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1 | LABURPENA
Hamarkada bat baino gehiago igaro da Euskadin eta Gipuzkoan Tokiko Agenda 21 ezartzen hasi
zenetik. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ingurumen eta Lurralde Antolaketa Departamentuak
sortutako Gipuzkoako Agenda 21aren Behatokia 10 urte betetzear da; 10 urte, lurraldeko
udalerrietan tokiko politika horren garapenaren hurbileko jarraipena egiten eta ezagutzen
laguntzen. Tokiko Agenda 21 ezagutarazten gehien lagundu duten programetako bat Gipuzkoan,
Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planen urteko ebaluazioaren eta programazioaren zerbitzua
izan da.
2013ko kanpainan 33 udalerrik eta 2 eskualdek parte hartu dute eta, Ekintza Planen ezarpenmailaren ebaluazioarekin batera, Tokiko Agenda 21aren testuinguruko herritarren partehartzeari buruzko berariazko analisia egin da eta, aurreratuen doazen udalerriekin, udal
aurrekontuen lanketarekin lotutako jardueren programazioa bultzatzeko lan egin da.
Ebaluatutako udalerrien 2013ko emaitzen analisiak ondorengo ondorioetara garamatza:

TOKIKO
AGENDA
21AREN
HEDAPEN
HANDIA, BAINA BILAKAERA EZBERDINA
GIPUZKOAN. 2013. urtean, biztanleriaren
% 80a baino gehiagorengana eta Gipuzkoako
udalerrien erdietara, gutxi gorabehera, iritsi dira
Agenda 21aren prozesuak.
Lehenengo urteetan ia udalerri guztiek Agenda
21eko plana definitu eta onartu zuten arren,
egun udalerriek ibilbide ezberdinak izan dituzte.
Udalerri batzuek Agenda 21aren aldeko apustu
irmoa egin dute. Horien artean, Ekintza Planak
burutu ondoren, plan horiek berrikusi eta
bigarren
belaunaldiko
planak,
irismen
handiagokoak eta iraunkorragoak, formulatu
dituzten udalerriak nabarmentzen dira. Udalerri
bakoitzari egokitutako planak dira, udalerriaren
berezko ezaugarri propioekin; horregatik,
lehenengo belaunaldikoak baino anitzagoak
dira.
Bestalde, Agenda 21eko plana onartu zuten
beste udalerri batzuek, ez dira benetan udal
jarduna jasotzeko eta ordezteko tresna
estrategiko honen erabilera barneratzera iritsi.
EBALUATUTAKO TOKIKO AGENDA 21EN
EZAUGARRIAK 2013an ebaluatutako 29
Ekintza Planen batez besteko gauzatze-epea
5 urtekoa da, batez beste, 122 ekintzarekin eta
inplikatutako 14 udal eragilerekin.
Ezarpenaren bosgarren urtean, batez besteko
ezarpen-maila % 48koa da. Lehenengo eta
bigarren belaunaldiko planen artean, alde

nabarmenak ikusten dira planak burutzeko
erritmoetan; bigarren belaunaldikoak aurretik
doazelarik, argi eta garbi.
Alde horien arrazoia, hein batean, planen
berezko izaeran datza eta, bestalde, bigarren
belaunaldiko
planak
berriagoak
izanik,
udalerrien egungo beharretara egokituago
egoteak ere badauka eragina.
27
UDALEK
ETA
ESKUALDEKO
2
AGENTZIAK
IRAUNKORTASUNERANZKO
2013ko
AURRERAPENARI
BURUZKO
EZAGUTZA OBJEKTIBOA DUTE. 29 planetan
jasotzen diren 3.545 ekintza ebaluatu dira;
horietako 2.871 ekintza (ebaluatutako ekintza
guztien % 81) gutxienez hasita daude eta
maila ezberdinean gauzatuta. Etxebizitza
hutsak, energia berriztagarriak, hondakinak edo
enplegua bezalako esparru anitzei irtenbideak
ematen dizkieten ekintzak dira.
TOKIKO
AGENDA
21
ETA URTEKO
EBALUAZIOA: KUDEAKETA PUBLIKORAKO
GARRANTZITSUAK ETA BALIAGARRIAK,
BEREZIKI,
KRISIALDIAREN
TESTUINGURUAN. Krisialdiaren testuinguru
honek agerian uzten du dagoeneko gainditutzat
jotzen ziren gaiak berriro arriskuan daudela,
ingurumenari dagozkion irizpideen gainetik
jartzen baitira irizpide sozioekonomikoak, hiru
arloetako edozeini jaramonik ez egiteak,
lehenago edo beranduago, besteengan eragin
negatiboak izango dituela kontuan hartu gabe.
Berehalakotasunaren eta presaren eszenatoki
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honetan, udalerri askok Tokiko Agenda 21
ezinbestekotzat jotzen jarraitzen dute, tokiko
ekintzaren orientazio eza saihesten duen
oinarrizko
tresna
eta
garapen
iraunkorreranzko gida gisa, tokiko ekonomia,
zuzentasuna eta berrikuntza indartuz. Hori
guztia, Agenda 21 erakundeen artean ekintza
publikoaren ohiko kudeaketa-kode bihurtu dela
ahaztu gabe, diru-laguntzak eskuratzera iristea
errazagoa delarik.
Agenda 21ak, beraren ezaugarriak direla eta,
helburuen
araberako
kudeaketan
eta
azalpenak
ematean
oinarritutako
gobernatzeko eredu baterako bidea ematen
du. Zentzu horretan, udalerri multzo egonkor
batean Ekintza Planen urteko ebaluazioaren
prozesuen sendotzea nabarmentzen da.
Beraz, horiek dira gaur egun udal politika
publikoak ebaluatzeko sistema egonkorra eta
objektiboa daukaten Gipuzkoako udalerriak.
ASKOZ GEHIAGO INDARTU BEHAR DA
HERRITARREN PARTE-HARTZEA AGENDA
21aren EZARPEN-FASEAN. Herritarren partehartzea da prozesuaren egonkortasuna ziurtatu
eta herritarren eta iraunkortasun politiken
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eraginpean
dauden
sektoreen
ikuspegia
bermatzen duten Agenda 21aren elementuetako
bat.
Oro har, Ekintza Plana definitzeko fasean
bultzatzen da gehien herritarren partehartzea. Aldiz, ezarpen-fasean parte-hartze
eskasa antzematen da eta, horrek, planaren
jarraipenean
herritarrek
parte
hartzeko
mekanismoen inplikazio falta dakar.
Horregatik, bigarren belaunaldiko planen
berrikuspeneta
diseinuprozesuek
herritarren parte hartze prozesuak berpizteko
aukera bikaina eskaintzen dute.

TOKIKO
AGENDA
21ak
GIPUZKOAN
KULTURA PARTE-HARTZAILEA SORTZEN
LAGUNDU DU. Kontsultatutako udalerrien
% 64k uste du Tokiko Agenda 21ak, gehiago
edo gutxiago, udalerrien kultura partehartzaileagoa
izaten
lagundu
duela.
Kontsultatutako
4.000
biztanle
baino
gutxiagoko udalerri guztiek daukate kultura
parte-hartzaile nabarmena.

2 | TOKIKO AGENDA 21 GIPUZKOAN
Tokiko Agenda 21 Gipuzkoan
Tokiko Agenda 21 gizartearen, ekonomiaren eta ingurumenaren arloetako udal politiken
plangintza estrategikorako tresna da, Garapen Iraunkorrari buruzko Nazio Batuen
Konferentzian, 1992an, nazioarte mailan abiatutako iraunkortasunean oinarritutakoa.
Euskadin eta Gipuzkoan 2000. urtean hasi zen hedatzen eta geroago eta bereiziagoak diren bi ildo
sortu ditu. Batetik, Agenda 21aren aldeko apustua egin duten udalerriak daude, arlo anitzetako
udal eragileak inplikatuz eta prozesuak helduz, batez ere, Agendak bigarren etapa batera pasatu
diren kasuetan. Bestalde, Agenda 21eko prozesua abiarazi zuten arren, prozesu hori udal
kudeaketatik kanpo utziz joan ziren udalerriak daude; gaur egun, ez daukate Agenda 21aren
printzipioetan oinarritutako plangintzarik.
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1. Irudia. Agenda 21aren garapena Gipuzkoan.

Oharra: Udalerriez gain, bi eskualdek eskualde mailako planak dituzte , Debabarrenak (bigarren belaunaldikoa) eta
Goierrik
Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia.

83

udalerrik (dauden 88 udalerrietatik) eta

2 3

eskualdek 2000. urteaz geroztik noizbait Agenda
21eko Ekintza Planen bat onartu dute.

15

udalerrik

eta

eskualde

1ek

bigarren

belaunaldiko planak dauzkate.

37

dira beraien eskualdeetako udalerrien jarduna

osatzen eta bultzatzen duten eskualde mailako
planak, Goierrikoa eta Debabarrenekoa, hain zuzen
ere.

8

bultzatzeko berariazko eginkizuna eduki duten
eskualde mailako erakundeak: Tolosaldea, Goieki
eta Debegesa.

