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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

AGINDUA, INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZAKO 

SAILBURUARENA, INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILAREN 

2018-2020 ALDIKO DIRU-LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA ONARTZEN DUENA.

Diru-lagunt zei buruzko azaroaren 17ko 38/ 2003 Legearen 8.1 art ikuluak ezart zen 

duenez,  nahit aez eduki behar da diru-lagunt zen Plan Est rat egiko bat ,  et a bert an 

ident if ikat u behar dira,  sailen diru-lagunt zei dagokienez,  diru-lagunt zen 

apl ikazioaren bidez lort u nahi diren helburu et a ondorioak,  diru-lagunt za horiek 

emat eko beharrezko epean,  aurreikust en diren kost uak et a haien f inant zaket a-

it urria,  bet iere aurrekont u-egonkort asuneko helburuak bet e behar direlarik.

Lege hori garat zeko Erregelamendua onart zen duen uzt ailaren 21eko 887/ 2006 

Errege Dekret uaren 12.  art ikuluak,  berriz,  diru-lagunt zen plan est rat egikoen edukia 

ezart zen du.

Kont rol  Ekonomikoko Bulegoaren 1/ 2015 zenbakiko zirkularrak,  diru-lagunt zen plan 

est rat egikoak egit eari buruzkoak,  zenbait  neurri bi l t zen dit u plan horiek egin et a 

onart zeari begira.

Xedapen horiek bet et ze aldera,  Plan hau sailaren et a sailari at xikit ako erakundeen 

pol it ikak planif ikat zeko t resna da.  Helburua da Euskadi sozialki kohesionat ut ako 

lurralde gisa,  lurralde orekat u et a j asangarri gisa egit urat zea,  ingurumen-pol it ika 

ardurat su et a produkt iboa et a et xebizit za duinerako eskubidea bermat uko duen 

gizart e-et xebizit zako pol it ika garat zea;  bada,  helburu horiek bat  dat oz,  ezin hobet o,  

XI.  legealdirako (2016-2020) Euskadi 2020 Gobernu Programan azaldut ako 

konpromisoekin.

Plan hau egit eko,  honako hauek hart u dira abiapunt u gisa:  Euskadiko Ogasun 

Nagusiaren Ant olarauei buruzko Legearen 49.8 art ikuluaren arabera egindako 2016ko 

aurrekont u-ekit aldiko diru-lagunt za programen ebaluazioa,  et a aurrekont u-helburuak 

bet et zeari buruzko ebaluazioa.  Aldi berean,  2013-2016 Et xebizit zaren Gida Plana 

bet et zeari buruzko ebaluazioaren berri eman zit zaion Gobernu Kont seiluari,  2017ko 

azaroaren 28ko bileran,  et a Eusko Legebil t zarrari igorri zit zaion;  horri esker 

et xebizit zaren arloko diru-lagunt zen pol it iken plangint za berria ezart zeko 

t est uingurua j arri da.

Era berean,  azt ert u egin dira lehenago azaldu diren int eres publ ikoak,  Gobernu 

Programan bildut a dauden et a lort u nahi diren horiek,  et a Planaren indarraldian 

horret arako erabilgarri dauden bal iabideen aurreikuspenekin erkat u dira.  Era 

horret an bermat zen da eraginkort asun-maila et a ef izient zia-maila areagot zea,  bait a 

gure j ardun-eremuan gardent asuna indart zea ere.

J0D0Z-T14KZ-7DZA en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
Nahi izanez gero, J0D0Z-T14KZ-7DZA bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
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Ohart arazi behar da,  dena den,  planak izaera programat ikoa duela 2016-2020 aldiko 

Gobernu Programaren j ardunen esparru orokorraren barruan,  et a hori horrela,  haren 

edukiak ez du ez eskubiderik ez bet ebeharrik sort zen,  et a haren eraginkort asuna 

diru-lagunt za l ineak prakt ikan j art zeak baldint zat zen du,  egungo aurrekont u-

bit art ekoak kont uan izanda,  best eak best e.

Azaldut akoa kont uan izanik,  Gobernu Legeari buruzko ekainaren 30eko 7/ 1981 

Legearen 26.  art ikuluan et a Euskal Aut onomia Erkidegoaren Administ razioko sailak 

sort u,  ezabat u et a aldat zen dit uen et a haien egit ekoak et a j ardun-arloak f inkat zen 

dit uen Lehendakariaren azaroaren 26ko 24/ 2016 Dekret uan esleit ut ako eskumenak 

egikarit ut a,  honako hau 

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa. - Eranskin gisa ageri den “ Ingurumen,  Lurralde Plangint za et a 

Et xebizit za Sailaren 2018-2020 epealdiko diru-lagunt zen plan est rat egikoa" onart zea.

Bigarrena. - Ingurumen,  Lurralde Plangint za et a Et xebizit za Sailak et a hari at xikit ako 

erakundeek emat en dit uzt en diru-lagunt zak plan horret an ezarrit akoari egokit u 

beharko zaizkie,  et a egungo aurrekont u-bit art ekoek baldint zat uko dut e bet iere.

Planean aurreikust en ez diren diru-lagunt za j arduket a guzt iak plan horren ardat z et a 

helburuet ako bat ean kokat u beharko dira,  et a espedient ean j ust if ikat u beharko da 

plan horret an sart u ez izana.  Aurreikusit ako diru-lagunt za j arduket a berria ez bada 

kokat zen ardat z et a helburuet ako bat ean,  aldez aurret ik Plan hau moldat u beharko 

da nahit aez.

Hirugarrena. - Urt e bakoit zeko lehen seihilekoaren barruan,  Euskal Aut onomia 

Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Ant olarauei buruzko Legearen 49.8 art ikuluaren 

arabera egit en den diru-lagunt za programen ebaluazioaren barruan,  planaren 

bet et ze-maila ebaluat uko da.  Egindako balorazioa,  bidezkoa izanez gero,  oinarri gisa 

erabil i  beharko da diru-lagunt zen plan est rat egiko hau egokit zeko edo aldat zeko edo 

egindako aurrekont u-aurreikuspenet an birdoikunt zak egit eko,  birdoikunt za horiek 

esangurat suak direnean.

Ignacio María Arriola Lopez

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZAKO SAILBURUA

Elekt ronikoki sinat ut a
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ERANSKINA

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILAREN DIRU-
LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA - 2018-2020 ALDIA

1. - Planaren justifikazioa.

Diru-lagunt zei buruzko azaroaren 17ko 38/ 2003 Legearen 8.1 art ikuluak ezart zen 

duenez,  nahit aez eduki behar da diru-lagunt zen Plan Est rat egiko bat ,  et a bert an 

ident if ikat u behar dira,  sailen diru-lagunt zei dagokienez,  diru-lagunt zen 

apl ikazioaren bidez lort u nahi diren helburu et a ondorioak,  diru-lagunt za horiek 

emat eko beharrezko epean,  aurreikust en diren kost uak et a haien f inant zaket a-

it urria,  bet iere aurrekont u-egonkort asuneko helburuak bet e behar direlarik.

Manu hori bet et zeko sailek izan beharreko j arduna biderat zeko,  1/ 2015 zenbakiko 

zirkularra onart u du Kont rol  Ekonomikoko Bulegoak,  diru-lagunt zen plan 

est rat egikoak egit eari buruzkoa,  zenbait  neurri bi l t zen dit uena plan horiek egin et a 

onart zeari begira.

Diru-lagunt zen lege hori garat zeko Erregelamendua onart zen duen uzt ailaren 21eko 

887/ 2006 Errege Dekret uaren 12.  art ikuluak,  berriz,  diru-lagunt zen plan 

est rat egikoen edukia ezart zen du.

Honako hauek dira planaren aurrekariak:  2015eko amaiera aldean,  urt ebet eko epea 

gogoan hart ut a,  “ 2016ko Ingurumen et a Lurralde Pol it ikako sailaren diru-lagunt zen 

Plan Est rat egikoa”  et a “ Enplegu et a Gizart e Pol it iket ako Sailaren 2016ko diru-

lagunt zen Plan Est rat egikoa”  onart u ziren.  Legealdi honen hasieran,  dokument u 

programat iko horiek,  orain Ingurumen,  Lurralde Plangint za et a Et xebizit za Sailaren 

eskumenen mendean,  2017an luzapena izan zut en,  Sailaren 2016ko diru-lagunt zen 

plan est rat egikoa 2017rako luzat zen duen Ingurumen,  Lurralde Plangint za et a 

Et xebizit zako sailburuaren aginduaren bit art ez.

Orain,  Sailak epealdi berri honet an aint zat  hart u dit uen helburuak et a erronkak 

ident if ikat u et a bere gain hart u dit uela,  Gobernu Programan ezarrit akoen esparruan,  

Sailaren Diru-lagunt zen Plan Est rat egikoa onart zen da legealdia amait u art e gerat zen 

diren 3 urt eet arako.

2. - Aplikazio-eremua

Planean Ingurumen et a Lurralde Pol it ika Sailaren et a hari at xikit ako erakundeen diru-

lagunt za j arduera guzt ia bil t zen da;  hona hemen erakundeok:  Uraren Euskal 

Agent zia-URA zuzenbide pribat uko erakunde publ ikoa,  et a IHOBE,  VISESA et a 



4

ALOKABIDE erakunde publ ikoak.  Dena den,  erakunde publ iko horiet ako bat zuk ez dira 

ezein diru-lagunt za j ardun zehat zen arduradun gisa ident if ikat ut a ageri,  ez bait ut e 

diru-lagunt zarik emat en agindut a daukat en zereginaren j ardunean.

Planaren denbora-j okalekua X.  Legealdia amait zeko gerat zen diren 3 aurrekont u-

ekit aldiak dira.  Denbora-j okaleku hori aukerat u da,  ez Sailaren helburuak osorik 

bet et zea lort zeko egokiena dela ust e izat egat ik,  baizik et a gobernu-sist ema 

demokrat ikoaren mekanikak berak lau urt e iraut en dut en legealdiak ezart zen 

dit uelako.

Dena den,  denbora-j okaleku hori bat  dat or Sailaren pol it ikako dokument u 

programat iko nagusien,  hau da,  EAEko 2020 Ingurumen Esparru Programaren et a 

2018-2020 Et xebizit zaren Gida Planaren denbora-j okalekuekin.  Era berean,  bat  dat or 

Ekonomiaren Susperraldiaren et a Enpleguaren aldeko 2017-2020 Esparru Programaren 

denbora-j okalekuarekin;  hain zuzen ere,  azken programa horren 6.  ardat zean 

t xert at zen dira Et xebizit zak Birgait zeko Renove programak.

3. - Planaren edukia

Plana hiru ardat z est rat egikot an egit urat zen da.  Ardat z horiek Sailaren dokument u 

programat iko sekt orialet an def init ut ako helburu et a ardat z est rat egikoet at ik nahiz 

Ingurumen,  Lurralde Plangint za et a Et xebizit za Sailaren konpromisoet at ik,  XI.  

legealdirako (2016-2020) Euskadi 2020 Gobernu Programan ident if ikat ut a dauden 

horiet at ik at erat zen dira.

Ondoren,  ident if ikat u egit en dit u,  laburpen gisa,  diru-lagunt za programa guzt ien 

egikarit zarako aurreikusit ako kost uen dat u globalak,  programa horiek sailak bere 

egit uran dit uen ant olakunde-unit at eekin lot ut a.

Azkenik,  planean,  diru-lagunt za programet arako,  f i t xa bat  j asot zen da.  Fit xa 

horret an,  Kont rol  Ekonomikoko Bulegoak proposat ut ako ereduari j arraikiz,  best e 

eduki bat zuk t xert at u dira Diru-lagunt zen Legearen Erregelamenduarekin bat  et orriz.  

Hala,  programa horiet arako,  honako alderdi hauek ident if ikat zen dira:  helburuak,  

lort u nahi diren eraginak et a adierazleak,  eraginpean dauden eskumen-esparruak,  

zerikusia dut en arloko planak,  xede diren arloak,  diru-lagunt zak emat eko prozedura,  

beharrezkoak diren aurrekont u-konpromisoak et a egon l i t ezkeen best e f inant zaket a-

it urri bat zuk.

Fit xa horiek prest at zean,  halaber,  kont uan hart u da bet e behar dela Ingurumen,  

Lurralde Plangint za et a Et xebizit za Sailaren emakumeen et a gizonen 

berdint asunerako 2017ko Programaren dokument ua,  arlo horri dagokionez 

Emakumeen et a Gizonen Berdint asunerako VI.  Planaren Gobernant za ardat zeko G11 
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neurriarekin bat  dat orrena.  Horren harit ik,  legez eskat zen denaz haragoko 

berdint asun-klausulak j asot zen dit uzt en diru-lagunt za programek euren f i t xet an 

berdint asunerako plana aipat u dut e,  ekimenak zein arlot ako planekin duen zerikusia 

et a plan horien zerrendan.

