearen datozen 8 urteei begirako ingurumen estrategia marraztu (2013-2020 aldia),
eskualde gisa aurrerantz bideratzen duten ikuspegia eta helburuak hornituz, egungo egoera eta
joeretatik abiatuz.

2.

Planifikazio estrategikoko tresna bat diseinatu Goierriren jardunbide iraunkorrerako konpromisoa
definitu eta zehaztuko duena.

3.

Ingurumen kudeaketan erabilgarria eta aplikagarria den tresna bat sortu.

4.

Plangintzarako tresna anitzak bat etortzera bultzatu, elkarren artean lotuz.

5.

Eskualde bezala datozen 8 urteetan landu beharreko ingurumen erronka eta ekintza nagusienak zehaztu.

Lanerako programa
Lan programa 5 fase handitan zatitu da:
1.

Proiektua abiarazi definizioa eginez eta martxan jarriz. Fase honen baitan daude prozesuaren
aurkezpenerako bilera eta saioen ospatzea eta barne zein kanpoko eragileekiko (herritarrak eta gizarte
zein ekonomi eragileak) koordinazio eta partaidetza mekanismoak Tokiko Agenda 21en berrikuspenaren
beharretara doitzea.

2.

Planaren formulazio estrategikoa. Eskualdearen ikuspegia Planaren multzo osoari begira definitzeaz gain
Planaren ezarpenaren amaieran erdietsi nahi diren xedeak definitzen dira eta helburu estrategiko zein
operatiboak, eta ekintzak ere, zehazten dira.

3.

Ekintzen ezaugarritzea burutzen da, Plana kudeaketa erreminta bat izateko adina zehaztasunez
definitzen da.

4.

Planaren jarraipen eta kudeaketarako tresneriaren diseinua.

5.

Ekintza Plana eta Jarraipen Plana izenburua daraman 2. Txostenaren idazketa.
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Agenda 21, kontzeptu zein filosofiagatik, berau osatu eta zehaztuko duen Agenda 21aren koordinazioa daraman
entitatearen eta udaletako teknikari eta politikariak biltzen dituen barne partaidetza prozesu batez zein herritarren
sektore multzo osoaren kanpo partaidetzaz lagunduta joan behar du.
Kalitatezko herritarren partaidetza bermatzeko komunikazio estrategia batez lagunduta egon behar du.
Estrategia honek informazio euskarri eta motibaziorako tresna izan behar du. Helburu horrekin, prozesuan gako diren
uneetan eskualdeak ohiki erabiltzen dituen komunikazio kanalak erabili dira.
Eskualdeko Ekintza Plana egituratu ahala aipatutako 5 faseetan zehar barne zein kanpo partaidetza barneratu eta
artikulatu dira eta jasotako ekarpenak ondoriozko txostenean baitaratu.
Prozesuan zehar garatutako partaidetza jarduerak:
MEKANISMOA

HELBURUAK

LOTUTAKO KOMUNIKAZIOA

Proiektua eta epeak antolatu zereginak eta

Berrikuspen

ardurak esleituz, Tokiko 21 Ekintza Plan

inplikatuta dauden eragile

berrien ezaugarriak jakitera eman,

politikoei deialdia.

BARNEKO PARTAIDETZA

2. Barne bilera:
Formulazio estrategikoa
(2013-11-07)

prozesuan

Goierrirako definitutako LPE eskema
aurkeztu eta elkarren arteko ikuspegia
definitu.

3. Barne bilera:

Ikuspegia, xedeak eta LPE eskemari oniritzia

Berrikuspen

Formulazio estrategikoa

ematea, ekintzak lehenetsiz.

inplikatuta dauden eragile

(2013-11-14)

prozesuan

politikoei deialdia.

KANPOKO PARTAIDETZA
Foroa

LPE eskemaren aurkezpena eta

Goiekiko web orrian berria.

2013-11-26

proposamenen bilketa.

Posta elektronikoa.