3.545

ekintza (udalerri guztietakoak) ebaluatu

dira 2013an.
udalerri dira beraien Tokiko Agenda 21 planak

urtero ebaluatzen dituztenak. Udalerri horiek
Gipuzkoako biztanleriaren % 81 baino gehiago
hartzen dute.

2

dira beraien udalerrietan Tokiko Agenda 21

412

udal eragile inplikatu dira Ekintza Planen

ebaluazioan.

56

Ekintza Plan onartu ziren 2008. urtea baino

lehen. Horietako asko berrikusi beharrean daude,
egungo errealitatera egokitzeko.

Tokiko Agenda 21aren lorpenak Gipuzkoan
Gipuzkoan Tokiko Agenda 21aren prozesuak bultzatzen emandako 10 urteok iraunkortasunaren
aldeko tokiko kudeaketaren hainbat alderditan aurrerapenak lortzen lagundu dute:
Helburuen
araberako
kudeaketa
eta
administrazioaren modernizazioa bultzatzea.
Agenda 21aren edo ingurumenaren udal
zinegotzigoa eta Tokiko Agenda 21aren
arduradunaren figura sortzea eta sendotzea.
Epe
ertainerako
plangintza-tresna
bat
integratzea, zeharkakoa eta, zenbait kasutan,
estrategikoa.
Prozesurik helduenetan, gainera, Tokiko Agenda
21arekin ondo egokitzen diren arloko planak
integratzeko plataforma, hala nola, klima
aldaketarenak,
energiarenak
edo
mugikortasunarenak.
Ekintza Planen diseinuan bertan esparru
sozialak, ekonomikoak eta ingurumenari
dagozkionak sartzea.

Planean inplikatutako udal eragile anitzen arteko
lankidetzarako kultura bultzatzea.
Udalerrien arteko sareko lana garatzea,
Gipuzkoa eta EAE mailako partekatutako
zerbitzuen bitartez.
Urteko kudeaketa-tresna sartzea: praktikoa,
eraginkorra eta ekintzara bideratutakoa.
Egindako ekintzaren eta lortutako emaitzen
urteko ebaluazioa sartzea, gardentasuna eta
azalpenak ematearen kultura erraztuz eta
mesedetuz.

Prozesuen fase anitzetan komunikazioa
eta herritarren parte-hartzea bultzatzea
eta horien aldeko apustua egitea.

Tokiko Agenda 21 egungo testuinguruan
Gaur egun bizi izaten ari garen ekonomia eta finantza krisia, energiaren eta klimaren krisia, krisi
soziala eta baloreen krisia, nagusi den eredu ekonomikoaren eragin ugari agerian uzten ari dira.
Egindako bidearen hainbat mugarri zalantzan jartzen ditu eta, aldi berean, mendebaldeko
herrialdeetako ongizate-estatuaren eta garapen ekonomikoaren iraunkortasuna, zerbitzuak
eskuratzeko berdintasuna, demokrazian sakontzea edo eragindako ingurumen-inpaktuetara
egokitu beharra bezalako gaiei buruzko etorkizuneko erronka garrantzitsuak planteatzen ditu.
20 urte baino gehiago dira Tokiko Agenda 21a erronka
horiei buruzko hausnarketa eta ekintza sustatzen hasi
zela, ingurumenari, ekonomiari, gizarteari eta gobernatzeko
moduari dagozkien alderdiekin lotutako irtenbide zehatzak
aplikatuz.

‘Tokiko Agenda 21
egungo erronkei
irtenbideak bilatzen
lagun dezakeen lanesparrua da’

Gertutasunean, tokiko mailan, jarduten duten irtenbideak dira,
behar globalak kontuan hartuta. Inplikatutako eragileen –
herritarrak, erakundeak, enpresak, sare soziala – inplikazioan eta erantzunkidetasunean,
lankidetzarako estrategien garapenean eta ekintza berritzaileak abiaraztean oinarritzen dira.
Era horretan, Tokiko Agenda 21ak mendekotasun energetikoa murriztea, klima aldaketara
egokitzea, hondakin sorkuntza prebenitzea, jarduera ekonomikoa sustatzea, politika inklusiboak
garatzea, herritarren parte-hartzea, gardentasuna eta azalpenak ematearen kultura bultzatzen ditu,
besteak beste.
Tokiko Agenda 21 ondo finkatuta dago Gipuzkoako udalerri askotan eta irtenbide berriak sortzeko,
herritarren inplikazioa indartzeko eta erakunde publikoenganako konfiantza eta demokraziaren
erabateko garapena bultzatzeko lanerako esparru egokia eskaintzen du. Hiri eta lurralde
iraunkorrak, berritzaileak eta inklusiboak lortzeko irtenbideak, horiexek direlarik Europar
Batasunaren 2020. urterako helburuak.
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3 | TOKIKO AGENDA 21 PROZESUEN
EBALUAZIOA
Tokiko Agenda 21aren Gipuzkoako Behatokia: tokiko
iraunkortasun politikak eta helburuak lortu diren ebaluatuz
Gipuzkoako Tokiko Agenda 21aren Behatokia 2005ean sortu zen, Gipuzkoako
iraunkortasunaren eta Tokiko Agenda 21aren egoeraren eta joeren jarraipena eta ebaluazioa
egiteko, prozesuen garapenean laguntzeko eta informazio hori administrazioen artean eta
gizartean hedatzeko helburuarekin.
Sortu zenetik, Behatokiak Udalsarea 21 Sareko kide diren Gipuzkoako udalei, Tokiko Agenda
21aren esparruan iraunkortasuneko beraien tokiko politiken gauzatze-mailaren urteko ebaluazioa
egiten lagundu die. Horretarako, udal guztientzako metodologia bera eta Udalsarea 21 Sareak
bere kideen eskura jartzen duen Mugi 21 tresna informatikoa erabili dira.
Ehunka udal eragile teknikok parte hartzen du
ebaluazioan eta horrek Tokiko Agenda 21aren
zeharkako inplikazioa mesedetzen du, Planen
egikaritzearen kalitatea dinamizatuz eta hobetuz.
Halaber,
helburuen
araberako
kudeaketa
publikoaren kulturari eta emaitzen ebaluazioari
laguntzen zaie.

‘Behatokiak udalerriei Tokiko
Agenda 21eko prozesuak
garatzeko laguntza teknikorako
zerbitzuak eskaintzen dizkie
udalerriei’

Behatokitik bertatik kudeatzen den udalerrientzako
laguntza zerbitzuaren bitartez, bereziki, Ekintza Planen urteko ebaluazioan laguntza teknikoa eta
emaitzen komunikaziorako txostenak prestatzeko laguntza eskaintzen da. Zerbitzu horiek
Gipuzkoako Foru Aldundiaren departamendu anitzek udalerriei eskaintzen dizkieten laguntzarako
baliabide tekniko eta ekonomiko anitzek osatzen dituzte.
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Behatokiaren esparruan, Estatuan aitzindari gisa,
Tokiko Agenda 21aren Ekintza Planen gauzatzemailaren urteko ebaluazioa egiteko laguntza
Zerbitzua martxan jarri zen, udalen artean jarraipen
sistematizatu eta homogeneoa egiteko tresna bat
eduki nahian, tokiko iraunkortasun politiken garapenmaila ezagutzeko.

‘TA21eko Ekintza Planen
gauzatze-mailaren urteko
ebaluazioak iraunkortasunerako
tokiko politiken ezarpena
bultzatzen du.’

Tokian tokiko helburuak eta onurak
Ekintza Planaren gauzatzearen ebaluazio-prozesuaren helburu nagusia Planaren ekintza
bakoitzean egin diren jarduerak xehetasunez ezagutzea da eta zenbakizko emaitza gisa erakusten
du Planak, udalerrian onartu zenetik, urtez urte lortu duen ezarpen-maila.
Tokian tokiko Ekintza Planen ebaluazioaren berariazko helburuak eta onurak honakoak dira:
Ekintza Planaren ezarpen-maila globalki eta
aldizka ebaluatzea, eta urte arteko eta
udalerrien arteko alderaketak egiteko moduan.
Ekintza Planaren ezarpena bultzatzea, bere
egoerari buruzko informazioa eskura izateari eta
inplikatutako eragileen arteko koordinazioari
esker.
Ebaluaziotik
abiatuta,
Ekintza
Planaren
ezarpenaren
ahuldade
eta
indar-gune
nagusiak identifikatzea, ekintza motei, gaiei,
eragileei eta bestelako aldagaiei dagokienez;
horrek
Ekintza
Planaren
optimizazioa
ahalbidetu behar du.
Planaren esparruan gaur egunera arte gauzatu
diren jardueren bilduma egitea, modu argian
eta objektiboan.
Hausnarketarako barne prozesua dinamizatzea,
Tokiko Agenda 21eko koordinatzaileaz gain,
prozesuan parte hartzen duten beste eragileak
gehiago inplikatzeko, prozesu horretara
gehiago hurbil daitezen.