4. - Ardatz estrategikoen eta helburu estrategikoen identifikazioa

Ingurumen,  Lurralde Plangint za et a Et xebizit za Sailaren Diru-lagunt zen Plan 

Est rat egikoa bat  dat or Sailaren arloko dokument u programat ikoet an,  funt sean 

Ingurumen Esparru Programan,  2018-2020 Et xebizit zaren Gida Planean,  Euskadiko Hiri 

Agenda-Bult zat u 2050ean (biak ere prest at zen ari dira) et a Enpleguaren et a 

Suspert ze Ekonomikoaren aldeko 2017-2020 epealdiko Esparru Programan azalt zen 

diren konpromisoekin;  hain zuzen ere,  azken programa horren 6.  ardat zean 

t xert at zen dira Et xebizit zak Birgait zeko Renove programak;  horiez gain,  bat  dat or 

ere XI.  legealdirako (2016-2020) Euskadi 2020 Gobernu Programan j asot ako 

konpromisoekin,  Sailaren j arduera-esparruarekin zerikusia dut en konpromisoekin,  

alegia.  Premisa horiekin,  Sailaren Diru-lagunt zen Plan Est rat egikoa honako ardat z 

est rat egiko hauet an egit urat u da:

• Ingurumen-pol it ika ardurat su et a produkt iboa

• Sozialki kohesionat ua,  orekat ua et a j asangarria den lurraldea

• Et xebizit za duin bat erako eskubidea bermat uko duen gizart e-et xebizit zako 

pol it ika

4.1. - Ingurumen-politika arduratsu eta produktiboa

Ingurumen Esparru Programak j asot zen duenez,  ingurumena pert sonak garat zeko 

benet ako aukera-it urria da,  bai et a enpresent zako et a ekint zaileent zako 

aberast asuna sort zeko et a gizart e bidezkoagoa et a zuzenagoa sort zeko aukera 

berrien it urria ere.  Beraz,  ingurumenaren babesak eragina du XI.  legealdirako (2016-

2020) Euskadi 2020 Gobernu Programan j asot ako lehen bi oinarriet an:  “ Enplegua,  

ekonomiaren suspert zea et a j asangarrit asuna”  et a “ Giza garapena,  gizart erat zea,  

berdint asuna et a kal it at ezko zerbit zu publ ikoak”  dira oinarri horiek.

Argi dago oinarri horiekin bat  dat ozela Ingurumen Esparru Programaren helburuak.  

Alde bat et ik,  ingurumena indart su aprobet xat zen da enplegua et a j arduera 

ekonomikoa suspert zeko aukerak eskaint zen dit uen benet ako it urri gisa,  bai-et a 

enpresa berrit zaileen,  pert sona ekint zaileen et a enplegu berdearen garrant zi handiko 

harrobi gisa ere.  Bal iabideak et a lehengaiak aurrezt ea lehiakort asun it urria da 

enpresent zat ,  epe ert ain et a luzera.  Halaber,  herrialdeko espezial izazio 
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adiment suarent zat ,  ingurumena zeharkako aukerak eskaint zen dit uen nit xo gisa 

agert u da.

Alde bat et ik,  ingurumen-pol it ika ardurat su bat ek modu erabakigarrian lagunt zen dio 

giza garapenari.  Ingurumena erabakigarria da pert sonen osasunari dagokionez,  hura 

babest ean ekosist ema nat uralek emat en dit uzt en zerbit zuak (lehengaiak,  bal iabide 

energet iko et a hidrikoak,  paisaia,  kult ur ondarea,  et ab. ) gerizat zen dira,  et a 

lurralde-kohesio et a -lehiarako fakt orea da,  bait a et orkizuna ikust en dakit en 

herrit arrent zat  prest akunt za int egraleko et a erant zukizuneko fakt orea ere.

Ingurumen Esparru Programak j asot zen duenez,  halaber,  Ingurumen kont zept uak giza 

bizit za baldint zat zen dut en fakt ore guzt iak hart zen dit u barnean;  ez nat uralak 

bakarrik,  bait a sozialak,  ekonomikoak et a kult uralak ere.  Gaur egun ingurumenari 

buruz hit z egit ea gure bizi-j okalekuari buruz hit z egit ea da,  gure j arduerak garat zen 

dit ugun t est uinguruari buruz,  baldint zat zen gait uenari et a,  aldi berean,  guk 

baldint zat zen dugunari buruz.

Saila j abet zen da ingurumen-pol it ikak,  zeharkakoa denez,  erant zunkidet asunean 

oinarrit ut a egon behar duela.  Horret arako,  administ razio guzt ien esku-hart ze 

koordinat ua ez ezik,  agent e sozialen,  agent e ekonomikoen,  zient zia- et a t eknologia-

alorreko agent een et a bat ez ere,  herrit arren part e-hart zea ere beharrezkoa da.

Egoera halakoa izanda,  esparru horret an Ingurumen,  Lurralde Plangint za et a 

Et xebizit za Sailari esleit zen zaizkion konpromisoak,  XI.  legealdirako Euskadi 2020 

Gobernu Programan def init ut a dauden konpromisoan barruan,  honako hauek izango 

l irat eke:

41.  Karbono gut xiko ekonomia lehiakorra sust at zea

42.  Ekonomia zirkularrari lagunt zea

43.  Ingurumenari,  Kl ima Aldaket ari et a Nat ura Zaint zeari buruzko Legea

44.  Enplegu berdea

45.  Ingurumen-aldagaia pol it ika publ ikoet an t xert at zea

46.  Ingurune nat uralaren kal it at ea hobet zea

Konpromiso horiek kont uan hart ut a,  sailaren diru-lagunt za arloko pol it ikak ardat z 

horren barruan hart u behar dit uen helburu est rat egiko hauek ident if ikat zen dira:

1.  Bal iabideet an eraginkorra den karbono-kont sumo baxuko ekonomia 

bult zat zea

2.  Ingurumen osasungarria bermat zea–Ingurumen kal it at ea

3.  Ingurumen int egrazioa

4.  Lurraldearen j asangarrit asuna

5.  Gure nat ura-ondarea babest ea
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1. - Bal iabideet an eraginkorra den karbono-kont sumo baxuko ekonomia 

bul t zat zea

Helburu hori lort zeko lagungarriak dira “ Ekonomia zirkularreko f rogaket ako 

proiekt uet arako”  lagunt zak,  2020ko Ingurumen Esparru Programako “ Fabrikazio 

berdea”  i ldoko helburuet an et a EAEko 2020rako Hondakinak Prebenit zeko et a 

Kudeat zeko Planean nahiz espezial izazio adiment suko RIS 3 eskualde-est rat egian –

zehazki EAEko Zient zia et a Teknologia 2020 Planeko Fabrikazio aurrerat uko 

lehent asunezko eremuan– ekarpen erabakigarria egingo dut en proiekt uak egin 

dait ezela sust at zeko.  Et a horiez gain Euskal Aut onomia Erkidegoko indust ria-

sekt oreko erakundeent zako Ekodiseinuko Proiekt uak 2017 garat zeko lagunt zak,  

produkt uen et a zerbit zuen ingurumen-berrikunt za sust at zeko.

Helburu hori lort zeko lagungarriak dira,  halaber,  ingurumena hobet zeko 

enpresent zako inbert sioak,  zehazki t eknologia garbiagoak ezart zeko berariazko 

proiekt uak,  ingurumen-ziurt agiriak (Ekoet iket a et a EMAS erregist roa) ezart zeko 

proiekt uak et a karbono-azt arna kalkulat zekoak.

Halaber,  bal iabideet an ef izient ea den karbono-kont sumo baxuko ekonomia 

sust at zeko ikerket a proiekt uak,  zabalkunde ekimenak et a ekint zak gauzat zeko 

lankidet za-hit zarmenak egit eko asmoa dago.

2. - Ingurumen osasungarr ia bermat zea–Ingurumen kal i t at ea

Helburu hori lort zeko lagungarriak dira ingurumenari eragit en diot en j arduerak 

zaindu,  ikuskat u et a kont rolat zeko egit en diren j arduerak.  Gainera,  apl ikat u 

beharreko araudi berriari nahiz araudi hori bet et zeko t eknika berrit zaileagoek eskain 

dit zaket en aukerei buruzko erabakiak hart zeko ahalmena dut en esparruet an modu 

akt iboan part e hart zen du sailak.  Jarrera hori hart zea mesedegarria da ezt abaida sor 

dadin negozio-aukera berriei et a produkt u-j oera berriei buruz.

Horregat ik ust e da beharrezkoa dela elkarlanean arit zea ikerket a-j ardueret an,  

t eknologia-j ardueret an,  gizart e eragileet an et a j arduera ekonomikoko sekt oreet an,  

eskuragarri dauden t eknikarik onenak def init u,  garat u et a apl ikat zeko edo 

ingurumenari on egin ahal dion best e edozein j arduera egit eko.  Horret arako,  best eak 

best e,  berrikunt za dakart en ingurumen arloko inbert sioak egit eko diru-lagunt zak 

erabil iko dira,  bereziki ekonomia zirkularraren eremuan.

Horren harit ik,  ingurumenean inbert sioak egit eko enpresent zako diru-lagunt zen 

programak argi et a garbi helburu du sekt ore pribat uak ingurumen-hobekunt zak egin 
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dit zala,  Sailaren helburu est rat egikoak lort zen lagunt zeko,  et a zehazki,  indust ria-

j ardueraren ondoriozko ingurumen-eraginak murrizt ea.

Halaber,  ingurumen aldet ik hondat ut a dauden zonak lehengorat zeko lankidet za-

hit zarmenak egit eko asmoa dago.  Bait a ekonomia zirkularra sust at u et a bult zat zen 

dit uzt en proiekt uak,  zabalkunde ekimenak et a j arduerak egit en dit uzt en ent it at e et a 

organismoekin ere.

At al  honet an,  gainera,  Uraren Euskal Agent ziak uraren zerbit zuen erakunde 

kudeat zaileekin ura hornit zeko,  saneat zeko et a arazt eko obrak gauzat zeko sinat zen 

dit uen hit zarmenak sart zen dira.

3. - Ingurumen-int egrazioa

Ingurumen-int egrazioak hizpide du bat ik bat  gure gizart earen garapenari ekit ean 

ingurumen-diment sioa alderdi ekonomikoen “ bal io”  plano berean j art zeko premia;  

beraz,  pol it ika publ ikoak et a,  bereziki,  pol it ika sekt orialak diseinat zean et a abian 

j art zean agerian j art zen dira ingurumen-gaiak.  Horrek Eusko Jaurlarit zako sail  

guzt ien,  t oki-administ razioen,  Foru Aldundien et a gizart e osoaren ahalegina eskat zen 

du askot ariko beharrak orekat zeko ingurumenaren babesaren et a garapen ekonomiko 

j asangarriaren mesedet an.

Ingurumenean eragina dut en pol it ika publ ikoen koordinazioa gehit zeko,  sailen art ean 

zein erakundeen art ean,  sekt ore pribat uen int egrazioa et a herrit arren part e-hart zea 

bult zat uz,  zenbait  diru-lagunt za lerro kudeat zen dira ingurumen-hobekunt zako 

j ardueret arako,  ikast et xeent zat  et a bolunt ariot zarent zat .

4. - Lurraldearen j asangarr i t asuna

Helburu hori bet et zera biderat zen dira ingurumen-j asangarrit asuna udal pol it iket ako 

ardat z garrant zit su gisa t xert at zea xede dut en j arduerak,  bet iere herrit arren bizi-

kal it at ea hobet zeko xedearekin.  Tokian t okiko j asangarrit asuna bult zat zen duen 

lurralde-oreka bult zat u behar da,  ondare nat urala babest uz et a lehenerat uz,  

negozio- et a enplegu-aukerak aint zat  hart uz,  hir i- et a indust ria-ehunen 

lehenerat zearen et a mugikort asun j asangarriaren eskut ik hiriet ako bizit za hobet zea 

bult zat zen duen lurralde-pol it ika sust at uz,  et a herrit arrak osasunarent zat  

kalt egarriak diren ingurumen-arriskuet at ik babest uz.

Helburu horren barruan,  Sailaren diru-lagunt za arloko pol it ikaren xedea da t oki 

erakundeen ekint zak sust at zea,  ekint za horiek garapen j asangarria sust at zen badut e,  

bai et a proiekt u berrit zaileak et a f rogaket a-proiekt uak sust at zea,  “ Euskal 
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Adierazpenarekin” ,  hau da,  hir i  et a herri j asangarrient zako bide-orriarekin bat  egit en 

dut en ekint za eraldat zaileak sust at zen badit uzt e.

5. - Gure nat ura-ondarea babest ea

Helburu hori bet et zera biderat zen dira,  best eak best e,  ekosist emak babest eko et a 

lehengorat zeko ekimenak,  nat uraren ezagut za et a kult ura sust at zea,  et a lurraldearen 

et a nat ura ondarearen kudeaket ako ef ikazia et a eraginkort asuna.  Ekimen horien 

barruan,  sailaren diru-lagunt zet arako pol it ika kl ima-aldaket aren eremuko proiekt u 

espezif ikoen garapenera biderat ut a dago,  nat ura-ondarea zaint zeko j ardunen 

f inant zaket ara,  et a eremu horret an j akint za sort zeko proiekt uet arako.

Helburu honekin ere bat  egit en du Urdaibaiko EKZParen bait an baso-sart zea 

aldat zearengat iko konpent sazioak ordaint zeko ezarri nahi den diru-lagunt za 

programa berriak.

4.2. - Sozialki kohesionatua,  orekatua eta jasangarria den lurraldea

XI.  legealdirako (2016-2020) Euskadi 2020 Gobernu Programan,  Hazkunde 

Jasangarriari buruzko ardat z est rat egikoan,  bide-erakusleet ako bat  lurralde sozial ,  

orekat u et a j asangarria lort zea da.  Euskadi lurralde orekat u et a j asangarria izan 

dadin nahi dugu,  ingurune degradat u gut xiago izango dit uena,  berronerat zearen et a 

bizi-kal it at earen alde egingo duena et a pert sonak nahiz euren egoerak,  uneoro,  

kont uan izango dit uena.

Hala,  sailak esparru horret an bult zat zen duen pol it ikaren funt sezko helburua 

et orkizuneko belaunaldiei lurralde at seginagoa,  j asangarriagoa et a garapenerako 

pot ent zial  handiagoa duena uzt ea da.  Hori lort zeko lurralde-ant olamendu adiment su 

bat en ezarket a bult zat zen ari da,  populazio-dent sit at e handiagoak sarit u dit zan,  

erabileren konbinazioa et a lurzoruaren berrerabilpena indart u dit zan et a 

hondat ut ako eremuen edo eremu zaurgarrien lehengorat zea lehenet si dezan,  et a 

ekosist emen galera mot eldu dezan,  hir i  berronerat ze orokorraren ikuspegit ik.

Xede horrekin,  esku-hart ze plan int egrat u bat  garat uko da.  Plan horrek,  proiekt u 

pilot u gisa,  esparru horiet an esku-hart zeko met odologian aurrera egit eko bidea 

emango du.

