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1. TOKIKO AGENDA 21 GIPUZKOAN
Zenbakitan Gipuzkoan Tokiko Agenda 21
Tokiko Agenda 21 iraunkortasunean oinarritutako gizarte, ekonomia eta ingurumen
arloetako udal politiken plangintza estrategikoa egiteko tresna bat da.
1992an Nazio Batuek Rio de Janeiron eginiko Garapen Iraunkorrari buruzko
Konferentzian aurkeztu zen, mundu osoko herri eta hiriak tokian tokiko prozesu
hauek martxan jartzera bultzatuz.
Tokiko Agenda 21
1992an sortu zen,
Nazio Batuek Rio de
Janeiron eginiko
Garapen
Iraunkorrari
buruzko
Konferentzian
lortutako
akordioetatik
abiatuta.
20 urte geroago,
haien presentzia
oso esanguratsua
da Gipuzkoan.

Euskadin, eta zehazki Gipuzkoan, 2000. urtean hasi zen martxan jartzen, eta orduz
geroztik hazkunde etengabea izan du, bai parte hartzen duten udalerri eta
eragileen kopuruari dagokionez, bai prozesuen sakontasunari eta heldutasunari
dagokienez. Ekintza Planen diseinuarekin hasten da ibilbidea, aurreikusitako
ekintzak urtero gauzatzen eta ebaluatzen dira, eta udalerri askok bigarren edo
hirugarren plan bat martxan jartzeko eginiko apustu irmoa Ekintza Planak finkatu
izanaren erakusgarri da.
Tokiko Agenda 21en egoera, zenbakitan, honako hau da 2013an:

82

udalerrik (88etatik) onartu dute, 2000. urteaz geroztik uneren batean,

Tokiko Agenda 21en udal ekintza plan bat.

41

udalerrik (lurraldeko 88etatik) urtero ebaluatzen dituzte beren Tokiko

Agenda 21ak. Beren profila eta tamaina direla eta, gipuzkoarren % 80 baino
gehiago biltzen dituzte.

2

eskualde-planek osatzen eta bultzatzen dute eskualde bakoitzeko udalerrien

ekintza.

8 urte daramatza Aldundiak, Tokiko Agenda 21en Behatokitik, Tokiko Agenda
21ak eta udal politika hauen ebaluazioa eta helburuetan oinarritutako
kudeaketa bultzatzen.

3

eskualde-erakundek Tokiko Agenda 21ak bultzatu dituzte udalerrien artean.

6

udalerrik bigarren belaunaldiko planak dituzte jada.

3.266 ekintza ebaluatu dira udalerri guztietan 2012an.
414

udal-eragilek parte hartu dute ekintza planen ebaluazioan.
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Gipuzkoan eskualdeko erakundeen papera TA21ean
Gipuzkoako eskualdeek, bertako administrazio egoera dela eta, eginkizun
espezifikoa izan dute Tokiko Agenda 21 bultzatu eta haren alde egiterakoan;
askotarikoa eta eskualde bakoitzaren gizarte, ekonomia eta lurralde profilaren, eta
eskualde-erakunde bakoitzaren izaeraren eta kudeaketa esparruen araberakoa.
Gipuzkoako TA21en Behatokitik eta 8 urtez eskualdeko udalerriei eta erakundeei
eskainitako zerbitzuan oinarrituta, lehenengo ekintza planak zehaztu ondoren,
Agenda 21en eginkizuna eta ikuspegia aztertu ahal izan da Gipuzkoako eskualde
hauetan:
Debegesak, Goiekik
eta Tolosaldea
Garatzenek lan
handia egin dute
Gipuzkoan Agenda
21 bultzatzen.

DEBABARRENA
Debabarreneko Udaltalde 21 sortu baino hiru urte lehenago (proiektu horretan
zehaztu ziren eskualdeko udalerrietako lehenengo Tokiko Agenda 21ak),
Debegesak Agenda 21 saila sortu zuen 2000. urtean.
2004an, eskualdeko udalerriek eta Debegesak lehenengo Ekintza Plana onartu
zuten, eta Udalsarea 21ean sartu ziren.
2006tik aurrera, udalerri batzuk eta zehazki Debegesa, bere eskualdeko
planarekin, beren ekintza planak kudeatzen hasi ziren Aldundiaren
ebaluazioaren euskarri zerbitzuaren laguntzarekin.
2007an, Debegesak Ekintza Planak bultzatzeko eta biziberritzeko ekimen bat
sustatu zuen geldien ikusten ziren eskualdeko sei udalerrietan: Eibar, Deba,
Elgoibar, Ermua, Mallabia eta Mutriku. Iraunkortasuneko udal batzordeak sortu
eta dinamizatzea zen ekimenaren xedea, eta Udalsarea 21 Saria jaso zuen
eredugarri izateagatik.
Gaur egun, 9 udalerrietatik 2k bakarrik, Debak eta Elgoibarrek, finkatu dute
Tokiko Agenda 21en urteko kudeaketa. Beste bi udalerrik une zehatzetan
ebaluatu dituzte beren planak; Eibarrek eta duela gutxi Ermuak, Udalsarea
21ek TA21en ebaluazioa eta segimendua egiteko antolatutako programan parte
hartu dute lehen aldiz.
Bestalde, Debegesak bere eskualdeko plana berrikusi du 2012-2013an, prozesu
estrategiko batean eta eskualdeko eragile sozioekonomikoen partehartzearekin. Debabarreneko eskualdeko Agenda 21 Gipuzkoan eta Euskadin
sendotuen daudenetako bat da, eta, bigarren etapan, plana eskualdeko
estrategiarekin lerrokatu da, plan estrategiko bakar bati bide emanez:
“Debabarreneko iraunkortasunerako ekintza plana 2012-2020”.
Debegesak eskualdeko udalerrietako Tokiko Agenda 21en eragile gisa jarduten du.
Hasieratik ekintza planen definizioan eta formulazioan parte hartzeaz gain,
horietan jasotako ekintzak martxan jartzeko aholkularitza lanak eta laguntza
teknikoa eskaintzen ditu.
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TOLOSALDEA
Tolosaldeko udalerriek beren lehenengo TA21ak 5 Udaltalde 21en bidez sortu
zituzten. Horietako bat landa udalerrietan TA21ari ematen zaion ikuspegira
zuzendutako udaltalde espezifiko bat izan zen.
2009an eskualdeko udalerri askok zuten dimentsioa eta udal egitura tarteko,
eta Aldundiak babestutako eta Tolosaldea Garatzenek eta Tolomendik
bultzatutako prozesu baten ondoren, TGIUZ eraiki zen; Euskadin sortutako
lehenengo Bulego 21etako bat. Gaur egun, TGIUZi atxikita daude honako
udalerri hauek: Abaltzisketa, Alkiza, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Berastegi,
Berrobi, Elduain, Ikaztegieta, Irura eta Villabona.
Pixkanaka, Tolosaldeko zenbait udalerri ebaluatzen laguntzeko zerbitzuan
parte hartzen hasi ziren, eta horrek udalerri hauek ebaluatzeko baliabide
espezifikoak sortu beharra ekarri zuen, izan ere, udalerri hauek berezitasun
bat dute: eskualdeko erakundeetatik (Tolomendi, Tolosaldeko Mankomunitatea
eta Tolosaldea Garatzen) gauzatzen diren ekintza komunak dituzte. Era
berean, plan hauek gauzatzen eta ebaluatzen parte hartzen duten eskualdeko
eragile guztiei ikuspegi bateratu bat ematen dieten eskualde mailako emaitzak
azaltzeko beharra ere ekarri du horrek.
2012-2013an, eskualdeko zenbait udalerri (gutxienez, Aduna, Alkiza, Irura eta
Orexa) beren ekintza planak berrikusten ari dira, bigarren belaunaldiko planak
onartzeko. Lizartza, bestalde, bere lehenengo Tokiko Agenda 21 prestatzen ari
da.

GOIERRI
2003 eta 2004 artean, Udaltalde 21 Goierri garatu zen, eta hortik 18 udal
ekintza plan zehaztu ziren, baita eskualdeko ekintza plana ere, Goiekik
zuzenduta.
Planak onartu ondoren, udalerri guztiak, Ataun izan ezik, Udalsarea 21ean
sartu ziren, eta udalerri batzuk pixkanaka beren ekintza planak kudeatzen hasi
ziren, Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatutako TA21eko Behatokiak eskainitako
laguntzarekin.
Goierri da eskualde-plana duen eskualde gutxietako beste bat. 2013an hasi da
berrikuspenarekin, lehenengo ekintza plana amaitutzat emanda.
Toki mailan, nabarmentzekoa da 18 udalerrietatik 3k bakarrik finkatu dutela
beren Tokiko Agenda 21en urteko kudeaketa: Aramak, Beasainek eta Ordiziak.
Horien artean, Ordiziak 2010ean onartu zuen bere bigarren ekintza plana.
Itsasondo bere ekintza plana berrikusten ari da egun. Beste bi udalerrik,
Idiazabalek eta Ormaiztegik, beren Tokiko Agenda 21ak ebaluatu dituzte
urteren batean, baina ez dute prozesua finkatu. Eta azkenik, hiru udalerrik,
Segurak, Zegamak eta Zerainek, hain zuzen, 2013an ebaluatu dituzte lehen
aldiz beren ekintza planak, eta azken 8 urteetan gauzatutako ekintzei buruzko
informazioa bildu dute beren dimentsioko udalerrientzat bereziki garrantzitsua
izan den ekitaldi batean.
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Gipuzkoan Tokiko Agenda 21aren lorpenak
Tokiko Agenda 21aren prozesuek honako lorpen nagusi hauek ekarri dituzte
Gipuzkoan:

Tokiko Agenda
21ak asko lagundu
du toki
erakundeetan
helburuetan
oinarritutako
kudeaketa egin,
ebaluatu eta
kontuak emateko
kultura bat
sustatzen.

Epe ertaineko plangintza tresna bat integratzea; zeharkakoa eta, kasu
batzuetan, estrategikoa. Gehien heldutako prozesuetan, baita TA21arekin oso
lerrokatutako plan sektorialak (klima aldaketari, energiari eta mugikortasunari
buruzkoak, adibidez) integratzeko plataforma bat ere.
Helburuetan oinarritutako kudeaketa eta administrazioaren modernizazioa
bultzatzea.
Urteko kudeaketa tresna bat sartzea: praktikoa, operatiboa eta ekintzara
bideratua.
Ekintza Planak diseinatzean, gizarte, ekonomia eta ingurumen esparruak
barne hartzea.
Agenda 21eko edo ingurumeneko zinegotzigoak eta Tokiko Agenda 21aren
arduradun irudia sortzea eta sendotzea.
Lankidetzazko lan kultura bat sendotzea planean parte hartzen duten
udalerriko eragile desberdinen artean.
Udalerrien artean sare lana garatzea Gipuzkoa mailan eta EAE mailan
partekatzen diren zerbitzuen bidez.
Gauzatutako ekintzaren eta lortutako emaitzen urteko ebaluazioa sartzea,
gardentasunaren eta kontuak ematearen alde eginez.
Prozesuen fase desberdinetan komunikazioa eta herritarren parte-hartzea
bultzatzea eta horren aldeko apustua egitea.