Planaren
gauzatze-mailaren
informazioa
edukitzea, herritarrei eta eragile sozial eta
ekonomikoei komunikatzeko eta, bereziki,
Planaren diseinuan parte hartu duten eta/edo
haren jarraipenean parte hartzen duten guztiei
komunikatzeko.
Exekuzioan aurrerapenik ez duten ekintzak
exekutatu daitezen irtenbideak formulatzea,
egoera horren arrazoiak baloratuz.
Egindako ebaluaziotik abiatuta eta irizpide
teknikoetan
oinarrituta,
Ekintza
Planaren
edukiak eguneratzea edo aldatzea.
Planaren
definizioaren
xehetasun-maila
gertuagotik aztertzea eta haren ezarpena oztopa
litzaketen zehaztugabetasunak garaiz zuzendu
ahal izatea.
Hurrengo
urterako
Ekintza
Plana
programatzea, betiere, Planean inplikatutako
eragileek dagoeneko aurreikusita dauzkaten
jarduerak kontuan izanda.

Udal eragileek Planaren ezarpenean daukaten
inplikazio-maila ezagutzea.

11

Aldundiaren mailako helburuak eta onurak
Foru Aldundiaren esparruari dagokionez, Zerbitzuak bi alderditatik eragin nahi du: batetik, Aldundia
udalerrien euskarri den erakunde gisa hartuta; eta, bestetik, lurralde politiketan eskumenak dituen
erakunde gisa hartuta. Zentzu horretan, berariazko helburuak honakoak dira:
Gipuzkoako
udalerrien
Ekintza
Planen
ezarpena zertan den eta plan horiek osorik
garatzeko dauden zailtasunak, ahalik eta
modurik objektiboenean eta sistematikoenean,
ezagutzea, iraunkortasunaren arloko politika
publikoak ezartzerakoan Foru Aldundiaren
laguntza
politikak
bideratzeko
eta
egokitzeko.

Gipuzkoako Foru Aldundiak (GFA) udalentzako
dauzkan diru-laguntzen eraginkortasuna eta
diru-laguntza horiek udal mailako iraunkortasuna
hobetzeko
bidean
izan
duten
eragina
ebaluatzea.
Tokiko Agenda 21 prozesuak ikustarazten eta
kudeaketa integrala burutzen laguntzea.

Ikuspegi metodologikoa
Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planen kudeaketa aktiboa
Tokiko Agenda 21 prozesuak ondorengo irudian agertzen diren faseei jarraituz garatzen dira.
Ezarpen-faseak, aldi berean, bi baliabide osagarri gehitzen ditu jarraipena egiteko:
Ekintza Planaren gauzatze-mailaren ebaluazioa: ekintza-konpromisoen betetze-maila
ebaluatzeko; hots, Ekintza Planen ebaluazioa.
Tokiko Iraunkortasun Adierazleen kalkulua: udalerria hobetzeko helburuen, iraunkortasunaren
aldeko helburuen eta Aalborg-eko Konpromisoen lorpen-maila ebaluatzeko.

2. Irudia Tokiko Agenda 21 prozesuaren eskema.

DEFINIZIO
TEKNIKOA

II. DISEINUA

PROZESUA
DEFINITZEA

ARTIKULAZIO
INSTITUZIONALA

SENTSIBILIZAZIOA
ETA KONPROMEZUAK

GAUR EGUNGO EGOERAREN ANALISIA

UDALEKO
KOMUNIKAZIOA

IRAUNKORTASUN DIAGNOSTIKOA

HERRITARREN
PARTEHARTZEA

EKINTZA PLANA / ADIERAZLE SISTEMA

III. EZARPENA ETA
JARRAIPENA

PLANAREN
EZARPENA

ERREBISIOA

I. MARTXAN
JARTZEA

JARRAIPEN PLANA
IRAUNKORTASUN
ADIERAZLEAK

PLANAREN
EBALUAZIOA

Iturria: Euskadiko udalerrietan Tokiko Agenda 21aren Ekintza Planen urteko Ebaluazioa eta Programazioa egiteko gida
metodologikoa (Ihobe, 2006)

Tokiko Agenda 21ak eraginkortasunez ezartzeko, beharrezkoa da Plana – urte anitzetan
planifikatua – programazioaren ohiko praktikarekin eta udal kudeaketaren garapenarekin eskuarki, urteko epeetan edo aldi txikiagoetan planifikatua – lotzea. Horrela, bada, jardueren
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mugarriak hurbilagoak eta mugatuak izan behar dira, Plana modu zehatzagoan eta
ikusgarriagoan aplikatu ahal izateko.
Testuinguru horretan, Ekintza Planaren urteko kudeaketak (ikus irudia), iraunkortasunari
dagozkion helburuen – iraunkortasun adierazleak – eta burututako jardueren – Planaren
gauzatzearen ebaluazioa – lorpen-mailaren bilakaera baloratzea eta komunikatzea eta hurrengo
urtean zehar gauzatu beharreko jarduerak – Planaren urteko programazioa – ezartzea
ahalbidetzen du, nagusiki, udal aurrekontuei lotuz.
3. Irudia Tokiko Agenda 21aren Ekintza Planaren urteko kudeaketaren zikloa.

TOKIKO EKINTZA PLANA
PLANAREN
EBALUAZIOA
ADIERAZLEEN
KALKULUA

EXEKUZIOA

PROGRAMAZIOA
URTEA+1

PLANAREN
EBALUAZIOA

PROGRAMAZIOA
URTEA+1

ADIERAZLEEN
KALKULUA

EXEKUZIOA

1. URTEA

2. URTEA

EXEKUZIOA
,,,

Iturria: Geuk egina, Euskadiko udalerrietan Tokiko Agenda 21aren Ekintza Planen urteko Ebaluazioa eta Programazioa
egiteko gida metodologikoa (Ihobe, 2006) gidatik abiatuta.

Tokiko Agenda 21aren gauzatzearen ebaluazioa
Ekintza Planen gauzatzea ebaluatzeko erabiltzen den metodologia Udalsarea 21aren esparruan
garatu zen, EAEko udalerrien emaitzen arteko alderagarritasuna eta emaitzen sendotasuna
bermatzeko helburuarekin. Planak ebaluatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren Laguntzen
Programa izan zen ebaluazio hori udalerrietan modu orokortuan ezartzen lagundu zuen lehenengo
ekimena eta metodologia optimizatzen eta sendotzen ere lagundu zuen.
Ebaluazio prozesua Sareko baliabide komunetan zein TA21aren kudeaketa integraleko Mugi21
aplikazio informatikoan eta erreferentziako gida metodologiko batean sustengatzen da.
Prozesuak Planaren ekintzak burutzen inplikatutako udal zerbitzu guztien, Tokiko Agenda
21aren koordinatzailearen eta administraziotik kanpoko talde ebaluatzaile baten parte-hartzea
eskatzen du.
Inplikatutako eragile guztiek urtean zehar TA21aren Ekintza Plana ezartzen lagundu duten
burututako jardueren bilduma zehatza egitean datza. Informazio horretan oinarrituta, enpresa
laguntzaileak Planaren ekintza bakoitzaren gauzatze-mailaren kanpoko ebaluazio sistematizatua
egiten du. Ondoren, Ekintza Planaren ezarpen-maila globala lortzen da.
Ebaluazioari dagokionez, bi laguntza mota ezartzen dira. Zerbitzuan lehen aldiz parte hartzen
duten udalek edo Ekintza Plan berria lehen aldiz ebaluatzen dutenek, Laguntza Integrala jasotzen
dute; aldiz, Ekintza Planaren gauzatzea aurrez ebaluatu dutenek, Laguntza Sinplifikatua jasotzen
dute, eta koordinatzaileak eginbehar gehiago hartzen ditu bere gain. Eredu horrekin, prozesua
finkatzeko hasierako euskarri sendoa eman nahi da eta, aldi berean, gerorako, udalen lidergo,
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ahalegin eta inplikazio handiagoa sustatzea, Zerbitzua interesa duten udalerri guztiengana heltzea,
teknikoki zein ekonomikoki, bideragarri egingo duena.

TA21aren Ekintza Planaren urteko programazioa
TA21aren lehenengo etapan, ebaluazio-prozesua nabarmen finkatu da teknikoki; horrela,
berez udalentzako erronka bat suposatzen zuen prozesua izatetik, barneratutako prozesu arina
izatera iritsi da, ebaluazio-prozesuetan beharrezkoak diren kalitatea eta zorroztasuna alde batera
utzi gabe, hori garrantzitsua baita emaitzei legitimitatea emateko.
Hala ere, gure udalerrietako Tokiko Agenda 21etan
oraindik indarrean jarraitzen duten erronketako bat udal
aurrekontuetan Agenda 21aren urte anitzeko plangintza
kontuan hartzea da.
Horregatik, ebaluazioan laguntzeko 2013ko zerbitzuan
sartutako berritasunetako bat da TA21aren kudeaketamaila aurreratua duten 7 udalerriko taldea sortu izana;
udalerri horiek, aldi berean, berriki onartu duten plan bat
dute, berezko prozesu gisa, 2015. urterako Ekintza
Planaren programazioa bultzatuko duena.

‘Programazioa funtsezko
elementua da Udalaren
plangintza estrategikoan
definitutako helburuak
betetzera bideratutako
kudeaketa egiteko.’

