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GASTEIZKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ESTRATEGIAREN
2017-2025erako UDAL EKINTZA PLANA

1. EKINTZA PLAN HONEN ZERGATIA
Gasteizi European Green Capital 2012 saria emateak hirian azken hamarkadetan garapen
iraunkorraren eta ingurumenaren babesaren alde egindako lanaren aitorpena ekarri zuen.
Baina, horretaz gain, saria pizgarria izan zen ordura arte indarrean egondako ingurumen
politikak indar handiagoz sustatzeko eta, bereziki, beste batzuk bultzatzeko, betetzeke
zeuden beste erronka batzuei erabakitasunez heltzearren.
Horren haritik, eta herritarrek elikadura osasungarriarekiko gero eta interes handiagoa dutela
jakitun, Udalak Gasteizerako nekazaritzako elikagaien estrategia iraunkorra sustatzea erabaki
zuen, herritar taldeen multzo aktibo baten eskutik, kalitateko elikagaien ekoizpen lokala eta
hirian horiek kontsumitzea konektatzeko azken helburuarekin.
Udalerriak baldintza ezin hobeak ditu estrategia garatzearen aldeko apustu sendoa egiteko,
hiri-bilbearen inguruan nekazaritza eraztun zabala baitago, eta kalitate agrologiko handiko
lurrak. Estrategiaren bitartez, hainbat helburu lortu nahi dira: nekazaritza eta abeltzaintza
suspertzea, lehen sektoreari sostengua emanez; herritarren elikaduraren kalitatea hobetzea,
eta hiriaren karbono aztarna gutxitzea, elikagaiak garraiatu eta kontserbatzeko behar den
energia kontsumoa murriztuta.
Azken batean, ekoizpen iraunkorrak, merkaturatzeak eta kontsumoak osatutako zirkuitu
laburrak sustatzea zen asmoa, udalerriaren barruan edo gertuko eskualdean, antzeko
ekimenak abiarazi dituzten beste hiri eta eskualde europar batzuetako esperientziak
eredutzat hartuta.
Bestetik, 2015eko urriaren 15ean Europako 100 hirik Milanen sinatu zuten Hiriko Elikadura
Politikari buruzko Itunak egiaztatu zuen Gasteizek hartutako bidea zuzena zela. Izenpetzen
zuten hiriek "elikagai sistema iraunkor, inklusibo, erresiliente, seguru eta anitzak sortzeko lan
egitearen" alde egin zuten, "guztiontzako janari osasungarria bermatzeko eskubideetan
oinarritutako ekintza-esparruan; hartara, soberan gelditzen diren elikagaiak murriztu eta
biodibertsitatea zaintzeaz gain, klima-aldaketen eragina leundu eta horietara egokituko
baita", eta hori bat zetorren Gasteizek zenbait urtez landutako eta bultzatutako estrategiaren
printzipio gidariekin.
Europaren berrespen horrek 2012 aldera abiarazitako lanak are ilusio handiagoz sustatzeko
balio izan du, eta Gasteizko nekazaritzako elikagaien estrategiaren 2017-2025erako udalaren
ekintza plan hau izan da emaitza, zeinak Milango Itunaren printzipioei jarraitzeko helburu eta
ekintza zehatzak txertatu baititu.
Plan honen bitartez, Udalak ekoizpen iraunkorrarekin eta kalitateko elikadurarekin lotutako
zenbait ekintza bultzatu nahi ditu, bere eskumen-esparruan, alderdi horiekin zerikusia duten
prozesuen ikuspegi integrala bilatuz. Aldi berean, motorra izan nahi du, ekoizteko eta
kontsumitzeko beste era batzuen alde egiten duten agenteak (tokiko nekazariak eta
abeltzainak, kontsumitzaile elkarteak, merkatariak …) inplikatzeko eta haiei laguntzeko.
Horrenbestez, Udalaren ekintza bultzatzeaz gain, interesdunen artean beharrezko diren
harremanak lan sare eta plataformen bidez sustatzeko balio izatea da Planaren helburua,
elkarrekin Gasteizerako Nekazaritzako Elikagaien Estrategia Iraunkorra garatzearren.
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2. ZER EGIN DA ORAIN ARTE?
Aipatu dugun bezala, 2012an abiatu zuten Gasteizko zenbait talde eta herritarrek bertako
nekazaritzako elikagaien sistemari buruzko hausnarketa-prozesua, uste baitzuten
hobekuntza hori hiriak betetzeke zuen erronketako bat zela etorkizun iraunkor bateranzko
bidean.
Hausnarketa-prozesuak 2014ra arte iraun zuen, eta tokiko nekazaritza elikagaien sistemak
eredu berri baterantz eboluzionatu behar zuela planteatu zuen, ingurumen, gizarte eta