Egungo testuinguruan Tokiko Agenda 21 eta iraunkortasun
politiken ebaluazioa
Egungo egoera izugarri baldintzatzen du krisi ekonomikoak. Krisi honek zalantzan
jarri du mendebaldeko herrialdeetan nagusi den ekoizpen eta kontsumo eredua,
ingurumen eta energia krisi bat ere berekin dakarrena.
Testuinguru honek eta horren gizarte ondorio larriek balio berrietan oinarritutako
alternatibak eraikitzeko beharra ekarri dute, eta gobernantza politikoa eta sistema
demokratikoen kalitatea onera ekartzearen garrantzia nabarmendu dute.
Horrenbestez, iraunkortasunaren kulturak eta, bereziki, Tokiko Agenda 21ak, tresna
zehatz gisa, aurrean ditugun erronkei erantzuteko aukera bikain bat eskaintzen die
udalerri eta eskualdeei. Hau agerikoa da Tokiko Agenda 21ak ibilbide luzea egin
duen kasuetan eta haren kudeaketa finkatua dagoen kasuetan.
Horrela, TA21ak gauzatu beharreko ekintza planifikatzeko eta behar berrien
aurrean jarduteko lehentasunak ezarri eta berrikusteko aukera ematen du. TA21
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ezartzerakoan, sailen arteko lantaldeak antolatu dira udaletan, eta erantzun
koordinatuak emateko gaitasuna indartu da.
Foru eskalan, euskarri zerbitzu komunak sortu dira, sarean lan egiteko lankidetza
kultura bat sortu da, eta hori bereziki garrantzitsua da orain, hain zuzen, zerbitzu
publikoek, eraikitako sinergietan oinarrituta, eraginkortasun handiagoa behar
dutenean.
Tokiko Agenda 21 esparru aitzindaria izan da parte-hartze foroen bidez kudeaketa
publikoan herritarren erantzukidetasuna eta parte-hartzea bultzatzeari dagokionez.
Bestalde, Ekintza Planen ezarpenaren urteko ebaluazioa, Gipuzkoako udalerri
askotan finkatua dagoena, gobernantza egokiaren adibide paradigmatiko bat da.
Hartutako konpromisoen betetze mailaren urteko azterketa egiteak eta emaitzen
berri emateak herritarren aurrean gardentasunez jokatu eta kontuak ematea dakar.
Tokiko Agenda 21, lan esparru eta tresna eraginkor gisa, oso erabilgarria izan
daiteke gaur egun aurrean dugun hainbat erronkari erantzuteko. Hala uste dute
bigarren eta hirugarren planak onartuz beren Ekintza Planak eguneratzen ari diren
udalerri askok eta plan horiek gauzatzearen aldeko apustu irmoa egiten dutenek,
azken urteetan bizi izandakoa eta ikasitakoa oso baliagarri den jakitun.
Helburu hauekin, balio berezia hartzen dute udalerri eta eskualdeei laguntza eta
erantzun bateratu bat emateko gaitasuna areagotzeko lankidetza eta elkarrekiko
ikaskuntza gune bat ematen dieten euskarri zerbitzuek.

Tokiko Agenda 21aren posizionamendua Gipuzkoako udal
politiketan
Alkateek beren udalerrietan martxan jarritako Tokiko Agenda 21ari buruz
zenbat dakiten jakite aldera, 2012ko ebaluazio zerbitzuan berariazko inkesta bat
egin da. Horren bidez, Tokiko Agenda 21ari udal politiken multzoan zer
posizionamendu ematen dioten eta politika publikoen ebaluazioari zer
lehentasun ematen dioten ikusi nahi da.
Bidalitako 88 inkestetatik 22 jaso dira, eta horien % 36 bakarrik dagozkie ebaluazio
zerbitzuan parte hartzen duten edo inoiz bertan parte hartu duten udalei. Aldiz,
jasotako inkesta gehienak inoiz zerbitzu honetan parte hartu ez dutenenak dira.
Jasotako erantzunak aztertu ondoren, ondorio nagusi hauek atera dira:
% 50ek TA21 Plana ongi ezagutzen dutela edo haren segimenduan aktiboki
parte hartzen duela baieztatu dute. % 45ek esan dute TA21 Plana ez dutela
ezagutzen edo soilik filosofia eta ildo estrategikoak ezagutzen dituztela.
% 47k adierazi dute TA21 kontuan hartu dela Gobernu Programa
prestatzerakoan, eta soilik % 5ek esan dute beren programa ez datorrela bat
TA21 Planarekin.
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% 64k plan estrategiko bat du edo edukitzea aurreikusten du, eta horietatik
% 46k ez dute TA21etatik bereizten. Aldiz, % 38ren ustez, plan estrategikoak
etorkizuneko ikuspegia ematen die, eta TA21 Planak proiektuei heltzerakoan
ingurumena kontuan hartzea ziurtatzen die.
Kudeaketa esparru desberdinek Ekintza Planean duten presentziari dagokionez,
lehentasun bera ematen zaie gizarte eta ingurumen alderdiei. Ekonomiari
eta lurraldeari dagozkien esparruak ez dira hain lehentasunezkotzat hartzen.
% 62k garrantzi handia ematen diote politika publikoen ebaluazioari, nahiz
eta ez daukaten aurreikusita inolako ebaluazio tresnarik; berez, jasotako
adierazpen batzuek “ebaluazio” kontzeptua ez dela erabat garbi gelditzen
erakusten dute.
% 50en ustez, TA21 osotasunean garatzeko oztopoetako bat modu
planifikatuan lan egiteko zailtasuna da, eta % 25ek onartu dute ez dituztela
TA21en potentzialtasunak ezagutzen. Eginiko adierazpenek erakusten dute
zailtasun ekonomikoak daudela, eta ez direla ezagutzen TA21aren
potentzialtasunak eta hura kudeatzeko eredua.
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2. TOKIKO IRAUNKORTASUNERAKO
POLITIKA PUBLIKOEN EBALUAZIOA
Gipuzkoako Tokiko Agenda 21eko Behatokia: tokiko
iraunkortasun politikak eta helburuen lorpenak ebaluatuz
Gipuzkoako Tokiko Agenda 21eko Behatokia 2005. urtean jaio zen Gipuzkoan
iraunkortasunak eta Tokiko Agenda 21ek zituzten egoera eta joerak ebaluatzeko
eta jarraipena egiteko, prozesuen garapen osoari laguntzeko eta informazio hori
administrazioetara eta gizartera helarazten laguntzeko

Gipuzkoako Tokiko
Agenda 21eko
Behatokiak jadanik
8 urteko ibilbidea
dauka.

Behatokiak
iraunkortasunerako
udal politiken
ebaluazioa sustatu
eta laguntzen du

Sortu zenetik, Behatokiak Udalsarea 21eko Gipuzkoako udalei lagundu egin die
Tokiko Agenda 21eko markoaren barruan aurrera eraman dituzten iraunkortasun
politiken gauzatze-mailaren urteko ebaluazioan. Horretarako, Udalsarea 21eko
udal guztientzat metodologia bera erabili da, eta guztietan Udalsarea 21ek kideen
zerbitzura jartzen duen Mugi 21 lanabes informatikoa erabili da. Ebaluazio honetan
udaletako ehunka teknikarik hartu dute parte, eta horrek Tokiko Agenda 21eko
zeharkako inplikazioari mesedea egiten dio, planen gauzatzearen kalitatea
dinamizatuz eta hobetuz. Orobat, helburuen araberako kudeaketa publikoa eta
emaitzen ebaluazioa oinarri dituen kulturaren alde egiten da.
Ekintza horiek Behatokiak berak kudeatzen dituen zenbait laguntza zerbitzu
dakartzate: besteak beste, planetako ekintzen finantzazioa, planen berrikuspena
egiteko laguntza ekonomikoa, planak bere amaierara iritsi ondoren eta laguntza
teknikoa. Zerbitzu horiek Foru Aldundietako departamentuek udalei eskaintzen
dizkieten baliabide tekniko eta ekonomikoekin osatzen dira. Baliabide horiek
iraunkortasunerako tokiko politiken oinarrizko diren eremuetara iristen dira:
hondakinen kudeaketa, energia, ura, mugikortasuna, bioaniztasuna, hirigintza
planeamendua, gizarte zerbitzuak, parte-hartzea edo berdintasuna.
Behatokiaren esparruan, aurrenak izan gara estatu osoan urtean burututako Tokiko
Agenda 21aren Ekintza Planak ebaluatzeko laguntza Zerbitzua martxan jartzen.
Izatez, udalen artean jarraipen sistematizatu eta homogeneoa egiteko
baliabideren bat eskuratu nahian, tokiko iraunkortasun politiken garapen maila
jakiteko.

Tokiko Agenda 21aren Behatokia– Gipuzkoako Foru Aldundia
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Tokiko esparruko helburu eta onurak

Planen ebaluazioek
eskaintzen duten
ezaguera zehatzak
beharrezko
ezaguera errazten
dio Diputazioari
udalen beharren
gainean eta dauden
euskarri-lerroen
egokitasunaren
gainean.

Planaren ekintza bakoitzean burutu diren jarduerak xehetasunez ezagutzea da Ekintza
Planaren gauzatzea ebaluatzeko prozesuaren helburu nagusia. Ebaluazio horrek
zenbakiz adieraziko du Plana onartu zenetik udalerri bakoitzean urtez urte planak izan
duen ezarpen-maila.
Tokiko esparruari dagokionez, honako hauek dira Ekintza Planaren helburu bereziak:
o Ekintza Planak udalerri bakoitzean duen ezarpen-maila globalki ebaluatzea
aldizka-aldizka eta urte bat bestearekin alderatzeko moduan, baita beste udalekin
alderatzeko moduan ere.
o Ebaluazio horretan oinarrituz, Ekintza Planaren ezarpenaren ahuleziak eta
indargune nagusiak identifikatzea, betiere kontuan izanik ekintzen tipologia,
gaiak, egileak eta bestelako aldagaiak. Horrek guztiak Planaren gauzatzea
optimizatzeko aukera eman behar du.
o Ekintza Planaren edukiak urtean behin edo urte anitzeko aldian behin eguneratzea
edo aldatzea, betiere egindako ebaluazioan oinarrituta eta irizpide teknikoak
kontuan hartuta.
o

Plan hauen
kudeaketarako
ardatz gisa TA21eko
Ekintza Planen
urteko ebaluazioa
erabiltzen da eta
kontuak emateko
balio du baita
Udaletako berezko
ekintzen
hobekuntzarako
ere.

Planaren edukia xehetasunik handienaz ikuskatzea, bere ezarpena oztopa
dezaketen zehaztasun gabeziak antzeman eta garaiz zuzentzeko.

o Bere ezarpenean aurrera egiten ez duten ekintzak identifikatzea, egoera horren
zergatia baloratuz eta etorkizuneko gauzatzea erraztuko duten soluzioak
formulatuz.
o Era zehatz eta objektiboan Planaren esparruan gaur arte burututako jardueren
bilduma egitea, izan ere, beste modu batera ez dago guztiak ezagutzen direnaren
ziurtasunik.
o Udal barneko hausnarketa prozesu bat dinamizatzea, parte hartzen ari diren
eragileak, Tokiko Agenda 21eko koordinatzaileaz gain, prozesuan gehiago
inplikatzeko.
o Udal eragileek Planaren ezarpenean izan duten parte-hartzea norainokoa izan
den jakitea.
o Planaren gauzatze-mailari buruzko informazioa eskuratzea udalerriko biztanle eta
gizarte eragileei eta bereziki Planaren diseinuan eta/edo horren jarraipenean parte
hartu dutenei jakitera emateko.
o Hurrengo urterako ekintza plana programatzea, betiere prozesuan sartuta dauden
eragileek datozen urteetarako programatu dituzten jarduerak kontuan izanik.

Aldundiaren esparruko helburu eta onurak
Foru Aldundiaren esparruari dagokionez, Zerbitzuak bi aldetatik eragin nahi du. Alde
batetik, Aldundia udalen euskarri den erakunde gisa; bestetik, lurralde politiketan
eskuduntzak dituen erakunde gisa. Honakoak dira, beraz, Aldundiaren esparruko
helburu bereziak:
o Gipuzkoako udaletako ekintza planen ezarpen egoera zertan den ahal den erarik
objektibo eta sistematikoenean ezagutzea, baita plan horien garapen osoa lortzeko
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dauden zailtasun nagusienak ere. Ezagupen horiek baliagarriak izango lirateke
iraunkortasunaren arloko politika publikoak ezartzerakoan Foru Aldundiaren
laguntzak bideratu eta doitzeko.
o Gipuzkoako Foru Aldundiak (GFA) udalentzat egokitutako diru laguntzen
eragingarritasuna eta diru laguntza horiek udalerriko iraunkortasuna hobetze
bidean izan duten eragina ebaluatzea.
o Tokiko Agenda 21eko prozesuak ikuskatzen eta kudeaketa integrala burutzen
laguntzea.