Tokiko Agenda 21aren Ekintza Planen 2013ko ebaluazio zerbitzua
Gipuzkoako Foru Aldundiak eskainitako ebaluaziorako zerbitzuak, bederatzi urteko ibilbidearekin,
zerbitzua bera udalerri partaideen beharretara egokituko dela ziurtatzen duten ibilbidea eta
esperientzia nahikoa dauzka dagoeneko.

2005. Politika publikoak modu koordinatuan
eta irizpide berdinekin ebaluatzeko zerbitzu
aitzindaria abiarazi zen, 9 udalerrirekin:
Donostia, Zarautz, Legazpi, Urretxu, Azkoitia,
Azpeitia, Tolosa, Oiartzun eta Arrasate.
2006. Bi ebaluazio mota hartu ziren kontuan,
ebaluazioa lehen aldiz egiten zuten udalerrien
behar anitzei erantzuteko - laguntza integrala
- eta 2005ean dagoeneko ebaluazioa egin
zutenei erantzuteko - laguntza sinplifikatua -;
12 udalerrik hartu zuten parte, guztira.
2010. urtera arte, zerbitzua finkatzearen eta
zerbitzu hori partaide gehiagori zabaltzearen
aldeko apustua egin zuen zerbitzuak; 38
udalerrik parte hartu zuten zerbitzuan urte
hartan. Zerbitzuak 2009 eta 2010. urteen
artean onartu ziren bigarren belaunaldiko
plan berrietara egokitu zuen ebaluazioa.
2012. Partaide kopurua 43 udalerrikoa
izatera iritsi zen (lurraldeko biztanleriaren
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% 80tik gora) eta Ekintza Planik zaharrenak
berrikusteko beharra orokortu zen. Horrela,
udalerriek beraien ahaleginak Ekintza Plan
berria berrikustera eta idaztera bideratzen
zituzten bitartean, zerbitzuak parte-hartze
partzialerako (ebaluaziorik gabe) aukera
eskaini
zuen,
Gipuzkoako
TA21aren
Behatokia elikatzen duen tokiko informazioa
eskaintzeko esparruari eustea eta GFAren eta
TA21aren alde apustu egiten duten udalerrien
arteko komunikazioa ziurtatzen duena.
2013. 35 udalerri parte-hartzaile: horietatik 6
bigarren belaunaldiko plan berriak ebaluatzen
ari ziren, udalerri batek lehen aldiz parte hartu
zuen, 22 udalerrik beraien Ekintza Plana
ebaluatu zuten eta seik partzialki parte hartu
zuten. Gainera, TA21aren kudeaketa sendoa
duten
zazpi
udalerri
2015.
urterako
helburuetan oinarritutako programazioaren
prozesua gidatzen ari dira.

4. Irudia Programan parte hartzen duen udalerri eta eskualde kopurua
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Iturria: geuk egina

5. Irudia Udalerriek eta eskualdeek Gipuzkoako TA21aren Behatokiaren ebaluaziorako Zerbitzuan egin
dituzten ebaluazioak.

Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia

‘Azpeitiak, Arrasatek,
Debabarrenak, Donostiak,
Legazpik, Tolosak eta Zarautzek
8 urte baino gehiago daramate
beraien tokiko iraunkortasunpolitikak urtero ebaluatzen’
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Ebaluaziorako zerbitzua martxan jarri zenetik, 55
udalerrik ebaluatu dute, gutxienez behin, Tokiko
Agenda 21aren beraien Ekintza Plana.
Bederatzi urteotan, 257 ebaluazio
laguntza eskaini du zerbitzuak.

egiteko

Sei udalerrik eta eskualde batek (Azpeitia,
Arrasate, Debabarrena, Donostia, Legazpi,
Tolosa eta Zarautz), 8 edo 9 urtez egin dute
beraien Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planaren
ebaluazioa, prozesu hori Udalean nabarmen
sendotuz. Guztiak dira Tokiko Agenda 21aren
aldeko apustua egin duten udalerriak, bigarren
belaunaldiko planak dituzten udalerriak izateak
erakusten duen bezala.

36 udalerrik eta eskualde batek 3 eta 7 urte
artean ebaluatu dute beraien plana zerbitzuan.
Horietatik 30 bat udalerrik ere ebaluazio
prozesua sendotu dutela esan daiteke eta, hain
zuzen ere, multzo horretan aurkitzen dira
TA21aren bigarren etapan daudenak. Hala ere,
gainerakoek, modu zehatzean parte hartu zuten
eta ez zuten ebaluazio prozesua finkatu, TA21 ez
zegoelako behar adina barneratuta Udalean.
11 udalerrik ebaluatu dute modu zehatzean
beraien Ekintza Plana (behin edo bi aldiz). Horien
artean, berriki beraien planak urtero ebaluatzen
hasi diren udalerriak daude eta baliteke
kudeaketa-eredu honekin jarraitzea.

Tokiko Agenda 21 planak ebaluatzeko Zerbitzuaren erronkak
Ondorengoak dira, Gipuzkoako udalerrietan iraunkortasuneko tokiko estrategia gisa, Tokiko
Agenda 21 bultzatzeko Ebaluaziorako Zerbitzuaren etorkizuneko erronkak:

1

Urteko programazioa bultzatzea, Ekintza

Planean ezarritako helburuen arabera eta plan
horiek udal aurrekontuetan sartuz eta Agenda
21etik ekindako ekintzen kostuak esleituz, era
horretan, ezarpena indartzeko eta tokiko politika
horren azalpenak emateko kultura hobetuz.
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2

Herritarrek

parte

hartzeko

sortutako

mekanismoei rol aktiboa ematea, planaren
jarraipenean zein horien urteko programazioan.

3

Berriki beraien Ekintza Plana definitu edo

berrikusi duten, baina, inoiz ebaluaziorik egin ez
duten udalerriak Zerbitzuan sartzea.

FOTO

4 | EBALUATUTAKO EKINTZA PLANAK
Ebaluatutako Ekintza Planen ezaugarriak
Ebaluazioan laguntzeko 2013ko Zerbitzuan, 27
udalerritako eta bi eskualdetako Ekintza Planak
ebaluatu dira. Gainerako sei udalerriek partzialki parte
hartu dute, gehienak Ekintza Plana berrikusteko
prozesuan daudelako.

EKINTZA PLANEN EGOKITZAPEN HANDIAGOA

‘Ebaluatutako planek, batez
beste, 122 ekintza jasotzen
dituzte eta 14 eragile daude
inplikatuta’

Udalerriek hartu duten esperientziari esker, planak
zorroztasun eta eraginkortasun handiagoarekin
diseinatzen dira eta planak hobeto egokitzen dira
kasu bakoitzaren beharretara.

Ekintza Planek Tokiko Agenda 21 duten udalerrien
errealitateen aniztasuna islatzen dute. Horrela,
dituzten ekintza kopuruak asko aldatzen dira,
Beasainen 36 ekintza eta Donostian 316 dituztelarik.

UDALERRIEN NEURRIRA EGINDAKO PLANAK

Ekintza Planek, batez beste, 122 ekintza jasotzen
dituzte eta 14 eragile daude inplikatuta ekintza
horiek gauzatzen.

Udalerrien tamainaren eta Ekintza Planen batez
besteko ekintza kopuruaren artean korrelazio argia
dagoela ikusten da.

2009ko eta 2013ko emaitzen arteko alderaketa
eginez gero, planen nolabaiteko egokitzapena
ikusten da, ekintzen eta eragile partaideen batez
besteko kopuruak murriztu egin dira eta.
Egokitzapen hori nabarmena da planak geroago eta
zeharkakoagoak direlako, gai-esparru berriak sartuz,
eta
geroago
eta
denbora-epe
handiagoak
dituztelako, 8 urteko indarraldikoak.

Eragile parte-hartzaileen kopuruari dagokionez,
aipatzekoa da udalerri txikienen Tokiko Agenda
21aren kudeaketan eskualdeko eragileek duten
eragina. Horrek eragile kopuruaren batez bestekoa
tamaina ertaineko udalerrienaren antzekoa edo are,
handiagoa, izatea dakar.
Planek 2009-2013 aldian lortutako egokitzapena
tamaina guztiko udalerrientzako ere ikusten da.
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7. Irudia. Ekintza Planetako ekintza kopurua, udalerriz udalerri. 2013
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6. Irudia Ekintza kopurua eta inplikatutako eragile kopuruaren batez bestekoa, udalerriaren tamainaren
arabera. 2009 eta 2013.

Bigarren belaunaldiko Ekintza Planak
Bigarren belaunaldiko planetan, aipagarriena beraien
aniztasuna eta udalerri bakoitzaren beharretara nola
egokitzen diren da. Hala ere, partekatutako baliabideekin
jarraitzea ahalbidetzen duten gai komunei ere eutsi zaie;
planak, bigarren belaunaldian, geroago eta gehiago
bereizten dira, Agenda 21 aberastuz eta balio erantsi
handiagoa emanez. Jarraian, 2013an aztertutako bigarren
belaunaldiko planen ezaugarri nagusiak aurkezten dira.