ekonomia krisiak sorrarazi dituen erronkei egokitu eta erantzuteko gauza izan dadin.
Taldeek eta banakoek egindako lanaren emaitza "Vitoria-Gasteiz, nekazaritzako elikagaisistema
jasangarriaren
alde"
adierazpenean
islatu
zen
(http://nekazaritzakoelikagaijasangarriak.blogspot.com.es/). Bertan, hasierako egoera aztertu
eta ildo estrategiko batzuk proposatu ziren, nekazaritzako elikagaien eredua eraldatu eta
sistema iraunkorragoa eta lurraldearen ezaugarri eta tradizioekin bateragarriagoa lortzeko.
Horretarako, tokiko ekoizpenaren eta kontsumoaren arteko lotura sustatu behar da,
elikagaiei buruzko informazioaren gardentasuna eta benetakotasuna bultzatuz, eta aldi
berean, aurrera egin klima-aldaketara egokitzeko bidean, haren aztarna ekologikoa
murrizteko, jarduera ekonomikoa eta enplegua areagotzeko, herritar oro elikagai
osasungarriez hornitzeko, ohitura osasungarriak sustatzeko, baita nekazaritza eremuetako
herrietako jarduera tradizionalak eta lurra babesteko ere.
Horretaz gain, adierazpenak behar bikoitza nabarmentzen zuen: batetik, Gasteizko eta
Arabako gizarte osoa inplikatzea; bestetik, nekazaritzako elikagaien gaia Udalaren agenda
politikoan sartzea.
Eskaera horiei erantzunez, 2014ko martxoan, Gasteizko Udalbatzak aho batez onartu zuen
nekazaritzako elikagaien udal plana lantzea, alor horretan ari ziren erakundeekiko
lankidetzan, interesa zuten herritar eta elkarteekin batera.
Erabaki horrek nekazaritzako elikagaien sistemaren ikuspegi berria udal politiketan argi eta
garbi sartzea ekarri du, eta jarduteko plan bat zehaztea, udal-eskumenen barruan.
Hortik aurrera, Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (IGI) arduratu zen plana garatzeaz, eta
lehenengo eta behin udalerriko nekazaritzako elikagaien sistemaren aurretiazko analisia egin
zuen. Dokumentu hori oinarrizko materiala izango zen partaidetzazko diagnostiko bat
eztabaidatu eta lantzeko, baita lortu nahi zen ikuspegiarekin bat zetozen agertokiak lantzeko
ere. Horren osagarri, agertoki horietara iristeko lehen jarduera-ildo batzuk iradokitzen ziren
analisian.
Dokumentu hori 2016an egindako partaidetza-prozesuan eztabaidatu zen, eta partehartzaileek adostu zuten oinarrizko tresna izango zela elikadura-eredu berria eraikitzeko,
alderdi batzuetan datuak falta zirela eta sakonago aztertu behar zirela jakin arren.
Partaidetza-prozesua otsailaren 23tik ekainaren 14ra bitartean garatu zen; aurrez aurreko sei
lantegi egin ziren, online egindako lau inkestek osatuta.
Guztira, 105 pertsonak hartu zuten parte prozesuan (59 gizonek eta 46 emakumek); orotara
224 esku-hartze izan ziren lantegietan, eta ekitaldi bakoitzean batez beste 37 pertsonak hartu
zuten parte. Parte-hartze birtuala, berriz, txikiagoa izan zen, guztira 72 inkesta erantzun
baitziren.
Partaidetza eta hausnarketa prozesu horren emaitza "Gasteizerako nekazaritzako elikagaien
estrategia
iraunkorra
eraikitzeko
oinarriak"
(http://www.vitoriagasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/94/51/69451.pdf)
deritzon
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dokumentua izan zen, non 21 helburu jasotzen baitira, lehentasun hurrenkeran, eta
bakoitzarekin lotutako neurriak. Horretan oinarritu da Udala Ekintza Plana lantzeko,
prozesuan garrantzitsuentzat jotako alderdietan aurrera egitearren, baita udal-eskumenen
barruan interesgarriak izan daitezkeenetan ere.
Erakundeari dagokionez, Udalbatzak "Gasteizerako Nekazaritzako Elikagaien Sistema
iraunkorra eraikitzeko oinarriak" dokumentuari eta "Hiriko Elikadura Politikari buruzko
Milango Ituna" delakoari atxikitzea onetsi zuen 2017ko urtarrilaren 30ean.
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3. PLANA PRESTATZEN
3.1. Lan metodologia:
Metodologia eskema honi jarraitu zaio Gasteizko Nekazaritzako Elikagaien Estrategiaren
2017-2025erako Udal Ekintza Plana lantzeko:

Metodologia-eskema segida honetan garatu zen:
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-

1. fasea. AZTERKETA: Eskuragarri zegoen informazioa ebaluatzea eta
erreferentzia interesgarri berriak identifikatzea.
Fase honetan egindakoa:
o Eskuragarri zegoen informazioaren kalitatea ebaluatzea. Edukiaz gain,
Gasteizen kasu zehatzari aplikagarria den aztertu da.
o Nazioartean hautatutako erreferentziazko erakunde eta agenteei
kontsultatzea, lanaren zuzendaritzarekin inkesta-eredu bat adostu eta landu
ondoren.
o Kontsultatutakoek bidalitako informazioa erreferentzia-liburutegi batean
biltzea.

-

2. fasea. LANKETA: Ekintza Planaren barruan garatu beharreko ekintzen
hasierako proposamena.
Garatutako esparru estrategikoa hartu da kontuan, agiri hauek abiapuntu zirelarik:
o Nekazaritzako elikagaiei buruzko aurretiazko diagnostikoa (2015).
o Gasteizerako nekazaritzako elikagaien sistema iraunkorra eraikitzeko
oinarriak, herritarren partaidetza-prozesua barne (2016).

-

3. fasea. ITZULKETA: Ekintza Plana alderatu eta balioztatzea.
Bilerak egin dira Plana osatzen duten ekintzen garapenean eskumenak dituzten udal
sailekin. Horretarako:
o Banakako
elkarrizketak
egin
dira
sailen
arteko
lan-taldeko
kideekin,sartzekoak ziren ekintzen irismenaz zein iritzi zuten zuzenean
ezagutzeko.
o Sail bakoitzak eman dezakeen balio erantsia identifikatu da, bakoitzaren
eskumenen eta ohiko zereginen barruan .
o

Burutu nahi diren ekintzak betetzeko edo ezartzeko izan daitezkeen mugak
zehaztu dira.

o Planean sartzea interesgarritzat jotzen diren ekintzak gauzatzen parte
hartzen duen sail bakoitzaren inplikazio maila zehaztu da (liderra edo
laguntzailea).
Ekintza Planaren oinarriak partekatu dira herritarrekin eta interesa duten taldeekin,
irismenaren definizioaz eta proposatutako jarduerez iritziak trukatzeko.

-

4. fasea. SOZIALIZAZIOA: Jardueren behin betiko proposamena eta Gasteizko
Nekazaritzako Elikagaien Estrategiaren 2017-2025erako Udal Ekintza Planari
buruzko azken txostena idaztea.
Proposamenaren agiria baliozkotu ondoren, Ekintza Planaren azken dokumentua
landu da, prozesu osoan jasotako ekarpen guztiak eta indarrean dagoen bitartean
gauzatu beharreko ekintzak jasota, banan-banan identifikatuta, deskripzio eta
kudeaketa fitxa baten bidez .
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Ekintza Planaren osagarri, adierazle multzo bat zehaztu da, betetze-maila jarraitu eta
ebaluatzeko, aurrera aterako dela bermatzeko, baita gardentasuna bermatzeko ere,
Gasteizko nekazaritzako elikagaien estrategian interesatutako edo inplikatutako
herritar, antolakunde eta gainerako agenteen aurrean.

3.2. Ekintza Planaren ildo estrategikoak
Gasteizko nekazaritzako elikagaien estrategiaren 2017-2025erako udalaren ekintza plana
gaikako lau ildo estrategikotan eta gainerakoak zeharkatzen dituen beste ildo estrategiko
batean egituratu da: Honako hauek, hain zuzen ere:

1. Hirigintza-arauak moldatzea, Gasteizko
udalerrian nekazaritzako elikagaien arloko
jardunbide iraunkorrak garatzeko

Sektore primarioak eta lehen eraldaketakoak udal lurraldean ezartzean topatu ohi duen
zailtasunetako bat Gasteizko udalerrian egin daitezkeen erabilerak eta jarduerak xedatzen
dituen hirigintza araudia bera da, hau da, Hiri Antolamenduko Plan Orokorra eta horretatik
eratorritako agiriak.
Baldintza horiek direla eta, batzuetan ezinezkoa da nekazaritzako elikagaiekin lotutako
proiektuak gauzatzea, hala tradizionalagoak direnak nola jarduera berritzaile eta
aurreratuagoak proposatzen dituztenak, horiek ezartzea eta hobetzeko alternatibak sartzea
—horien behar handia duen sektore batean— eragozten baitute.
Horrenbestez, oraingo hirigintza araudia berrikusi beharra dago, kalitateko elikagaien
ekoizpenarekin lotutako jarduera iraunkorrak ezar daitezen ahalbidetzeko moduan, Gasteizko
nekazaritzako elikagaien estrategiaren barruan.