Ikuspegi metodologikoa
Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planen kudeaketa aktiboa
Tokiko Agenda 21eko prozesuak 1. irudian agertzen diren faseetan garatzen dira: (I)
Martxan jartzea, (II) Diseinua (diagnostikoa eta plangintza barneratzen ditu), eta (III)
Ezarpena eta jarraipena. Azken fase hori aurreratuta dagoenean, berrikuspena
egiten da diagnostikoa eguneratuz eta plan berri bat eginez Irudi honetan bertan ikus
daitekeenez, TA21en ezarpenak bi baliabide osagarri gehitzen ditu prozesuaren
jarraipena egiteko:
o Ekintza Planaren gauzatze-maila ebaluatzea: Ekintza konpromisoen betetze maila
ebaluatzeko; hau da, Planean jasotako ekintzen ebaluazioa.
o Tokiko iraunkortasun adierazleen kalkulua: udalerriaren hobekuntza-helburuen
lorpena ebaluatzeko; hau da, Planeko iraunkortasun helburuak eta oro har
Aalborg-eko Konpromisoak ebaluatzeko.
1. irudia. Tokiko Agenda 21en prozesuaren eskema

Iturria: Euskadiko udaletan Tokiko Agenda 21-en ekintza planen urteko Programaziorako eta Ebaluaziorako gida
metodologikoa (Ihobe, 2006)

Azken urteetan ikusi denez, Tokiko Agenda 21en ezarpen eraginkorra lortzeko Plana
(urte anitzeko plangintzetan banatua) programazioaren ohiko praktikarekin eta
udalaren kudeaketaren garapenarekin (normalean urteko epeetan edo aldi
txikiagoetan banatua egon ohi da) lotu behar da. Horrela, bada, jardueren mugarriak
hurbilagoak eta ugariagoak izan behar dira, Planaren aplikazio konkretu eta
ikusgarriagoak lortzeko.
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La gestión
anual
Ekintza
Planak
del Plan de Acción
ebaluatzeko
permite evaluar
metodologia
bera yda
comunicar21eko
cada año
Udalsarea
el
grado
de
avance
udalerri
y los resultados
guztietarako,
obtenidos y
emaitzen
programar la acción
alderagarritasuna
a ejecutar
durante
eta
sendotasuna
el siguiente
año.
bermatze
aldera.

Inguruabarrak horrela, badirudi oso egokia dela Ekintza Planaren urteroko kudeaketa
ezartzea eta horrekin urtero honako alderdien lorpena baloratu eta komunikatzeko
aukera izatea: iraunkortasun helburuak (iraunkortasun adierazleak), Tokiko Agenda
21ean burutuak dauden jarduerak (Planaren gauzatzearen ebaluazioa), eta hurrengo
urtean egingo diren jarduerak ezartzea (Planaren urteroko programazioa), betiere eta
ahal bada, udalaren aurrekontuak kontuan izanik.
Ekintza Planak urtero ebaluatu eta programatzeak aukera ematen du udaleko hainbat
zerbitzu inplikatzeko (zeharkakoa), Ekintza Plana udalaren egunean eguneko
kudeaketara gehitzeko (eraginkorra) eta parte-hartze organoak sendotzeko (partehartzailea). Hiru alderdi horiek, Tokiko Agenda 21en ezarpenean funtsezkoak direnak,
izan ohi dira era honetako prozesuetan antzematen diren zailtasun nagusienak.
Ondorengo irudian ikus daiteke nola erlazionatzen eta hedatzen diren denboran zehar
hiru prozesu horiek:
2. irudia. Tokiko Agenda 21en urteko kudeaketaren zikloa

Iturria: Euskadiko udaletan Tokiko Agenda 21en ekintza planen urteko Programaziorako eta Ebaluaziorako gida
metodologikoa (Ihobe, 2006)

TA21eko Ekintza Planaren gauzatze-maila ebaluatzea eta urteko
programazioa
Ekintza Planaren gauzatzea ebaluatzeko metodologia Udalsarea 21en esparruan garatu
zen, EAEko udal guztien arteko emaitzak alderatu eta sendotu ahal izango direla
bermatzearren. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Planak ebaluatzeko Laguntza Programa
izan zen lehen ekimena, oro har, udal guztietan ezartzeko aurkeztu zena, eta horrek
metodologia optimizatzen eta sendotzen lagundu zuen. Ebaluazio prozesuak sareko
baliabide komunetan dauka oinarria, hala nola TA21eko kudeaketa integraturako MUGI
21 aplikazio informatikoa, kideak diren udal guztietan instalatuta dagoena; edota
erreferentziako metodologia gidan.
Prozesua, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. irudian grafikoki
erakusten denez, zenbait eginkizunen bidez burutzen da eta Planeko ekintzen
gauzatzean inplikatuta dauden udal zerbitzu guztien parte-hartzea eskatzen du, baita
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Tokiko Agenda 21eko koordinatzailearena eta kanpoko laguntza teknikoarena ere,
horiek baitira talde ebaluatzailea.
Prozesua honetan datza: eragile guztiek TA21eko Ekintza Plana gauzatzeko urtean
burututako jardueren informazioa xehetasunez biltzen dute; informazio hori MUGI
21ean behar bezala sartzen da; eta horren arabera, laguntza teknikoak planeko
ekintza bakoitzaren gauzatze-mailaren inguruko kanpoko ebaluazio sistematikoa egiten
du. Ondoren, emaitza haztatuak emendatuz, Planaren ezarpen-maila globala lortzen
da.

GFAko Ekintza
Planen
ebaluaziorako
laguntza zerbitzuak
asistentzia tipo
desberdinak
eskaintzen ditu
TA21en heldutasun
mailaren arabera.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Planak ebaluatzeko Zerbitzuaren esparruan bi
laguntza tipologia ezarri dira, udal prozesua koordinatzen duen pertsonaren eta
kanpoko laguntza teknikoak duen rolaren arabera. Zerbitzuan lehenbiziko aldiz parte
hartzen duten udalek ebaluazioa lehenengo aldiz egingo dutenez, Laguntza Integratua
jasoko dute. Ekintza Planaren gauzatze-maila lehendik ere ebaluatu izan dutenek,
ordea, Laguntza Sinplifikatua jasoko dute, eta horretan koordinatzaileak eginkizun
gehiago bereganatzen ditu. Eredu honekin hasieran laguntza indartuagoa bideratu nahi
da eta aldi berean, etorkizunari begira, udalen lidergo handiagoa, ahalegina eta
inplikazioa sustatu. Horrekin guztiarekin teknikoki eta ekonomikoki bideragarria den
programa egin nahi da, gaian interesatuta dauden udal guztietara hedatzeko.
3. irudia. Ekintza Planaren ezarpen maila ebaluatzeko prozesuaren faseen
oinarrizko eskema

Iturria: Euskadiko udaletan Tokiko Agenda 21eko ekintza planen urteko Programaziorako eta Ebaluaziorako gida
metodologikoa (Ihobe, 2006)
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Tokiko Agenda 21eko planen ebaluazio zerbitzua-2012

2012ko zerbitzuan
41 udalerrik eta 2
eskualdek hartu
dute parte.

Zerbitzua 2005. urtean abian jarri zenetik, parte hartzeko interesa erakutsi duten
udalen kopurua gehituz joan da era nabarmen eta etengabean. Hala, hasieran 9
udalerriren parte hartzearekin kontatu zuen zerbitzuak, eta 2012an 41 udalerri eta 2
eskualderekin.
8 urte hauetan zerbitzua eboluzionatuz eta egokituz joan da, ez bakarrik udalerrien
beharretara, baizik eta, lurralde ikuspegitik TA21ari lotutako mekanismoen analisian
edo esparru tematiko zehatzen analisian sakonduz.

Nahiz eta
zerbitzuaren
8.edizioa izan, 3
udalerrik lehen
aldiz hartu dute
parte zerbitzuan:
Segura, Zegama eta
Zerain.

Honek esan nahi du, ekintza planaren ebaluaziori TA21aren koordinaziorako barne
mekanismoen ebaluazio sinplifikatua eta Tokiko Agenda 21aren inguruko
herritarren parte-hartze prozesuak gehitzen zaizkiola. Horrekin guztiarekin TA21en
ebaluazioaren ikuspegia hainbat aldagarrietara (adibidez, zeharkakotasuna eta
lortutako parte-hartzea) zabaltzen jarraitu nahi da, eta programan parte hartzen ari
diren udalek elementu horiek aktibatzeko duten gaitasuna aztertu nahi da.

Gainera, Andoainek
laguntza integratua
izan du, bere
bigarren ekintza
planaren lehen
urtea ebaluatuz.

Zerbitzuaren ikuspegi zabalago eta malguago honek, udalerriei modu partzialean
parte hartzea baimendu die. Behar hau batez ere ekintza planaren berrikuspen
prozesuan zeuden udalerriek beraien aurreko ekintza plana ebaluatzea beharrezkotzat
jotzen ez zutelako sortu da. Beste kasu batzuetan, lehentasun politikoek ez dute
erraztu ebaluazio prozesua burutzea. Zerbitzuak eskaintzen duen parte hartze
partzialaren bidez, nahiz eta udalerriak bere ekintza plana ez ebaluatu, udalerriak
zerbitzuaren baitan egiten diren bileratara deituak dira eta horrela, ebaluatzen diren
gainontzeko elementu osagarrien ekarpena egiten diote behatokiari (koordinazio
mekanismoak, herritarren parte hartzea edo iraunkortasun energetikoaren analisia).
Edozein modutan, parte hartze hau puntuala eta aldi bakar batean izatea
kontsideratzen da, izan ere, garrantzitsua da Planaren ebaluazioa modu sistematikoan
eta urtero egitea.
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sakontzeko azterketa ere egin da, 2011an hasitakoa.
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Nahiz eta zerbitzuan modu partzialean parte hartzeko modua irekitzea positiboa izan,
azpimarratzekoa da ebaluatutako planen kopuruak beherakada bat izan duela,
2011an 42 izanik eta 2012an berriz 31.
1. irudia. Programan parte hartzen duten udalerrien kopuruaren bilakaera
Programan parte hartzen duten udalerrien kopuruaren bilakaera
50

Udalerri kopurua

9

12

25

37

27

38

42

40

43
12

30

24
20

33

11

10

9
0

2005

9

14

13

3
2006

Ebaluazio integratuak

2007

42
27

20

7

2008
2009
Programaren urtea

Ebaluazio sinplifikatuak

5
2010

4
2011

2012

Informatzailea eta behatokia

Iturria: Bertan egina

2012. urtean 3.266 ekintza ebaluatu dira eta 414 udal eragilek hartu dute parte
prozesu horietan Tokiko Agenda 21eko koordinatzaileei 2012an aurrera eramandako
ekintzen berri emanez.

Ebaluatutako
iraunkortasun
planek Gipuzkoako
biztanleriaren % 83
hartzen dute bere
gain.

2012an zerbitzua eman zaien udalerriek Lurraldeko udalerrien % 47 suposatzen dute,
zeinak Gipuzkoako biztanleen % 83 biltzen baitituzte. Ikusten denez, Zerbitzua
sendotzen ari da, eta orain arte egindakoak informazio nabarmena ematen du nola
tokiko iraunkortasun politikei buruz hala bere ezarpenaren ebaluazioari buruz.
Bestalde, tokiko eta eskualdeko eragile teknikoen inplikazio altua nabarmentzekoa
da baita ere, horiek guztiek urtean behin beren kudeaketaren emaitzak ikusten dituzte
islatuta eta ebaluatuta, eta bere burua politikoki eta sozialki onartuta.
Tokiko politika hauen sendotzean eta helburuen kudeaketan, ebaluazioan eta
kontuen ematean eta gardentasunean oinarritutako gobernantza ereduen aldeko
udal askoren apustua agerira ateratzen da. Hau erabilgarria izan daiteke egungo
ekonomikoa, gizarte eta ingurumen egoerak udalei planteatzen dieten erronkei
erantzuna emateko.

Tokiko Agenda 21aren Behatokia– Gipuzkoako Foru Aldundia

13

3. EBALUATU DIREN EKINTZA PLANAK
Ebaluatu diren Ekintza Planen ezaugarriak
2012ko ebaluaziorako laguntza Zerbitzuaren esparruan, 29 udalerrietako eta eskualde
bateko Ekintza Planak ebaluatu dira. Gainontzeko udalerriak eta eskualdeak modu
partzialean hartu dute parte, gehiengoak Ekintza Planaren berrikuspen prozesuan
egoteagatik.
Atal honetan 30 Ekintza Planen ebaluaziotik lortutako datuak aztertzen dira.
Ebaluatutako Planek honako ezaugarri nagusi hauek dituzte:
Ekintzen batez besteko kopuruak jaitsiera nabarmen bat erakusten du, 2011an
131 izanik eta 2012an aldiz 109 ekintza. Parte hartutako eragileen kopuruak ere
jaitsiera bat izan du, 16 eragiletatik 2011an 14 eragiletara 2012an.
Aztertutako planek
batez beste 109
ekintza dauzkate
eta inplikatutako 14
udal eragile.