‘Bigarren belaunaldiko
planak hobeto egokitzen
dira udalerri bakoitzaren
behar berezietara’

Iraunkortasunerako Adunako plan estrategikoa. Alkatetzaren lidergoarekin eta Udal mailako
eta eskualde mailako erakundeen partaidetza tekniko nabarmenarekin osatutako plana. Ingurumenari,
gizarteari eta ekonomiari dagozkien alderdien udal plangintza lantzen du.

Andoaingo Iraunkortasunerako Ekintza Plana 2012-2020. Ingurumenari, lurraldeari eta
ekonomiari dagozkien alderdiak batzen dituen plana. Prozesu horretan berebiziko garrantzia eman
zitzaion Planaren formulazio estrategikoari; ikuspegia, helburu estrategikoa eta 2020. urterako helmugak
jasotzen ditu, baita helburuen araberako jarraipenaren adierazleak ere.

Astigarragako Iraunkortasunerako Ekintza Plana2013-2020. Ingurumenari, gizarteari eta
ekonomiari dagozkien alderdiak batzen ditu eta arreta berezia eskaintzen dio garapen sozialari eta
ekonomikoari.

Azpeitia 2025. 2013. urte amaieran onartu zen udal estrategia, TA21aren filosofiaren pean definitu
zena; lehen aldiz hartu ziren kontuan esparru soziala eta ekonomikoa. Alkatetzaren lidergoarekin
gauzatutako prozesua; Plana diseinatzeko eta ondoren kudeatzeko, hiru organo sortu ziren: mahai
politikoa, mahai teknikoa eta herritarren mahaia.

Debabarreneko Iraunkortasunerako Ekintza Plana2013-2020. Plan estrategikoa da,
datozen urteetan Debabarrenaren garapena markatuko duten akuilu diren proiektuak eta izaera
eraginkorragoa duten besteak hartzen dituena.

Donostiako Agenda 21aren Tokiko Ekintza Plana2008-2013. Ingurumenari lotutako plana,
Klima Aldaketaren Aurkako Udal Programa hartzen duena eta udalerriko Agenda 21aren inplikazio
handia duten gaikako mahaietan finkatutako arloz arloko lan-egitura daukana. Gainera, ingurumenarekin
lotutako udalerriko ekimenetan oso era aktiboan jarduten duen Ingurumeneko Aholku Batzorde bat
dago.

Hernaniko Agenda 21aren Ekintza Plana2013-2020. Lurraldeari, ingurumenari, gizarteari eta
ekonomiari dagozkien alderdiak batzen ditu, udal politiken koordinazioa bermatzeko, udalerriarentzako
planteatutako garapen iraunkorraren helburuen arabera. Plan berriak udal langile teknikoen inplikazio
nabarmena dauka.

Legazpiko Agenda 21aren Ekintza Plana2008-2014. Udalsarea 21ek ematen duen Urrezko
tak21 saria irabazi zuen bere kalitate integralagatik eta herritarren parte-hartze nabarmenagatik. Plan
hori, Legazpiko testuinguru zehatzeko garapen iraunkorrari buruzko aurretiazko hausnarketaprozesuaren ondorio da. Planak arloko bi plan hartzen ditu barne: Klima Aldaketaren Aurkako Udal
Programa eta mugikortasun iraunkorrerako plana. Nabarmentzekoa da Legazpiren kasuan, korporazio
ezberdinek Agenda 21ari eman dioten bulkada.
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Agenda 21aren Ordiziako Ekintza Plana2010-2020. Ingurumenarekin lotutako plana; plan
horretatik abiatuta, garapen iraunkorraren eta mugikortasunaren alorra sortu da Udalean, planaren
ezarpena ziurtatzeko.

Agenda 21aren Tolosako Bigarren Ekintza Plana. Bere definizioan TA21aren plana eta Plan
estrategikoa bateratu zituen. Bigarren fase honetan, barne-koordinazioko eta herritarrekin lan esparrua
sortzen lagundu du eta ezarpena ziurtatzen eta indartzen du.

Zarauzko Iraunkortasunerako Ekintza Plana 2009-2017. Plan honek osorik ekiten dio tokiko
iraunkortasunari eta Klima Aldaketaren Aurkako eta aldaketa horretara egokitzeko Programa jasotzen
du. EAEn berrikusitako lehendabiziko planetako bat da.

Zumarragako Agenda 21aren Ekintza Plana2013-2020. Plan honetan herritarren iritzia jaso
da eta Udalaren jardueran iraunkortasunari dagozkion irizpideak sartzen aurrerantz egitea ahalbidetu du.

Arloko
planak
integratzeko
ahalmenagatik
nabarmentzen dira eta hori politiken integrazioan eta
koordinazioan heldutasuna lortu izanaren seinale
da. Horixe da Donostia, Legazpi, Tolosa eta
Zarauzko Tokiko Agenda 21ean sartutako Klima
Aldaketaren Aurkako Udal Programaren kasua.
Horrek, plan horien ekintza kopurua handitzea
dakar.

BIGARREN BELAUNALDIKO PLANAK

Gipuzkoako 11 udalerrik eta eskualde batek
dauzkate bigarren belaunaldiko planak eta 2013.
urtean zehar ebaluatu dituzte.
Udalek Tokiko Agenda 21aren kudeaketan
esperientzia handiagoa jasotzen duten plan
horietan, egoera anitzak ikusten dira.
Oro har, 100 ekintzatik gora jasotzen dituzten planak
dira eta 10 eragilek baino gehiagok parte hartu ohi
du.

8. Irudia Bigarren belaunaldiko Planetan inplikatutako ekintza eta eragile kopurua. 2013
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5 | TOKIKO AGENDA 21aren EKINTZA PLANEN
EZARPENA 2013an
Planen ezarpen globala
Planak osatzen dituzten ekintza bakoitzaren gauzatze-maila honela sailkatzen da: amaitutakoak,
amaitzen daudenak, aurreratuak, hasita edo hasteko daudenak; gauzatze-mailaren ebaluazio
horrek Ekintza Planaren ezarpen-maila globala kalkulatzea ahalbidetzen du.
Ebaluatutako Planak gauzatze urte anitzetan daude. Horregatik, gauzatze urte berberak dituzten
datuak alderatzen dira udalerri ezberdinetan. Hala ere, onartuak izan ziren urteen, ekintzen
zehaztasunen eta Planen eduki ezberdinen artean
‘Ekintza Planen batez
dauden aldeak direla eta, horiek gauzatzeko
besteko ezarpen-maila
beharrezko ahalegin maila oso ezberdina izan daiteke.
Horregatik,
udalerrien
arteko
ezarpen-mailaren
% 48koa da bosgarren
alderaketak orientagarriak dira eta zuhurtasunez hartu
urtean’
behar dira.

PLANAK GAUZATZE- ERRITMOA

TA21aren Gipuzkoako Ekintza Planak gauzatzeko
batez besteko aldia 5 urtekoa da (2013). Une
honetan, batez besteko ezarpen-maila % 48koa da.
Portzentaje hori ezarritako % 60ko helburuaren
azpitik dago.
2012ko datuekin alderatuz gero, eutsi egiten zaie
planak gauzatzeko batez besteko erritmoei. Hau
da, benetako gauzatzearen eta planteatutako
helburuaren artean nolabaiteko distantzia nabari den
arren, distantzia hori aurreko urtekoarenaren
antzerakoa da. Horretan lagungarria da geldien
dauden planen berrikuspen progresiboa, Tokiko
Agenda 21 indarrean dauden beharren eta Udalek

eta eskualdeek eskura dituzten baliabideen arabera
eguneratuz.
PLANAK
GAINETIK

GAUZATZEKO

ERRITMOAREN

Nabarmentzekoa da nolabaiteko polarizazioa
ematen dela udalerrien ezarpenaren emaitzetan.
Horrela, alde batetik, 8 udalerri ezarritako
helburua baino erritmo biziagoan ari dira beraien
planak ezartzen. Andoain, Astigarraga, Aduna,
Azpeitia, Debabarrena, Donostia, Hernani eta
Zumarraga, hain zuzen ere.
Tokiko Agenda 21aren aldeko apustu garbia
erakusten duten udalerriak eta eskualdeak dira,
21

arduradunaren figura finkatuz, Agendak kudeatzeko
zeregin anitzei lehentasun politikoa emanez edo
lortutako emaitzetan islatzen diren maila teknikoan
emandako inplikazioaren eta bulkadaren bitartez.
Plan berriak dituzte udalerri eta eskualde guzti
horiek, Donostiak izan ezik, bigarren plana
burutzeko azkeneko urtean baitihardu.
PLANAK GAUZATZEKO ERRITMOAREN AZPITIK

Bestalde, 12 udalerri gauzatze urtearen arabera
lortu beharreko helburuarekin alderatuz, %20
azpitik daude. Horietako batzuek – Asteasu,
Beasain, Eskoriatza, Ikaztegieta, Segura, Villabona
eta Zegama – zaharkitutako planak dituzte,
eguneratzeko eta udalerrien beharretara eta
errealitatera egokitzeko berrikusi beharrean
daude.

