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GARAPEN JASANGARRIA SUSTATZEKO LAGUNTZAK – 2016ko deialdia 

JARDUNAREN AZALPEN MEMORIA - KAPITAL NATURALAREN ETA BIOANIZTASUNAREN LERROA 
 

(Diru-laguntzaren xede den proiektu bakoitzeko bat bete behar da) 
 

Diru-laguntza eskatzen duen erakundearen datuak 

Tokiko erakundearen 
izena: 

 

 

Eskatutako diru-laguntzaren 
xede den jardunaren izenburua: 

 

 

 

 
 

Diruz laguntzea nahi den proiektuaren datuak 

Eskatutako diru-laguntzaren xede den proiektu mota (markatu dagokiona) 
1. Batasunaren edo 

eskualdearen intereseko 
habitat naturalaren 

zaharberritze, 
hobekuntza edo 

kudeaketa 
 
 
 
 
 

2. Maila 
komunitarioan edo 

eskualdekoan 
babestutako basa 

flora eta fauna 
espezieak 

babesteko eta 
kontserbatzeko 

proiektuak 
 
 

3. Flora exotiko 
inbaditzaileko 

espezieen 
desagerpena, 

narriatuta dauden 
habitat naturalen 
leheneratzea ere 
jasotzen badute 

 
 
 

4. Faunarentzako 
urmaelak eta 

hezeguneak sortu 
eta leheneratzea 

 
 
 
 
 

5. Lurraldearen lotura 
ekologikoa hobetzea 

 
 
 
 
 
 

 

Laburpena: 

Proiektua gauzatzean lortu nahi diren ingurumen-helburuak. Ekintza abiarazteak biodibertsitatearen gainean eragingo 
dituen onurak deskribatu beharko dira, ingurumen-hobekuntzaren kuantifikazioa, kuantitatiboa ahal dela, eta esku-
hartzearen eraginpeko azalera adieraziz, bai eta populazioaren dentsitatea ere, espezieen gaineko esku-hartzeen 
kasuan. Erreferentzia gisa erabil daitezke ingurumen-inpaktu eta presioaren murrizketen kuantifikazioari buruzko taula 
finean deskribatutako atalak (7. orrialdea). Udal erakundeak proiektua amaitu ondoren espero diren emaitzak 
biodibertsitatearen hobetze eta babesaren ikuspuntutik azaltzea espero da. 
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I. Proiektuaren helburuen lerrokatzea ordenako ingurumen-helburuei dagokienez: 
 

Jardueraren izaera estrategikoaren justifikazioa: 

a) Jardunaren izaera estrategikoa, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren estrategia, plan eta programekin bat 
etorriz: 
Estrategikotzat joko dira, besteak beste, hauek: 

 Proiektua URA Uraren Euskal Agentziarekin edo foru-aldundiekin koordinatuta egitea. 
 Tokiko Agenda 21aren tokiko ekintza-planaren onespena osoko bilkuran edota baliokideren batean 

erabakita eta TA21aren ebaluazio- eta jarraipen-txostena. Alderdi hori ofizioz egiaztatuko da Udalsarea 
21eko kide diren udaletan.  

 Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen irizpideen eransketa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jarduera egiteko tokia 

Gutxi gorabehera, jarduera 
burutuko den kokalekuaren ze 
portzentaia dago honela 
sailkatua lursailetan? (% 0- 
100) 

Adierazi zer dagokion: 

 Natura 2000 Sarearen barruan dauden lursailak. Adierazi zein (izendapena 
espazioa eta RN2000 kodea) 

 

 

 

 Beste naturagune babestu batzuetan kokatu (parke naturala, Biotopo 
Babestua…). Adierazi babes-figura 

 

 

 

 EAEko hezeguneen LAParen II. eta III. multzoetako hezeguneetan 
bildutako lursailak. Adierazi zein 
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Jarduera egiteko tokia 

Gutxi gorabehera, jarduera 
burutuko den kokalekuaren ze 
portzentaia dago honela 
sailkatua lursailetan? (% 0- 
100) 

 Aurrekoetan sartzen ez diren lursailak, baina hegaztiei eta habitatei 
buruzko Zuzentarauen eranskinetan edo Fauna eta Flora Espezie 
Mehatxatuen EAEko Katalogoan bildutako Europar Batasunaren edo 
eskualdearen intereseko habitatak edo basa flora eta fauna espezieak 
biltzen dituztenak. 

 

 

 Lotura ekologikorako eremu garrantzitsuak. (Identifikazioa, deskribapena). 

 

 

 

 

 
Natura 2000 Sarearen barruan dauden lursailetan garatutako proiektuen kasuan, 

Zehaztu izendatutako edo izapidetze-fasean dauden KBEetako dokumentuetan bildutako neurririk aurreikusi ote 
den: 

 Bai    Ez  

Zeintzuk? 
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I. Proiektuaren kalitate teknikoa eta bideragarritasuna: 
 

Diruz laguntzea nahi den proiektuaren datuak 

Diru-laguntza eskatzen duen proiektuaren deskribapena (aurrekari edo aurretiko proiektuak, irismena, 
faseen edo jardueren deskribapena, biodibertsitatearen babes, leheneratze eta ingurumen-

hobekuntzarekiko ekarpena). Deskribapenean garatutako atalek dagokien aurrekontu-banakapena eduki 
beharko dute aurrekontu-inprimakian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proiektuaren kronograma: 
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Ekintza burutzeko erabiliko den metodologia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Jarraipen-programa (helburuak, deskribapena, metodologia): 

 

 

 

 

 

 

 

 
Komunikazioa eta hedapena (helburua, deskribapena, xede-audientzia, metodologia): 
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Inplikatutako agenteak 