Plan zaharrenak eta ekintza kopuru handiagoak dituztenak indarrean egotez utzi
dute eta Plan berriak onartu dira, berez egokituagoak.
Eragile parte-hartzaileen kopuruari dagokionez, ez dago alde nabarmenik 15.000
biztanletik beherako udalerrien artean. Horrek erakusten du udalerri txikiagoek
ahalegin handia egin dutela, eta agerian jartze du eskualdeko eragileek
prozesuetan parte hartu dutela.
Udalerri tamainagatik, kontsideratutako talde guztietan ekintzen batez besteko
kopurua txikitzen da.
4 udalerrik (Donostia, Legazpi, Tolosa eta Zarautz) barne hartu dute Klima
Aldaketaren Aurkako Udal Programa TA21eko ekintza planean. Honek areagotu
egiten du ekintza kopurua.
Tolosaldeako eskualdean, Tolosa ezik, ebaluatzen duten udalerri gehienak txikiak
dira. Ebaluatutako 12 ekintza planak 99 ekintza eta 14 eragile dauzkate batez
beste.
Gipuzkoako 6 udalerrik bigarren belaunaldiko planak dituzte, eta 2012an
ebaluatu dituzte: Andoain, Arrasate-Mondragon, Azpeitia, Ordizia, Tolosa eta
Zarautz. Hauek ondoren modu zehatzagoan aztertzen dira. Gainera, hamar
udalerrik eta eskualdeko plana duten Gipuzkoako bi udalerrik gutxienez,
bigarren belaunaldiko planak egiten ari ziren 2012-2013an.
Tokiko Agenda 21eko plan guztiek 3 mailatako egitura bera eta terminologia
bera jarraitzen dute, horrela elkarbanatutako baliabideak erraztuz.
Orokorrean azpimarratzeko da, hizkuntza erabilera ez sexistarekiko errespetua
ebaluatutako plan guztietan.
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2. irudia. Ekintzen batez bestekoa eta
udalerriaren tamainaren arabera. 2011-2012
2011

planetan

inplikatutako

eragileak

2012

Iturria: Bertan egina

Aldagai hauen azterketak bigarren belaunaldiko planetan zera azaltzen du:

Bigarren
belaunaldiko
planek planari
buruzko
bideragarritasunean
udalaren aldetik
ezaguera handiagoa
islatzen dute.

Bigarren belaunaldiko planentzako ezarritako irizpideek plan bideragarriagoak
eta egokiagoak egitea gomendatzen badute ere (adibidez, ekintza kopuru
gutxiagoko planak), oraindik zentzu honetan ezin dira ondoriorik atera, izan ere,
soilik bigarren belaunaldiko 6 plan aztertu dira, eta hauetatik bik Klima
Aldaketaren Aurkako Udal Programa (KAAUP) dute barneratuta
Bigarren belaunaldiko planen berezko ezaugarri bat, politiken koordinazio eta
integrazioaren heldutasun zeinua, ezaugarri sektorialeko planak integratzeko
ahalmena da, KAAUPen kasu moduan, kudeaketa eraginkorrago bat ahalbidetuz.
Hau Tolosa eta Zarautzen kasua da.
Plan hauetan parte hartzen duten eragileen kopurua ere baxuagoa da, ziurrenik
prozesua jadanik antolakuntzan sendotua dagoelako eta bigarren plan batek
ardurak egokitzea baimentzen duelako.
3. irudia. Ekintzen batez bestekoa eta planetan inplikatutako eragileak bigarren
belaunaldiko Planetan.

Iturria: Bertan egina
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4. irudia. Ekintza Planetako ekintza kopurua, udalerriaren arabera. 2012

Iturria: Bertan egina
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Ekintza planetan
eremuen arabera

planifikatutako

ekintzen

banaketa

gai-

Gai-eremuen arabera planifikatutako ekintzen banaketarekin lotuta, ondorengoa
azpimarratzen da:
Ekintza planek gaien dibertsifikazio nabarmena erakusten dute, lurralde arloko
(% 27), ingurumen arloko (% 38) eta hazten ari diren giza-ekonomia arloko (%
35) ekintzak barneratzen dituztelarik.

Planifikatutako
ekintzak lurralde
arloei (% 27),
ingurumen arloei (%
38) eta giza-ekonomi
arloei (% 35)
buruzkoak dira.

Tokiko administrazioak ekintzen planifikazio gehien egiten dituen gai-eremuak
mugikortasuna eta garraioa, hondakinak, garapen ekonomikoa, bioaniztasuna eta
ingurune naturala eta ongizatea eta gizarteratzea dira. Udalerriek kudeaketa
ahalmena duten gaiak dira baita gaur egun lehentasunezkotzat jotzen direnak
ere.
2009 eta 2012 urte arteko gai-eremuen araberako Planetako ekintzen
banaketaren konparaketak uda ekintzaren bilakaera erakusten du. Lehenik,
azpimarratzekoa da garapen ekonomikoaren arloan, lan merkatuarenean eta
elkarbizitzarenean ekintzak areagotu egin direla, herritarren behar ekonomikoei
erantzunez udalerriek izan duten inplikazio hazkorraren prozesu moduan uler
daitekeena.
Energia, mugikortasuna eta garraioa, eta orokorrean klima aldaketaren ekintzek
ere hazkundea izan dute. Hau, energia kudeaketaren alderdi desberdinen eta
ingurumenean izan dezakeen eraginaren gain jartzen den arretari zor zaio.
5. irudia. Ekintza Planetako ekintzen banaketa gai-eremuen arabera. 2012

Beste gai-eremuak: Demografia, Ingurumen arriskua, Klima aldaketa eta inpaktu globala.
Iturria: Bertan egina
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4. EKINTZA PLANEN EZARPENA –
TOKIKO AGENDA 21
Planen ezarpen globala
Planetako ekintza bakoitzaren gauzatze-maila ebaluatuz, ekintzak honela sailka
daitezke: amaituta, amaitzen, aurreratuta, hasita edo hasteko. Ebaluazio horretatik
abiatuta, planaren ezarpen-maila globala kalkulatzen da.
Ebaluatutako planak gauzatze urte desberdinetan daude. Horregatik, gauzatze urte
bereko datuak konparatzen dira udalerri desberdinetan. Hala ere, plan desberdinen
onarpen urteen, ekintzen zehaztasunaren eta edukien arteko desberdintasunak direla
eta, plana gauzatzeko egin beharreko ahalegina oso desberdina izan daiteke.
Horregatik, udalerri arteko ezarpen mailari buruzko konparaketak orientagarriak
bakarrik dira, eta zuhurtziaz hartu behar da informazio hori.
Atal honetan 30 Ekintza Planen ebaluazioan lortutako datuak aztertu dira.
2012ko Planen ezarpen globalaren azterketaren emaitza nagusiak honako hauek dira:
Gipuzkoan TA21eko Ekintza Planak gauzatzeko batez besteko epea 6 urtekoa da
(2012). Une horretan, batez besteko ezarpen maila % 54,3koa da. Balio hau
% 70,5ean ezarritako helburutik behera dago.
Aurreko urteekin alderatuta, planen gauzatzea moteldu egin dela ikus daiteke.
Moteltze horren arrazoiak honako hauek izan daitezke: plan zaharragoak
agortzea, oztopo teknikoak edo lidergo politikoari loturikoak eta egungo egoera
ekonomikoak eraginda inbertsioak murriztea.
Krisi ekonomikoaren testuinguru honetan, hain zuzen, Ekintza Planen gauzatze
erritmoaren moteltzea neurritsua izan dela esan daiteke.

Hiru udalerri
(Amezketa, Andoain
eta Donostia)
ezarritako
helburutik gorako
erritmoan ari dira
beren planak
ezartzen.

Barnean ere planen gauzatze mailan eragina duten askotariko egoerak identifika
daitezke. Udalerri batzuek Tokiko Agenda 21aren aldeko apustu argia erakusten
dute, honako hauen bidez: arduradun irudia finkatzea, agendak kudeatzeko
zeregin desberdinei lehentasun politikoa ematea eta lortutako emaitzetan
islatzen diren inplikazioa eta bultzada teknikoa.
Udalerrietako hiru (Amezketa, Andoain eta Donostia) ezarritako helburutik
gorako erritmoan ari dira beren planak ezartzen.
Bederatzi udalerri gauzatze urtearen arabera lortu beharreko ezarpen helburua
baino % 20 beherago daude (ikusi 9. irudia).
Horien artean daude Azkoitia, Urretxu eta Beasain, plan zaharkituak dituztenak,
eta Alkiza, Azpeitia, Hernani eta Irun, 2012an edo 2013an beren Ekintza Planak
berrikusten hasi direnak.
Seguran, Zegaman eta Zerainen ere baxua da gauzatze maila. Hala ere, hiru
udalerri hauek Ekintza Planaren 8 urteren atzeraeraginezko ebaluazioa egin dute
2012an. Metodologiari dagokionez, honek eragin negatiboa du lortutako emaitzen
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zehaztasunean, eta, beraz, benetako gauzatze maila handiagoa eta batez
bestekotik hurbilagokoa izan daitekeela uste da.
Nabarmentzekoa da kasu honetan ere udalerrien arteko konparazioak
orientagarriak direla, izan ere, Ekintza Planak urte desberdinetan onartu dira
(2002 eta 2012 artean), testuinguru ekonomiko desberdinetan, eta ezagutza eta
esperientzia maila desberdinarekin.

6. irudia. Planen batez besteko gauzatze-mailaren bilakaera helburuarekiko. 2012
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Iturria: Bertan egina

7. irudia. Udalerrietako planen ezarpen-mailaren egokitzapena. 2012

Iturria: Bertan egina
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8. irudia. Ezarpen-maila udalerrien eta
belaunaldiko planen helburuarekiko. 2012

gauzatze

urteen

arabera,

lehen

Iturria: Bertan egina

Bigarren belaunaldiko Planen ezarpena
Bigarren
belaunaldiko
planek erakusten
dute udalek hobeto
ezagutzen dutela
planen
bideragarritasuna.
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Bigarren belaunaldiko planak dituzten udalerriek ere askotariko egoerak dituzte,
oro har, beren gauzatze-maila ebaluatutako udalerri guztien gorakoa den arren.
Ekintza zehatzagoak eta bideragarriagoak jasotzen dituzte beren ekintzetan,
udalerrien esperientzia handiagoan oinarrituta prestatu baitituzte.
Andoainen, Arrasaten, Tolosan eta Zarautzen, Ekintza Planaren gauzatze
erritmoa batez bestekotik gorakoa da, bai ebaluatutako azken urteari
dagokionez bai plan osoari dagokionez. Azpeitian moteltze bat nabari da,
Planaren bitarteko berrikuspen prozesuarekin bat etorriz, eta Ordizia da
atzeratuen dagoen udalerria.

Ekintza Planen ebaluaziorako laguntza zerbitzua – Emaitzen txostena – 2013ko uztaila

9. irudia. Ezarpen-maila udalerrien eta gauzatze urteen arabera, bigarren
belaunaldiko planen helburuarekiko. 2012

Iturria: Bertan egina

Planen ezarpena azken urtean
2012an, batez besteko ezarpen-maila % 7,5 hazi da. Beraz, 2011ko batez besteko
erritmoa (% 6,7) baino puntu bat gehiago, eta gehiago hurbildu da urteko
% 10,5eko helburuzko ezarpen mailara.
Bost udalerrik
beren planen
ezarpen-maila
helburutzat jarri
hainbat edo
gehiago haztea
lortu dute 2012an.