Dokumentuaren egitura

“2. Txostena: Ekintza Plana eta Jarraipen Plana” txosten hau jarraian adierazten diren ataletan egituratzen da:
- Ikuspegia
- Xedeak
- IPE
- Jarraipen Plana
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Ikuspegia

Ikuspegiaren formulazioaren prozesua barne partaidetzaren esparruan burutu da. Formulazio saiora Goierri
Eskualdeko Tokiko Agenda 21en berrikuspen prozesuan inplikatutako eragile politikoak bertaratu dira. Landutako
dinamika medio jarraian ideia hodei baten bidez adierazten diren indargune diren ideiak bildu dira:

(hitzen tamaina ikuspegiaren definiziorako prozesuan
parte hartu dutenek eman dioten garrantziarekiko
proportzionala da)

Goerri eskualdea 2020an eskualde garbia da ikuspuntu guztietatik (natura,
garraioa…), baita kontzientziaduna, dauzkan balioak ezagutu eta baloratzen
dituena, eta herrien eta pertsonen arteko elkarlanari esker oreka lortu duena
arlo eta sektore desberdinen artean.
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Xedeak

Iraunkortasunerako Ekintza Planaren diseinuak neurgarriak diren lorpenen aurreikuspen eta aldez aurretiko
prestaketan oinarrituta dagoen helburu eta emaitzen araberako kudeaketa ereduari erantzuten dio.
Agenda 21aren Ekintza Planaren ezarpena amaitzerakoan erdiestea espero diren emaitzak xede gisa formulatzen
dira. Hauek, haietara loturiko iraunkortasun adierazleen monitorizazioa medio definitutako helburu estrategikoen
arrakasta edo betetze maila ebaluatzeko aukera emango dute.
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LOTURIKO ILDO ESTRATEGIKOA

2020rako XEDEAK
Eskualdeko ingurumen-mahaira etorritakoak gonbidatuen %
70a izatea

IE 1. IRAUNKORTASUN BALOREETAN
OINARRITUTAKO INFORMAZIO,
SENTSIBILIZAZIO ETA KOMUNIKAZIO
IRISPENA SUSTATZEN DUEN ETA PARTEHARTZEA ERRAZTEN DUEN TOKIKO
ADMISNITRAZIO KUDEAKETA GARATU

Bulego papera eta materiala erosteko lizitazioen %100ak
Erosketa Publiko Berdearen Eskuliburu Praktikoaren eskaera
maila aurreratuaren arabera definitutako irizpideak bete
ditzatela lortzea
Ingurumen irizpideak txertatuta dituzten pleguak % 100 izatera
iritsi

IE. X. ESPAZIOAREN ERABILERA BALIOAK
ARRISKUAN JARRI GABE BULTZATUKO
DUEN LURRALDEAREN ETA NATURAREN
KUDEAKETA

Eskualdeko ingurune naturala berreskuratzeko azterketan
jasotako ekintzen % 80a garatu

Eskualdeko lur publikoetan espezie exotiko inbaditzaileen
azalera %90 gutxitu

Biztanleriaren % 30ak ohizko lekualdaketak kotxez egitea
IE 3. BIZTANLERIAREN BEHARRAK
ASETUKO DITUEN MUGIKORTASUN
ERAGINKOR, LEHIAKOR ETA ZIURRA
GARATU

Biztanleriaren % 50ak ohizko lekualdaketak oinez egitea
Biztanleriaren % 15ak ohizko lekualdaketak garraio publikoan
egitea
Biztanleriaren % 5ak ohizko lekualdaketak bizikletan egitea

IE 4. ONDASUN NATURAL KOMUNEN
ERABILERA ETA KUDEAKETA
ERAGINKORRA BULTZATU

Energia berriztagarrien biztanle urteko tokiko ekoizpenean
Udalsarea 21eko batez bestekoaren gainetik egotea

Argiztapenerako energia-kontsumoa % 50 murriztu

Eskualde mailan udal jabegoko lurretan % 20 handitu bertako
landaredia
IE.5 ARRISKUA ERA ARDURATSUAN
KUDEATU, INGURUMEN KALITATEA
HOBETU ETA KLIMA ALDAKETAREN
BORROKAN AURRERA EGIN

Udalerrietako berotegi-efektuko gasen isurien batez bestekoa
% 20 murriztu
Udaletako aktibitate guztien berotegi-efektuko gasen isurien
batez bestekoa gutxienez % 20 murriztu
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2013-2020 IRAUNKORTASUNERAKO EKINTZA PLANA
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GOIERRIKO AGENDA 21EKO ESKUALDEKO EKINTZA PLANA
2014 - 2020

IE 1. IRAUNKORTASUN
BALOREETAN
OINARRITUTAKO
INFORMAZIO,
SENTSIBILIZAZIO ETA
KOMUNIKAZIO IRISPENA
SUSTATZEN DUEN ETA
PARTE-HARTZEA
ERRAZTEN DUEN TOKIKO
ADMISNITRAZIO
KUDEAKETA GARATU
P 1.1. Parte-hartze
kultura eta komunitate
kontzientzia sortzen
duten parte-hartze
egitura berrien
finkapenean aurrera
egitea

