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GARAPEN JASANGARRIA SUSTATZEKO LAGUNTZAK
2019ko deialdia
PROIEKTUAREN AZALPEN-MEMORIA – EKONOMIA ZIRKULARRA
(Diru-laguntza eskatzen duen proiektu bakoitzerako bat bete behar da)
Diru-laguntza eskatzen duen erakundearen datuak
Toki-erakundearen izena:
Eskatutako diru-laguntzaren
xede den jarduketaren izena:
Eskatutako diru-laguntzaren xede den proiektuari buruzko datuak
Diruz laguntzea nahi den proiektu mota (markatu dagokiona):1
Elikagai-hondakinen prebentzioa sustatzeko eta ezartzeko mekanismoak.
Sortzaile handien (saltokiak, hezkuntza-zentroak, bestelako ekipamendu sozialak, etab.) jardueraren ondoriozko materia
organikoaren gaikako bilketa-sistemak horren tratamendu biologikoa egiteko.
Gaika jaso ez diren hondakinen sorkuntza prebenitzera eta gaikako bilketa sustatzera bideratutako sorkuntzagatiko ordainketasistemak ezartzea.
Gaika jasotzen ez diren hondakinen sorkuntzaren prebentzioa sustatzen duten sistemak ezartzea, hain zuzen ere, hondarfrakzioaren bilketan erabiltzailea identifikatuz eta biohondakinaren frakzioan konbinatuz.
Konponketa edo autokonponketa sustatzen duten herritarrei zuzendutako negozioak edo sistemak.
Ostalaritzako eta merkataritzako sektoreetan eta horien bezeroen artean ontzien hondakinak sortzea saihesten edo ontzien
kontsumoa murrizten laguntzen duten neurriak.
Toki-titulartasuneko komunitateko konpostaje-instalazio eta -jardueretako konpostaren organismo patogenoak kontrolatzea,
Komunitateko konpostaje-instalazio eta -jardueren araubide juridikoa eta baldintza teknikoak ezartzen dituen apirilaren 9ko
63/2019 Dekretuaren 9. artikuluari jarraikiz.
Bigarren mailako lehengaien merkatuen ezarpen eta promoziorako mekanismoak.
Ura berrerabiltzeko sistemak, udalerria garbitzeko lanetan erabiltzeko.
Enpresei eta ekintzaileei zuzendutako ekonomia zirkularreko prestakuntza-ekintzak diseinatzea eta garatzea, tokiko eskalan
enplegu- eta negozio-aukera berriak sortzen laguntzeko.
Bestelakoak (adierazi)

Laburpena2

1
2

Jarduketa hauekin batera, herritarrei zuzendutako komunikazio- eta sentsibilizazio-kanpaina bat burutu beharko da.
Besteak beste, diruz laguntzea nahi den eta diru-laguntzaren xede izango den jarduketaren egikaritzapen-epea zehaztu beharko da-

I. JARDUKETAREN IZAERA BERRITZAILE ETA ESTRATEGIKOAREN JUSTIFIKAZIOA:
Izaera berritzailea:
Beste udalerri batzuetan garatu da aurrez?

Bai

Ez

Non garatu da:
Proiektuaren izaera berritzailearen
justifikazioa (ezarpen baxua EAEn,
ezaugarri berriak, pilotatzea...)
Ekintzaren izaera estrategikoa
a) Jarduketaren izaera estrategikoa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren estrategia, plan eta
programekin bat etorriz.
Besteak beste, honako hauek joko dira estrategikotzat:


Toki-erakundeak jasangarritasun-politikak betetzeko hitza ematea, eta jasangarritasun-prozesuaren
ebaluazio- eta jarraipen-txostena egitea. Oharra: alderdi hori ofizioz egiaztatu egingo da Udalsarea2030
sareko kide diren eta dagokien Udal-politiken Ebaluazio-programan parte hartzen duten udaletan.

Hauxe dagoen adierazi:
–
–
–
–
–

–

Jasangarritasun-planak edo programak
Tokiko ekintza-planaren ebaluazio- eta
jarraipen-txostena
Prebentziorako eta Hondakinak Kudeatzeko
Plana edota helburuak (erantsi)
Indarreko legeriaren araberako hondakinen
ordenantza (erantsi)
Beste udalerri batzuetan burutu ez diren eta
Ekonomia Zirkularra lortzeko neurrien
ezarpenean aitzindariak diren jarduketak3
Zehaztu beste batzuk:

Oharra: Aurreko informazioa era egokian justifikatu beharko da, 10.2. artikuluaren arabera

3

Horien ezarpena justifikatzea teknika konbentzionalen aurrean.

II. EKINTZAREN EMAITZAK
Aurreikusitako inpaktua: Besteak beste, aurreikusitako ingurumen-onuraren, hondakinen prebentzioaren edo
berotegi-efektuko gasen emisioen murrizketaren deskribapen kualitatiboa egitea:

Onura jaso duen biztanleria:
Ekintza ezartzean onurak zuzenean jasoko dituen biztanleriaren balizko portzentajea:
Ekintza ezartzean onurak zeharka jasoko dituen biztanleriaren balizko portzentajea:
Oharrak:

Inpaktuak murrizteko helburuak:
Hondakinen bilketaren igoera
kilotan:

Materia organikoaren frakzioa
Hondar-frakzioa

Funtsezko parametroak:

Zehaztu bestelako korronteak

Elikagai-hondakinen
murrizketa kilotan:
Saihestutako
kilotan:

hondakinak

Murriztutako ur litroak:
Bigarren
mailako
lehengaien
murrizketa
kilotan (litrotan lehengai
likidoak badira):
Enpresa
eta
pertsona
parte-hartzaileen kopurua:

Enpresak:

%
%

Pertsonak:
Hondar-edukiontziaren
gehieneko irekierak:
Oharrak:

BESTE INPAKTU BATZUK:
Eragin positiboa edo negatiboa beste
ingurumen-eremu batzuen gainean
(adibidez: CO2, usainak edo zaratak
bezalako beste ingurumen-kutsatzaile
batzak murriztea).

III. PROIEKTUAREN KALITATE TEKNIKOA ETA EKONOMIKOA (BIDERAGARRITASUNA):
Eskatutako diru-laguntzaren xede den proiektuari buruzko datuak
Eskatutako diru-laguntzaren xede den proiektuaren deskribapena (aurrekariak edo aurretiazko proiektuak,
irismena, fase edo jarduketen deskribapena).

Proiektuaren kronograma (adierazi faseak eta epeak):

Hala badagokio, jarduketa garatzeko ezarriko den metodologia.

Azaldu erabilitako kalkulu-metodologia, aurretiazko diagnostikoa egin den ala ez eta emaitzak ebaluatzeko
egiten den proposamena:
Inpaktu-murrizketaren kalkuluan erabilitako kalkulu-metodologien laburpena, neurria ezarri aurretik eta gero
sortutako hondakinak (adibidez, elikagai-hondakinak), etab. (hala badagokio, adierazi, halaber, zein dokumentu eta
ataletan garatu diren).

Hala badagokio, aurretiazko diagnostikoaren deskribapena

Deskribatu, hala badagokio, emaitzen jarraipen- eta ebaluazio-proposamena (helburuak, deskribapena,
metodologia...)

Inplikatutako eragileak:
(Honako hauek deskribatu behar dira: sentsibilizazio- eta hedapen-ekintzen gauzatzean inplikatutako
departamentu eta eragile publiko eta pribatuak eta haien funtzioak)