Ebaluazioan parte hartu duten Tolosaldeko 12 udalerrietan, batezbestekoa
lurralde osoko batezbestekoaren antzekoa da; batez besteko ezarpen-maila % 7,6
hazi da.
Azken urteetan 5 udalerrik bakarrik lortu dute beren planen ezarpen-maila
helburuzko baliora iristea edo helburuzko balioa gainditzea: Andoain, Baliarrain,
Tolosa, Arama eta Zarautz. Kasu batzuetan, emaitza on hauek udalerrien
konpromiso politikoaren edota konpromiso teknikoari zor zaizkio. Beste kasu
batzuetan, berriz, emaitza on horiek planaren ebaluazioan zehar datu bilketaren
kalitatea hobetzeari lotuta daude.
Beste muturrean, beren baliotasunaren amaierara iristen ari diren eta berrikusi
beharrean dauden planak dituzten udalerri batzuk (Azkoitia, Zegama,
Ikaztegieta, Oñati, Beasain eta Larraul, adibidez) eta jada beren planak
berrikuste prozesuan dauzkaten batzuk daude (Alkiza, Hernani eta Goierri,
adibidez).
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10. irudia. Ekintza Planen ezarpen-mailaren hazkundea 2012an

Iturria: Bertan egina
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Ekintzen gauzatze egoera
Planaren ezarpen-maila globala aztertzearekin batera, ekintzen gauzatze egoera
zehatza ere ebaluatu behar da. Metodologian ezarritako 5 kategorietan sailkatzen dira:
amaituta, amaitzen, aurreratuta, hasita edo hasteko.
Honako alderdi hauek nabarmentzen dira:
Planek, batez beste, 6 gauzatze urte dituzte, eta ekintzen % 84 (2.751)
gutxienez jada hasita daude 2012an, eta ekintzen % 16 bakarrik daude hasteko.
Agenda 21etan
planifikatutako
2.751 ekintza
(guztizkoen % 84)
martxan daude
2012an.

Aurreko urtearekin alderatuta, amaitzen ari diren ekintzen portzentajea (% 19
2011n) eta amaitutakoena (% 13 2011n) hazi egin direla ikus daiteke. Aldiz,
hasteko dauden ekintzen portzentajea murriztu egin da (% 17 2011n). Plan
gehienak heldutasunera iritsi direla ikusten da, gauzatze urteen batez besteko
handiagoarekin.
Nabarmentzekoa da, bereziki, guztira 1.230 ekintza eginda daudela (amaitzen
edota amaituta), eta horietatik 468 Tolosaldean ebaluatutako 12 udalerrietan
egin dira.

11. irudia. Ekintzen gauzatze-egoera. 2012

Ekintzak guztira:
3.266

Iturria: Bertan egina
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Tokiko Ekintza Planetako ekintzen gauzatze egoera, udalerrien
arabera
Ebaluatutako udalerriek beren ekintzen gauzatze mailen sakabanatze nabarmena
agertzen dute Ekintza Planaren ezarpen urtearen eta gauzatze erritmoaren
arabera.
Bitarteko gauzatze egoeretan sailkatutako ekintzak dira gehienak: hasita eta
aurreratuta daudenak. Hau da, baliabide ekonomiko eta teknikoak jarri dira
martxan dauden ekintza horietarako.

12. irudia. Ekintzen gauzatze egoera ebaluatutako udalerrietan. 2012. 6 ezarpenurte baino gehiagoko Planak.
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Iturria: Bertan egina
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13. irudia. Ekintzen gauzatze egoera ebaluatutako udalerrietan. 2012. 5 eta 6
ezarpen-urte arteko Planak.
Baliarrain

Donostiako plana da
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ekintzen % 50 baino
gehiago eginak ditu
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gutxi falta zaizkio
martxan jartzeko.
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14. irudia. Ekintzen gauzatze egoera ebaluatutako udalerrietan. 2012. Bigarren
belaunaldiko Planak (4 ezarpen-urte baino gutxiago).
Andoainek,
ezarpen-urte
bakarrarekin, 8
urtera
aurreikusitako plan
batean, ekintzen
% 31 bakarrik
dauzka hasteko.
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Ezartze maila gai-eremuen arabera
Ekintza Planek gai-eremu desberdinei buruzko ekintzak barneratzen dituzte, lurralde
arloei, ingurumen arloei eta giza-ekonomia arloei buruzkoak. Gai desberdinei buruzko
ezartze mailaren azterketak, udalerriek eta eskualdeek arreta eta baliabide gehien
jartzen dituzten gaiei buruzko informazioa ematen du. Udal administrazioak
eskumenak direla eta kudeaketa ahalmen handiagoa duten gaiak dira, baita udalaz
gaindiko administrazioek laguntza ekonomiko eta teknikoei esker sustatutako gaiak eta
herritarren eskariei erantzuten dieten gaiak ere.
2012an ekintzen gauzatze maila handiena izan duten gaiak mugikortasuna eta
garraioa, hondakinak, garapen ekonomikoa eta ongizate eta gizarteratzea izan
dira.
Ingurumen kalitateari (ingurumen arriskua, lurzoruak, atmosfera eta akustika)
buruzko gaiak gauzatze maila baxuena erakusten dutenak dira.

Garapen ekonomiko,
energia, hondakinak
eta parte-hartze
ekintzen gauzatze
maila handitu da,
eta aldiz,
administrazioaren,
enpresen eta
herritarren
sentsibilizazioa eta
ingurumen
irizpideen ekintzen
gauzatze maila
txikitu.

2009. urtearekin alderatuz, garapen ekonomikoari buruzko ekintzen gauzatzea
handitu dela nabarmentzen da. Tokiko Agenda 21etik, udalak saiatzen dira krisi
ekonomikoaren testuinguruak azentuatutako jarduera ekonomikoko sorreraren eta
enpleguaren behar hazkor batzuei erantzutera.
Bestalde, foru mailan lehentasunezkotzat hartzen diren eremuetako ekintzak
ere areagotu dira eta administrazio honek sustatzen ditu diru laguntzen bidez.
Zehazki energia, mugikortasuna eta garraioa, hondakinak eta komunikazio eta
herritarren parte-hartze eremuak dira.
2009. urtearekin alderatuz, administrazioaren, enpresen eta herritarren
ingurumen irizpideekin zer ikusia duten eremuak gehien moteldu direnak dira,
hau da, administrazio publikoaren eta jarduera ekonomikoen ingurumen
kudeaketa eta sentsibilizazio eta kontsumo iraunkorra. Ziurrenik, krisi
ekonomikoaren testuinguruan eremu hauek ez dira hain lehentasunezkotzat
hartzen, baina, iraunkortasunari buruzko sektore desberdinen kontzientziazioak
elementu gakoak ditu gizarte eredu iraunkorrago bateranzko bidean.
Ura eta kultura bezalako beste eremuek era gauzatze mailan jaitsiera bat izan
dute.
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15. irudia. Ekintzen gauzatze maila gai-eremuen arabera. 2012
Mugikortasuna eta garraioa

238

Hondakinak

186

Garapen ekonomikoa

168

Ongizatea eta gizarteratzea

141

Lurraldea eta antolamendua

117

Bioaniztasuna eta ingurumen naturala

116

Energia

113

Ura

102

Komunikazioa eta herritarren parte-…

98

Udal administrazioaren ingurumen…

73

Kultura

67

Sentsibilizazioa eta kontsumo iraunkorra

63

Ekonomia-jardueren ingurumen…

40

Euskara

36

Berdintasuna

32

Osasuna

29

Lan merkatua

29

Bizikidetza

24

Etxebizitza

24

Akustika

16

Atmosfera

16

Lurzoruak

15

Klima aldaketa eta inpaktu orokorra

11

Ingurumen-arriskua

11
0

50

100

150

200

250

Gauzatutako ekintzen kopurua

Iturria: Bertan egina

Gai-eremuen arabera planifikatutako ekintzen kopuruaren araberako ezartze mailaren
azterketak ondorengo ondorioak ditu:
2012an, ezartze maila handiena izan zuten gai-eremuak euskara (% 62), ongizate
eta gizarteratzea (% 61), hondakinak (% 58) eta osasuna (%58) izan ziren.
Bestalde, gauzatze maila txikiena izan zuten gai-eremuak klima aldaketa eta
inpaktu globala (%34), akustika (% 38), etxebizitza (% 40) eta ingurumen arriskua
(% 40) izan ziren. Esatekoa da, klima aldaketa gaiaren barruan ezaugarri
orokorreko ekintzak aurkitzen direla, eta honekin erlazionatutako hainbat ekintza
beste gai-eremuen barruan sartzen direla, hala nola, energia eta mugikortasun
eta garraioaren barruan.
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27

16. irudia. Ekintza Planaren ezartze maila gai-eremuen arabera. 2012

Iturria: Bertan egina
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5. ENERGIA ARLOKO TOKIKO EKINTZA
Bigarren urtez segidan, iraunkortasuneko udal politiken ebaluazioaren eta
segimenduaren esparrua baliatu da energiaren esparruko azterketa zabaltzeko. Esparru
honek lehentasunezkoa izaten jarraitzen du, eta are garrantzi handiagoa hartzen du
arrazionalizazio eta gastu publikoaren murrizketa testuinguruan.

Energia arloko
ekintza esparrua
lehentasunezko
esparru bat da,
GFAk hainbat
elementuren bidez
bultzatzen duena.
Horregatik, TA21eko
planen azterketa
zehatza egin da
2011ko eta 2012ko
ebaluazioen
esparruan.

Azterketa honen helburua GFAk udalerriei laguntzeko politikak eraginkortasunez
planteatu eta bideratzea bereziki ezinbestekoa duten esparru tematikoen erradiografia
zehatz bat lortzea da. Gipuzkoako energia Foru Plana prestatzeko garai berean egin
da. Maila bikoitzeko azterketa honek TA21aren Behatokiak bere politikak udalerrien
errealitatera orientatzeko eta egokitzeko dituen potentzialtasunak erakusten ditu.
GFAk Tokiko Agenda 21en Ekintza Planak bultzatzeko udalen eskura jartzen duen
laguntza lerroak, besteak beste, energia esparrua barne hartzen du. 2012an esparru
honetako guztira zazpi jarduketa lagundu dira diruz; foru erakundeak laguntza
hauetara bideratzen duen guztizko aurrekontuaren % 22. 2011rekin alderatuta, gutxitu
egin dira diruz lagundutako proiektuak eta esparru honetara bideratutako aurrekontua.
Horrek ez du esan nahi energiaren esparruak GFArentzat lehentasunezkoa izateari utzi
dionik, baizik eta finantziazioa jaso dezaketen esparruen multzoa handitu egin dela
eta, aldi berean, udalerriei energia arloan laguntzeko bide berriak bilatzen ari direla.
Bestalde, 2010. urte amaieratik, Gipuzkoako udalerri batzuk Energia Iraunkorrerako
Ekintza Planak (EIEP) idazten hasi dira. Horrela, pixkanaka energia indartzen ari da
tokiko agenda politikoaren baitan.

Gipuzkoako EIEPak
Egindakoak

Donostia-San Sebastián, Oñati, Irun, Tolosa eta Amezketa

Egiten

Usurbil, Hondarribi eta Errenteria

Halaber, 2012an zehar, Gipuzkoako beste udalerri batzuek bat egin dute “Alkateen
itunerantz zuzenduz” ekimenarekin, 2020. urtera begira udal plangintza energetiko
sektorial bat izateko. Plangintza hau ederki lerrokatua dago Tokiko Agenda 21eko
Ekintza Planen bidez ezartzen den eta iraunkortasunera zuzenduta dagoen tokiko
ekintza esparruarekin.
Ondorioz, beharrezkotzat jo da Tokiko Ekintza Planetan energia arloko ekintzak
baliatzearen azterketari jarraipena ematea eta azterketa horretan sakontzea.
Azterketa honen haritik, foru ekintza eta bere posizionamendua bideratzeko
informazio oso erabilgarria lortzen da prozesu hauen garapenari dagokionez.
Balorazio hau egiteko, udalerriek, bigarren urtez segidan, energia arloko ekintzen
azterketa zehatz bat egin dute, baita gaur egun ekintza horiek zabaltzea baldintzatzen
duten oztopoei buruzko hausnarketa bat ere.
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Energia arloko ekintzen ezarpena
Zerbitzuan parte hartu duten 41 udalerriren eta eskualde baten energia arloko
ekintzak honako alderdi hauen arabera sailkatu dira: esparrua, sektorea, osagaia eta
tipologia.
Jarraian azaltzen dira azterketa honen emaitza nagusiak:
Parte hartu duten udalerriek 123 jarduketa egin dituzte energia esparruan
2012an: 107 (% 87) eraginkortasun energetikoari loturiko jarduketak izan dira,
eta 16 (% 13) energia berriztagarriei lotutakoak.

2012an, aztertutako
udalerri eta
eskualdeetan
eraginkortasun
energetikoari
lotutako 107
jarduketa eta
energia
berriztagarriekin
lotutako 16
jarduketa egin dira.