P 1.2. Udal
administrazioan
ingurumen irizpideak
txertatzea

P 1.3. Agenda 21aren
Ekintza Planaren
kudeaketa aktiboa

IE 2. ESPAZIOAREN
ERABILERA BALIOAK
ARRISKUAN JARRI GABE
BULTZATUKO DUEN
LURRALDEAREN ETA
NATURAREN KUDEAKETA

IE 3. BIZTANLERIAREN
BEHARRAK ASETUKO
DITUEN
MUGIKORTASUN
ERAGINKOR, LEHIAKOR
ETA ZIURRA GARATU

IE 4. ONDASUN NATURAL
KOMUNEN ERABILERA ETA
KUDEAKETA
ERAGINKORRA BULTZATU

IE.5 ARRISKUA ERA
ARDURATSUAN KUDEATU,
INGURUMEN KALITATEA
HOBETU ETA KLIMA
ALDAKETAREN BORROKAN
AURRERA EGIN

P 2.1. Iraunkortasun
ereduetan
oinarritutako lurralde
plangintza bultzatu

P 3.1. Lurralde
konektibitate eta
irisgarritasun seguruak
bermatu

P 4.1 Energi
aurrezpenaren nahiz
eraginkortasunaren eta
energia berriztagarrien
sustapena

P 5.1. Ingurumen
kalitatearen hobekuntza
eta kutsaduraren
murrizketa

P 2.2. Natur eta kultur
ondarearen babesa,
berreskuratzea eta giza
balorizazioa

P 3.2. Garraio
publikoaren
hobekuntza eta
motorrik gabeko
garraio moduen
sustapena

P 4.2. Uraren ziklo
osoaren eta ur
kalitatearen
hobekuntza, biltzen den
hartuneetatik hasiz
ingurunerako itzul
punturarte

P 5.2. Arriskuaren eta
ekonomi jardueren
kudeaketan hobekuntza
eta eraginkortasuna
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P 5.3. Klima aldaketaren
aurkako borroka
kudeatu
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IE 1. IRAUNKORTASUN BALOREETAN OINARRITUTAKO INFORMAZIO, SENTSIBILIZAZIO ETA KOMUNIKAZIO
IRISPENA SUSTATZEN DUEN ETA PARTE-HARTZEA ERRAZTEN DUEN TOKIKO ADMISNITRAZIO KUDEAKETA
GARATU

P 1.1. Parte-hartze kultura eta komunitate
kontzientzia sortzen duten parte-hartze
egitura berrien finkapenean aurrera egitea

P 1.2. Udal administrazioan
ingurumen irizpideak txertatzea

1.1.1. Herritarren partaidetza
bultzatu eta - erraztuko duten
kanal eta erremintak garatu

1.2.1. Erosketa eta Kontratazio
Publiko Berderako plana diseinatu
eta ezarri

1.1.2. Presentziala ez den
partaidetza bultzatzeko
mekanismoak aztertu eta garatu.

1.2.2. Eskualdeko erosketa zerbitzu
zentral bat sortu behar den aztertu

1.1.3. Eskualdeko ingurumen
mahaia berreskuratu eta indartu
1.1.4. Goiekiri eta bere zerbitzuei
buruzko informazioa udalen eta
herritarren artean zabaldu
1.1.5. Azterketa eta dibulgazio
gune izango den eskualdeko
iraunkortasun behatokia sortu

1.2.3 Udal administrazioan eta
ekimenetan ingurumen
hobekuntzarako irizpideak
txertatzea bultzatu
1.2.4. Eskuragarriak diren udal
baliabideak partekatu eta
elkarraldatzeko sistema bat
antolatu.
1.2.5. Eskualdeko udal teknikari eta
politikariei zuzendutako-ingurumen
13 prestakuntza jarduerak garatu.