2. Proba-proiektuak eta iraunkortasuna ardatz
duten jarduerak garatzea nekazaritzako
elikagaien katearen barruan ekintzak ezartzea
sustatzearren

Gasteizko Udalak lurralde, teknika eta ekonomia baliabideak ditu proba izaerako proiektu eta
ekintza pilotuak sustatzeko, zeinek bidea erraztuko baitiete ondoren Udalaren ekintzatik
kanpoko ekimenei.
Izatez, Udalak dagoeneko abiarazi ditu zenbait ekintza horrekin lotuta, zeinek oso informazio
interesgarria emango baitute, eta beharrezko ezagutzak lortzea ahalbidetuko, gerora agente
profesionalek edo bestelako taldeek errepikatu ditzaten.
Horrekin lotuta, Ekintza Planak ildo estrategiko horretan sakontzeko beharra jasotzen du,
abian diren proiektuak sendotuz eta berriak sustatuz.
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3. Gertuko produktuen eta produktu ekologikoen
eskaera bultzatzea kontratazio publikoaren
bitartez

Udalak nekazaritzako elikagaien sektore iraunkorra bultzatzeko duen beste tresnetako bat
kontratazio publikoa da, gizartearekiko arduratsuak eta iraunkorrak diren ondasunak eta
zerbitzuak erosteko dituen baliabideen bitartez.
Nekazaritzako elikagaien estrategiari dagokionez, badira “erosketa berde” publikorako
jarraibide batzuk, ahal den neurrian, hiritik hurbil dauden lekuetako produktu ekologiko eta
kalitatekoak erostea sustatuko dutenak.
Horrela, ondasun horien eskaera aktibatzen lagunduko da, eta horrek animatu egingo ditu
sektore primarioa eta lehen eraldaketakoa laborantza eta ekoizpen metodo berriak —
iraunkorragoak, ingurumenarekiko begirunetsuagoak eta herritarren osasunerako
onuragarriak— era esanguratsuan sartzera.

4. Herritarrak kontzientziatu eta sentsibilizatzea,
elikagaien ekoizpen eta kontsumo iraunkorrari
buruz

Herritarrak egoki elikatu daitezen Udalak aldian-aldian egiten dituen kontzientziazio eta
sentsibilizazio jardueren barruan, beharrezkoa da azpimarratzea gure ohiko dietan produktu
ekologikoak eta kalitatekoak sartzeak duen garrantzia, ahal dela, gure nekazaritza
ingurunetik datozenak.
Kanpaina horien bidez, gasteiztarrei elikagaiak ekoitzi, erosi eta kontsumitzeko zein
hondakinak kudeatzeko era berriak ezagutarazi behar zaizkie, kultura aldaketa sustatuz,
lurraldea gehiago errespetatu dezagun, elikagaiak eskuratzea bidezkoagoa izan dadin, eta
gure osasuna hobeto zaindu dezagun.

5. Aipatutako ildo estrategikoetako batzuetan
eragina duten zeharkako ekintzak

Epigrafe horretan, Ekintza Planak hainbat jarduera jasotzen ditu, alderdi hauekin lotutakoak:
zuzen garatzeko gako diren alderdiak aztertzea, nekazaritzaren eta elikadura osasungarriaren
sektorean jardunbide egokiak identifikatzea, eta Udalak dituen estrategiak nekazaritzako
elikagaien estrategiarekin koordinatzea.
Zeharkako ekintza horiek era zuzenagoan edo zeharkakoagoan erlazionatuko dira
gainerakoekin, abiaraztea eta gerora sendotzea erraztuz.
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3.3. Planaren barruko ekintzak
Ondoren, Gasteizko udalerrian nekazaritzako elikagaien estrategia ezartzeko hautatu eta
Planaren barruan sartu diren ekintzak aurkeztuko dira. Ekintzen irismena 1. eranskinean
zehazten da banan-banan.

1. Hirigintza-arauak moldatzea, Gasteizko udalerrian nekazaritzako elikagaien arloko jardunbide
iraunkorrak garatzeko
IZENA

1.1 Gasteizko Nekazaritzako Elikagaien
Estrategiaren 2017-2025erako Udal
Ekintza Planaren jarraibideak Hiri
Antolamenduko Plan Orokor berrian
sartzea.

EKINTZAREN
EGOERA

SAIL
ARDURADUNA
Hirigintza Saila.
Plangintzarako eta
Hirigintza Antolamendua
Gauzatzeko Zerbitzua.

Hasia

SAIL
LAGUNTZAILEAK
Alkatetzaren eta Erakunde
Harremanen Saila.
Nekazaritza Eremuaren
Zerbitzua.
IGI.

2. Proba-proiektuak eta iraunkortasuna ardatz duten jarduerak garatzea nekazaritzako elikagaien
katearen barruan ekintzak ezartzea sustatzearren.
IZENA

EKINTZAREN
EGOERA

SAIL
ARDURADUNA

SAIL
LAGUNTZAILEAK
Ogasun Saila. Idazkaritza
Teknikoaren Zerbitzua.

2.1. Lurren udal-bankua.

Hasia

IGI.