Jarduketa hauen guztien % 68 argiterian eta seinaleztapenean eta udal
ekipamenduetan zentratzen dira (horiek dira kontsumo energetiko handieneko bi
udal kudeaketa esparruak).
Udalek argiteria publikoaren sektorean egin dute jarduketa gehien 2012an,
aurreko urteko maila berean mantenduz. Alde batetik, aztertzeko eta
planifikatzeko tresnen garapena (auditoriak eta monitorizazio sistemak) eta,
bereziki, eraginkortasuna hobetzeko jarduketak (lanparak aldatu eta fluxuerregulatzaileak instalatzea) nabarmentzen dira.
Udal eraikin eta ekipamenduetan, jarduketa kopurua nabarmen gutxitu da
2011rekin alderatuta. Auditoriak eta kontsumoak ezagutu eta haien segimendua
egiteko kontabilitate energetikoko sistemak ezarri dira, eta egin beharreko
hobekuntzei eman zaie lehentasuna. Hobekuntza hauen artean, eraikinen
argiztapenaren eta klimatizazioaren eraginkortasuna handitzera bideratutakoak
dira gehienak.
Bizitegi eta zerbitzu sektoreetan (udalen eragin gaitasuna txikiagoa da sektore
hauetan), jarduketak sentsibilizazioan zentratu dira. Bestalde, nabarmentzekoa
da district heating edo auzoko berokuntza proiektu bat bultzatu dela.
Energia berriztagarriei loturiko jarduketak ere izugarri murriztu dira; bereziki,
2012. urte hasieran onartutako sari murrizketak asko baldintzatutako instalazio
berriei dagozkienak. 2012an, biomasa aprobetxatzeko instalazio bakarra jarri da
martxan. Jarduketak sentsibilizazioan eta plan eta azterlanen prestaketan
zentratu dira.
Zeharkako jarduketen artean, bereziki nabarmentzen dira Irunen, Tolosan,
Hondarribian eta Debabarrenean egindako energia planak eta publiko eta eragile
desberdinei zuzendutako sentsibilizazioari emandako bultzada, kontsumo
energetikoa aurrezteko hitzartutako ekintza eta erantzunkidetasuna sustatze
aldera.
Azkenik, zortzi udalerrik ez dute energia arloko jarduketarik ezarri 2012an.
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17. irudia. Energia arloko jarduerak, esparruen arabera. 2012

Iturria: Bertan egina

18. irudia. Energia arloko jarduerak, sektorearen arabera. 2012

Iturria: Bertan egina

1. taula. Eraginkortasun energetikoari loturiko jardueren tipologia.2011-2012
SEKTOREAK

2011

2012

61

25

7

3

10

6

Bonbilla eta argi eraginkorragoak berritzea

8

4

Galdara eta hozte sistema eraginkorragoak berritzea

6

3

Klimatizazioa erregulatzeko sistemak instalatzea eta hobetzea

3

1

Eraikuntzen inguratzaile termikoak hobetzea

5

1

Eraikuntza publiko berrietan edo birgaitutakoetan irizpide
bioklimatikoak, eraginkortasun energetikoa edo zero emisioko
helburua integratzea

4

2

Praktika onak eta langileen prestakuntza

3

2

Ekipamenduak
Eraikuntzetako ikuskapen energetikoak
Energia kontabilitateko, tele-gestioko eta kontsumoen segimendurako
sistemak ezartzea
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SEKTOREAK

2011

2012

Erosketa publikoan energia eraginkortasun irizpideak

0

1

Erregulazio-gailuen hobekuntza eta argiztapenaren kontrol eta
sektorizazioa

8

0

Ekipamenduen eraginkortasun energetikoa hobetzeko beste ekintza
batzuk

7

2

Argiteria

50

50

Argiteria publikoan lanpara eraginkorragoak aldatzea

27

23

Ikuskapenak, argiteria publikoaren planak eta beste azterlan batzuk

10
7

Argiteriaren energia kontabilitateko, tele-gestioko eta kontsumoen
segimendurako sistemak ezartzea

2

Argiteria publikoa erregulatzeko eta kontrolatzeko sistemak
instalatzea eta hobetzea

10

8

Eraginkortasun energetikoa hobetzeko beste ekintza batzuk
argiztapenari eta seinaleztapenari dagokienez

6

7

Udal flota

3

1

Udal zerbitzuetarako ibilgailu elektrikoak edo eraginkorrak erostea

3

1

13

8

Eraginkortasun energetikoaren inguruko sentsibilizazioa, aholkularitza
eta prestakuntza

9

2

Hirigintzako plangintzan eraginkortasun energetikoko irizpideak
integratzea

1

0

Eraikuntzen birgaitzean eraginkortasun energetiko handiko irizpideak
integratzea

1

0

Bizitegi eta zerbitzu sektorean eraginkortasun energetikoa
bultzatzeko beste ekintza batzuk

2

6

Besteak

--

23

Energia Plan bat egitea

--

5

Beste sektoreei eta herritarrei zuzendutako sentsibilizazio eta
prestakuntza

--

15

Besteak

--

3

2011

2012

26

16

Energia berriztagarrien inguruko sentsibilizazioa, aholkularitza eta
prestakuntza

7

6

Udalerrian energia berriztagarriak bultzatzeari loturiko planak eta
azterlanak

3

5

Biomasarekin berotasuna ekoizteko instalazioak

2

1

10

0

Eguzki energia termikoko instalazioak

3

0

Energia berriztagarrien sustapenarekin lotutako beste ekintzak

1

4

Bizitegiak/Zerbitzuak

Iturria: Bertan egina

2. taula. Energia berriztagarriei loturiko jardueren tipologia. 2011-2012
SEKTOREA
Energia berriztagarriak

Energia fotovoltaikoko instalazioak (teilatu fotovoltaikoen alokairu
kontratuak barne)

Iturria: Bertan egina
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Aztertutako jarduketen gutxi gorabeherako kostuak zehaztuta, 2012an
Gipuzkoako udalek energia arloko jarduketetan 1.560.000 € inguruko
inbertsioa egin zutela kalkulatzen da (% 94 eraginkortasun energetikoan eta
gainerako % 6a energia berriztagarrietan). Horrek 2011ko inbertsioak % 35
murriztea dakar.
Jarduketen % 38k kostu neurritsua edo baxua dute. Horrela, 30 jarduketa
langileen barne kostuetan oinarrituta edo Udalarentzako kosturik gabeko kanpo
finantziazio bidez gauzatu dira. Multzo hauetan sartzen dira udal zerbitzu
teknikoek eginiko jarduketak, auditoriei dagozkienak eta kanpotik finantzatutako
beste azterlan batzuk.
Energia berriztagarrien arloko inbertsioak txikiak dira: biomasa aprobetxatzeko
instalazio bakarra eta kostu txikiko sentsibilizazio eta plangintza jarduketak
biltzen dituzte.
50.000 €-tik gorako inbertsioei dagokienez, honako hauek egin dira: argi
publikoak aldatzeko bederatzi jarduketa, biomasa aprobetxatzeko instalazio bat,
klimatizazio sistema baten berrikuntza eta EIEP baten prestaketa, besteak beste.
Jarraian, 20.000 € eta 50.000 € bitarteko inbertsioak egin dira honako hauetan:
energia planak, auditoria energetikoak eta kontabilitate energetikorako sistemak,
hiru argi txiki berritzea eta ibilgailu bat erostea, besteak beste.
Aztertutako udalerri
eta eskualdeetan,
2012an
1.560.000 € inguru
inbertitu dira
eraginkortasun
energetikoko
jarduketetan eta
energia
berriztagarrietan.

19. irudia. Energia arloko jarduerak, aurrekontuaren arabera. 2012

Iturria: Bertan egina
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20. irudia. Energia arloko jarduerak, aurrekontuaren arabera. 2011-2012
2011rekin
alderatuta,
2012an, oro har,
asko murriztu da
energia arloko
jarduketetan
egindako
inbertsioa.

Iturria: Bertan egina

Energia arloko ekimen azpimarragarriak
Jarraian, udalerriek gauzatutako zenbait ekimen nabarmentzen dira, enblematikoak,
estrapolagarriak edo errazak (kosturik gabeak) direlako:
3. taula. Energia arloko ekimen azpimarragarriak. 2012
Ekimena

Udalerria

Udal
bulegoetako
eta
argiteria
publikoko
kontsumoak kontrolatzeko sistema informatiko bat
ezartzea.

Zarautz

UdalaEkipamenduak

Udaletxean biomasa galdara bat ezartzea.

Berastegi

UdalaEkipamenduak

Donostia -CO2: Familiak klimaren alde" 3.
kanpaina. 50 familiak parte hartu dute eta
kontsumoa batez beste %8,5ean jaistea lortu da.

Donostia

Bizitegiak

Udaletxeko energia eraginkortasuna hobetzea lortu
da bulegoetatik, pasilloetatik, komunetatik eta
eskaileratatik 70 bonbilla kendurik. Argiteriarako
ezarritako potentzia %44an jaistea lortu da.

Legazpi

UdalaEkipamenduak

Eraikuntza
publikoetan
igogailuak
erabiltzeko seinaleztapenak ezartzea.

Donostia

UdalaEkipamenduak

Zerain

Bizitegiak

gutxiago

Herri kaskoan DistrictHeating sistemarekin, herriko
basoetako egurra erabiliz berotze sistema
ezartzeko proiektua egin eta lehen ezarpena
egitea.
Iturria: Bertan egina
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Energia arloko ekintzak gauzatzeko zailtasunak
Energia arloko ekintzak gauzatzerakoan, udalerriek, batzuetan, ezarpen erritmoan
eragiten duten zailtasun eta oztopoak topatzen dituzte. Oztopo nagusiak identifikatze
aldera, hasteko dauden ekintzak aztertu dira.
Lortutako emaitzek informazio hau ematen dute:
2012an, 43 udalerri eta eskualdeetatik 24k energia arloan guztira 49 ekintza
dauzkate hasteko.
Ekintzak martxan jartzeko oztopo ohikoenak zailtasun ekonomikoak (% 35),
kudeaketa zailtasunak (% 14) eta zailtasun teknikoak (% 12) dira.
Egoera honetan, honako ekintza hauek egin dira, adibidez: politika energetiko
iraunkorren aldeko itun sare bat sustatu, erabilera pribaturako energia
berriztagarrien erabilera erraztu eta sustatu, eta argiteria publikoa kudeatzeko
eta modu zentralizatuan kontrolatzeko sistemak aztertu eta ezarri.
Kasuren batean, udalerriek adierazi dute oztopoak topatzen dituztela jada
hasitako ekintzetan, eta horrek ondorengo gauzatze faseetan ezarpena
geldiaraztea ekartzen duela.

21. irudia. Energia arloko ekintzak gauzatzeko zailtasunak

Energia arloko
ekintzak martxan
jartzeko oztopo
ohikoenak
ekonomikoak (% 35)
eta kudeaketari
loturikoak (% 14)
dira.

Iturria: Bertan egina
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6. TOKIKO AGENDA 21ean
HERRITARREN PARTE-HARTZEA ETA
BARNE KOORDINAZIOA
Tokiko Agenda 21ean herritarren parte-hartzea

Oro har, partehartze
mekanismoetan
emakumeen
presentzia gizonena
baino txikiagoa da.
Hala ere, udalerrien
% 27an emakumeek
presentzia
handiagoa dute.

Tokiko Agenda 21ak prozesu osoari atxikitako faktoretzat hartzen du herritarren
parte-hartzea; prestaketa fasetik hasi eta gauzatze, ebaluazio eta segimendu
faseraino. Herritarren iritzia, ezagutza eta inplikazioa lortzea eta eztabaida sustatu
eta erabakiak hartu ahal izateko informazioa gardentasunez komunikatzea da
helburua.
Horregatik, Tokiko Agenda 21eko prozesuak aitzindariak izan dira udalerrietan parte
hartzeko guneak eta tresnak sortzerakoan. Gerora, gune eta tresna horiek beste
mekanismo sektorial batzuekin zabaldu dira, edo kolektibo zehatzei zuzendu zaizkie.
Aurreko edizioetan bezala, 2012ko Planen ebaluazio zerbitzuaren esparruan, tresna
hauen dinamismoaren ebaluazio generiko eta orientagarri bat egin da. Ez da partehartzearen kalitateari buruzko ebaluazio kualitatibo sakon bat, baina lehen
erradiografia orokor bat ematen du. Funtsean, TA21aren inguruko herritarren partehartze mekanismoak aztertzen dira; 2012an Plana egitean eta haren segimendua
egitean halako mekanismorik egon den, eta horien dinamismoa, zabaltasuna eta
protagonismoa zein izan den.
Tokiko Agenda 21ari lotutako parte-hartze mekanismoak eta horien kudeaketa soilik
hartu dira kontuan.