P 1.3. Agenda 21aren Ekintza
Planaren kudeaketa aktiboa

1.3.1 Eskualdeko Agenda 21en
kudeaketari buruzko barne
koordinazioko mekanismo edo
organo tekniko-politiko egonkor
bat garatu

1.3.2. Eskualdeko Ekintza Plana
ebaluatu, programatu eta
komunikatu

1.3.3. Tokiko Agenda 21ak
koordinatu eta garatzen lagundu.

1.3.4. Eskolako Agenda 21aren
kudeaketa zerbitzua Goiekik eman
behar duen aztertu
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IE 2. ESPAZIOAREN ERABILERA BALIOAK ARRISKUAN JARRI GABE BULTZATUKO DUEN LURRALDEAREN ETA
NATURAREN KUDEAKETA

P 2.1. Iraunkortasun ereduetan oinarritutako lurralde
plangintza bultzatu

P 2.2. Natur eta kultur ondarearen babesa, berreskuratzea
eta giza balorizazioa

2.2.1. Oria ibaia eta bere azpi-arroaren berreskurapen
eta mantentze jarduerak identifikatu, proposatu eta
kudeatu

2.1.1. Eskualde mailako koordinazio mekanismoa sortu
eta martxan jarri lurralde eta plangintza eta
mugikortasun iraunkorraren arloan.

2.2.2. Espezie inbaditzaileen prebentzio, kontrol eta
ezabatze jarduerak garatu
2.2.3. Eskualdeko ingurune kultural eta naturalaren
eta flora eta fauna espezieen ezaugarritze ikerketak
burutu, interesa duten guneak identifikatuz eta
kontserbazio/berreskurapen jarduerak zehaztuz.

2.1.2. Hirigintza plangintzan, eraikuntzan eta lurralde
antolakuntzan iraunkortasun irizpideak txertatzeko
tresnak jaso eta udalen eskuetan jarri

2.2.4. Intereseko gune eta flora eta fauna espezieen
kontserbazio/berreskurapen jarduerak aurrera
eraman.
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2.2.5. Aizkorri Aratz eta Aralar ZEC guneetako
kudeaketa planak egiterakoan herritarrek ekarpenak
egin ahal izan ditzaten aukera eman.
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IE 3. BIZTANLERIAREN BEHARRAK ASETUKO DITUEN MUGIKORTASUN ERAGINKOR, LEHIAKOR ETA ZIURRA
GARATU

P 3.1. Lurralde konektibitate eta irisgarritasun
seguruak bermatu

3.1.1. Autobus lineen emakida berrian
eskualde mailan proposatutako behar eta
iradokizunak barneratzearen direla jarraipena
egin.

P 3.2. Garraio publikoaren hobekuntza eta motorrik gabeko garraio
moduen sustapena
3.2.1. Garraio modu iraunkorren eskualde mailako sistemen azterketa eta
ezarpena: bizikleten mailegua, car sharing, car pooling, eta beste

3.2.2. Jende ugari biltzen dituen eskualdeko ekitaldi/festetarako
iraunkortasun irizpideak dituen mugikortasun sistema antolatu
3.1.2. Garraio publikoaren jarraipena eta
eskaintzan beharrezkoak diren hobekuntzak
ezar ditzatela eskatu eskumena duten
erakundeei

3.1.3. Garraio publikoaren informazio
zerbitzua hobetu.

3.2.3. Bizikletaren erabilera sustatzeko neurriak aztertu eta garatu.

3.2.4. Herri bideen inbentariotik abiatuta, eskualdeko bideen sarea
diseinatu

3.2.5. Mugikortasun sortzaile diren zentro handietan mugikortasun
iraunkorra bultzatzeko azterlan eta proposamenak burutu

3.2.6. Udaletako, Lurraldebuseko eta herritarren ibilgailuek erregai
- 15 - garbiagoak erabil ditzaten bultzatu
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IE 4. ONDASUN NATURAL KOMUNEN ERABILERA ETA KUDEAKETA ERAGINKORRA BULTZATU

P 4.1. Energi aurrezpenaren nahiz eraginkortasunaren eta
energia berriztagarrien sustapena

P 4.2. Uraren ziklo osoaren eta ur kalitatearen hobekuntza,
biltzen den hartuneetatik hasiz ingurunerako itzul
punturarte

4.1.1. Energi aurrezpen eta eraginkortasunaren zein energia
berriztagarrien inguruko informazioa eta sentsibilizazio
eskaini.

4.2.1. Ur hartuneen inbentarioa egin

4.1.2.Udaletako argiteria publikoan eta eraikinetan
egindako diagnostikoen jarraipena eta dirulaguntzen
kudeaketa.

4.2.2. Herrigune txiki edo bakarkako eraikinetako ur
zikinak tratatzeko sistema autonomoak aztertu

4.1.3. Eskualdeko energia berriztagarrietatik eratorritako
ahalmena aztertu (biomasa, mini eolikoa, eguzki energia,
geotermia, hidroelektrikoa, eta abar.) eta hauen erabilpena
sustatu.