Egoera halakoa izanda,  esparru horret an Ingurumen,  Lurralde Plangint za et a 

Et xebizit za Sailari esleit zen zaizkion konpromisoak,  XI.  legealdirako Euskadi 2020 

Gobernu Programan def init ut a dauden konpromisoan barruan,  honako hauek izango 

l irat eke:
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47.  Lurraldearen oreka.  Lurralde-plangint za et a -est rat egia

48.  Hiri-birgait zea,  -berronerat zea et a -berrit zea

49.  Pasaiako badia berronerat zea

Konpromiso horiek kont uan hart ut a,  sailaren diru-lagunt za arloko pol it ikak ardat z 

horren barruan hart u behar dit uen helburu est rat egiko hauek ident if ikat zen dira:

1.  Hirigint za et a hiriaren lehenerat zea

2.  Paisaiari bal ioa emat ea

3.  Lurraldeko informazio geograf ikoa

1. - Hir igint za et a hi r i -berronerat zea

Alde behart suet an –indust ria zonet an zein bizit egi zonet an– esku hart zeko pol it ikaren 

barruan,  helburu hori lort zeko hainbat  mot at ako lagunt zak planif ikat zen dira:  

- Gizart e- et a hirigint za-azt erlanet arako et a Birgait ze Int egrat uko Eremu 

et a Eremu Narriat u izendat ut ako esparruak berriro urbanizat zeko 

obret arako lagunt zak (normalean Et xebizit zak Birgait zeko Renove 

programan aurreikusi dira).

- Esku-hart ze premia berezia dut en et a auzo kalt eberen inbent arioan 

kalt eberat asun handia edo oso handia dut en zonet an dauden eremuet an 

esku hart zeko lagunt zak.  Jarduket a horiek,  esperient zia pilot u gisa 

hainbat  udalerrit an egingo diren horiek,  hir i-berronerat ze orokorraren 

ikuspegit ik planif ikat uko dira (kasu bakoit zean part e hart u behar dut ela 

ust e den eragile publ iko edo pribat u guzt iek part e har dezat ela bult zat uko 

da) et a lagunt zak aurreikusiko dira ez soil ik eraikinen (energia-

eraginkort asuna et a ir isgarrit asuna hobet zea) et a/ edo hiri-eremuaren 

baldint za f isikoen hobekunt zarako pizgarria et a bult zada emat eko,  baizik 

et a gizart e gaiak (prest akunt za,  mendekot asuna,  ekint zailet za…) et a 

ingurumen-gaiak (azpiegit ura berdeak et a nat uran oinarrit ut ako soluzioak 

hiri-eremuan t xert at zea) ere hobet zeko.  Laborat egi-auzoan esku hart zeko 

proiekt u pilot u gisa bult zat uko dira,  aurret iaz ekimenak bult zat u dit uzt en 

udalerriet an,  udalerri horiek egikarit zeko ahalmen et a konpromisoa 

badut e,  et a eragile publ ikoen et a pribat uen part e-hart zea bilat uko da.

- Hiri-berronerat zeko helburu horret an sart zen da,  halaber,  Sest aoko 

Udalari emandako lagunt za,  ir isgarrit asuna hobet ze aldera La Iberiako 

arrapala mekanikoak ordezt eko.

- Unibert sit at eet ako (aut onomia erkidegokoak,  est at ukoak zein 

nazioart ekoak),  ikerket a-zent roet ako et a/ edo zent ro t eknologikoet ako 

eragileek,  sekt ore publ ikoko edo pribat uko soziet at eek zein 2018-2020 



11

ZTBPren barruko “ Hiri-habit at a”  pi lot aj e-t aldean part e har dezaket en 

askot ariko eragileek bult zat ut ako I+G+b proiekt uak garat zeko lagunt za-

lerroet ako lagunt zak.

- "Deust o Cit ies LAB”  kat edra garat zeko diru-lagunt zak,  gobernant za-

ereduen et a l idergo-est i loen inguruko berrikunt zarako,  helburua hiriak 

eraldat zea edo hiri-berronerat zeko eragiket en mendean dauden 

esparruet ako esku-hart zeak egit ea dela.

Best alde,  saila indust ria-aurriak eraist eko lagunt zak berreskurat zeko aukera 

azt ert zen ari da.  Egit ekot an,  helburu honekin bat  egingo luket e,  horri esker gut xi 

erabil i t a zeuden leku et a espazioak lehengorat zen bait ira,  egoera arriskut suan 

dauden eraikinak ezabat ut a.

Hiri-garapen j asangarria sust at uko duen lurralde-oreka lort zeko lan zorrot za egit ea 

da helburua;  alde horret at ik,  sailaren ekimenez bult zat ut ako ekint za et a esku-

hart zeak bult zat zen diren aldi berean,  bal ioa emat en zaie negoziorako et a enplegua 

sort zeko aukerei,  auzoak berronerat zen et a hir i-bizimodua lehengorat zen lan egit en 

da,  hir i- et a indust ria-bilbeen berronerat zea et a mugikort asun j asangarri sust at uko 

dit uen lurralde-pol it ika bat en bit art ez.  Ekint za horiet an bidea emango da nat uran,  

ekosist emet an et a azpiegit ura berdeet an oinarrit ut ako soluzioak int egrat zeko,  

bidezkoa izanez gero.

At al  honet an sart zen da f inant za-t resna berrien garapena,  et a horrekin bat era,  

bidezkoa izanez gero,  Europako Erakundeet ako funt sen bidez ,ESIF -European 

St ruct ural and Invest ment  Funds- edo EFSI -European Fund for St rat egic Invesment s 

funt sak,  edo EIBren bidez eman dit zaket en bal iabideak int egrat zea.

Helburu horren barruan sart zen dira Hirigint zan genero-ikuspegia t xert at zeko 

lagunt zak.

2.  Paisaiar i  bal ioa emat ea

Best alde,  paisaiari bal ioa emat eko helburuaren barruan,  diru-lagunt za pol it ika 

Euskadiko paisaiak lehengorat zeko et a babest eko bult zadara biderat zen da,  bait a 

paisaia bereziak ikert zera,  zabalt zera et a haiei bal ioa emat era ere,  barnean direla 

“ Lurraldearen,  Paisaiaren et a Ondarearen Unesco Kat edra” ko diru-lagunt zak.
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3.  Lurraldeko inf ormazio geograf ikoa

Helburu horren barruan sart zen da “ Udalen Informazio Geograf ikoa”  programa,  

helburua udal informazio geograf ikoa ekoizt ea et a informazioaren kal it at ea hobet zea 

et a udalaren kudeaket an informazio horren erabilera et a ust iapena sust at zea dela.

Programa horren barruan sart zen da EAEko udalei udal informazio geograf ikoa lort u 

et a kal it at ea hobet zeko diru-lagunt zen lerroa,  udal dat uak geoat ari bat era 

migrat zeko kanalak erat zeko,  et a udalek gobernuaren webguneak emat en dit uen 

dat u geograf ikoak erabil t zeko aukera izan dezat en.

4.3. - Etxebizitza duin baterako eskubidea bermatuko duen gizarte-etxebizitzako 

politika.

XI.  legealdirako (2016-2020) Euskadi 2020 Gobernu Programan,  Int egraziorako et a 

berdint asunerako agenda sozialaren ardat z est rat egikoaren barruan,  bide-

erakusleet ako bat  et xebizit za bat  eskurat u ezin dut en pert sonek et xebizit za duin bat  

lort zea errazt en duen et xebizit za-pol it ika bat  sust at zea da,  et xebizit zarako eskubide 

subj ekt iboari erant zunez et a alokairuko et xebizit zak eskurat zea lehenet siz.

Print zipio horren i ldo beret ik,  dokument uak XI.  legealdirako Euskadi 2020 Gobernu 

Programan Lurralde Plangint za et a Et xebizit za Sailari esleit ut ako hiru konpromiso 

zehat z j asot zen dit u.  Honako hauek izango l irat eke:

142.  Et xebizit zaren Legean ait ort ut ako et xebizit za bat  izat eko eskubide 

subj ekt iboa garat zea

143.  Alokairu-araubidea lehenest ea,  bait a gazt een emant zipazioa ere

144.  Eraikit a dagoen parkea birgait zen lagunt zea

Gobernu Programako plant eamendu horrekin bat  eginez,  2018-2020 Et xebizit zaren 

Gida Planaren egit ekoa da alokairuko et xebizit zen parke publ ikoaren hazkundea 

bult zat zea;  parke publ iko hori gai izango da et xebizit zarako eskubide subj ekt iboa 

bermat zeko et a eragozpen handienak dauzkat en t aldeen beharrizanak art at zeko;  

horret arako,  ahal dela,  gizart e-int egrazio handiagoan lagunduko duen nahasket a bat i 

mesede egingo zaio,  et a arret a berezia emango zaio gazt een emant zipazioari et a 

adinekoen bizi-kal it at ea hobet zeari,  gero et a zahart uago dagoen gizart e bat ean,  

ir isgarrit asuna et a energia-eraginkort asuna hobet uz,  et a elkarlaneko erkidegoak 

bult zat uz,  et a hori guzt ia eragile et a erakunde publ iko et a pribat uen art eko 

nahit aezko elkarlanarekin.
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Hala,  2018-2020 Et xebizit zaren Gida Planak honako ardat z est rat egiko hauek 

ezart zen dit u:

1.  ardat za.  Alokairuko et xebizit zen parkea bult zat zea

2.  ardat za.  Et xebizit za babest uen parkearen kudeaket a eraginkorrean 

aurrerapausoak emat ea

3.  ardat za.  Esleipen prozedurak et a et xebizit za babest ua lort zeko baldint zak 

berrikusi et a aldat zea

4.  ardat za.  Eraikinen mant ent zea et a birgait zea sust at zea et a egungo parkearen 

ir isgarrit asuna et a energia-eraginkort asuna hobet zea

5.  ardat za.  Et xebizit zaren berrikunt zan aurrera egit ea,  eskariaren beharrei 

egokit zen zaizkien eredu berriak bilat uz et a ezarriz

6.  ardat za.  Sekt ore-pol it ika desberdinak hobet o kudeat zea et a int egrat zea 

errazt uko dut en lankidet za-sareak sort zea

Best alde,  Enpleguaren et a Suspert ze Ekonomikoaren aldeko 2017-2020 epealdiko 

Esparru Programak,  zeinaren 6.  ardat zean sart zen bait ira Renove Birgait ze 

Programak,  et xebizit zako RENOVE j arduket a-i ldoari buruz zera plant eat zen du:  

et xebizit zaren sekt orea da esparru guzt ien art ean birgait ze-beharrizanik handienak 

dauzkat enet ako bat ,  et a birgait ze horren xedeak,  funt sean,  et xebizit zen 

kont serbazioa,  ir isgarrit asuna et a energia-eraginkort asuna hobet zea izan behar du.  

Aldi berean,  et xebizit zaren sekt orea lagungarria da auzoen et a udalerrien hir i-

berronerat zerako.

Hala,  RENOVE Et xebizit zaren esparruaren barruan dauden programa nagusien xedea,  

alde bat et ik,  et xebizit zen et a eraikinen birgait ze eraginkorrari lagunt za emat ea 

izango l i t zat eke,  bizigarrit asuna,  segurt asuna et a ir isgarrit asuna hobet zeko,  et a 

energia-kont sumoa murrizt eko.  Et a best e xede bat ,  horrez gain,  hir i-ingurunearen 

et a eremu publ ikoen ir isgarrit asuna hobet zea helburu dut en berronerat ze j arduket ei 

et a ondarea birgait zeko j arduket ei lagunt zea izango l i t zat eke.

Egoera horret an,  Enpleguaren et a Suspert ze Ekonomikoaren aldeko 2017-2020 

epealdiko Esparru Programak,  RENOVE Et xebizit za lerroaren barruan,  honako 

j arduket a-neurri hauek aurreikust en dit u:

 Eraikinen et a et xebizit zen birgaikunt za-j arduket ei pizgarria emat ea,  

kont serbazioari et a ir isgarrit asuna et a energia-eraginkort asuna hobet zeari 

lagunt zeko programa int egrat u bat en bit art ez;  programa horrek 

birgaikunt zako obrak sust at u et a biderat uko dit u.

 Finant za-t resna berriak garat zea,  part ikularrek et a j abeen erkidegoek 

egindako energia-eraginkort asuneko j arduket et an lagunt zeko,  FEDER 2014-

2020 programaren barruan daudela aprobet xat uz.
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 Herrit arrak birgaikunt zaren abant ailei et a aukerei buruz sent sibi l izat zeko et a 

kont zient ziat zeko kanpainak egit ea.

Konpromiso horiek guzt iak kont uan hart ut a,  sailaren diru-lagunt za arloko pol it ikak 

ardat z horren barruan hart u behar dit uen helburu est rat egiko hauek ident if ikat zen 

dira:

1. Et xebizit zarako eskubide subj ekt iboa bermat zea

2. Alokairuko et xebizit zen parkea bult zat zea

3. Eraikit ako parkea mant endu et a birgait u dadila sust at zea

4. Et xebizit zaren,  eraikunt zaren et a arkit ekt uraren esparruaren berrikunt za 

babest ea

1. - Et xebizi t zarako eskubide subj ekt iboa bermat zea

Et xebizit zaren ekainaren 18ko 3/ 2015 Legearen arabera,  eskumena dut en euskal 

administ razio publ ikoek et xebizit za duin et a egoki bat  legez okupat zeko eskubidea 

bet e behar dut e.

Eskubide hori bet et zea bermat zeko,  lehenbizi,  eskubide hori onart ut a dut en 

pert sona,  famil ia edo bizikidet za-unit at een esku et xebizit za bat  edo alokairuko 

bizit oki babest u bat  j arri behar da,  baina et xebizit zarik edo bizit okirik egon ezean,  

eskubide subj ekt ibo hori subsidiarioki prest azio ekonomikoen sist ema bat  ezarriz 

bet e ahal da.