(Komunikazio- eta hedapen-ekintzen gauzatzean, zein euren funtzioetan inplikatutako sail eta agente publiko eta 
pribatu guztiak deskribatu behar dira) 

 

 

 

 
 

(Jarduera bat baino gehiagoz osatuta dauden proiektuentzat) 

Diru-laguntzaren xede den proiektua osatzen duten ekintzari/ei buruzko datuak 

Jardueraren deskribapena (jarduera bat baino gehiago egonez gero, horietako bakoitzeko bete behar da 
informazioa): helburua, lekua, metodoa, kronograma. Aurrekontua formulario ekonomikoan xehatuko da. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Kokalekuaren deskribapena  

(Kokaleku bat baino gehiago egonez gero, bakoitzaren informazioa bete beharko da): 

Laguntza eskaeraren xedearen 
eraginpeko kokalekuaren izena 

 

Kokalekua:  UTM koordenatuak: 

X: 

Y: 

Azalera (m2): 

Laguntza eskaeraren xedearen 
eraginpeko kokalekuaren izena 

 

Kokalekua:  UTM koordenatuak: 

X: 

Y: 

Azalera (m2): 
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(Jardueraren kokalekua ongi islatuta gelditzeko, beharrezko mapa eta plano guztiak atxiki eta jarduera-lekua 
zehaztu):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ikus oin-oharra)1: 

Diru-laguntza jaso dezakeen jarduera burutuko den kokalekuak 4/2015 LEGEA, ekainaren 25koa, 
lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzekoa denaren I. ERANSKINEAN barne hartzen 
duen ekintzaren bat jasan al du? (ikus linka https://www.euskadi.eus/r48-
bopv2/eu/bopv2/datos/2015/07/1502935e.shtml ). 

Bai  

Ez  

Kokalekua 
inbentarioan al 
dago? 

Bai  Geoiker kodea: 

(ikus linka: http://www.geo.euskadi.net/s69-
bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp)  

Ez  

  

                                                 
1 Argibidea: Dokumentazioari proiektuaren kokalekuaren mapa bat (edo mapak) atxiki beharko zaio, esku-
hartzearen gunea zehatz-mehatz identifikatzen duena. Mapa hori Geoeuskaditik behar bezala eratorritakoa izan 
beharko da eta kapa jakin batzuk behar bezala aktibatuta eraman (adib. Natura 2000...) guneko babes-maila edo 
ingurumen-hobekuntzarako beste funtsezko alderdi batzuk mugatzea ahalbidetzeko. (Ikus linka: 
http://www.geo.euskadi.net/s69-
bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp?conf=INGURUMENA/INGURUMENA.xml&def_groups=natura_2000&a
mp;layers=natura_2000-LIC_ZEC ). 
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OHAR GARRANTZITSUA: Jarraian ageri diren datuak hautazkoak dira eskaera aurkezterako garaian, baina 
derrigorrezkoak poriektuaren amaierako justifikazioarentzat. 
 

Ingurumen-inpaktu eta presioaren murrizketen kuantifikazioari buruzko taula (dagokionaren arabera): 

1. Batasunaren edo eskualdearen intereseko habitat naturalaren leheneratze, hobekuntza edo kudeaketa 

Habitat mota Egungo egoera 

ha edo km2 (zehaztu) 

Espero den 
amaierako egoera 

Ha edo km2 (zehaztu) 

Hariztia, ameztia, baso mistoa   

Pagadia   

Artadia   

Ur-bazterreko basoa   

Hezeguneak   

Dunak, labarrak   

Beste batzuk(zehaztu):   

   

   

2. Maila komunitarioan edo eskualdekoan babestutako basa flora eta fauna espezieak babesteko eta kontserbatzeko 
proiektuak 

Fauna eta Flora Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoan bildutako 
espezieak (16/1994 Legea) 

Egungo egoera 

m2, ha, % edo 
norbanako kopurua 
(zehaztu) 

Espero den 
amaierako egoera 

m2, ha, % edo 
norbanako kopurua 
(zehaztu) 

   

   

   

3. Flora exotiko inbaditzaileko espezieen desagerpena, narriatuta dauden habitat naturalak leheneratzea ere jasotzen 
badute 

Flora inbaditzailearen espezieak Egungo egoera 

m2, ha, % edo 
indibiduo kop. 

(zehaztu) 

Espero den 
amaierako egoera 

m2, Ha, % edo 
indibiduo kop. 

(zehaztu) 
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4. Faunarentzako urmaelak eta hezeguneak sortu eta leheneratzea 

 Egungo egoera 
m2, ha, % edo 
indibiduo kop. 

(zehaztu) 

Espero den 
amaierako egoera 

m2, Ha, % edo 
indibiduo kop. 

(zehaztu) 

Eratutako azalera berria zehaztu   

Berroneratutako/leheneratutako azalera zehaztu:   

   

   

Zehaztu zer fauna babestu behar den eta gaur egun zer egoeratan 
dagoen, bai eta zer egoera lortzea espero den ere 

  

   

   

   

5. Lurraldearen lotura ekologikoa hobetzea 

 Egungo egoera 
m2, ha, % edo 
indibiduo kop. 
(zehaztu) 

Espero den 
amaierako egoera 

m2, Ha, % edo 
indibiduo kop. 
(zehaztu) 

Esku-hartzearen eragina jasan duten guneak zehaztu 
(konektatutako guneak): 

  

   
   

Sortutako azalera berria eta habitat mota zehaztu:   

   

   

Esku-hartzearen eragina jasan duten landare edota animalien 
espezieak zehaztu: 
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