4.2.3. Udal edo eskualdeko zerbitzuetan uraren
berrerabilpena aztertu eta ezarri

4.1.4. Eraikuntza publikoetan zein beroketa eta energia
sistema erabiltzen diren identifikatu eta eraginkorragoak
diren sistemengatik ordezkatu daitezen bideratu.

4.1.5. GoiEner kooperatibak eskaintzen dituen zerbitzuak
udal eta herritarren artean ezagutarazi
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IE.5 ARRISKUA ERA ARDURATSUAN KUDEATU, INGURUMEN KALITATEA HOBETU ETA KLIMA ALDAKETAREN
BORROKAN AURRERA EGIN
P 5.1. Ingurumen kalitatearen
hobekuntza eta kutsaduraren
murrizketa
5.1.1. Eskualde mailako zarata mapa bat
gauzatu eta interesgarritzat jotzen diren
eremuak babesteko neurriak proposatu

P 5.2. Arriskuaren eta ekonomi jardueren
kudeaketan hobekuntza eta
eraginkortasuna
5.2.1. Udalek konprobatu dezaten, zein udal
instalazioetan autobabeserako araudia garatu
beharko litzatekeen identifikatu
5.2.2. Ingurumen arriskuagatik kanpo larrialdi
planak eduki behar dituzten enpresei buruzko
informazio eskuratu eta eguneratua eduki

5.1.2. Eskualdeko aire kalitatearen
jarraipena egin eta informazioa
herritarren eskura jarri

5.2.3. Ingurumen arrisku edo eragina sortzen duten
industrien jarraipena egiten jarraitu

P 5.3. Klima aldaketaren aurkako
borroka kudeatu

5.3.1. Eskualdeko Klima aldaketaren
aurkako plana diseinatu eta ezarri

5.3.2. Berotegi efektuko gasen
inbentarioa kalkulatu eta murrizketa
helburuak ezarri eta CO2 isurien
konpentsaziorako konpromisoak
hartu.

5.2.4. Enpresa txiki eta ertainek legedia betetzeko
programa garatu
5.1.3. Eskualdeko aire kalitatearen plana
eguneratu/berrikusi

5.1.4 Eskualdeko argi kutsaduraren
azterketa egin

5.2.5. Eskualdetik enpresei eskaintzen zaizkien
ingurumen informazio eta laguntza zerbitzua
mantendu
5.2.6. Ekonomia ehunean ingurumen aldagaia
sustatu Programa berezietan parte-hartuz
(Ekodiseinua, Ekoeraginkortasuna…).
5.2.7. Iraunkortasunaren alde lan egin duten
jarduera ekonomikoei eta eragile sozialei aitorpen
publikoa eskaini
- 17 -

5.2.8. Ekonomia eta enplegu berdea sustatu (beste
administrazioekin elkarlanean).

5.3.3. Udal jabetzakoak diren
lursailetan basoak birlandatzeko
proiektuak gauzatu daitezkeen aztertu

5.3.4. Bertan ekoiztutako
produktuen kontsumitu sustatzeko
proiektuak garatu.

2. dokumentua. Ingurumen arloko Ekintza Plana eta Jarraipen Plana
GOIERRI ESKUALDEKO AGENDA 21

- 18 -

2. dokumentua. Ekintza Plana eta Jarraipen Plana
GOIERRI ESKUALDEKO AGENDA 21

JARRAIPEN PLANA

Helburua

Iraunkortasunerako Ekintza Planaren ezarpenerako monitorizazio lanabesen zehaztapena egitea du helburu
Jarraipen Planak, proposamenen betetze maila eta hauen eraginkortasuna ebaluatuz.
Horren bitartez, Ekintza Plana inguruabar eta egoera berrietara egokitzen joan daiteke, eskualdearen
testuinguru sozioekonomiko eta ingurumenekoaren bilakaerara egokituz.

Operazioak

Ekintza Plana kudeaketarako erabateko tresna eraginkor moduan erabili ahal izateko, Udalsarea 21etik
(Iraunkortasunerako Euskal Udalerrien Sarea) aldizkako hainbat aplikazio prozesuren integrazioa sustatzen da,
horien artean Tokiko Agenda 21 kudeatzeko eredu egokia sortuz.
Agenda 21eko urteroko kudeaketa zikloa oinarrizoko 4 prozesuen arabera
TA21en Ekintza Planaren urteko kudeaketaren zikloa

Herritarren

Herritarren

partaidetza

partaidetza

Iturria: “Euskadiko udaletan Tokiko Agenda 21en ekintza planen urteko Programaziorako eta Ebaluaziorako Gida Metodologikoa”. Ingurumen
Estrategiaren Agiria Saila 60.zk. 2006ko Urria. Ihobe.