Esparru horret an,  helburu est rat egiko hori bet et zea helburu duen sailaren diru-

lagunt za pol it ikan eskubide subj ekt ibo hori bet et zeko prest azio ekonomikoen 

ordainket arako diru-lagunt zak j asot zen dira.

Lagunt za horiek emat eari lot ut ako aurrekont u-kredit uei eskubide subj ekt iboaren 

izaera emat en die Et xebizit zaren Legeak;  horregat ik,  lagunt za horiek kredit u 

handigarriak dira,  Euskadiko Aurrekont u Araubideari buruzko Legearen 24.1.b) 

art ikuluaren arabera.

2. - Alokairuko et xebizi t zen parkea bul t zat zea

Alokairuaren bult zada ezinbest ekoa da et xebizit za-merkat uaren arrazional izazioaren 

ikuspegit ik,  soil ik alokairuaren bit art ez erant zun dait ezkeen premien ikuspegit ik;  et a 

bat ez ere,  Et xebizit zaren ekainaren 18ko 3/ 2015 Legearen plant eamendu nagusiekin 

bat  et orriz.
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Horren harit ik et a Et xebizit zaren Gida Planaren 1.  ardat zaren arabera,  sailaren diru-

lagunt za pol it ikak,  helburu horri dagokionez,  alokairu babest uko et xebizit za berriak 

sust at zea et a hut sik dauden et xebizit zak alokairu babest ura mugi dait ezela 

bult zat zea du xede.  Helburu horren bidet ik doaz zuzkidura-bizit okiak sust at zeko 

lagunt zak et a udalen lurzoru-ondare publ ikoak erat zeko lagunt zak ere.

3. - Eraiki t ako parkea mant endu et a bi rgai t u dadi la sust at zea

Enpleguaren et a Suspert ze Ekonomikoaren aldeko 2017-2020 epealdiko Esparru 

Programaren RENOVE Et xebizit za lerroan ezarrit ako helburuak lort zea xede izanik,  

sailaren diru-lagunt za pol it ikak barnean hart zen dit u eraikinen et a et xebizit zen 

birgaikunt zari et a ir isgarrit asuna et a energia-eraginkort asuna sust at zeari buruzko 

diru-lagunt za programak.

Helburu hori bat  dat or birgaikunt zako hirigint za-soziet at eei et a birgaikunt za 

j arduket et an esku hart zen dut en best e eragile bat zuei lagunt zearekin ere.

4. - Et xebizi t zaren,  eraikunt zaren et a arki t ekt uraren esparruaren berr ikunt za 

babest ea

Et xebizit za-pol it ikaren arloko berrikunt za,  eraikunt za-kal it at earen sust apena et a 

arkit ekt uraren zabalkunde et a sust apena,  helburu est rat egiko horren barruan,  

sailaren diru-lagunt za lerroen bidez lort u nahi diren xedeak dira.

Hala,  helburu hori bet et zera biderat zen dira kudeat zeko sist emak ezart zeko,  

j asangarrit asuna sust at zeko,  berrikunt za indart zeko hiri-habit at aren arloko Eraikal 

programa et a arkit ekt ura arloko diru-lagunt zen programak.
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5. - Diru-laguntzen programen laburpena

Ardatz estrategikoa: Ingurumen-politika arduratsu eta 

produktiboa

Helburu est rategikoa: 1- Baliabideetan eraginkorra den karbono-kontsumo baxuko 

ekonomia bultzatzea

Organo kudeatzailea: Ihobe SA

Diru-laguntza lerroa Sailaren 

ekarpena

Ekonomia zirkularra frogatzeko proiektuetarako laguntzak 0 €

Ekoberrikuntzan I+G+b gauzatzeko “ Ekosistemak”  aukera-hobiari (ZTBP 

2018-2020) lotutako proiektuen diseinu bikainerako laguntzak. Proiektu 

horiek Europako Finantzaketa Programetan aurkeztu behar dira

330.000 €

Ekoberrikuntzan I+G+b gauzatzeko “Ekosistemak” aukera-hobiari (ZTBP 

2018-2020) lotutako proiektuetarako laguntzak
1.895.000 €

Ekodiseinuko proiektuetarako laguntzak 270.000 €

GUZTIRA 2.495.000 €

Helburu est rategikoa: 2- Ingurumen osasungarria bermatzea-Ingurumen kalitatea.

Organo kudeatzailea: Ingurumen Administrazioaren zuzendaritza

Uraren Euskal Agentzia

Diru-laguntza lerroa Sailaren 

ekarpena

Ingurumen aldet ik hondatuta dauden zonak lehengoratzeko lankidetza-

hitzarmenak

450.000 €

Enpresentzako diru-laguntzak. 4.200.000 €

Uraren zerbitzuen erakunde kudeatzaileekin lankidetzak, ura 

hornitzeko, saneatzeko eta arazteko obrak aurrera ateratzeko.
43.741.224 €

GUZTIRA 48.391.224 €

Helburu est rategikoa: 3- Ingurumen-integrazioa.

Organo kudeatzailea: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza

Diru-laguntza lerroa Sailaren 

ekarpena

Diru-laguntza, garapen jasangarrirako eta ingurumen-hezkuntzarako 

UNESCO Katedrarentzat .
285.000€

Unesco Etxearentzat 210.000€

Erakunde pribatuentzat , ingurumen-boluntariotzako lanak egiteko. 360.000€

Udalentzat . Eskolako 21 Agendaren lerroa. 480.000€
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Ikastetxeentzat , Eskolako 21 Agenda garatzeko 2.250.000€

GUZTIRA 3.585.000€

Helburu est rategikoa: 4- Lurraldearen jasangarritasuna.

Organo kudeatzailea: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza/ Ihobe SA

Diru-laguntza lerroa Sailaren 

ekarpena

Garapen jasangarria bultzatzen duten jarduerak egiten dituzten 

udalentzat .

5.400.000 €

Berr ingurum ena PROGRAMA:  Berr ikuntza eta frogatze proiektuak toki 

erem uan
750.000 €

GUZTIRA 6.150.000 €

Helburu est rategikoa: 5- Gure natura-ondarea babestea.

Organo kudeatzailea: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza

Diru-laguntza lerroa Sailaren 

ekarpena

Erakunde pribatuentzako laguntzak, ondarea babesteari buruzko 

jakintza sortzeko
480.000

UPV/ EHUrekiko hitzarmena, arriskuan dauden kiropteroak 

kontserbatzeko.
60.000

Hitzarmena Ambar elkartearekin. Baleen lehorreratzeak. 75.000

Hitzarmena Aranzadirekin, natura-ondarea hobeto ezagutzeko eta 

kontserbatzeko 
900.000

Geogarapenentzat  (Zumaiako Geoparkea), ingurumen-jarduketetarako 210.000

Konpentsazioa EKPZ aplikatuz Urdaibain 450.000

GUZTIRA 2.175.000 €
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Ardatz estrategikoa: Sozialki kohesionatua, orekatua eta 

jasangarria den lurraldea

Helburu est rategikoa:  Hirigintza eta hiri-berroneratzea

Organo kudeatzailea: Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritza

Diru-laguntza lerroa Sailaren 

ekarpena

Birgaitze integratuko eremuetan edo eremu narriatuetan birgaikuntza 

egiteko laguntzak
9.000.000 €

Hiri-berroneratzerako diru-laguntzak 33.000.000 €

Enpresentzako laguntzak: hiri-habitatari lotutako I+G+b ekimena (ZTBP 

2018-2020)

1.575.000 €

Diru-laguntza Kataluniako Unibertsitate Politeknikoarentzat , hiri-

habitataren arloko ikerlanetarako (ZTBP 2018-2020)
300.000 €

Udalerrientzako laguntzak: hiri-habitatari lotutako I+G+b ekimena (ZTBP 

2018-2020)
3.000.000 €

Diru-laguntza Bizi Kalitatea Arkitekturan (CAVIAR) Taldearentzat . 

UPV/ EHUko Arkitektura Saila. Hiri-habitatari buruko ikerlanak (ZTBP 

2018-2020)

50.000 €

Hitzarmena Deustuko Unibertsitatearekin, "Deusto Cit ies LAB”  katedra 

garatzeko.
75.000 €

Udalentzako diru-laguntza, genero-ikuspegia udal hirigintzan uztartzeko 600.000 €

Sestaoko udaletxeari dirulaguntza arrapala mekanikoak ordezteko 50.000 €

GUZTIRA 47.650.000 €

Helburu est rategikoa: Paisaiari balioa ematea

Organo kudeatzailea: Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritza

Diru-laguntza lerroa Sailaren 

ekarpena

Diru-laguntzak udalentzat  jardunak garatzeko paisaiaren arloan 

Paisaiaren Europako Hitzarmenaren arabera
90.000 €

EHU hitzarmena. Lurraldea, Paisaia eta Ondarea katedra 225.000 €

GUZTIRA 1.125.000 €

Helburu est rategikoa: Lurraldeko informazio geografikoa

Organo kudeatzailea: Lurralde Plangintza, Hirigintza eta Hiri Berroneratze Zuzendaritza

Diru-laguntza lerroa Sailaren 

ekarpena

Udalentzako diru-laguntzak, Udalaren informazio geografikoaren 

kalitatea hobetzeko- "Udalen Informazio Geografikoa"
600.000 €

GUZTIRA 600.000 €
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Ardatz estrategikoa: Etxebizitza duin baterako eskubidea 

bermatuko duen gizarte-etxebizitzako politika

Helburu est rategikoa:  Etxebizitza duin eta egokia eskuratzeko eskubide subjektiboa 

bermatzea

Organo kudeatzailea: Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza

Diru-laguntza lerroa Sailaren 

ekarpena

Etxebizitzako prestazio ekonomikoa (prestazio osagarria barne) 280.190.000 €

GUZTIRA 280.190.000 €

Helburu est rategikoa: Alokairuko etxebizitzen parkea bultzatzea 

Organo kudeatzailea: Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza eta 

Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritza

Diru-laguntza lerroa Sailaren 

ekarpena

Alokairua sustapenerako diru-laguntzak 50.000.000 €

Babes publikoko etxebizitzak salmentan (etxebizitza libre erabilia, 

sustapen itundua eto hitzarmen bidezko sustapena)

4.000.000 €

Ondare publikoak osatzera zuzendutako lurzorua kostu bidez erosteko 

diru-laguntzak
1.000.000 €

GUZTIRA 55.000.000 €

Helburu est rategikoa: Eraikitako parkea mantendu eta birgaitu dadila sustatzea 

Organo kudeatzailea: Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritza eta Etxebizitzako Plangintzaren 

eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza

Diru-laguntza lerroa Sailaren 

ekarpena

Etxebizitzak Birgaitzeko Renove programetarako diru-laguntzak: 

birgaikuntza, irisgarritasuna hirigunean eta eraikinetan eta energia-

eraginkortasuna

99.000.000 €

GUZTIRA 99.000.000 €
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Helburu est rategikoa: Etxebizitzaren, eraikuntzaren eta arkitekturaren esparruan berrikuntza 

babestea

Organo kudeatzailea: Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritza eta Etxebizitzako Plangintzaren 

eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza

Diru-laguntza lerroa Sailaren 

ekarpena

Etxebizitza, eraikingintza iraunkorra eta arkitekturaren zabalkundearen 

arloan ikerketarako, berrikuntzarako eta berrikuntzarako diru-

laguntzak:

- Arkitekturako azpiprograma: Eraikuntzaren klusterrak, Lanbide-

elkargoak; EHU Arkitektura Eskola – Ikerketa eta zabalkundea; 

Termika arloa eta akust ika arloa Laborategia.

- Eraikal programa, eraikuntzan berrikuntza sustatzeko.

- Udalentzako diru-laguntzak, Tokiko Etxebizitzaren Gida Planak 

egiteko

- Hirigintza-sozietateak

- Elkarteak

- nZEB ekimen est rategikoa

- Arkitekturako biurtekoa

10.000.000 €

GUZTIRA 10.000.000 €



Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 96 54 – Fax 945 01 98 56 – 01010 Vitoria-Gasteiz

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA
ETA ETXEBIZITZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

Ardatz est rategikoa: I ngurum en-polit ika arduratsu eta produkt iboa

Helburu estrategikoa :  1. Baliabideetan eraginkorra den karbono-kontsum o baxuko ekonom ia bultzatzea

Organoa: I HOBE, SA

Aurrekontu Program a: I ngurum enaren babesa (44210)

Diru- laguntza lerroa:  Euskadirentzat  Ekonom ia Zirkularrean ident ifikatutako lehentasunezko indust r ia-proiektu 

eragileetarako laguntzak, “Ekosistem ak”  aukera-hobiar i (ZTBP 2018-2020)  lotutako badaude eta Europako Finantzaketa 

Program etan aurkeztu behar badira

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)
Helburua:  Ekonom ia zirkularreko proiektu eragile bakar bat i em an nahi zaio laguntza;  proiektu horrek jauzi diferentziala eman 

behar du sektorean, balio-katearen jarduera kolaboratzailearen bidez, eta nazioarteko dim entsioa izan behar du.

Lortu nahi den eragina: Gaitasun berr iak ekartzea eta inpaktu-potentzial handia izatea, eta horrez gain, erakunde ugarir i m esede egitea.  I ngurum en-  edo lehiakortasun-erronka bat  konpontzea, kolaborazio- ikuspegi zabal batet ik.  Enpresen eta ikerketa-zent roen arteko lankidetza eraginkorra, baita emaitza orokorren zabalkundea ere.

Adierazleak: Aurkeztutako proiektuen kopurua  Finantzatutako proiektuen kopurua 

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
Lotutako arloko planak: 2020ko EAEko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana 2020ko I ngurum en Esparru Program ako “Fabrikazio berdea”  proiektu giltzarr ia. Eskualdeko Espezializazio Adimentsuko RI S3 Est rategia eta EAEko ZTBP

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:
Enpresa pribatuak eta Zientzia, Teknologia eta Berr ikuntzaren Euskal Sareko kideak.