Beste kasu batzuetan, Tokiko Agenda 21ekiko
udalen konpromiso politikoa eta/edo teknikoa
eskasagoa dela ikusten da eta hori gauzatutako
ekintzetan eta lortutako emaitzetan islatzen da.
Talde horretan egon litezke 2013an beraien planak
ez ebaluatzeko erabakia hartu duten udalerrietako
batzuk, gobernuaren jardunean ez diotelako
lehentasunik ematen.
Nolanahi ere, komeni da berriro esatea udalerrien
arteko alderaketak orientagarriak direla, izan ere,
Ekintza Planak urte ezberdinetan onartu dira – 2005
eta 2013. urteen artean -, testuinguru ekonomiko
ezberdinetan eta ezagutza eta esperientzia maila
ezberdinekin.

9. Irudia Planen batez besteko ezarpen-mailaren bilakaera, ezarritako helburuarekiko. 2013
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6.

7.

8.

Planen batez besteko gauzatze-epea : 5 urte
Planen batez besteko ezartze-maila: %48
5 urteetan helburuko ezartze-maila: %60

10. Irudia Lehen belaunaldiko Planen ezarpen-maila eta egikaritze urteak, udalerriz udalerri, ezarritako
helburuarekiko. 2013
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Bigarren belaunaldiko Planen ezarpena
Bigarren belaunaldiko Planak dituzten udalerriek,
oro har, ebaluatutako udalerri guztien batez
bestekoen gainetiko gauzatze-mailak dituzte. Plan
horiek ekintza zehatzagoak eta bideragarriagoak
jasotzen dituzte eta Tokiko Agenda 21ekiko beraien
konpromisoa
berriki
berretsi
duten
udalerrietakoak dira, beraien planak berrikustearen
aldeko apustua eginez.

lortu dituzte; horrek, Tokiko Agenda 21 hedatzen
jarraitzeko oinarri sendoa eskaintzen die.
Bereziki aipagarriak dira Donostiak lortutako
emaitzak,
gauzatzearen
seigarren
urterako
definitutako helburua gainditu baitu, lehendabiziko
urteak oso aktiboak izateari eta ondoren erritmo
horri eutsi izanari esker. 2013. urtean, bere
indarraldiaren amaierara iritsi da, % 73ko
ezarpenarekin.

Talde honetan daude ezarritako helburua gainditzen
duen gauzatze erritmoa duten 8 udalerriak.
Gehienek
planaren
lehendabiziko
urtearen
ebaluazioa egin dute eta oso emaitza positiboak

11. Irudia Bigarren belaunaldiko Planen ezarpen-maila eta gauzatze urteak, udalerriz udalerri, ezarritako
helburuarekiko. 2013
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Planen ezarpena, azken urtean
2013an,
batez
besteko
ezarpen-mailaren
gehikuntza % 5,9koa izan da. Balio hori 2012an
lortutako % 7,5eko batez besteko erritmoa baino
baxuagoa da.
Nabarmentzekoa da Ekintza Plan berriak dituzten
udalerrietan (eta eskualdean) lortutako aurrerapena:
Azpeitia dago aurrena eta, ondoren, Debabarrena,
Hernani, Aduna, Astigarraga eta Zumarraga, % 19tik
gorako
ezarpenekin,
lehendabiziko
urterako
aurreikusitako % 18ko helburua gaindituz.

Beste muturrean, 2013. urtean, Tokiko Agenda 21ari
dagokionez aurrerapen txikia egin duten udalerriak
daude. Kasu gehienetan, aurreikusitako aldia
amaitzear duten planak dira eta, beraz, berrikusi
beharrean daudenak. Honako udalerrietakoak dira:
Segura, Zegama, Beasain, Goierri, Eskoriatza,
Orendain, Ikaztegieta, Asteasu, Villabona edo
Legazpi.

12. Irudia Ekintza Planen ezarpen-mailaren gehikuntza 2013an
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Ekintzen gauzatze egoera
Planaren ezarpen-maila globalaren analisiarekin
batera, egokia da ekintza guztien gauzatze egoera
zehatza ebaluatzea, metodologian ezarritako 5
kategorietan
sailkatuta:
amaituta,
amaitzen,
aurreratuta, hasita edo hasteko daudenak.
2013an, 2.871 ekintza ziren (% 81) gutxienez
hasita zeudenak. Ekintza horiek batez beste 5.
gauzatze urtean aurkitzen diren 29 Ekintza Planei
dagozkie.

Aurreko urtearekiko, amaitzen dauden ekintzen
portzentajea murriztu egin dela ikusten da (2012an,
% 20) eta amaitutako ekintzen portzentajea berdina
dela (% 17); hasteko dauden ekintzen portzentajea,
berriz, handitu egin da (2012an, % 16). Agerian
geratzen da berrikusitako plan kopurua handitu egin
dela eta udalerri anitzek dituztela plan gazteak,
berriki onartutakoak.
Bereziki nabarmentzekoa da 1.241 ekintza eginda
daudela (amaitzen edo amaituta).

13. Irudia Ekintzen gauzatze egoera. 2013
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Ekintza totalak: 3.545
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TEPetako ekintzen gauzatze egoera, udalerriz udalerri
Ebaluatutako
udalerriek
dagozkien
ekintzen
gauzatze-mailen alde nabarmena erakusten dute,
ezarri ziren urtearen eta Ekintza Plana gauzatzeko
erritmoaren arabera.

Azpeitiak, Debabarrenak, Hernanik, Adunak,
Astigarragak eta Zumarragak, plan berria ezarri
duten lehen urtean, planean jasotzen diren ekintzen
% 65 jarri dituzte martxan.

Nabarmentzekoa da gauzatze egoera ertainetan
sailkatutako ekintzen garrantzia, hala nola, hasitako
eta aurreratutako ekintzena, baliabide ekonomikoak
eta teknikoak esleitu zaizkien martxan dauden
ekintzak direla esan nahi baitu.

Donostia bere Ekintza Planaren berrikuspena
egiten hastear dago eta ekintzen % 70 amaituta edo
amaitzen dauzka eta % 1 bakarrik geratu da
hasteko.

26

14. Irudia. Ebaluatutako udalerrietan ekintzak zenbateraino gauzatu diren. 2013. Lehen belaunaldiko
planak.
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15. Irudia. Ebaluatutako udalerrietan ekintzak zenbateraino gauzatu diren. 2013. Bigarren belaunaldiko
planak.
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FOTO

6 | HERRITARREN PARTE-HARTZEA
TOKIKO AGENDA 21ean
Herritarren parte-hartzea Gipuzkoako udalerrietan
Azkeneko hamarkadan, udalerriek urrats nabarmenak egin dituzte, erabakiak hartzerakoan
herritarren parte-hartzea sustatzen duten politika publikoko kudeaketarantz. Tokiko Agenda 21
edo berdintasun politikak bezalako tokiko politika batzuk bereziki lagungarriak izan dira kultura
parte-hartzaileago bat sortzeko. Halaber, udalerri bakoitzaren berezko ezaugarriek, tamainak edo
borondate politikoak zehaztu dituzte parte-hartzearen kasu bakoitzaren egituraketa,
ordezkaritasuna eta dinamismoa.
Gipuzkoa mailan, tokiko eta eskualde mailako parte-hartzeari laguntzeko eta bultzatzeko hainbat
programa abiarazi ditu Gipuzkoako Foru Aldundiaren beraren Parte-hartze Zuzendaritzak.
Agenda 21ekin lotutako gaiak aztertzeko helburuarekin, Tokiko Agenda 21aren Behatokiaren
ebaluaziorako 2013ko zerbitzuak sakonago aztertu nahi izan du Agenda 21ekin lotutako partehartze prozesuen eta udalerrietan dauden beste parte-hartze prozesu batzuen arteko koordinazioa
eta Agenda 21ekin lotutako herritarren parte-hartze prozesuen analisi xehatuagoa egin nahi izan
du. Horretarako, hiru multzotan egituratutako 26 galderaz osatutako galdetegia diseinatu da:
•

Udalerrietan parte hartzeko dauden mekanismo orokorrak.

•

TA21ekin lotutako herritarren parte-hartze prozesuen eta udalerriko bestelako parte-hartze
prozesuen arteko koordinazioa.

•

Agenda 21etako parte-hartzearen berariazko analisia.

Galdetegi horri 2013ko zerbitzuan parte hartu duten 31 udalerrik erantzun diote; horietatik 13
4.000 biztanle baino gutxiagokoak dira eta 18 udalerri 4.000 biztanletik gorakoak.
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Ebaluaziorako 2013ko zerbitzuan parte hartu duten
‘4.000 biztanle baino
udalerrien % 74k herritarren partaidetzarako
gutxiagoko kontsultatutako
esparru orokor bat daukate. Parte-hartzeko politika
udalerrien %100ak kultura
horiek, udalerrien tamainaren arabera, gehiago edo
gutxiago kontuan hartzen dira. 4.000 biztanletik
parte-hartzaile nabarmena
beherako kontsultatutako udalerri guztietan, bizitza
dauka’
sozialean ondo errotutako partaidetzarako esparru
orokor bat dago. 4.000 biztanletik gorako udalerrien kasuan, horietatik % 56k herritarrek parte
hartzeko mekanismoak dituzte, baina bostek bakarrik – Villabona, Azkoitia, Azpeitia, Errenteria eta
Donostia – daukate udalerrian herritarren partaidetza arautuko edo egituratuko duen Ordenantza
edo Erregelamendua.