Horrela, Ekintza Planaren urteroko kudeaketa ezartzeak, urtero iraunkortasun helburuen (iraunkortasun
adierazleak) lorpenaren eboluzioa eta Agenda 21ean burututako jarduerak (Planaren exekuzioaren ebaluazioa)
baloratu eta komunikatzeko aukera ematen du, baita hurrengo urtean garatuko diren jarduerak zeintzuk izango
diren erabakitzea (Planaren urteroko programazioa), ahal den neurrian Goiekiko aurrekontuei lotuta.

-19-

OPERAZIOA
TOKIKO IRAUNKORTASUNAREN ADIERAZLEEN
KALKULUA (TIA)

DESKRIBAPENA

HELBURUA

ALDIKOTASUNA

Euskadiko tokiko iraunkortasunaren adierazleen sistemaren
urteroko kalkulua1 Tokiko Agenda 21en ebaluazio eta jarraipen
programaren esparruan, MUGI 21 aplikazio informatikoa
erabiliz.

TIAen kalkuluak ondokoa ahalbidetzen du:
-

Eskuakldearen egoera eta joerak ezagutu eta ebaluatzea.

Urterokoa (nagusiki 2.-3. hiru
hilabetean).

-

Urtean zehar exekutatutako ekintzen emaitzak ebaluatzea.

Herritarrei era argi eta errazean eskualdeak iraunkortasunean
duen egoera, joera eta garapen maila komunikatzea.
BEROTEGI-EFEKTUKO GASEN (BEG)
INBENTARIOAREN KALKULUA

BEG-en
isurketen
Inbentarioaren
kalkuluak
Tokiadministrazioko
jardueraren
ondorioz
erregai
eta
elektrizitatearen kontsumoari eta garraioari dagokien isurketen
banaketa ezagutzea eta udalerriei zuzenki loturiko jardueren
isurketak ezagutzea ahalbidetzen du.

Urterokoa2 (nagusiki 2.-3. hiru
hilabeteetan).

Bere xedea da berotegi efektuko gasen emisioa murriztera
zuzenduriko esku hartzea arautzea eta klima aldaketarekiko
adaptazio neurriak hartzea.

Urterokoa
batekin).

Metodologia estandarizatuaren eta MUGI 21en aplikazio
informatikoaren bitartez ekintza Planak gauzatutako mailaren
urteroko balorazioa eta analisia da.

Eraginkortasun handiagoa lortzearren, erabakiak hartzeko eta
Planaren kudeaketaren orientazioa gauzatzeko informazio
baliotsua eskaintzen du.

Ekintza bakoitzaren exekuzio mailaren ebaluazioak horiek
euren garapen egoeraren arabera sailkatzea ahalbidetzen du.
Hortik abiatuz, Planaren ezarpen globalaren maila kalkulatzen
da.

-

TEP-aren exekuzio mailaren ikuspegi orokorra eskaintzen
du.

Urterokoa, behin urtebete
igaro denean Plana onartu
denetik (nagusiki 3. eta 4. hiru
hilabeteetan).

-

Informazioa biltzen du: programatu gabe egonik, ekintza
edo helburuen garapenean laguntzen duten ekintzak
sartzea ahalbidetzen du.

-

Hobekuntzak proposatzeko zailtasunak aurkezten dituzten
atalak antzematea ahalbidetzen du.

Berotegi efektuko gasen inbentarioaren kalkulua Euskadiko
Tokiko Agenda 21en jarraipen eta ebaluazioaren V Programan
baitaratu zen.

KLIMA ALDAKETAREN AURKAKO PROGRAMEN
JARRAIPENA INTEGRATZEA
EKINTZA PLANAREN (TEP) BETETZE MAILAREN
EBALUAZIOA

Zenbait aldagairen arabera (lehentasuna, gaiak, tipologia)
exekuzio adierazgarriak ere ateratzen dira; udalaren analisi
ebolutiboa egiten eta hori beste prozesu batzuekin
konparatzen uzten du.