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

0 0

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: 54140 programa. Berr ikuntza Funtsa. Lehendakaritzaren aurrekontua

Em ateko prozedura: Lehiadun konkurrentzia
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Ardatz est rategikoa: I ngurum en-polit ika arduratsu eta produkt iboa

Helburu estrategikoa :  1. Baliabideetan eraginkorra den karbono-kontsum o baxuko ekonom ia bultzatzea

Organoa: I HOBE SA

Aurrekontu Program a: I ngurum enaren babesa (44210)

Diru- laguntza lerroa: Ekoberr ikuntzan I + G+ b gauzatzeko “Ekosistem ak”  aukera-hobiari (ZTBP 2018-2020)  lotutako 

proiektuen diseinu bikainerako laguntzak. Proiektu horiek Europako Finantzaketa Programetan aurkeztu behar dira

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)
Helburuak: I + G+ bri laguntzeko Europako Programetan aurkezten diren Euskadiko kandidaturen arrakasta eta eragingarr itasuna 

sendotzea Proiektu horiek ZTBP 2020ren eta 2020ko I ngurum en Esparru Program aren helburuetan egiten duten ekarpena handitzea.

Adierazleak: I + G+ b Programetan aurkeztutako proiektuen kopurua  I + G+ b Programa bakoitzeko finantzatutako proiektuen kopurua Euskal Adm inist razioarentzako kostua/ eraginkortasuna erlazioa (€ EJ/ € EU)   Negozio- ildo berr iaren edo t resnaren aurreikuspena (kop.)

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
Lotutako arloko planak: 2020ko EAEko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana 2020ko I ngurum en Esparru Program ako “Fabrikazio berdea”  proiektu giltzarr ia. Klima aldaketaren aurkako 2050erako Euskal Est rategia EAEko Biodibertsitate Est rategia 2030 Eskualdeko Espezializazio Adimentsuko RI S3 Est rategia eta EAEko ZTBP

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:
Enpresa pribatuak, erakunde publikoak eta Zientzia, Teknologia eta Berr ikuntzaren Euskal Sareko kideak.

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

130.000 200.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: 54140 programa. Berr ikuntza Funtsa. Lehendakaritzaren aurrekontua 
Em ateko prozedura: Lehiadun konkurrentzia
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Ardatz est rategikoa: I ngurum en-polit ika arduratsu eta produkt iboa

Helburu estrategikoa :  1. Baliabideetan eraginkorra den karbono-kontsum o baxuko ekonom ia bultzatzea

Organoa: I HOBE SA

Aurrekontu Program a: I ngurum enaren babesa (44210)

Diru- laguntza lerroa: Ekoberr ikuntzan I + G+ b gauzatzeko “Ekosistem ak”  aukera-hobiari (ZTBP 2018-2020)  lotutako 

proiektuetarako laguntzak 

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)
Helburuak: EAE bultzatzea ekonom ia berr itzaile, karbono gutxiko eta zirkular batera. Ekoberr ikuntza enpresa- lehiakortasunaren funtsezko faktore gisa integratzea. Eskuratutako jakintza indartzea, lurralde-plangintzari eta indust r ia-eskualde baten berroneratzeari dagokienez. Enpresen eta ikerketa zent roen arteko benetako lankidetza

Adierazleak: Parte hartzen duten ETE-en % a Administ razioak t ransfer itu beharreko ZTko txostenen/ Giden/ metodoen kopurua Lor daitekeen ingurum en-hobekuntza (saihestu diren CO2 em isioak) Proiektuari esker egon litezkeen I + G garapenak Proiektuari esker egon litekeen jarduera ekonom ikoaren aurreikuspena

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
 2020ko EAEko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana 2020ko I ngurum en Esparru Program ako “Fabrikazio berdea”  proiektu giltzarr ia. Eskualdeko Espezializazio Adimentsuko RI S3 Est rategia eta EAEko ZTBP

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:
Enpresa pribatuak eta Zientzia, Teknologia eta Berr ikuntzaren Euskal Sareko kideak.

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa
1. lerroa:  Ekoberr ikuntza

2. lerroa:  Ekonom ia zirkularraren arloko proiektu eragilea
295,000

200.000

1.000.000

  400.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: 54140 programa. Berr ikuntza Funtsa. Lehendakaritzaren aurrekontua

Em ateko prozedura: Lehiadun konkurrentzia
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Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

30.000 240.000

Ardatz est rategikoa: I ngurum en-polit ika arduratsu eta produkt iboa

Helburu estrategikoa :  1. Baliabideetan eraginkorra den karbono-kontsum o baxuko ekonom ia bultzatzea

Organoa: I HOBE SA

Aurrekontu Program a: I ngurum enaren babesa (44210)

Diru- laguntza lerroa: Ekodiseinuko proiektuetarako laguntzak

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)
Helburuak:

Produktu eta zerbitzuen ingurum en-berr ikuntza sustatzea, bizi-ziklo osoan ingurum en-eragin txikiagoa izango duten, gehiago 

iraungo duten, errazago konponduko, eguneratuko edo berregingo diren produktuak eta zerbitzuak diseina daitezen sustatzea.

Adierazleak: Parte hartzen duten ETE-en % a Lor daitekeen ingurum en-hobekuntza (saihestu diren CO2 em isioak) Proiektuari esker egon litezkeen I + G garapenak Proiektuari esker egon litekeen jarduera ekonom ikoaren aurreikuspena

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
 2020ko I ngurum en Esparruko Program aren jarduketa- ildoa:  “Materialen kontsumoa opt im izatzea, eta efizientzia eta 

lehiakortasun handiko produktu eta prozesuen bitartez em aitza lehiakorragoak lortzea”   2020ko I ngurum en Esparru Program ako “Fabrikazio berdea”  proiektu giltzarr ia 2020ko EAEko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana Eskualdeko Espezializazio Adimentsuko RI S3 Est rategia eta EAEko ZTBP

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:
Erauzketetako, eraldaketarako, produkzioko eta zerbitzu teknikoetako indust r i erakundeak: Garraioen sektorea (autom obilgintza, t ren- indust r ia, aeronaut ika- indust r ia, ontzigintza) Sektore energet ikoa eta energia berr iztagarr iena Ekipo osagarr ien, m akineriaren eta makina-errem intaren sektorea Sektore elekt r ikoa -  elekt ronikoa I ngurum en- teknologiak fabrikatzen dituen sektorea Ontzien – indust r ia-enbalajeen fabrikatzaileak
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I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: EZ

Em ateko prozedura: Lehiadun konkurrentzia
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Ardatz est rategikoa: I ngurum en-polit ika arduratsu eta produkt iboa

Helburu estrategikoa :  2 I ngurum en osasungarr ia bermatzea–I ngurum en kalitatea

Organoa: I ngurum en Sailburuordetza

Aurrekontu Program a: I ngurum enaren babesa (44210)

Diru- laguntza linea: I ngurum en aldet ik hondatuta dauden zonak lehengoratzeko lankidetza-hitzarmenak

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)
Helburuak:

Toki erakundeek parte har dezatela lortzea ekainaren 25eko 4/ 2015 Legean, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa 

garbitzekoan aurreikusitako lurzoru kutsatuen arloko azter lan eta t resnak prestatzeko.

Hondatutako zonetan ingurum ena lehengoratzea lortu nahi da azken batean.

Adierazleak: ikertutako azalera Lehengoratutako azalera 

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
Lotutako arloko planak:

I V. I ngurum en Esparru Programa

Kutsatutako lurzoruen plana

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:
Foru-aldundiak eta EAEko tokiko erakundeak

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

7. kapitulua 150.000 300.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: EZ

Em ateko prozedura: Hitzarm enak
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Ardatz est rategikoa: I ngurum en-polit ika arduratsu eta produkt iboa

Helburu estrategikoa :  2 I ngurum en osasungarr ia bermatzea–I ngurum en kalitatea

Organoa: I ngurum en Sailburuordetza

Aurrekontu Program a: I ngurum enaren babesa (44210)

Diru- laguntza linea: Enpresentzako diru- laguntzak

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburua:  Ekonom ia lehiakor, berr itzaile, karbono- isurketa txikiko eta baliabideen erabilpenean eraginkor baterantz aurrera egitea 

Lortu nahi den eragina:  Euskal Autonom ia Erkidegoan enpresek ingurum ena babesteko inbertsioak egitea.

Adierazleak: Enpresek egindako inbertsio garbia Em isioak murr iztea Hondakinak murr iztea

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
I V. I ngurum en Esparru Programa

VI . Berdintasun Plana

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:
Zerbitzuak em ateko jardueretan ar itzen diren zuzenbide pr ibatuko pertsona fisiko edo jur idikoak

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

7. kapitulua 1.400.000 2.800.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: Eskualde Garapeneko Europako Funtsa, EAEko 2014-2020ko EGEF Programa 

Eragilearen barruan

Em ateko prozedura: Konkurrentzia
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Ardatz est rategikoa: I ngurum en-polit ika arduratsu eta produkt iboa

Helburu estrategikoa :  2 I ngurum en osasungarr ia bermatzea–I ngurum en kalitatea

Organoa: Uraren Euskal Agentzia (URA)

Aurrekontu Program a: Uraren Plangintza eta Adm inist razioa (51210)

Diru- laguntza linea: Uraren zerbitzuen erakunde kudeatzaileekin lankidetzak, ura hornitzeko, saneatzeko eta arazteko 

obrak gauzatzeko.

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburua:  Hornidura unibertsala lortzea, behar besteko kant itatean eta kalitatean, baita hir iko hondakin-uren arazketa eta 

saneamenduarena ere.

Lortu nahi den eragina:  Hornidura obrak egitea, hornidura unibertsala behar besteko kant itatean eta kalitatean berm atzeko 

asmoz, eta saneam endu eta arazketa obrak ere bai indarrean dagoen plangintza betetze aldera.

Adierazleak: Egindako inbertsioa EAEko saneam endu eta hornidura planetan jasotako proiektuen gauzatze portzentajea Jarduketengat ik onura jaso duten biztanler iak

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
Kantauri ekialdeko dem arkaziorako Plan hidrologikoa. Neurr ien Programa

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:
Uraren zerbitzuen erakunde kudeatzaileak

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

12.941.224 30.800.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: EZ

Em ateko prozedura: Hitzarm enak
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Ardatz est rategikoa: I ngurum en- polit ika arduratsu eta produkt iboa
Helburu estrategikoa :   3. I ngurumen- integrazioa

Organoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: I ngurum enaren babesa (44210)

Diru- laguntza lerroa: Garapen jasangarr irako eta ingurum en-hezkuntzarako UNESCO Katedrarentzat .

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburua: Garapen jasangarr ia eta ingurum en-hezkuntza bultzatzen laguntzea. Urdaibaiko Biosferaren Erreserbari buruz egindako ikerketa-  eta zabalkunde- lanen jarraipena. Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Garapen iraunkorraren arloko interpretazio- , ikerketa- , gaikuntza eta hezkuntza-planaren 

( I GHP)  ikerketa zient ifikorako program a dinam izatzea

Adierazleak:   Kudeatzaileekin egindako bileren kopurua I GHP biltzarrarekin zerikusia duten argitalpenen kopurua I GHP biltzarrean parte hartzen duten ikertzaileen kopurua

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
Natura 2000 Sareko naturagune babestuak, basafloraren eta basafaunaren habitat  eta espezieak, hezeguneak, geoaniztasuna.

Natura Zaintzeari buruzko Legea, Naturagune Babestuak. Uztailaren 6ko 5/ 1989 Legea, Biosfera Erreserba babestu eta 

antolatzeari buruzkoa.

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:
Unesco katedra

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa
4. kapitulua 95.000 190.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: EZ

Em ateko prozedura: Hitzarm ena/ diru- laguntza izenduna
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Ardatz est rategikoa: I ngurum en- polit ika arduratsu eta produkt iboa
Helburu estrategikoa :  3. I ngurum en- integrazioa

Organoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: I ngurum enaren babesa (44210)

Diru- laguntza linea: Unesco Etxearentzat

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburua:  Nazioartekotzeko lanak eta Nazio Batuetan Biosfera Erreserbei buruzko gaietan parte hartzea. Mab Unesco Program aren 

agenteekin koordinatzea eta elkarr izketatzea. Udalsarea21eko taldeari laguntzea.

Adierazlea:  US21ek garapen jasangarr iko helburuetan egindako ekarpena azaltzen duten nazioarteko foroetan agertzea

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
Natura 2000 Sareko naturagune babestuak, basafloraren eta basafaunaren habitat  eta espezieak, hezeguneak, geoaniztasuna.

Natura Zaintzeari buruzko Legea, Naturagune Babestuak. Uztailaren 6ko 5/ 1989 Legea, Urdaibaiko Biosfera Erreserba babestu eta 

antolatzeari buruzkoa.

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:
Unesco Etxea

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

4. kapitulua 70.000 140.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: EZ

Em ateko prozedura: Hitzarm ena/ diru- laguntza izenduna
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Ardatz est rategikoa: 1 . I ngurum en- polit ika arduratsu eta produkt iboa.
Helburu estrategikoa: 3. I ngurum en- integrazioa

Organoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: I ngurum enaren babesa (44210)

Diru- laguntza lerroa: Erakunde pribatuentzat , ingurum en-boluntar iotzako lanak egiteko

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburua:  Herr itarrek eta gizarte-eragileek sailaren ingurum en-polit iketan parte har dezatela sustatzea.

Adierazleak: Garatutako ingurumen-boluntariotzako proiektuen kopurua. Diruz lagundutako ingurumen-boluntariotzako proiektuetako parte-hartzaileak. Gizonen eta emakumeen ehuneko orekatua ingurumen-boluntariotzako ekintzetan.

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
- I ngurum ena babestea. 2020 I EP

- Jasangarr itasunerako hezkuntza. Jasangarr itasunerako Hezkuntzako 2030erako Est rategia

- VI . Berdintasun Plana

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:
- Gobernuz kanpoko erakundeak.

- Ekologisten elkarteak, kontsum itzaileak eta irabazteko asm orik gabeko beste erakunde batzuk.