Alkatetzaren eta Erakunde
Harremanen Saila.
Nekazaritza Eremuaren
Zerbitzua.
Aholkularitza Juridikoa.
21 Zabalgunea.

2.2. Nebera gaineko proba-proiektua.

2.3. Basaldea proiektua.

Ingurumenaren eta Espazio
Publikoaren Saila. Espazio
Publikoaren eta Natur
Ingurunearen Zerbitzua.
Eraztun Berdearen eta
Bioaniztasunaren Atala.

Hasia

Enpleguaren eta Garapen
Ekonomiko Iraunkorraren
Saila.

Hasia

IGI.
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IGI.
Alkatetzaren eta Erakunde
Harremanen Saila.
Nekazaritza Eremuaren
Zerbitzua.
Alkatetzaren eta Erakunde
Harremanen Saila.
Nekazaritza Eremuaren
Zerbitzua.
Ingurumenaren eta Espazio
Publikoaren Saila. Espazio
Publikoaren eta Natur
Ingurunearen Zerbitzua.
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2. Proba-proiektuak eta iraunkortasuna ardatz duten jarduerak garatzea nekazaritzako elikagaien
katearen barruan ekintzak ezartzea sustatzearren.
IZENA

2.4. Abetxukuko nekazaritza ekologikoko
parkea.

2.5. Baso-artzaintza bidezko
aprobetxamendua, txerriekin,
Otazuko mendialdean.

2.6. Gasteizko udalerriko nekazaritzarako
barietate tradizionalei buruzko
azterlana.

2.7. Ingurumena biziberritzea Lermanda
inguruan.

2.8. Tokiko nekazaritza ekologikotik
datozen produktuen eskaintza
sustatzea Azoka plazan.
2.9. Nekazaritza ekologikotik datozen
produktuen manipulazio eta lehen
eraldaketarako zentro bat sortzea.
2.10.Udalerriko nekazaritza eremuan
konpostaje komunitariorako
programa, Gasteizko nekazaritza
guneak garbitzeko eta hirihondakinak biltzeko kontratu
berriaren bidez.

EKINTZAREN
EGOERA

SAIL
ARDURADUNA

SAIL
LAGUNTZAILEAK
Alkatetzaren eta Erakunde
Harremanen Saila.
Nekazaritza Eremuaren
Zerbitzua.

Hasia

IGI.
Ingurumenaren eta Espazio
Publikoaren Saila. Espazio
Publikoaren eta Natur
Ingurunearen Zerbitzua.
Alkatetzaren eta Erakunde
Harremanen Saila.
Nekazaritza Eremuaren
Zerbitzua.

Hasia

Aurreikusia

IGI.

Ingurumenaren eta Espazio
Publikoaren Saila. Espazio
Publikoaren eta Natur
Ingurunearen Zerbitzua –
Eraztun Berdearen eta
Biodibertsitatearen Atala
Alkatetzaren eta Erakunde
Harremanen Saila.
Nekazaritza Eremuaren
Zerbitzua.

IGI.

Hasia

Ingurumenaren eta Espazio
Publikoaren Saila. Espazio
Publikoaren eta Natur
Ingurunearen Zerbitzua.
Alkatetzaren eta Erakunde
Harremanen Saila.
Nekazaritza Eremuaren
Zerbitzua.

Hasia

Enpleguaren eta Garapen
Ekonomiko Iraunkorraren
Saila. Merkataritza
Zerbitzua. Enpresen
Zerbitzua

Gizarte Politiken eta
Osasun Publikoaren Saila.
Osasun Publikoaren
Zerbitzua.

Hasia

Enpleguaren eta Garapen
Ekonomiko Iraunkorraren
Saila.

Gizarte Politiken eta
Osasun Publikoaren Saila.
Osasun Publikoaren
Zerbitzua.

Hasia

Alkatetzaren eta Erakunde
Harremanen Saila.
Nekazaritza Eremuaren
Zerbitzua.

Ingurumenaren eta Espazio
Publikoaren Saila.
Ingurumen Plangintza eta
Kudeaketa Zerbitzua.
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2. Proba-proiektuak eta iraunkortasuna ardatz duten jarduerak garatzea nekazaritzako elikagaien
katearen barruan ekintzak ezartzea sustatzearren.
IZENA

2.11. Materia organikoaren gaikako
bilketa hobetzea, kalitateko
konposta ekoizteko.

EKINTZAREN
EGOERA

SAIL
ARDURADUNA

SAIL
LAGUNTZAILEAK

Ingurumenaren eta Espazio
Publikoaren Saila.
Ingurumen Plangintza eta
Kudeaketa Zerbitzua.

Hasia

Ingurumenaren eta Espazio
Publikoaren Saila.

2.12. Ekoizle handien elikagai-soberakinak
murrizteko programa.

2.13. Elikadura-burujabetzari eta bidezko
merkataritzari buruzko lankidetzaprogramak eta garapenerako
hezkuntzako programak.