EMAITZAK JAKINARAZTEA

Behin iraunkortasunaren adierazleen eta BEG-en kalkulua eta
ezarpen mailaren ebaluazio prozesua bukatu eta gero,
lortutako emaitzak Agenda 21-i lotutako aktore taldeari
komunikatzea beharrezkoa da:
- Planean inplikatutako eragile teknikoei
- gobernu taldetako kideei
- herritar zein gizarte eta ekonomi eragileei

(desfase

urte

Inplikatuta dauden agente ezberdinei –politikoak, teknikoak,
herritarrak- Agenda 21en garapena komunikatzeko eta
ezagutarazteko datu zehatzak eskaintzen ditu.
Barne komunikazioaren bitartez:

Urterokoa

-

Urterokoa/
behinekoa
Txostena).

Barnean dauden teknikariek Ekintza Plana barneratzen
dutela sustatzea, xedea izanik hauek Planaren ekintzak
beren jardueran txertatzea eta barne komunikazio eta
koordinazioa indartzea.

Lau
urtean
(Iraunkortasun

Kanpo komunikazioaren bitartez:

1 Tokiko adierazle horiek eskualde mailan kalkulatzeko duen zailtasuna ikusirik, adierazleak ahal diren heinean kalkulatuko dira.
2
BEG isuriak eskualde mailan kalkulatzeko duen zailtasuna ikusirik, ahal diren einean kalkulatuko dira.
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OPERAZIOA

DESKRIBAPENA
Nori zuzentzen zaionaren arabera txosten desberdinak
egituratu behar dira:

TOKIKO AGENDA 21AREN KALITATEAREN
NEURKETA (tak21)

EKINTZEN PROGRAMAKETA

EKINTZA PLANAREN BERRIKUSPENA

-

Programazio txostena

-

Ebaluazio txostena

-

Iraunkortasun txostena

tak 21 Euskadiko Tokiko Agenda 21en kalitate orokorra
neurtzeko eta ezagutzeko sistema da. 5 ezaugarriren
balorazioren bitartez definitzen da: ezaugarri estrategikoak,
zeharkakoak,
parte-hartzaileak,
operatiboak
eta
jasangarritasunekoak.
Hurrengo urtean Ekintza Planaren ezarpenean lagunduko
duten egin beharreko jarduerak definitzea; erreferentzia
moduan Planari dagokion urterako planifikatutako ekintzak eta
ebaluaziotik jasotako emaitzak hartuko dira.

Aurrekoa ordeztuko duen hainbat urteko Ekintza Plan berria
lantzea.

HELBURUA

ALDIKOTASUNA

-

Eskualdeak iraunkortasunaren alde egiten duena
herritarrei aldizka komunikatzen laguntzea, egiaztatutako
informazioan oinarriturik.

-

Herritarren parte-hartze organoak finkatzen laguntzea
Planaren exekuzioaren jarraipenaren eta ondorengo
programazioaren bitartez.

-

Herritarren parte-hartzea sustatzea jardueren urteko
programazioaren prozesuan herritarrak integratuz.

Ondorengoa ahalbidetzen du:

Urterokoa.

-

Bidezko diagnostiko baten bidez Tokiko Agenda 21en
plangintza hobetzea.

-

Eskualdean hoberen dauden
daitezkeenak antzematea.

-

Ekintza Planaren hainbat urtetako planifikazioa Goiekiren
aurrekontuari eta barnean dauden zerbitzuen kudeaketari
lotzea.

-

Planaren exekuzioa jarduteko beharren eboluziora eta
eskura dauden giza baliabideetara eta baliabide
ekonomikoetara modu egokiagoan doitzea.

-

Planari lotutako proiektu eta jarduerak formulatzea
hurrengo urtean zehar eskualdeaz gaindiko finantzazioaren
bilketara bideratuta daudenak.

-

Tokiko Agenda 21 prozesua eskualde eta udaletako
teknikarien multzo osoaren aurrean ikusgarriagoa egingo
duten eta haiengandik hurbilago kokatuko duten hurbileko
denbora-mugarriak eskura izatea.

alderdiak eta hobetu

Ondorengoa ahalbidetzen du:
-

Planaren helburu zein ekintzak iraunkortasunari loturiko
arloen eboluzio juridiko, tekniko, ekonomiko eta sozialera
egokitzea.

-

Gaikako esparruen arabera, Planaren jardueren ezarpen
mailara doitzea.

-

Eskualdeko ingurumen eta gizarte eboluziora moldatzea.

Urterokoa (nagusiki 4. hiru
hilabetean).