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

4. kapitulua 120.000 240.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: EZ

Em ateko prozedura: Lehiadun konkurrentzia
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Ardatz est rategikoa: 1 . I ngurum en- polit ika arduratsu eta produkt iboa.
Helburu estrategikoa: 3. I ngurum en- integrazioa

Organoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: I ngurum enaren babesa (44210)

Diru- laguntza linea: Udalentzat . Agenda 21 eskola- ildoa

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburua:  Udalak (Tokiko Agenda 21)  udalerr iko ikastetxeekin elkarlanean ari daitezela sendotzea (Eskolako Agenda 21) .

Adierazleak:  

-  Eskolako Agenda 21 beren udalekin koordinatu duten ikastetxeak.

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
- I ngurum ena babestea. 2020 I EP

- Jasangarr itasunerako hezkuntza. Jasangarr itasunerako Hezkuntzako 2030erako Est rategia

- Udalen eta udalerr iko ikastetxeen arteko elkarlan akt iboa.

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:
- EAEko udalak (Tokiko Agenda 21) .

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

4. kapitulua 160.000 320.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: EZ

Em ateko prozedura:  Lehiadun konkurrentzia
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Ardatz est rategikoa: 1 . I ngurum en- polit ika arduratsu eta produkt iboa.
Helburu estrategikoa: 3. I ngurum en- integrazioa

Organoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: I ngurum enaren babesa (44210)

Diru- laguntza lerroa: I kastetxeentzat , Eskolako 2 1  Agenda garatzeko

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburuak:

- I kastetxearen eta bertako Eskolako Agenda 21en jasangarr itasuna indartzea.

- I ngurum en, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren eta Hezkuntza Sailaren arteko koordinazioa.

- Udalak (Tokiko Agenda 21)  udalerr iko ikastetxeekin elkarlanean ari daitezela sendotzea (Eskolako Agenda 21) .

Adierazleak:

 -  Eskolako Agenda 21 program a garatu duten unibertsitatez kanpoko ikastetxeen kopurua

-  Eskolako Agenda 21 programan parte hartzen duten unibertsitatez kanpoko ikasleen ehunekoa.

-  Eskolako Agenda 21 programan dauden Lanbide Heziketako ikasleen ehunekoa.

-  “Eskola Jasangarr i”  gisa onartuta dauden ikastetxeen kopurua.

-  Nazioarteko Haur-Gazteen Konferentzian (CONFI NT)  parte hartzen duten ikastetxeen kopurua

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
- I ngurum ena babestea. 2020 I EP

- Jasangarr itasunerako hezkuntza. Jasangarr itasunerako Hezkuntzako 2030erako Est rategia

- EAEko ikastetxeen jasangarr itasuna.

- Udalen eta udalerr iko ikastetxeen arteko elkarlan akt iboa.

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:
- EAEko unibertsitatez kanpoko ikastetxeak.

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa4. kapitulua

750.000 1.500.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: EZ

Em ateko prozedura: Lehiadun konkurrentzia
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Ardatz est rategikoa: I ngurum en- polit ika arduratsu eta produkt iboa
Helburu estrategikoa:  4. Lurraldearen jasangarr itasuna

Organoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza

Egitaraua: I ngurum enaren babesa (44210)

Diru- laguntza lerroa :   Garapen jasangarr ia bultzatzeko jarduerak egiten dituzten udalentzat

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)
Helburua:  Toki-erakundeentzako laguntzen programaren helburua udal-ekinbidea Euskadiko I V. I ngurum en Esparru 

Program a 2020en ezarr itako ingurum en- lehentasunekin eta program a horretat ik eratorr itako planekin eta est rategiekin 

lerrokatzea da.

Adierazleak:  

- tokiko erakunde onuradunen kopurua. Helburua:  (75 / deialdi bakoitzeko)  225

- CO2 tonen murr izketa, urteko. Helburua: (1000 TnCO2 urte bakoitzeko, deialdi bakoitzeko)  3.000 TnCO2 urtean

- atmosferara isurtzea saihestutako part ikula kilogram oak. Helburua (500 kg PM10 deialdi bakoitzeko)  1500Kg PM10

- isurtzea saihestutako oxido nit roso kilogram oak, urteko. Helburua (1500 kg NOx deialdi bakoitzeko)  4500 Kg NOx

- ikertu edo leheneratu diren potentzialki kutsatutako lurzoru hektareak. Helburua (15 Ha deialdi bakoitzeko)  45 Ha

- Ekonom ia zirkularreko proiektu kopurua. Helburua (10 proiektu deialdi bakoitzeko)  30 proiektu.

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
I ngurum en Esparru Program a 2020, 2020rako Hondakinak Prebenitzeko EAEko Plana, Klim a-aldaketaren Euskadiko 

est rategia, KLI MA 2050, Euskal Autonom ia Erkidegoko 2030erako Biodibertsitate Est rategia. 

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:
Udalak, m ankomunitateak, beste toki-erakunde batzuk, toki-erakunde autonom oak, toki-garapeneko agentziak eta Euskal 

Autonom ia Erkidegoko tokiko m erkataritza-sozietateak 

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa7. kapitulua

1.800.000 3.600.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk :

FEDER Funtsak:  Gehienez 450.000 € urtean. Natura-ondarearen eta biodibertsitatearen lerroa

Em ateko prozedura: Lehiadun konkurrentzia
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Ardatz est rategikoa: I ngurum en-polit ika arduratsua

Helburu estrategikoa :  4. Lurraldearen jasangarr itasuna

Organoa: I HOBE SA
Aurrekontu Program a: I ngurum enaren babesa (44210)

Diru- laguntza lerroa: “Berr ingurum ena PROGRAMA:  Berr ikuntza eta frogatze proiektuak tokiko erem uan”

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburua:  Lehentasunezko erem uetan est rapolagarr iak diren proiektu berr itzaileak eta dem ost razio-proiektuak zuzendu daitezen 

laguntzea, Euskal Adierazpenarekin bat  eginez:  “ I bilbide-orr i berr i bat  Europako hir i eta herr ietarako, udalerr i j asangarr iak, 

produkt iboak eta erresilienteak sor daitezen, Europa bizigarr i eta inklusibo baterako” .

Adierazleak:

Toki-berr ikuntza bultzatzeko proiektuak, Berr ingurumena lehentasunezko erem uetan.

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:

I ngurum en Esparru Program a 2020, 2020rako Hondakinak Prebenitzeko EAEko Plana, Klim a-aldaketaren Euskadiko est rategia, 

KLI MA 2050, Euskal Autonom ia Erkidegoko 2030erako Biodibertsitate Est rategia. ZTBP 2020.

Laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:

Udalak, Mankomunitateak, Tokiko beste erakunde batzuk, Udalsarea 21eko, Jasangarr itasunerako udalerr ien euskal sareko kideak

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

250.000 500.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: EZ

Em ateko prozedura: Lehiadun konkurrentzia



36

Ardatz est rategikoa: I ngurum en- polit ika arduratsu eta produkt iboa
Helburu estrategikoa :  5. Gure natura-ondarea babestea

Organoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: I ngurum enaren babesa (44210)

Diru- laguntza lerroa: Laguntzak natura-ondarea babesteari buruzko jakintza sortzeko proiektuak egiten dituzten erakunde 

pribatuentzat

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)
Helburua:  Naturaren ezagutza eta kultura indartzea

Lortu nahi den eragina:  Natura-ondareari buruzko ikerketa aplikatuko proiektuak bultzatzea, eta horretarako gizartearen parte 

hartzea sustatzea, natura-ondarea hobeto ezagutzeko eta kontserbatzeko.

Adierazlea:  diruz lagundutako proiektuen kopurua

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
Natura 2000 Sareko naturagune babestuak, basafloraren eta basafaunaren habitat  eta espezieak, hezeguneak, geoaniztasuna.

Natura Zaintzeari buruzko Legea, Naturagune Babestuak, basa espezieen katalogoak eta biodibertsitatearekin eta 

geoaniztasunarekin lotutako est rategiak.

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:
Erakunde pribatuak (elkarteak eta enpresak)

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

4. kapitulua 160.000 320.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: EZ

Em ateko prozedura: Lehiadun konkurrentzia
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Ardatz est rategikoa: I ngurum en- polit ika arduratsu eta produkt iboa
Helburu estrategikoa :  5. Gure natura-ondarea babestea

Organoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: I ngurum enaren babesa (44210)

Diru- laguntza linea: Hitzarm ena UPV/ EHUrekin, arr iskuan dauden kiropteroak kontserbatzeko.

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)
Helburua:  Naturaren ezagutza eta kultura indartzea

Lortu nahi den eragina:  Kiropteroen kontserbazio-egoera hobeto ezagutzea

Adierazlea:  Egindako jarduera kopurua

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
Basafauna kontserbatzea Habitaten Zuzentaraut ik, Euskal Autonom ia Erkidegoko natura babesteko leget ik eta espezie 

m ehatxatuen EAEko katalogot ik eratorr itako betebeharretan.

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:
Euskal Herr iko Unibertsitatea –Zientzia eta Teknologia Fakultatea– Zoologia eta Anim alia Zelulen Biologia Saila

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

4. kapitulua 20.000 40.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: EZ

Em ateko prozedura: Diru- laguntza izenduna
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Ardatz est rategikoa: I ngurum en- polit ika arduratsu eta produkt iboa
Helburu estrategikoa :  5. Gure natura-ondarea babestea

Organoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: I ngurum enaren babesa (44210)

Diru- laguntza lerroa: Hitzarm ena Am bar elkartearekin. Baleen lehorreratze sarea

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)
Helburua:  Lurraldearen eta natura-ondarearen kudeaketan eraginkortasuna eta efizientzia

Lortu nahi den eragina:   I tsasoko basafaunaren babesa eta kudeaketa

Adierazlea Artatu diren itsasoko ugaztunen lehorreratzeen kopurua

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
Basafauna kontserbatzea Habitaten Zuzentaraut ik, Euskal Autonom ia Erkidegoko natura babesteko leget ik eta espezie 

m ehatxatuen EAEko katalogot ik eratorr itako betebeharretan.

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:
AMBAR ELKARTEA I tsasoko fauna aztertu eta babesteko sozietatea

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

4. kapitulua 25.000 50.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: EZ

Em ateko prozedura: Diru- laguntza izenduna
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Ardatz est rategikoa: I ngurum en- polit ika arduratsu eta produkt iboa
Helburu estrategikoa :  5. Gure natura-ondarea babestea

Organoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: I ngurum enaren babesa (44210)

Diru- laguntza lerroa: Hitzarm ena Aranzadi Zientzia Elkartearekin, natura-ondarea hobeto ezagutzeko eta kontserbatzeko

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)
Helburua:  Naturaren ezagutza eta kultura sustatzea

Lortu nahi den eragina:    Euskadiko basafloraren eta basafaunaren ezagutza eta kontserbazioa hobetzea

Adierazlea Aztergai diren espezieen kopurua

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
Basafauna kontserbatzea Habitaten Zuzentaraut ik, Euskal Autonom ia Erkidegoko natura babesteko leget ik eta espezie 

m ehatxatuen EAEko katalogot ik eratorr itako betebeharretan.

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:
Aranzadi Zientzia Elkartea 

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

4. kapitulua 300.000 600.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: EZ

Em ateko prozedura: Diru- laguntza izenduna/ Hitzarmena
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Ardatz est rategikoa: I ngurum en- polit ika arduratsu eta produkt iboa
Helburu estrategikoa :  5. Gure natura-ondarea babestea

Organoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: I ngurum enaren babesa (44210)

Diru- laguntza lerroa: Geogarapenentzat  (Euskal Kostako Geoparkea) , ingurum en- jarduketetarako

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburua:  Naturaren ezagutza eta kultura sustatzea

Lortu nahi den eragina:    Euskadiko basafloraren eta basafaunaren eta baita ere Euskadiren eta Euskal Kostako Geoparkearen 

ezagutza eta kontserbazioa hobetzea.

Adierazlea:  Egindako jarduera kopurua

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
Geodibertsitatea zaintzea eta kudeatzea. Euskal Autonom ia Erkidegoko Geodibertsitate Est rategia 2020

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:
Euskal Kostaldeko Geoparkearen kudeaketarako Elkartea, Geogarapen.

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

4. kapitulua 70.000 140.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: EZ

Em ateko prozedura: Diru- laguntza izenduna/ Hitzarmena
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Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburua:  Hazkunde m oteleko baso espezieen landaketa sustatzea, hazkunde bizkorreko espezieen ordez. Urdaibaiko ingurunean 

baso espezie autoktonoek okupatutako azalerak handitzea.

Adierazleak:  Hazkunde bizkorreko espezieen ordez hazkunde m oteleko baso espezieekin landatutako mendien hektareak

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
Natura 2000 Sareko naturagune babestuak, basafloraren eta basafaunaren habitat  eta espezieak, hezeguneak, geoaniztasuna.

Natura Zaintzeari buruzko Legea, Naturagune Babestuak. Uztailaren 6ko 5/ 1989 Legea, Biosfera Erreserba babestu eta 

antolatzeari buruzkoa.

EKZP.

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:
Elkarteak, pertsona pribatuak

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

4. kapitulua 150.000 300.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: EZ

Em ateko prozedura: Lehiadun konkurrentzia

Ardatz est rategikoa: I ngurum en- polit ika arduratsu eta produkt iboa
Helburu estrategikoa :  5. Gure natura-ondarea babestea

Organoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: I ngurum enaren babesa (44210)

Diru- laguntza linea: Konpentsazioa EKPZ aplikatuz Urdaibain
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Ardatz est rategikoa: Sozialk i kohesionatua, orekatua eta jasangarr ia  den lurraldea bultzatzea
Helburu estrategikoa :  Hir igintza eta hir i-berroneratze orokorra

Organoa: Lurralde Plangintza, Hir igintza eta Hir i Berroneratze Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: Lurralde-antolam endua (43130)

Diru- laguntza lerroa: Udalentzat , birgaitze integratuko erem uetan edo eremu narr iatuetan birgaikuntza egiteko

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburua:  Hir i-berroneratzea. Hir i-habitata. 