Hasia

Gizarte Politiken eta Osasun
Publikoaren Saila. Osasun
Publikoaren Zerbitzua.

Ogasun Saila. Kontratazio
Zerbitzu Nagusia.

Alkatetzaren eta Erakunde
Harremanen Saila.
Garapenean Laguntzeko
Zerbitzua.

Hasia

3. Gertuko produktuen eta produktu ekologikoen eskaera bultzatzea kontratazio publikoaren
bitartez.
IZENA

3.1. "Gasteizko Udalak kontratazio
gizartearekiko arduratsua eta
iraunkorra egiteko jarraibidea"
aplikatzea udal erosketa eta
kontratazioetan.

3.2. Eusko Jaurlaritzaren Erosketa
Berdeari buruzko Programari
atxikitzea.
3.3. Elikadura ekologikoa eta gertukoa
udalaren haur eskoletako
jantokietan.

EKINTZAREN
EGOERA

SAIL
ARDURADUNA

Ogasun Saila.
Kontratazio Zerbitzu
Nagusia.

Hasia

SAIL
LAGUNTZAILEAK
Ingurumenaren eta Espazio
Publikoaren Saila.
Ingurumen Plangintza eta
Kudeaketa Zerbitzua.
Gizarte Politiken eta
Osasun Publikoaren Saila.
Osasun Publikoaren
Zerbitzua.

Hasia

Ogasun Saila.
Kontratazio Zerbitzu
Nagusia.

Ingurumenaren eta Espazio
Publikoaren Saila.
Ingurumen Plangintza eta
Kudeaketa Zerbitzua.

Hasia

Kultura, Hezkuntza eta Kirol
Saila. Hezkuntza Zerbitzua.
Haurtzarorako Hezkuntza
Atala.

Gizarte Politiken eta
Osasun Publikoaren Saila.
Osasun Publikoaren
Zerbitzua.
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4. Herritarrak kontzientziatu eta sentsibilizatzea, elikagaien ekoizpen eta kontsumo iraunkorrari
buruz.
IZENA

4.1. Ingurumen Hezkuntzako
programetan, pedagogia eta
sentsibilizazio-ekintzak sartzea,
janaria ekoizteko, erosteko eta
kontsumitzeko moduetan zein
hondakinak kudeatzeko moduetan
kultura aldatzen laguntzeko.
4.2. Pedagogia eta sentsibilizazioekintzak, elikadura mota
osasungarriagoen aldeko kultura
aldaketa sustatzeko.

EKINTZAREN
EGOERA

Hasia

SAIL
ARDURADUNA

SAIL
LAGUNTZAILEAK
Gizarte Politiken eta
Osasun Publikoaren Saila.
Osasun Publikoaren
Zerbitzua eta Adinekoen
Zerbitzua.

IGI.

Partaidetza eta Gizarte
Etxeen Saila. Gizarte
Etxeen Zerbitzua.
Gizarte Politiken eta Osasun
Publikoaren Saila.
Osasun Publikoaren
Zerbitzua.

Hasia

IGI.

Enpleguaren eta Garapen
Ekonomiko Iraunkorraren
Saila.

4.3. Nekazaritzako elikadura iraunkorrari
buruzko topagunea udalerrian.

Aurreikusia

IGI.

Gizarte Politiken eta
Osasun Publikoaren Saila.
Osasun Publikoaren
Zerbitzua.

5. Aipatutako ildo estrategikoetako batzuetan eragina duten zeharkako ekintzak
IZENA

EKINTZAREN
EGOERA

SAIL
ARDURADUNA

SAIL
LAGUNTZAILEAK
Gizarte Politiken eta Osasun
Publikoaren Saila. Osasun
Publikoaren Zerbitzua.

5.1. Eremu lokaletan eta/edo eskualde
eremuetan nekazaritzako
elikaduraren alorreko eta elikadura
osasungarri eta iraunkorra sustatzeko
jardunbide egokiak identifikatzea.

Alkatetzaren eta Erakunde
Harremanen Saila.
Nekazaritza Eremuaren
Zerbitzua.

Aurreikusia

IGI
Kultura, Hezkuntza eta Kirol
Saila. Hezkuntza Zerbitzua.
Haurtzarorako Hezkuntza
Atala
Partaidetza eta Gizarte
Etxeen Saila. Gizarte Etxeen
Zerbitzua.

5.2. Gasteizko Nekazaritzako Elikagaien
Estrategiaren 2017-2025erako Udal
Ekintza Planaren eta Udalaren
gainerako ingurumen planen arteko
koordinazioa.

Ingurumenaren eta Espazio
Publikoaren Saila.
Ingurumen Plangintza eta
Kudeaketa Zerbitzua.