Udalerri txikien %54k herritarren partaidetzaren
arduraduna daukate, kasu gehienetan, profil
politikoa daukana.

udal organigraman herritarren parte-hartzea islatuta
daukaten udalerrietan, nabarmentzekoa da langile
teknikariek ematen dioten bulkada ere.

Udalerri handienen artean, %67k daukate herritarren
parte-hartzeari dagokion arduraduna. Udalerririk
handienetan, organigraman islatzen da hori, langile
tekniko egonkorrekin eta herritarren partaidetzari
esleitutako funtzioekin.

Herritarren partaidetza egituratzerakoan, sektore
ekonomikoak eta sozialak dira eztabaidagai
nagusiak udalerrietan; bien artean, %81 osatzen
dute. Auzoka egituratutako parte-hartzea gehiago
ematen da tamaina batetik aurrerako udalerrietan
eta, normalean, osagarria izaten da arlokako
egituraketa.

Oro har, politikariek (nagusiki, alkateek eta gobernu
taldeek) bultzatzen dute herritarren parte-hartzea;
hala ere, mekanismo egonkorragoak dituzten eta

16. Irudia. Udalerrietan herritarren parte-hartzea bultzatzearen erantzule nagusiak
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17. Irudia. Partaidetzarako mekanismo orokorretan, herritarren parte-hartzea egituratzeko irizpide nagusia.
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Tokiko Agenda 21eko herritarren parte-hartzearen eta udalerrietan
dauden bestelako mekanismoen arteko koordinazioa
Agenda 21, bereziki bere definizioaren unean, herritarren partaidetzan sustengatzen den arren,
kasu batzuetan, ekintza-plana ezartzeko fasean ematen den parte-hartze mekanismoen
jarraitutasunik ezak, udalerri askotan herritarren parte-hartzeak Agenda 21arengan ia batere
eraginik ez izatea ekarri du. Beste kasu batzuetan, herritarren parte-hartzeak Agenda 21aren
ibilbidean izan duen errotzeak, parte-hartze prozesu berriak Agenda 21etik abiatuta bultzatu eta
indartu izana ekarri du.

Kontsultatutako
udalerrien
(31)
%13tan,
herritarren parte-hartze prozesu berriak Agenda
21etik dagoeneko egituratuta zeuden parte-hartzetik
abiatuta bultzatu edo indartu dira. 4.000 biztanle
baino gehiagoko udalerrien kasuan, zifra hori
%17koa da.

Udalerrien %35etan, Agenda 21eko herritarren
parte-hartzea berriki bultzatutako parte-hartze
orokorreko
mekanismo
berrietatik
abiatuta
berraktibatu da, bereziki, udalerri txikietan;
horietan, portzentajea %69koa da.
Udalerrien erdietan, herritarren parte-hartze
prozesu berriak Agenda 21etik apartekoak dira,
bereziki, udalerri handiagoen kasuan.

18. Irudia. Tokiko Agenda 21eko herritarren parte-hartze prozesuen eta udalerrietan dauden bestelako
prozesu edo mekanismo orokorren arteko koordinazioa.
Osoa, prozesu guztiak TA21etik gauzatzen eta planifikatzen
dira

%13

TA21eko partaidetza partaidetza orokorretik bideratzen da

%35

Partaidetza prozesu berriek TA21arekiko independenteak dira

%52
%0

Iturria: geuk egina

30

%20

%40

%60

Tokiko Agenda 21eko herritarren parte-hartzearen ezaugarriak
Kalitatea herritarren parte-hartzearen kudeaketan
Herritarren parte-hartzea prozesu bat da berez. Konplexua da, faktore ugari behar baitu
eraginkorra izateko eta, Agenda 21aren kasuan,
‘Herritarren kalitatezko parteezinbestekoa da udalerriaren ikuspegi osoa
hartzeak baliabide egokiak
bermatzeko eta iraunkortasuneko eta interes
orokorreko helburuen ezarpena sustatzeko. Prozesua
behar ditu, emaitza zehatzak
den aldetik, kudeaketa egokia behar du eta, eragile
lortzeko eta inplikatutako
sozialen presentzia eskuzabala behar izatearen
gizarteari onurak itzultzeko
berezitasuna dela eta, Administrazioaren konpromiso
helburuarekin’
handia eskatzen du, etengabeko hobekuntza
bermatzeko.

Agenda 21ari lotutako herritarren partaidetza duten
udalerrien % 45ek, herritarren parte-hartze
prozesuei lotutako Helburuak ezartzen dituzte
eta % 21ek gogobetetasunaren aldizkako neurketak
egiten
dituzte,
hobekuntzak
identifikatzeko
helburuarekin.
Udalerrien % 33k parte-hartze prozesuen urteko
plangintza daukate eta udalerrien % 71k aktatan
jasotzen dituzte batzarrak.

Udalerrien % 64k giza baliabideak (barnekoak,
kanpokoak edo bietarikoak) jartzen dituzte Agenda
21ekin lotutako herritarren parte-hartze prozesurako.
Parte hartzen dutenen esku jarritako baliabideei
dagokienez, udalerrien ahalmen-mailak ezberdinak
direla ikusten da, tamaina batetik aurrerako
udalerrietako hedapena handiagoa delarik. Partehartzea arautzeko erregelamendua edo ordenantza
daukaten udalerriak nabarmentzen dira.

19. Irudia Tokiko Agenda 21eko herritarren parte-hartzerako jarritako baliabideak
Ez dira baliabide ekonomiko espezifikorik eman

%48

Udal aurrekontuan partida espezifiko bat eman zaio (zehaztu
zenbatekoa)

%30

Udalaz gaindiko finantzaketa osagarria izan du (diru laguntzak)

%35

Ezdira giza baliabide espezifikorik jarri

%36

Udaleko giza baliabide espezifikoak jarri dira

%24

Kanpoko giza baliabide espezifikoak jarri dira (azpikontratak)

%56
%0

%20

%40

%60

Iturria: geuk egina
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20. Irudia Parte hartzen dutenen esku jarritako baliabideak
%100

Aurrez deialdia eta gai ordena bidaltzen da

%80
%85

Aurrez dokumentazio osagarria bidaltzen da

%30
%69

Dinamizazio tekniketan trebatua den pertsona bat (udalekoa edo
udalaz kanpokoa) jartzen da saioak dinamizatzeko

%50
%92

Saioen aktak idazten dira eta parte hartzaileei bidaltzen zaizkie
Saioetako aktak web orrian jartzen dira eta herritar guztientzako
daude ikusgai

%20
%54
%0
%62
%60

Partaidetzako emaitzak eta/edo egindako ekarpenen emaitzak
itzultzen dira
%31

Saioak ordutegi/egun desberdinetan egiten dira behar
desberdinetara egokituz
Besteak

%50
> 4.000 biztanle

%8
%10
%0

< 4.000 biztanle
%20

%40

%60

%80

%100

Iturria: geuk egina

Tokiko Agenda 21eko herritarren parte-hartze mekanismo aktiboen existentzia,
2013an
Herritarren parte-hartzea gehien finkatu den udalerrietan Agenda 21ak lantzen dituen esparruak
ugariak direnez, une zehatzetan edo biztanleriaren berariazko sektoreekin erabilitako gaikako
mekanismoak edo berariazko mekanismoak zabaldu dira.

Kontsultatutako udalerrien % 55ek (gehiengoa,
herri txikiak), Agenda 21eko Foroa edo Tokiko
Agenda 21aren parte hartzeko mekanismo
egonkorren bat zeukaten 2013an. Udalerri
handiagoetan, gaikako lan-mahaien bitartez finkatu
da herritarren parte-hartzea, hala nola, airearen
kalitatea, mugikortasuna edo hondakinen gaiari
buruzko lan-mahaiekin.

Nabarmentzekoak dira Eskolako Agenda 21
ekimenen presentzia eta finkatzea; udalerri
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batzuetan,
Agenda
21aren
partaidetzarako
mekanismoekin koordinatzen dira, une zehatzetan;
hor ditugu, adibidez, Donostiaren eta Legazpiren
kasuak.
Aipatzekoa da, bestalde, udalerri askotan finkatu
ziren udalerria-enpresa foroen desagerpena; eta
Agenda 21aren parte-hartze prozesuetan sare
sozialen erabilerarik eza ere antzematen da.

21. Irudia Mekanismo aktiboak Agenda 21ean, 2013an (erantzun anitza)
Ez dago TA21eko herritarren partaidetza mekanismo aktiborik

%22
%8
%39

TA21 Foroa edo TA21arekin lotura duen partaidetza mekanismoa

%77

TA21arekin eta TA21eko Foro edo TA21eko partaidetza
mekanismoekin lotura duten gaiakako lan mahaiak (airearen
kalitatea, ingurune naturala, mugikortasuna,...)