Lortu nahi den eragina:  Bizitegi zein indust r ia ar loko alde behartsuetako hir i-berroneratze orokorra

Adierazlea:  esku-hartze erem uak (6 aurreikusten dira)

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:

Birgaitze integratuko erem uetan edo erem u narr iatuetan urbanizatutako eta eraikitako ondarea birgaitzea.

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:

EAEko udalak eta kontzejuak eta beste erakunde txiki batzuk, birgaikuntzako hir igintza-sozietateak.

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

7. kapitulua 3.000.000 6.000.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk :  EZ

Em akida egiteko prozedura :  Lehiadun konkurrentzia
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Ardatz est rategikoa: Sozialk i kohesionatua, orekatua eta jasangarr ia  den lurraldea bultzatzea
Helburu estrategikoa :  Hir igintza eta hir i-berroneratze orokorra

Organoa: Lurralde Plangintza, Hir igintza eta Hir i Berroneratze Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: Lurralde-antolam endua (43130)

Diru- laguntza lerroa: Udalentzat , hir i-berroneratzerako

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)
Helburua:  Hir i-berroneratzea. Hir i-habitata. 

Lortu nahi den eragina:  EAEko auzo kalteberen hir i-berroneratze orokorra lortzea.

Adierazlea:   esku-hartzeko zona kopurua (12 aurreikusten dira)

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:

EAEko auzo kalteberen hir i-berroneratze orokorra, Euskadiko Hir i Agenda-Bultzatu Est rategia 2050en ibilbide-orr i berr iaren 

arabera. Berr ikuntza fisikorako, gizarteratzeko eta gizarte kohesiorako neurr iak, garapen ekonom ikorako eta enplegurako 

neurr iak, hezkuntzarako eta prestakuntzarako neurr iak, ingurum eneko jasangarr itasunerako eta energia-

eraginkortasunerako neurr iak.

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:

EAEko udalak eta Arabako kontzejuak.

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

7. kapitulua 11.000.000 22.000.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk :  Egon litezkeen Europako funtsak, I DAE eta beste finantza- t resna batzuk

Em ateko prozedura: Zerikusia duten tokiko erakundeekin Hitzarm enak egitea
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Ardatz est rategikoa: Sozialk i kohesionatua, orekatua eta jasangarr ia  den lurraldea bultzatzea
Helburu estrategikoa :  Hir igintza eta hir i-berroneratze orokorra

Organoa: Lurralde Plangintza, Hir igintza eta Hir i Berroneratze Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: Lurralde-antolam endua (43130)

Diru- laguntza lerroa: Hir i-habitatar i lotutako I + G+ b ekim en enpresentzat  (ZTBP 2018-2020)

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburua:  Hir i-berroneratzea. Hir i-habitata. 

Lortu nahi den eragina:  enpresek hir i-berroneratzearen arloko gaietan proiektu berr itzaileak egin ditzatela lortzea.

Adierazlea:  berr ikuntza-proiektuen kopurua (12 aurreikusten dira)

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:

I + G+ bko ideiak edo proiektu est rategikoak garatzea, “Hir i-Habitata”  pilotaje- taldearen (ZTBP-RI S 3rekin lotutako taldea)  

jarduketa- ildo est rategiko berr iekin (soziala, ekonom ikoa, ingurum enekoa)  bat  etorr iz, ikuspegi integralet ik eta auzoaren 

edo hir iaren perspekt iba zabalagot ik.

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:

Bizitegi-eraikuntzaren eta hir i-habitataren arloko enpresa eta profesionalak. 

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

7. kapitulua 525.000 1.050.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: 54140 programa. Berr ikuntza Funtsa. Lehendakaritzaren aurrekontua

Em ateko prozedura: Mistoa, zerikusia duten tokiko erakundeekin hitzarm enak egitea eta Lehiadun konkurrentzia
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Ardatz est rategikoa: Sozialk i kohesionatua, orekatua eta jasangarr ia  den lurraldea bultzatzea
Helburu estrategikoa :  Hir igintza eta hir i-berroneratze orokorra

Organoa: Lurralde Plangintza, Hir igintza eta Hir i Berroneratze Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: Lurralde-antolam endua (43130)

Diru- laguntza lerroa: Kataluniako Unibertsitate Politeknikoarentzat , hir i-habitataren arloko ikerlanetarako (ZTBP 2018-

2020)

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburua:  Hir i-berroneratzea. Hir i-habitata. 

Lortu nahi den eragina:  I kerketak hir ien inguruko soluzio berr itzaileak ekar ditzala

Adierazlea:  azterlanen edo ikerlanen kopurua

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:

Hir i-berroneratzea xede duten est rategiak lantzearen esparruan (horren barruan bizitegi-eraikuntza dagoela) , aztertuko 

lit zateke energia-pobreziar i buruzko adierazleak sartu ahal diren eta erem u kalteberetan esku hartzea egokia izan ahal den. 

Aldez aurreko azter lana egitea, Euskadiko bizitegi-parkearen inguruan epe luzeko ekintza-plana prestatzea egiteko aukerei 

buruz. Proba pilotua egitea, Kataluniako Unibertsitate Politeknikoak garatutako metodologia egokitzeari buruz

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:

Kataluniako Unibertsitate Politeknikoa

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa
7. kapitulua 300.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: 54140 programa. Berr ikuntza Funtsa. Lehendakaritzaren aurrekontua

Em ateko prozedura: Diru- laguntza izenduna/ Hitzarm ena
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Ardatz est rategikoa: Sozialk i kohesionatua, orekatua eta jasangarr ia  den lurraldea bultzatzea
Helburu estrategikoa :  Hir igintza eta hir i-berroneratze orokorra

Organoa: Lurralde Plangintza, Hir igintza eta Hir i Berroneratze Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: Lurralde-antolam endua (43130)

Diru- laguntza lerroa: Udalentzat , hir i-habitatar i lotutako I + G+ b ekimena (ZTBP 2018-2020)

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburua:  Hir i-berroneratzea. Hir i-habitata. 

Lortu nahi den eragina:  kalteberatasun handiko edo oso handiko egoeran dauden auzoetako esku-hartzeei lotutako I + G+ b 

proiektuak txertatzea, eta horren harit ik efikazia handiagoa, errendim endu hobea eta kostu murr iztuagoak dauzkaten lan-

m etodologia berr iak, produktuak edo sistem ak garatzea.

Adierazlea:  esku-hartze erem uen kopurua

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
Auzo kalteberetan aplikatu beharreko proiektu berr itzaileak garatzea, “Hir i-Habitata”  pilotaje- taldearen (ZTBP-RI S 3rekin 

lotutako taldea)  jarduketa- ildo est rategiko berr iekin (soziala, ekonom ikoa, ingurum enekoa)  bat  etorr iz, ikuspegi 

integralet ik eta auzoaren edo hir iaren perspekt iba zabalagot ik.

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:
EAEko udalak eta Arabako kontzejuak

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

7. kapitulua 1.000.000 2.000.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: 54140 programa. Berr ikuntza Funtsa. Lehendakaritzaren aurrekontua

Em akida egiteko prozedura: Mistoa, zerikusia duten tokiko erakundeekin hitzarm enak egitea eta Lehiadun konkurrentzia
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Ardatz est rategikoa: Sozialk i kohesionatua, orekatua eta jasangarr ia  den lurraldea bultzatzea
Helburu estrategikoa :  Hir igintza eta hir i-berroneratze orokorra

Organoa: Lurralde Plangintza, Hir igintza eta Hir i Berroneratze Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: Lurralde-antolam endua (43130)

Diru- laguntza lerroa: Bizi Kalitatea Arkitekturan (CAVI AR)  Taldearentzat . EHU-ko Arkitektura Saila. Hir i-habitatar i buruko 

ikerlanak (ZTBP 2018-2020)

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburua:  Hir i-berroneratzea. Hir i-habitata. 

Lortu nahi den eragina:  I kerketak hir ien inguruko soluzio berr itzaileak ekar ditzala

Adierazlea:  elkarlan kopurua

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
Hir i-berroneratzea xede duten est rategiak lantzearen esparruan (horren barruan bizitegi-eraikuntza dagoela) , aztertuko 

lit zateke energia-pobreziar i buruzko adierazleak sartu ahal diren eta erem u kalteberetan esku hartzea egokia izan ahal 

den, eta EAEren ezaugarr iei egokitutako esku-hartze menuak zehaztuko lirateke.

Euskadin eraikitako parkea arkitektura aldet ik ezaugarr itzea, bere portaera eta hobekuntza-aukerak aztertzeko, 

berroneratzeko est rategia betetze aldera.

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:
Euskal Herr iko Unibertsitatea (EHU/ UPV)

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa
7. kapitulua 50.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: 54140 programa. Berr ikuntza Funtsa. Lehendakaritzaren aurrekontua

Em ateko prozedura: Diru- laguntza izenduna/ Hitzarm ena
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Ardatz est rategikoa: Sozialk i kohesionatua, orekatua eta jasangarr ia  den lurraldea bultzatzea
Helburu estrategikoa :  Hir igintza eta hir i-berroneratze orokorra

Organoa: Lurralde Plangintza, Hir igintza eta Hir i Berroneratze Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: Lurralde-antolam endua (43130)

Diru- laguntza lerroa: Hitzarm ena Deustuko Unibertsitatearekin, "Deusto Cit ies LAB”  katedra garatzeko.

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburua:  Hir i-berroneratzea. Hir i-habitata. 

Lortu nahi den eragina:  I kerketak hir ien inguruko soluzio berr itzaileak ekar ditzala

Adierazlea:  Hir ien inguruko berr ikuntzaren eta ikerketaren arloan Deustuko Unibertsitatearekin egindako lankidetzen 

kopurua (2 aurreikusten dira)

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:

Sailar i lurralde antolam enduaren nahiz hir i-berroneratzearen arloetan dagozkion eskumenei lotuta, Lurralde 

Antolam enduarekin lotutako jarduketak bultzatuko lirateke, eta horretarako “Deusto Cit ies LAB katedra”  proiektua garatu 

eta iraunaraziko lit zateke 

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:

Deustuko Unibertsitatea

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

4. kapitulua 25.000 50.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: Finantza-erakundeak, toki-adm inist razioak eta beste erakunde batzuk

Em ateko prozedura: Diru- laguntza izenduna/ Hitzarm ena
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Ardatz est rategikoa: Sozialk i kohesionatua, orekatua eta jasangarr ia  den lurraldea bultzatzea
Helburu estrategikoa :  Hir igintza eta hir i-berroneratze orokorra

Organoa: Lurralde Plangintza, Hir igintza eta Hir i Berroneratze Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: Lurralde-antolam endua (43130)

Diru- laguntza lerroa: Udalentzat , genero- ikuspegia udal hir igintzan txertatzeko

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)
Helburua:  Hir igintza eta genero- ikuspegia

Lortu nahi den eragina:  udal hir igintza- t resnak prestatzeko prozesuetan nahiz t resna horietan beraietan genero- ikuspegia 

kontuan har dadila lortzea.

Adierazleak:

1. hir igintza- t resnen kopurua

2. udalerr i kopurua

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:

EAEko VI . Berdintasun Plana

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:

EAEko udalak

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa
4. kapitulua

200.000 400.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: EZ

Em ateko prozedura: Lehiadun konkurrentzia
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Ardatz est rategikoa: Sozialk i kohesionatua, orekatua eta jasangarr ia  den lurraldea bultzatzea
Helburu estrategikoa :  Hir igintza eta hir i-berroneratze orokorra

Organoa: Lurralde Plangintza, Hir igintza eta Hir i Berroneratze Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: Lurralde-antolam endua (43130)

Diru- laguntza lerroa: Sestaoko Udalarentzat , La I beriako arrapala m ekanikoak aldatzeko

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburua:  Hir i-berroneratzea. Hir i-habitata. 

Lortu nahi den eragina:  Hir i-berroneratzea, eta horretarako ir isgarr itasuna hobetzea Sestaon La I beriako arrapala 

m ekanikoak aldatuz

Adierazlea:  1 esku-hartze eremua

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:

Jarduketa hau, EAEko aurrekontuetan legebiltzarreko zuzenketa bat  sartzearen ondoriozkoa, sailak bultzatzen dituen hir i-

berroneratze jarduketetan kokatzen da

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:

Sestaoko Udala

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

7. kapitulua 50.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk :  EZ

Em akida egiteko prozedura :  Diru- laguntza izenduna
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Ardatz est rategikoa: Sozialk i kohesionatua, orekatua eta jasangarr ia  den lurraldea bultzatzea
Helburu estrategikoa :  Paisaiar i balioa ematea

Organoa: Lurralde Plangintza, Hir igintza eta Hir i Berroneratze Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: Lurralde-antolam endua (43130)

Diru- laguntza lerroa: Udalentzat , j ardunak garatzeko paisaiaren arloan Paisaiaren Europako Hitzarm enaren arabera.

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburua:  Paisaiaren Ekintza Planak egikaritzea (paisaian hir igintzan integratzea)

Lortu nahi den eragina:  X udalek paisaia planak egin ditzatela lortzea.

Adierazleak:

1. jarduketen kopurua (12 aurreikusten dira)

2. onura jasotzen duten biztanleen kopurua (94.200 biztanle)

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
Ekainaren 3ko 90/ 2014 Dekretuaren barruko laguntza-neurr i gisa, paisaiei balioa em atea, eta jarduketa eta neurr i horien 

bidez xede den biztanler iak paisaia horiei buruz duen pertzepzioa zaintzea.

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:

EAEko udalak eta Arabako kontzejuak. 

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa7. kapitulua

300.000 600.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: EZ

Em ateko prozedura: Lehiadun konkurrentzia
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Ardatz est rategikoa: Sozialk i kohesionatua, orekatua eta jasangarr ia  den lurraldea bultzatzea
Helburu estrategikoa :  Paisaiar i balioa ematea

Organoa: Lurralde Plangintza, Hir igintza eta Hir i Berroneratze Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: Lurralde-antolam endua (43130)

Diru- laguntza lerroa: EHU hitzarmena. Lurraldea, Paisaia eta Ondarea katedra.