Herritarren partehartzearen
azterketak Tokiko
Agenda 21eko
Ekintza Planaren
diseinuarekin,
gauzatzearekin eta
ebaluazioarekin
loturiko mekanismo
guztiak biltzen ditu.

Planaren azterketa eta segimendua (Planean jasotako ekintzen ebaluazioa eta
programazioa eta adierazleen segimendua) egiteko erabiltzen diren herritarren partehartze mekanismoak eta TA21eko Ekintza Planaren esparruan garatu beharreko
ekintza eta jarduketa proposamenak hartu dira kontuan. TA21eko Ekintza Planaren
berrikuspen prozesuen esparruko eta mahai sektorial edo tematikoetako partehartzea ere kontuan hartu da (horietan lantzen dira Ekintza Planean jasotako esparru
zehatzak), eragin zuzena baitu.
Atal honetan 43 Ekintza Plani loturiko herritarren parte-hartzeari buruzko datuak
aztertu dira.
22 2010. eta 2012. urteen arteko emaitzen bilakaera jasotzen da, eta honako ondorio
hauek atera dira:
2012an Tokiko Agenda 21ean herritarren parte-hartze adierazle desberdinen
hobekuntza orokor bat nabaritzen da. Era honetan, 2012an, udalerri gehiagok
izan zituzten parte-hartze mekanismo egonkorrak eta/edo sektorialak, bilera
gehiago egin ziren, bertaratutakoen kopurua handitu egin zen, eta bilerak
gehienbat eztabaidatu eta erabakiak hartzeko izan ziren.
Hobekuntza hau udalerri askotan bultzatutako Tokiko Agenda 21aren
berrikuspenari lotua dago nagusiki. Berrikuspen prozesuek herritarrek parte
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hartzeko hainbat bilera biltzen dituzte, bai gizarte eta ingurumen diagnostiko bat
egiteko, bai Ekintza Plana diseinatzeko. Bilera hauek parte-hartzea
berraktibatzeko edo indartu eta finkatzeko balio izan dute kasu askotan.

Tolosaldean,
aztertutako
udalerrien % 100ek
TA21ari loturiko
parte-hartze organo
egonkor bat dute.

Nabarmentzekoa da udalerriek herritarren parte-hartzearen inguruan hartutako
esperientzia ere, martxan jarritako mekanismoak hobetzen lagundu baitu horrek.
Bestalde, 2011z geroztik Gipuzkoako Lurralde Historikoan herritarren partehartzeari emandako bultzadak emaitza desberdinak ekarri ditu Tokiko Agenda
21ei dagokienez. Udalerri batzuetan, ekimen hau iraunkortasun arloan partehartzea indartzeko ekimen gisa antolatu da; beste batzuetan, aldiz, prozesu
berriak hasi dira, aurrekariak kontuan hartu gabe.
2012an, 30 udalerrik herritarren parte-hartze organo egonkor bat izan zuten.
Gainera, horietako 10ek organo osagarri tematikoak ere izan zituzten.
Parte-hartzea duten udalerrien % 80an lan bilerak aldizka egin zituzten, Planak
berrikustekoak barne. Bestalde, bilera horien % 44 erabakiak hartzeko izan ziren
funtsean, eta horrek hobekuntza nabarmena dakar aurreko urteekin alderatuta,
berrikuspen prozesuei eta urteko programazio saioei esker.

Goierriko
eskualdean,
nabarmentzekoak
dira Aramako eta
Zeraingo partehartze prozesuak
eta Goiekik
bultzatutako
eskualde mailako
parte-hartze
mekanismoa.

2012an, bileren % 74an foroetako 10 pertsonak baino gehiagok parte hartu zuten,
eta % 73an gizonen presentzia emakumeena baino handiagoa izan zen.
Udalerri txikien kasuan, Tolosaldeko udalerrien kasuan, adibidez, prozesu mota
hauei loturiko parte-hartze kultura bat dago, “Herri Batzarren” bidez antolatua.
Horregatik, Tolosaldeko eskualdean oro har Gipuzkoan baino organo egonkor
gehiago daude. Hala, ebaluatutako udalerrien % 100ek mota honetako
mekanismoak dituzte.
2012an, Tolosaldeko udalerrietan, eztabaidarako bileren portzentajea % 77koa
izan zen, eta bileren % 15ean erabakiak hartu ziren.
Hau beste eskualde batzuetan ere aplika daiteke; Goierrin, esaterako. Bertan,
Aramako eta Zeraingo Tokiko Agenda 21en inguruko herritarren partehartzearen kalitatea nabarmentzen da bereziki, baita Goiekik bultzatutako
eskualde mailako parte-hartze mekanismoa bera ere.
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22. irudia. Herritarren parte-hartze tresnen garapena eta dinamika Tokiko Agenda
21aren esparruan. 2010-2012

Iturria: Bertan egina
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Tokiko Agenda 21ean udaleko barne koordinazioa

TA21eko Ekintza
Planaren
berrikuspen
prozesuek barne
koordinazio bileren
kopurua eta
kalitatea hobetzen
lagundu dute.

Tokiko Agenda 21ek beren zeharkakotasuna dute bereizgarri; tokiko kudeaketako
hainbat esparru tematiko biltzen dituzte, eta tokiko eta eskualdeko askotariko
eragileak inplikatzen dituzte. Zeharkakotasun hau da, hain zuzen, beren
indarguneetako bat, eta eragile desberdinen arteko lankidetza eta koordinazio ona
eskatzen ditu. Koordinazio hau antolatu eta eragileen parte-hartzea dinamizatzeko,
barne komunikazio egonkorrerako tresnez hornitu behar dira prozesuak.
2012ko Planak ebaluatzeko zerbitzuaren esparruan, tresna hauen dinamismoaren
ebaluazio generiko bat egin da. Azterketa hau ez da ebaluazio kualitatibo sakon bat,
baina lehen ikuspegi orokor bat ematen du. Funtsean, udaletako TA21en inguruko
koordinazio mekanismoak aztertzen dira; 2012ko Planaren diseinuan, kudeaketan eta
segimenduan halako mekanismorik badagoen, eta mekanismo horiek zer nolako
kalitatea duten.
Atal honetan 2010-2012 aldiko 43 Ekintza Plani loturiko barne koordinazioari buruzko
datuak aztertu dira. Hona hemen ateratako ondorio nagusiak:
2012an, udalerriko barne koordinazio bileren kopurua eta kalitatea hobetu
egin dela ikusten da. Hobekuntza hau, funtsean, Tokiko Agenda 21aren
berrikuspen prozesuak martxan jartzeari lotzen zaio (prozesu horietan beti parte
hartzen dute tartean diren askotariko eragile arduradunek). Esparru honetan
udalerrien ezagutza eta esperientzia ere handiagoa da, eta horrek koordinazioa
hobetzea dakar.
Udalerrien % 30ek Tokiko Agenda 21aren barne koordinaziorako organo
espezifikoak sortu dituzte. Bestalde, ebaluatutako udalerrien % 51k koordinazio
teknikorako mekanismo orokorrak dituzte, TA21 barne hartzen dutenak.
Udalerrien % 69an, koordinazio teknikorako mekanismoek aldizkako bilerak
egiten dituzte. Udalerrien % 3an bakarrik ez ez egin bilerarik 2012an.
2012an lehen aldiz, bileren % 50ean Planaren jarduketa programazioari edo
berrikuspen prozesuari lotutako erabakiak hartu ziren.
Tolosaldean, parte hartu zuten 17 udalerrietatik 9k Bulego 21 (TGIUZ) delako
baten bidez TA21 koordinatzeaz arduratzen den pertsona bat daukate. Bulegoa
21etik udalei esleitutako langileak arduratze ndira TA21 kudeatzeaz eta udal
bakoitzean
prozesuaren
koordinazioa
bermatzeko
mekanismo
egokia
koordinatzeaz.
Bestalde, Tolosaldea Garatzenek, aldizka koordinazio bilerak egiten ditu
eskualdeko udalerri txikietako TA21en segimendua egiteko.
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23. irudia Barne komunikazio teknikoko tresnen garapena eta dinamika TA21aren
esparruan

Iturria: Bertan egina
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Ekimen adierazgarria
Ekimen interesgarria: barne koordinaziorako mekanismoa eta
herritarren parte-hartzea Tolosan
2012an Laia deituriko barne koordinaziorako mekanismo bat sortu zen,
udalerrian garatzen diren proiektuak zeharka lantzeko helburu nagusiarekin.
Udal arlo bakoitzeko ordezkari banak parte hartzen dute barne mekanismo
honetan, proiektu estrategiko eta eraldatzaileak sustatze aldera. Bestalde,
mekanismo hau osatzen duten pertsonak beren arloari loturiko herritarren
parte-hartzea bideratzeaz arduratzen dira, barneko eta kanpoko partehartzearen arteko lotura eginez.
Halaber, Laiaren sorrerarekin, birplanteatu egin da herritarren parte-hartzea,
eta indartu egin da Udalarekiko eta Tokiko Agenda 21arekiko lotura.
Proposamenak eta mahai sektorial bakoitzak hartutako erabakiak Tokiko
Agenda 21eko Ekintza Planean sartuko dira.
Bilera bakoitzean batez beste 10 pertsonak parte hartzen dute, eta partehartzea handitu edo txikitu egiten da aztertzen den gaiaren edo sektorearen
arabera.
Jasotako proposamenak Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planean bertan kokatzen
dira.
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7. TOKIKO EKINTZA ETA GFA-REN
LAGUNTZA POLITIKAK
GFAko Ingurumena eta Lurralde Antolaketa Departamentuak Tokiko Ekintza Planen
ezarpena sustatzen du diru-laguntza ildo espezifikoen bidez, beste administrazio
publiko batzuekin batera: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza,
Nekazaritza eta Arrantza Saila, Udalsarea 21 eta Energiaren Euskal Erakundea,
besteak beste.
Diru-laguntzak GFAren laguntza politiken tresna bat dira udalerrien baliabide
ekonomikoen falta konpentsatzen saiatzeko eta tokiko iraunkortasunerako
estrategiak garatzen laguntzeko.
Atal honen helburua TA21a ezartzeko GFAren zuzeneko laguntza ildoen irismena
bereiztea eta eragina ebaluatzea da.

TA21a ezartzeko eta iraunkortasun energetikoa bultzatzeko
GFAren laguntza ildoen irismena
GFAk iraunkortasun proiektuak gauzatzeko bi diru-laguntza ildo jartzen ditu
udalerrien eskura:
o Tokiko Agenda 21eko diru-laguntzak, Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planetan
jasotako ekintzak gauzatzeko, honako esparru hauei lehentasuna emanez:
iraunkortasun energetikoa; mugikortasun iraunkorra; gune eta habitatak
leheneratzea eta hobetzea; uraren kalitatea eta kalitate akustikoa.
2011ko deialditik aurrera, berritasun gisa, TA21eko Ekintza Planak egiteko eta
berrikusteko laguntzak sartu dira.
o Hondakinen prebentziorako jardueretarako diru-laguntzak. Berritasun gisa,
2012ko deialdian hondakinen prebentzio planak egiteko laguntzak sartu dira.

Finantzatutako
orokorra

proiektu kopurua eta erabilitako

aurrekontu

GFAk emandako diru-laguntza aginduen ebazpenetatik abiatuta, finantzatutako
proiektu kopuruaren bilakaera eta urte bakoitzerako bideratutako aurrekontu
orokorra ezagutu ahal izan dira.
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Ondorio nagusiak ondorengoak dira:
2012an GFAk TA21ari
loturiko
53 proiekturi eman
die diru-laguntza, eta
guztira
1.152.315 €-ko
inbertsioa egin du.