Hasia
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5. Aipatutako ildo estrategikoetako batzuetan eragina duten zeharkako ekintzak
IZENA

EKINTZAREN
EGOERA

SAIL
ARDURADUNA

SAIL
LAGUNTZAILEAK

5.3. Gasteizko udalerriko lurrei eta haien
kalitateari buruzko azterketa
agrologikoa egitea.

Hasia

IGI.

Alkatetzaren eta Erakunde
Harremanen Saila.
Nekazaritza Eremuaren
Zerbitzua.

5.4. Udalaren Ekintza Planaren
Monitorizazio Plana (2017-2025).

Aurreikusia

IGI.

Ekintza bakoitzaren
arduradun diren sail edo
zerbitzu guztiak.

3.4. Ekintza eta helburu adostuak
Sarreran aipatu den bezala, plan honetan sartutako ekintzak herritarrekiko partaidetza eta
hausnarketa prozesuaren ondorioa dira, eta horretan adostutako helburuak aintzat hartzen
dituzte. Ondoko taulen bidez zehazten da planaren ekintzek zein helburu bete nahi duten
zuzenean.

Ildo estrategikoak

Ekintzak

Helburuak

1. HIRIGINTZA-ARAUAK
MOLDATZEA, GASTEIZKO
UDALERRIAN NEKAZARITZAKO
ELIKAGAIEN ARLOKO
JARDUNBIDE IRAUNKORRAK
GARATZEKO.

1.1 Gasteizko Nekazaritzako
Elikagaien Estrategiaren 20172025erako Udal Ekintza Planaren
jarraibideak Hiri Antolamenduko
Plan Orokor berrian sartzea.

4. ARAUAK BERRIKUSTEA. Arauak
berrikusi eta egokitzea, Gasteizko
udalerrian nekazaritza eta
abeltzaintza instalazioak jartzea
errazteko.

2. PROBA-PROIEKTUAK ETA
IRAUNKORTASUNA ARDATZ
DUTEN JARDUERAK GARATZEA
NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN
KATEAREN BARRUAN EKINTZAK
EZARTZEA SUSTATZEARREN

2.1 Lurren udal-bankua.

Nebera gaineko proba-proiektua.

3. LUR BANKUAK. Nekazaritza
ekologikoan jardun nahi duten
ekoizle berriei lurrak erabiltzeko
aukera ematea, landa eremuko eta
hiri inguruko herri-lurzoruetan.
6. AGROEKOLOGIAREN
SUSTAPENA. Jarduera
agroekologikoetara emandako
landetxe eta ekoizleen kopurua
zein lur azalera handitzea.
9. BIODIBERTSITATEA.
Biodibertsitatea sustatzen duen
nekazaritzako elikadura /
nekazaritza eta abeltzaintza
ereduaren alde egitea.
17. LANDETXE MISTOAK. Lehen
Gasteizko herrietan zeuden
nekazaritza eta abeltzaintzako
landetxeak berreskuratzea eta
ekoizpena dibertsifikatzea, baita
permakultura baliatuz ere.
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Ildo estrategikoak

Ekintzak

2.3 Basaldea proiektua.

2.4. Abetxukuko nekazaritza
ekologikoko parkea.

Baso-artzaintza bidezko
aprobetxamendua, txerriekin,
Otazuko mendialdean.

2.6 Gasteizko udalerriko
nekazaritzarako barietate
tradizionalei buruzko azterlana.

2.7 Ingurumena biziberritzea
Lermanda inguruan.

Tokiko nekazaritza ekologikotik
datozen produktuen eskaintza
sustatzea Azoka plazan.
2.9 Nekazaritza ekologikotik
datozen produktuen manipulazio
eta lehen eraldaketarako zentro bat
sortzea.
2.10.Udalerriko nekazaritza
eremuan konpostaje
komunitariorako programa,
Gasteizko nekazaritza guneak
garbitzeko eta hiri-hondakinak
biltzeko kontratu berriaren bidez .
2.11.Materia organikoaren gaikako
bilketa hobetzea, kalitateko
14
konposta ekoizteko.