4 eta 8 urte artean (aldakorra
udalerriaren arabera).
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MUGI 21 Planaren kudeaketan tresna lagungarri moduan

MUGI 21 Udalsarea 21eko udal-kideentzat neurrira diseinatutako eta garatutako aplikazio informatikoa
da.Tokiko Agenda 21en kudeaketa eta jarraipen prozesu garrantzitsuenen kudeaketa integratua errazten du,
alegia, Planaren ebaluazioa, adierazleen kalkulua, ekintzen programazioa eta Planaren azterketa (planifikazioa).
Badaude, gainera, bestelako tresna batzuk, hala nola, Tokiko Jasangarritasun Adierazleen kalkulurako
Metodologia, tak21 aplikazio informatikoa edo Tokiko Ekintza Planen Ebaluazio eta Jarraipen Plana besteak beste,
kudeaketa eredu honen lanen garapenean laguntzen dutenak.

Nork hartzen du parte Planaren kudeaketan?
Ekintza Planaren kudeaketa prozesuan beharrezkoa da ondorengoen konpromisoa:

IRUDIA

DEFINIZIOA

ROLA

Tokiko Agenda 21en kudeaketara lotutako
arduradun teknikoa.

-

Prozesu osoa erraztea eta sustatzea.

PROZESUAREN

-

Prozesuan
inplikatutako
eragile
komunikazioa, laguntza eta jarraipena.

-

MUGI 21en
kudeaketa.

-

Programazio txostena egitea.

-

Udalsarea 21ekin
komunikatzea.

-

Buruturiko Ekintza Planari loturiko jarduera guztien
identifikazioa.

-

Integratutako eta ebaluatutako jardueren ondorengo
balidazioa.

-

Planera lotuta egin beharreko jardueren formulazioa eta
dagokion kostua.

-

Prozesuaren
ematea.

-

Prozesuaren hasierako aurkezpenari eta eragileei
irizpideak emango dizkien prozesu bukaerari laguntza
ematea.

-

Metodologi gidan ezarritako irizpideen
ekintzen exekuzio mailaren ebaluazioa.

-

Prozesuaren kalitatearen kontrola eta metodologi
irizpideen
gutxiengoa
betetzearen
balidazioa.
Beharrezkoa izanez gero, koordinatzaileari laguntza
ematea.

KOORDINATZAILEA

INPLIKATUTAKO
ERAGILEAK

EBALUATZAILEA

Pertsonal teknikoa edo Ekintza Planaren
exekuzioan inplikatutako hautetsiak, udal
enpresak eta udal eskuduntzak bere gain
dauzkaten eskualdeko entitateak.

Prozesua

ebaluatzeko

propio

esleitutako

pertsonal teknikoa, lan hori burutzeko gaitasun
bereziak izan behar dituena.
Rol hau Goiekiko teknikari batek bete dezake,
baina hobe da entitatetik kanpoko eragile batek
egitea.

inguruko

eta

dokumentu

kanpoko

koordinatzaileari

multzoarekiko
eta

informazio

ebaluatzailearekin

metodologi

laguntza

araberako
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Jarraipen eredua
Jarraian eskualdeko kudeaketa organoen eta partaidetza organoen bitartez prozesuaren jarraipena egin ahal izateko eredu
bat aurkezten da:
Prozesuaren barne jarraipena eskualde mailan burutuko da. Organoa definitu beharko da, bere konposizioa, izaera
(politikoa, teknikoa edota mistoa) eta funtzioak zehaztearekin batera.
Agenda 21en garapen eta jarraipen prozesuak eskatzen duen maiztasunarekin deituko dira bilerara. Ezarritako helburuak
betetzearren, komenigarria litzateke gutxienez urtean bitan elkartzea.
Kanpo mailako partaidetza eta jarraipena, herritarren sektore desberdinei zuzendurikoa, hainbat mekanismo medio
burutuko da. Agenda 21 berari loturiko partaidetza (Agenda 21en jarraipen, ebaluazio eta programazioa) bereiz dadila
proposatzen da (Ekintza Planean jasotako Ingurumen mahaia) eta horrez gain zuzeneko saiok egitearen edo partaidetza
sektorial edo tematikoaren beste kanal batzuen bidez emaitzak komunikatzearen egokitasunaren gain hausnar dadila ere.
Jarraipen organoak definitu beharko dira, beren konpromisoen, izaeraren (informatzailea, kontsultiboa eta erabakitzailea) eta
funtzioen ezarpena eginez.
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