%22
%15
%78

Eskola Agenda 21 Foroa edo antzekoa
TA21arekin eta TA21eko Foro edo TA21eko partaidetza
mekanismoekin lotura duen udalerri-enpresa Foroa
TA21arekin eta TA21eko Foro edo TA21eko partaidetza
mekanismoekin lotura duten lurralde ezaugarria duten Foroak
(auzoak, biztanleria nukleoak)
TA21arekin lotura duten eskualde mailako Foroak

On-line eta sare sozial Foroak

%46
%0
%0
%11
%8
%11
%46
> 4.000 biztanle

%0
%0
%0

< 4.000 biztanle
%20

%40

%60

%80

%100

Iturria: geuk egina

Herritarren parte-hartzea, Tokiko Agenda 21aren berrikuspen prozesuetan
2013. urtean, kontsultatutako udalerrien % 32 Tokiko Agenda 21eko beraien ekintza-plana
berrikusten ari ziren; % 68, berriz, ezarpen-fasean zeuden. A priori, badirudi Tokiko Agenda
21aren parte hartzeko batzarretan eragin handiena daukan alderdia gauzatzen ari den fasea dela.
Planaren berrikuspena herritarren parte-hartze prozesua
berraktibatzeko aukera bat da eta, aitzitik, parte-hartze
eskasa antzematen da ezarpen-fasean: fase horretan
dauden udalerrien % 80k baino gehiagok ez dute partehartze saiorik egin 2013. urtean.

‘Tokiko Agenda 21 planak
berrikusteko prozesuek
aukera bikaina eskaintzen
dute, herritarren partehartzea berraktibatzeko eta
herritarrak plangintzan
inplikatzeko’

2013an plana berrikusteko prozesuan zeuden udalerriek
7 parte-hartze saioko batez bestekoa izan dute eta,
guztira, 49 pertsona inplikatu dira. Berrikuspenprozesuan dauden udalerrien % 70etan, herritarrek
prozesuaren une zehatzetan hartu zuten parte,
ekarpenak eginez, eta kasuen % 30ean, parte-hartzea oso aktiboa izan zen, nabarmen lagunduz,
Planaren formulazioan proposamenak baliotuz eta ekarpenak eginez.

Herritarren parte-hartzea, Tokiko Agenda 21aren ezarpen-fasean
Erronka handienetakoa herritarrek parte hartzeko mekanismo adierazgarriak finkatzea da, tokiko
politiken kudeaketan eta jarraipenean rol zehatz bat daukaten mekanismoak, eta hori Agenda
21ari oso lotuta dagoen zerbait da. Horren adibide da kontsultatutako udalerrien % 50ek ez dietela
rol zehatzik ematen herritarrek parte hartzeko mekanismoei, planaren jarraipenean eta
ezarpenean.
Behin berrikuspen-prozesuaren ondoren, plana onartu eta gero, kasu askotan, ez zaie
jarraitutasunik ematen parte-hartzeko mekanismoei eta, ezarpen-mailan gai zehatz batzuk lantzen
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diren arren, ez zaie rol zehatzik ematen urteko programazioan eta jarraipenean, nahiz eta urteko
ebaluazioa oso errotuta dagoen elementua izan.
Udalerrien % 10etan
buruzko informazioa
herritarrei.

Planaren aurrerapenei
ematen zaie aldizka

Herri bakar batean inplikatzen dira herritarrak
hurrengo
urteko
Planaren
programazioan,
Legazpin, hain zuzen ere.

Udalerrien % 19tan, emaitzei buruzko eztabaida eta
balorazioa sustatzen da.

22. Irudia Herritarren rola Planaren jarraipenean
%25

Ez dauka TEPren jarraipenean inolako paper esfezifikorik

%89
%17

Urteko aurrerapenen berri ematen zaio

%0
%25

Informazioa jasotzen du eta emaitzen eztabaida eta
balorazioa sustatzen da

%11
%8

Planeko ekintzen planifikazioan oinarrituz, hurrengo
urterako jardueren programazioan parte hartze aktiboa du

%0
> 4.000 biztanle
%25

2013an ez da bildu

< 4.000 biztanle

%0
%0

%20

%40

%60

%80

%100

Iturria: geuk egina

Honako esparruetan izan zuten herritarrek parte
hartzeko
mekanismoek
eraginik
handiena:
hondakinak (udalerrien % 85etan, 2013an),

espazio publikoetako
mugikortasuna (% 65).

proiektuak (% 65) eta

23. Irudia Tokiko Agenda 21ari lotutako herritarrek parte hartzeko mekanismoek eragina izan zuten
esparruak 2013an (erantzun anitza)
Hirigintza antolaketan

%45

Espazio publikoetako proiektuetan (parkeak, herriguneetako
birgaitzea, …)

%65

Mugikortasuna (bidegorriak, peatonalizazioak, aparkalekuak,
landa-bideak, …)

%65

Ingurumenaren babesa

%50

Hondakinak (biltze sistemak (atez ate/5.kontenedorea),
konpostajea, …)

%85

Udalerriko sektore ekonomikoen sustapena (lehen sektorea,
merkataritza, industria, turismoa, …)

%55

Ingurumen heziketa
Airearen kalitatea

%60
%10

Besteak

%15
%0

Iturria: geuk egina
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%60

%80

%100

Gizarte-profilen ordezkaritasuna, Tokiko Agenda 21eko herritarrek parte hartzeko
mekanismoetan
Gizarte-profil ezberdinen ordezkaritasunari dagokionez, eta behar ezberdinak kontuan hartuta,
lehenik eta behin honakoa nabarmentzen da: udalerrien % 67k aipatzen du pertsona etorkinen
presentziarik eza, ondoren gazteak egongo lirateke (% 48) eta desgaitasunen bat daukaten
pertsonak (% 43).
Udalerri txiki guztietan, kargu politikoek hartzen
dute parte batzarretan, lantzen diren gaien arabera.

Udalerrien % 73tan, herritarrek norbanako gisa
hartzen dute parte.

Halaber, lantzen diren gaien arabera, udalerrien
% 64tan, udal teknikariek ere hartzen dute parte
batzarretan.

24. Irudia Herritarrek parte hartzeko mekanismoetan nahikoa ordezkatuta ez dauden gizarte-profilak
Pertsona gazteak

%48

Emakumeak
Gizonak

%14
%0

Pertsona helduak

%19

Pertsona inmigranteak

%67

Desgaitasuna duten pertsonak
Bat bera ere ez

%43
%0

Azken urtean ez da bildu

%14
%0

%20

%40

%60

%80

Iturria: geuk egina

25. Irudia Eskuarki parte hartu zuten udalerrietako kolektiboak
Landutako gaiarekin zer ikusia duten gobernu
taldeko kargu politikoak

%60
%100
%33

Oposizio taldeetako ordezkari politikoak

%14

Landutako gaiarekin zer ikusia duten pertsonal
teknikoa
Ingurumen elkarteak

%53
%86
%13
%0
%53

Beste elkarte eta tokiko taldeak

%29
%47
%43

Ikastetxeak eta beste zerbitzu publikoak
%27

Enpresak eta merkatariak

%14
%60

Herritarrak norberaren izenean

%100
%13
%14

Besteak
2013an ez da bildu

> 4.000 biztanle

%20

< 4.000 biztanle

%0
%0

%20

%40

%60

%80

%100

It
urria geuk egina
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Tokiko Agenda 21ek kultura parte-hartzaileago baterako egindako ekarpena
Herritarren parte-hartze prozesuen garapena epe ertainerako prozesu batean sar daiteke,
gardentasun eta herritarren erantzunkidetasun handiagoan oinarritutako gobernatzeko moduari
lagunduko diona. Guzti horrek prozesu horietan parte hartzen duten eragile anitzen ikaskuntza eta
praktika eskatzen du.
Tokiko Agenda 21ek Gipuzkoan egin duten hamar urteko ibilbidearen ondoren, kontsultatutako
udalerriek egin duten balantzeak erakusten digu kasuen % 64an, Tokiko Agenda 21ek, gehiago
edo gutxiago, kultura parte-hartzaileago baterako eta herritarren parte-hartze prozesuak
hobetzen lagunduko duten hainbat ikaskuntzaren ekarpena egin duela. Herritarrak eta udalak
elkarrengana hurbiltzeko ere lagungarria izan da.
Bestalde, gizarte iraunkor eta erantzunkidea eraikitzeko egin duen ekarpena oso murritza izan dela
baloratu da.

26. Irudia Agenda 21ek kultura parte-hartzaileago baterako egindako ekarpena
Udalerrian eragin eskasa edo ez du eraginik izan

%36

Herritarren eta udal teknikari eta kargu politikoen artean kultura
parte hartzaile bat sortzen eta parte hartzen ikasten lagundu
du

%36

Herritarren eta udalaren arteko komunikazioa eta hurbilketa
areagotzea ekarri du

%46

Sektorekako partaidetza mekanismoak zabaltzen lagundu du
(mugikortasuna, hondakinak, …)

%32

Iraunkortasun gaietan gizartea indartzen eta erantzunkidetzen
lagundu du

%7
%0

Iturria: geuk egina
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