GFAk 53 proiekturi eman die diru-laguntza, eta guztira 1.152.315 €-ko
inbertsioa egin du 2012n, bi laguntza ildoak kontuan hartuta.
Orokorrean, diruz-lagundu diren proiektu kopurua 2011ko antzekoa da, baina
guztizko zenbateko erabilgarria %21ean areagotu da.
Nabarmengarria izaten jarraitzen du GAFk TA21aren alde eginiko apustua,
administrazio publikoak gastu murrizketa orokorra egitean ari diren egungo
testuinguruan. Tokiko Agenda 21eko diru-laguntzen aurrekontua aurreko
urtekoaren oso antzeko mailan mantentzen da, %4ko jaitsiera batekin.
2012an hondakinen ildoari bultzada handia eman zaio, lehentasuna konpostaje
eta autokonpostaje proiektuei emanez. Ildo honi emandako aurrekontua
%71an igo da aurreko urtearekin alderatuz, eta udalerriek aurkeztutako 19
proiektu eta mankomunitate eta eragile sozialek aurkeztutako 10 proiektu
diruz laguntzeko balio izan du.
24. irudia. Hondakinen sorrera saihesteko eta Tokiko Ekintza Planen gauzapena
bultzatzeko finantzatutako proiektu kopuruaren bilakaera. 2012

Iturria: Bertan egina, 2012ko diru-laguntzen ebazpenetan oinarrituta

25. irudia. Hondakinen sorrera saihesteko eta Tokiko Ekintza Planen gauzapena
bultzatzeko diruz lagundutako aurrekontuaren bilakaera. 2012

Iturria: Bertan egina, 2012ko diru-laguntzen ebazpenetan oinarrituta
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Finantzatutako proiektuen banaketa, gaien arabera
Udalerrietako Ekintza Planek biltzen dituzten ekintzetako bakoitza gai esparru
espezifiko bati lotuta dago. Finantzatutako proiektuen gaien araberako banaketaren
azterketaren bidez, laguntza ildoetan ezarritako lehentasunen barruan, udalerriek
zein gaietan lortu dituzten laguntza ekonomikoak jakin daiteke.
Finantzatutako
aurrekontu gehiena
hondakinen
prebentzioa
helburu duten
proiektuetara

Orokorrean ondorengoa azpimarra daiteke:
Finantzatutako proiektuak Tokiko Agenda 21eko 24 gaietatik 5etan zentratzen
dira: Hondakinak, Ura, Energia, Mugikortasuna eta Bioaniztasun eta
Ingurumena. Gainera, Tokiko Ekintza Planen berrikuspenerako laguntzak ere
badaude, egokiak, izan ere udalerri askotako lehenengo Planen indarraldia
amaituta baitago.

bideratu da.
Finantzatutako aurrekontu gehiena etxeko konpostajea ezartzeko eta
hondakinen prebentziorako izan dira (%47 – 29 proiektu), hau baita, egungo
legealdian GFAko lehentasunezko jarduera ildoa.
Energiaren arloan, 7 proiektu garatu dira (inbertsioaren %12), gehienak
argiteria publikoarekin lotutakoak. Biomasa galdararen instalaziorako proiektu
bat ere badago.
Mugikortasun eta garraiorako 5 proiektuak (inbertsioaren %12), bizikletaren
erabileraren, garraio publikoaren erabileraren eta hiriko ibilgailuen trafikoa
lasaitzeko sustapenarekin daude lotuta. Ekintza hauek, energiaren arlokoekin
batera, tokiko mailatik klima aldaketaren aurka egiteko elementuak dira,
iraunkortasun politiken erronketako bat izanik.
Azkenik, TA21eko 7 berrikuspen finantzatu dira, aurrekontu osoaren %7.
Gai hauetako finantzaketaren banaketa arrazoizkoa dela esan daiteke udal
kudeaketan duten garrantziagatik.
26. irudia. Finantzatutako udalen proiektu kopurua eta aurrekontu banaketa,
gaiaren arabera. 2012

Iturria: Bertan egina, 2012ko diru-laguntzen ebazpenetan oinarrituta
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Aalborg-eko
banaketa

Konpromisoen

bidez

finantzatutako

proiektuen

Esparru tematikoei loturiko ekintzek Aalborg-eko Konpromisoak betetzen
laguntzen dute, eta konpromiso horiek iraunkortasunaren alde egiteko
erreferentziazko helburuak dira.
Atal honetako ondorioak ondorengoak dira:
Aurrekontuaren ia
erdia 4. Aalborg-eko
Konpromisoa
bultzatzeko
proiektuetara
bideratu da:
Kontsumo eta
bizimodu
arduratsuak

Diru-laguntzak Aalborg-eko Konpromiso hauei lotuta daude: Natur ondasun
komunak (3.a), Kontsumo eta bizimodu arduratsuak (4.a) eta Mugikortasuna
hobetzea eta zirkulazioa murriztea (6.a).
Diruz lagundutako aurrekontu handiena duen Aalborg-eko Konpromisoa 4.a da,
Kontsumo eta bizimodu arduratsuei buruzkoa (% 48), hondakinekin lotutako
diruz lagundutako 29 proiekturekin.
Finantziazio handieneko bigarren konpromisoa 4.a da, kontsumo eta bizimodu
arduratsuei buruzkoa (% 17). Arlo horretakoak izan dira 14 proiektu.
Finantziazio handieneko bigarren konpromisoa 3.a da, Natur ondasun komunei
buruzkoa (%33), ura eta energiari buruzko 12 proiektu dituena.

27. irudia. Finantzatutako proiektuen aurrekontuaren banaketa Aalborg-eko
Konpromisoen arabera. 2012

Iturria: Bertan egina, 2012ko diru-laguntzen ebazpenetan oinarrituta
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Ekintza Planen ezarpenerako eta ingurumen hobekuntzarako
laguntzen eragina
Ekintza Planen ezarpenaren gaineko eragina
Laguntzek Planen ezarpenean duten eraginaren alderdi nabarmenenak honako
hauek dira:
2012an, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Tokiko Agenden Ekintza Planen gauzapena
bultzatzeko zerbitzuaren bidez, guztira udaletako 53 proiektu lagundu ditu
diruz.
2012an diruz lagundutako proiektuen guztizko kostua 2.065.406,05 €-koa izan
da. Aldundiak 1.152.315 € jarri ditu, eta proiektuen kostuaren % 74 eta % 47
artean lagundu du diruz.
Udalek hondakinen eta energiaren arloko proiektuetan eginiko gastuaren
zati handi bat itzulera aldi nahiko labur batean berreskuratu ahal izango dela
uste da, izan ere, askotan, hondakinen kudeaketan eta kontsumo publikoko
elektrizitatearen fakturan aurreztu egingo da.

Finantzatutako
proiektuei loturiko
ingurumen
hobekuntza
nagusiak honako
hauek dira:
hondakinen sorrera
murriztea eta
energia kontsumoa
murriztea.

Laguntza ildoek ingurumen
eraginerako hurbilketa

hobekuntzen

gainean

duten

Finantzatutako proiektuek udalerrien iraunkortasun adierazleak hobetzen laguntzen
dute, nahiz eta informazio erabilgarriak eta zerbitzuaren irismenak ez duten eragin
honen ebaluazio kuantitatiborik egiteko aukerarik ematen. Hala ere, alderdi hauek
aipa daitezke:
Finantzatutako proiektu motak aintzat hartuta, ingurumen hobekuntza nagusi
hauek espero dira: hondakinen kudeaketa prozesuen hobekuntza, zati
organikoaren gaikako bilketaren hazkundearekin eta zabortegira eramandako
hondakin kopuruaren gutxitzearekin, tokiko administrazioaren energia
kontsumoa murriztea eta hondakin-uren saneamenduarekin lotutako
ingurumen inpaktuaren gutxitzea.
Ingurumen hobekuntza hauek natur baliabideen kontsumoaren (energia eat
kontsumo ondasunak) ondoriozko eragina murriztea eta berotegi efektuko gas
emisioak murriztea dakarte, erregai fosilen erabilera murriztearekin eta
zabortegian utzitako hondakin organikoen gutxitzearekin batera.
Bigarren belaunaldiko planak martxan jartzeko eta egiteko laguntzak
zeharkako ingurumen hobekuntza dakar, izan ere, TA21aren aldeko apustuak
tokiko
iraunkortasun
politiketan
lan
egiten
jarraitzea
dakar.
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8. ONDORIOAK
2012ko zerbitzuan parte hartu duten 41 udalerrietan egindako azterketatik
ateratako ondorio nagusiak honako hauek dira:

1. TOKIKO AGENDA 21 BIZIRIK MANTENTZEN DUEN LURRALDEA. Nazio Batuek
Rio de Janeiron Garapen Iraunkorrari buruzko Konferentzia egin zutenetik 20 urte
igaro ondoren, TA21aren presentzia oso nabarmena da Gipuzkoan, eta hala islatzen
da prozesuen kopuruan eta, batez ere, prozesu batzuen kalitatean. Plan aktiboenek
biztanleen % 80 biltzen dute gutxienez.
2.

POLITIKA PUBLIKOEN EBALUAZIOA BULTZATZEA. TA21 ebaluatzen zortzi
urtez eginiko ibilbidean, udal askok parte hartu dute modu bateratuan ebaluazio
zerbitzuan, eta eragile tekniko eta politiko askoren artean politika publikoak
helburuetan oinarrituta ebaluatzeko kultura bultzatu da.

3. TOKIKO AGENDA 21 UDAL PLANGINTZAKO FUNTSEZKO TRESNA GISA.
TA21aren zeharkako izaerak eta gobernantza ereduak, zenbait udalerri TA21eko
planen bigarren belaunaldi baten aldeko apustua egiten ari direla ere kontuan
hartuta, agerian jartzen dute udal plangintzarako tresna gisa duen balioa.
4. TA21ak HERRITARREN PARTE-HARTZEARI EGINIKO EKARPENA. TA21ak
udalerrietan herritarren parte-hartzeari eginiko ekarpena ez datza soilik TA21en
lehen belaunaldietan martxan jarri eta hastean, baizik eta baita bere mekanismoen
kalitatean eta ikasitako ikasbideetan ere. 2012an, parte-hartze mekanismoen % 44
erabakitzaileak izan dira, eta horrek herritarren pertzepzioa eta beharrak TA21ean
barne hartzeko eginiko apustua erakusten du.
5. EKINTZA PLANEN GAUZATZE ERRITMOAREN MOTELTZE NEURRITSUA EGUNGO
TESTUINGURUAN. Planen gauzatzea pixka bat moteldu egin da oro har, baina
moteltzea neurritsua izan da 2012ko egoera ekonomikoa kontuan hartuta.
6.

PLAN ASKO LEHENBAILEHEN BERRIKUSTEKO BEHARRA. Ekintza planen
gauzatze egoerari buruz eginiko azterketa, azken urteko ezarpen erritmoa eta
testuinguru ekonomiko oso desberdina direla eta, beharrezkoa eta premiazkoa da
zaharkituta geratu diren plan asko berrikustea.

7. ESKUALDEKO ERAKUNDEEN EGINKIZUN GARRANTZITSUA TA21en
GARAPENEAN. Eskualdeko erakunde batzuek Tokiko Agenda 21ak garatzeko eta
bultzatzeko duten eginkizunak agerian jarri du eskualde mailako lanaren eta
erakundeen arteko lankidetzaren ibilbide luzea.
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8. BIGARREN BELAUNALDIKO PLAN BIDERAGARRIAGOAK, ERREALITATERA
EGOKITUAGOAK ETA EZARPEN ERRITMO HANDIAGOKOAK. 2012an ebaluatutako 30
planen artean bigarren belaunaldiko 6 plan egoteak plan hauen inguruko ondorioak
ateratzeko balio du. Bistakoa da TA21aren lehenengo etapa igaro duten eta plan
bideragarriagoak eta errealistagoak egiten dituzten udalen heldutasuna. Azken
urtean, plan hauek, oro har, hazkunde nabarmen handiagoa izan dute ezarpenean,
gainerakoekin alderatuta.
9. ENERGIA ARLOKO UDAL EKINTZA OSO ESANGURATSUA. 2012an aztertutako
udalerri eta eskualdeen artean eraginkortasun energetikoari loturiko 107 jarduketa
eta energia berriztagarriei loturiko 16 jarduketa gauzatu ziren. Jarduketen % 38k
kostu neurritsua edo txikia dute, eta 2011rekin alderatuta, egindako inbertsioa
murriztu egin da oro har. Eraginkortasun energetikoari loturiko ekintzetan goranzko
joera bat antzematen da energia berriztagarriei loturikoen aldean, espero izatekoa
den moduan, gaur egun ez baitago energia berriztagarrietarako laguntzarik.
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