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburua:  Paisaiar i eta lurralde-plangintzari buruzko prestakuntza eta sentsibilizazioa

Lortu nahi den eragina:  Profesionalei ar lo horretan prestakuntza em atea

Adierazleak:

 Paisaiaren Kudeaketako m aster ofizialera joaten diren ikasleen kopurua (10)

 Doktoretza egin aurreko kont ratuen kopurua (3)

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:

EAEk Paisaiaren Europako Hitzarmenarekin bat  etorr iz bere gain hartutako konprom isoen barruan, paisaiar i balioa ematea, 

eta horretarako sentsibilizazio- , prestakuntza-  eta hezkuntza- jarduerak egitea.

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:

 Euskal Herr iko Unibertsitatea (EHU/ UPV)

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa
4. kapitulua 75.000 150.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: EZ

Em ateko prozedura: Diru- laguntza izenduna/ Hitzarm ena
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Ardatz est rategikoa: Sozialk i kohesionatua, orekatua eta jasangarr ia  den lurraldea bultzatzea
Helburu estrategikoa :  Lurraldeko inform azio geografikoa

Organoa: Lurralde Plangintza, Hir igintza eta Hir i Berroneratze Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: Lurralde-antolam endua (43130)

Diru- laguntza lerroa: Udalentzat , inform azio geografikoaren kalitatea hobetzea "Udalen I nform azio Geografikoa".

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburua:  Oinarr izko kartografia, ortoargazkia eta I nformazio geografikoa egin eta mantentzea.

Lortu nahi den eragina:  udal informazio geografikoaren kalitatea hobetzea “Udalen I nform azio Geografikoa”  program aren 

barruan.

Adierazleak:

 udal kopurua (25 aurreikusten dira)

 biztanle kopurua (150.000 aurreikusten dira)

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:

Sailar i EAEko Adm inist razioan informazio geografikoaren ekoizpena koordinatzeko dagokion eginkizunean sartzen da 

jarduketa hori

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:

EAEko udalak

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa
7. kapitulua 200.000 400.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: EZ

Em ateko prozedura: Lehiar ik gabeko konkurrentzia
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Ardatz est rategikoa: Etxebizitza duin baterako eskubidea berm atuko duen gizarte- etxebizitzako polit ika
Helburu estrategikoa :  Etxebizitza izateko eskubide subjekt iboa berm atzea

Organoa: Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: Etxebizitza (43120)

Diru- laguntza lerroa: Etxebizitzako prestazio ekonom ikoa (etxebizitzako prestazio osagarr ia barnean dela) .

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)
Helburua:  Etxebizitza duin eta egoki bat  legez okupatzeko bidea ematea etxebizitzaren eskubide subjekt iboa onartuta daukaten 

pertsonei.

Lortu nahi den eragina: Eskubide subjekt ibo hori berm atu nahi da ekarpen ekonom ikoen bidez, etxebizitza edo bizitokir ik egon 

ezean.

Adierazlea: em ateko ebazpenen kopurua

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:

Jarduketa hori Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/ 2015 Legean onartutako eskubidet ik eratortzen da

Etxebizitzaren Gida Plana (2018-2020)

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:

Etxebizitzaren eskubide subjekt iboa onartuta daukaten herr itarrak.

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

4. kapitulua 91.190.000 189.000.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk :  Etxebizitzaren Legeak etxebizitza ar loko sailar i em aten dio eskum ena EPOak 

aitortzeko, baina 2018 eta 2019an, arrazoi operat iboengat ik, bai aurrekontua bai kudeaketa Lanbideren esku utzi da, em andako 

EPOak iraungi bitartean.

Em ateko prozedura: Eskubide subjekt iboa aitortzea
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Ardatz est rategikoa: Etxebizitza duin baterako eskubidea berm atuko duen gizarte- etxebizitzako polit ika
Helburu estrategikoa :  Alokairuko etxebizitzen parkea sustatzea

Organoa: Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza eta Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: Etxebizitza (43120)

Diru- laguntza lerroa: Alokairua sustatzeko diru- laguntzak

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburuak:  Etxebizitza bat  eskuratzea sustatzea, bitartekoak lehentasunez alokairura bideratuz. 

Lortu nahi den eragina:  Alokairu babesturako etxebizitzen sustapenerako diru- laguntzak, etxebizitzak alokairu babestura 

zuzentzeko asm oz erosteko diru- laguntzak eta alokairuko zuzkidura-bizitokietarako diru- laguntzak.

Adierazleak:

1. Alokairu babesturako etxebizitzen sustapena (etxebizitzen kopurua)

2. Etxebizitza eskuratzea alokairu babestuan jartzeko (etxebizitzen kopurua)

3. Zuzkidura-bizitokien sustapena (bizitokien kopurua)

4. Etxebizitzak aldi baterako lagatzea alokairu babestuan jartzeko (etxebizitzen kopurua)

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
Etxebizitzaren Gida Plana (2018-2020)

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:
Etxebizitzen eta zuzkidura-bizitokien sustatzaileak, publikoak nahiz pr ibatuak

Udalak

Hirugarren sektorea

Erabilera lagatzeko kooperat ibak

Babes publikoko etxebizitzen edukitzaileak

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa
7. kapitulua 12.000.000 38.000.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: EZ

Em ateko prozedura: Lehiar ik gabeko konkurrentzia



56

Ardatz est rategikoa: Etxebizitza duin baterako eskubidea berm atuko duen gizarte- etxebizitzako polit ika
Helburu estrategikoa :  Alokairuko etxebizitzen parkea sustatzea

Organoa: Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: Etxebizitza (43120)

Diru- laguntza lerroa: Salm entarako babes ofizialeko etxebizitzak.

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburuak:  Etxebizitza duin eta egokia eskuratzeko aukera em atea 

Lortu nahi den eragina:  Etxebizitza libre erabiliak erosteko diru- laguntzak, udalerr i zehatzetan, birgaitze integratuko erem uetan 

eta erem u hondatuetan baldin badaude. Gainazal-eskubideko etxebizitza babestuen sustapena ere diruz lagundu nahi da.

Adierazleak:

1. Etxebizitza libre erabiliaren erosketa (erositako etxebizitzen kopurua)

2. Etxebizitza babestuen sustapena (hasitako etxebizitzen kopurua)

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
Etxebizitzaren Gida Plana (2018-2020)

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:
 Etxebizitza babestuen sustatzaileak Kooperat ibak Herritarrak

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

7. kapitulua 500.000 3.500.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: EZ

Em ateko prozedura: Lehiarik gabeko konkurrentzia eta Lehiaketa publikoa
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Ardatz est rategikoa: Etxebizitza duin baterako eskubidea berm atuko duen gizarte- etxebizitzako polit ika
Helburu estrategikoa :  Alokairuko etxebizitzen parkea sustatzea

Organoa: Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritza 

Aurrekontu Program a: Etxebizitza (43120)

Diru- laguntza lerroa: Ondare publikoak osatzera zuzendutako lurzorua kostu bidez erosteko diru- laguntza.

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburuak:  Udalen lurzoru-ondareak eratzeko bultzada ematea.

Lortu nahi den eragina:  Etxebizitza babestua sustatzeko lurzorua lortu nahi da.

Adierazlea: Lortutako lurzoruan eraiki daitezkeen babes ofizialeko etxebizitzen kopurua.

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:

Etxebizitzaren Gida Plana (2018-2020)

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:

 Udalak Tokiko erakunde publikoak Udal sozietate publikoak

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

7. kapitulua 100.000 900.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: EZ

Em ateko prozedura: Lehiarik gabeko konkurrentzia
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Ardatz est rategikoa: Etxebizitza duin baterako eskubidea berm atuko duen gizarte- etxebizitzako polit ika
Helburu estrategikoa :  Eraikitako parkea m antendu eta birgaitu dadila sustatzea

Organoa: Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza eta Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: Etxebizitza (43120)

Diru- laguntza lerroa: Etxebizitzak BI RGAI TZEKO RENOVE program etarako diru- laguntzak.

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburuak:  Eraikita dagoen parkea birgaitzen laguntzearen helburu orokorraren barruan, honako eragin hauek lortu nahi dira:

Lortu nahi den eragina:  

 Part ikularrek eta jabekideen erkidegoek birgaitze- lanak egitea, bizigarr itasuna hobetzeko, ezgaitasunak dituzten pertsonen 

ir isgarr itasuna ahalbidetzeko eta energia-kontsum oa m urr izteko.

 Hir i- ingurunean zein eraikinetan ir isgarr itasuna hobetzea, eta horretarako udalei eta toki-erakunde txikiei eta xede soziala 

duten onura publikoko erakunde pribatuei diru- laguntzak ematea, ir isgarr itasun planak prestatu edo eguneratzeko eta hir i-

ingurunean eta eraikinetan ir isgarr itasuna berm atuko duten hobekuntza-obrak egiteko.

 Jabeen erkidegoek birgaikuntzako proiektu orokorrak egitea, bizigarr itasuna hobetzeko, ezgaitasunak dituzten pertsonen 

ir isgarr itasuna ahalbidetzeko eta energia-kontsum oa m urr izteko.

 Udalek eta hir igintza-sozietateek alokairuko parke publikoetan birgaikuntzako obrak egitea.

 Sestao Berr i SAk Sestaon Txabarr i-El Solen egindako birgaikuntza- jarduketak.

Adierazleak:
 Birgaitutako etxebizitzen kopurua.

 I r isgarr itasuneko planen eta obren kopurua.
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 Birgaitutako eraikinen kopurua.

 Jarr itako igogailuen kopurua

 Eraginkortasun energet ikoaren arloko hobekuntzak egin dituzten etxebizitzak

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:
Etxebizitzaren Gida Plana (2018-2020)

Etxebizitzak birgaitzeko RENOVE Plana 2017-2020

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:

 Part ikularrak Jabeen erkidegoak Udalak eta tokiko erakunde txikiak Gizarte-ar loko ent itate pr ibatuak Hirugarren sektorea Hir igintza-sozietateak Eraikinak birgaitzea helburu duten sustatzaile publikoak eta pribatuak Sestao Berr i SA

Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

7. kapitulua 32.800.000 66.200.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: EZ

Em ateko prozedura: Lehiar ik gabeko konkurrentzia;  salbuespena da 2018an Renove program an 2 deialdi zehatzak daudela. 

Sestao Berr iren kasuan diru- laguntza izenduna
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Ardatz est rategikoa: Etxebizitza duin baterako eskubidea berm atuko duen gizarte- etxebizitzako polit ika
Helburu estrategikoa :  Etxebizitzaren, eraikuntzaren eta arkitekturaren esparruaren berr ikuntza babestea

Organoa: Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza eta Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendaritza

Aurrekontu Program a: Etxebizitza (43120)

Diru- laguntza lerroa: Etxebizitza, eraikingintza iraunkorra eta arkitekturaren zabalkundearen arloan ikerketarako, 

berr ikuntzarako eta berr ikuntzarako diru- laguntzak.

Helburuak, lortu nahi diren eraginak eta adierazleak ( Planaren indarraldiaren denbora- jokalekuan)

Helburuak:

 Etxebizitzaren arloan aplikatutako eraikuntza eta berr ikuntzaren sektoreko ikerketa eta garapen teknologikoari laguntzea. Birgaitzearen kultura sustatu eta zabaltzea.   I r isgarr itasun unibertsalaren kultura sustatu eta zabaltzea. Etxebizitzaren tokiko polit iken plangintza sustatzea. Hir igintza-sozietateen laguntza est rukturala.

Lortu nahi den eragina:

Kalitate Kont roleko Laborategiko area term iko eta akust ikoen garapena;  arkitekturaren ikerketa eta zabalkundea, batez ere, 

“Mugak”  Arkitektura Bienalaren eta “Peña Ganchegui”  Euskal Arkitektura Gaztearen sariaren kasuan;   kontsum o nulua edo ia 

nulua duten eraikinak gauzatzea ahalbidetzen duten produktu, metodo eta teknologia berr iak ikertu eta garatzea;  eraikingintzan 

eta etxebizitzan kalitatea hobetzea;  eraikuntzaren klusterrar i laguntzea;  Eraikal program aren bidez eraikuntzan berr ikuntza 

sustatzea;  nZEb berr ikuntza est rategikoa;  desgaitasun berezien kasuetarako etxebizitzen proiektu pilotuak;  ir isgarr itasun 

unibertsala zabaltzea;  birgaitzea zabaltzea;  etxebizitzen polit iken tokiko plangintzari laguntzea, Sestao Berr iko jarduerari 

est rukturalki laguntzea.

Adierazleak:  

1. Entseguak

2. Hainbat  forotan (bereziki, Bienalean)  zenbat  parte-hartzailek jardun duten

3. I kerketa eta garapen proiektuak.



61

4. Berr ikuntza proiektuak.

5. Proiektu est rategikoak.

6. Eraikal programak diruz lagundutako proiektuak

7. Etxebizitzen proiektu pilotuak.

8. Tokiko planen kopurua

9. I r isgarr itasun inpaktuak

10. Sestao Berr iko egituraren gastuetarako diru- laguntza

Eraginpean dauden eskum en arloak/ lotutako ar loko planak:

Etxebizitzaren Gida Plana (2018-2020)

Diru- laguntzen helburu den edo diren sektorea edo sektoreak:

 Elkarteak Fundazioak Klusterrak Lanbide-elkargoak Teknologia zent roak Enpresak Hir igintza-sozietateak Udalak Sestao Berr i SA
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Sailaren aurrekontu- konprom isoak
2018 2019/ 2020

Zenbatekoa Zenbatekoa

4. kapitulua

7. kapitulua
2.245.000

  655.000

4.790.000

2.310.000

I dent ifikatutako beste ekarpen batzuk: Europako egitura- funtsak

Em ateko prozedura: Diru- laguntza izendunak eta deialdi publikoak