Helburuak
2. EKIMENEN SAREAK.
Eraldatzaile, banatzaile eta
merkatarien arteko konexioa
sustatzea.
5. GIZARTE ESKAERA. Tokiko
kalitateko produktuen eta
produktu ekologikoen eskaera eta
kontsumoa sustatzea.
6. AGROEKOLOGIAREN
SUSTAPENA. Jarduera
agroekologikoetara emandako
landetxe eta ekoizleen kopurua
zein lur azalera handitzea.
19. GIZARTE AITORPENA.
Elikagaien ekoizlea duintzea,
lanbideari gizarte aitorpena
emanez.
6. AGROEKOLOGIAREN
SUSTAPENA. Jarduera
agroekologikoetara emandako
landetxe eta ekoizleen kopurua
zein lur azalera handitzea.
9. BIODIBERTSITATEA.
Biodibertsitatea sustatzen duen
nekazaritzako elikadura /
nekazaritza eta abeltzaintza
ereduaren alde egitea.
9. BIODIBERTSITATEA.
Biodibertsitatea sustatzen duen
nekazaritzako elikadura /
nekazaritza eta abeltzaintza
ereduaren alde egitea.
12. ELIKADURA IKERKETA.
Nekazaritzako elikagaien katearen
fase bakoitzarekin lotutako
ezagutza hobetzea.
9. BIODIBERTSITATEA.
Biodibertsitatea sustatzen duen
nekazaritzako elikadura /
nekazaritza eta abeltzaintza
ereduaren alde egitea.
2. EKIMENEN SAREAK.
Eraldatzaile, banatzaile eta
merkatarien arteko konexioa
sustatzea.
2. EKIMENEN SAREAK.
Eraldatzaile, banatzaile eta
merkatarien arteko konexioa
sustatzea.
15. HONDAKINEN KUDEAKETA.
Sortutako hondakinak murriztea
fase guztietan, eta hondakin
organikoak konposterako
erabiltzea.

15. HONDAKINEN KUDEAKETA.
Sortutako hondakinak murriztea
fase guztietan, eta hondakin
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Ildo estrategikoak

Ekintzak

2.12 Ekoizle handien elikagaisoberakinak murrizteko programa.

Helburuak
organikoak konposterako
erabiltzea.
15. HONDAKINEN KUDEAKETA.
Sortutako hondakinak murriztea
fase guztietan, eta hondakin
organikoak konposterako
erabiltzea.

2.13.Elikadura-burujabetzari eta
bidezko merkataritzari buruzko
lankidetza-programak eta
garapenerako hezkuntzako
programak.

"Gasteizko Udalak kontratazio
gizartearekiko arduratsua eta
iraunkorra egiteko jarraibidea"
aplikatzea udal erosketa eta
kontratazioetan.
3. GERTUKO PRODUKTUEN ETA
PRODUKTU EKOLOGIKOEN
ESKAERA BULTZATZEA
KONTRATAZIO PUBLIKOAREN
BITARTEZ

Eusko Jaurlaritzaren Erosketa
Berdeari buruzko Programari
atxikitzea.

3.3 Elikadura ekologikoa eta
gertukoa udalaren haur eskoletako
jantokietan.

Ingurumen Hezkuntzako
programetan, pedagogia eta
sentsibilizazio-ekintzak sartzea,
janaria ekoizteko, erosteko eta
kontsumitzeko moduetan zein
hondakinak kudeatzeko moduetan
kultura aldatzen laguntzeko.
4. HERRITARRAK
KONTZIENTZIATU ETA
SENTSIBILIZATZEA, ELIKAGAIEN
EKOIZPEN ETA KONTSUMO
IRAUNKORRAREN ONUREI
BURUZ.

Pedagogia eta sentsibilizazioekintzak, elikadura mota
osasungarriagoen aldeko kultura
aldaketa sustatzeko.

4.3 Nekazaritzako elikadura
iraunkorrari buruzko topagunea
udalerrian.
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1. JANTOKI PUBLIKOAK. Ikastetxe
eta jantoki publikoetan produktu
lokal, ekologiko eta gertuko
gehiago sartzea.
13. HORNIKUNTZA PUBLIKOA.
Hornikuntza ekologiko eta
lokalaren aldeko konpromiso
publikoa bermatzea.
13. HORNIKUNTZA PUBLIKOA.
Hornikuntza ekologiko eta
lokalaren aldeko konpromiso
publikoa bermatzea.
1. JANTOKI PUBLIKOAK. Ikastetxe
eta jantoki publikoetan produktu
lokal, ekologiko eta gertuko
gehiago sartzea.
13. HORNIKUNTZA PUBLIKOA.
Hornikuntza ekologiko eta
lokalaren aldeko konpromiso
publikoa bermatzea.
5. GIZARTE ESKAERA. Tokiko
kalitateko produktuen eta
produktu ekologikoen eskaera eta
kontsumoa sustatzea.
16. OHITURA ARDURATSUAK.
Informazioa eta prestakuntza,
elikadura-ohitura iraunkorrak
ezartzen laguntzeko.
19. GIZARTE AITORPENA.
Elikagaien ekoizlea duintzea,
lanbideari gizarte aitorpena
emanez.
5. GIZARTE ESKAERA. Tokiko
kalitateko produktuen eta
produktu ekologikoen eskaera eta
kontsumoa sustatzea.
16. OHITURA ARDURATSUAK.
Informazioa eta prestakuntza,
elikadura-ohitura iraunkorrak
ezartzen laguntzeko.
2. EKIMENEN SAREAK.
Eraldatzaile, banatzaile eta
merkatarien arteko konexioa
sustatzea.
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Ekintzak

Helburuak
16. OHITURA ARDURATSUAK.
Informazioa eta prestakuntza,
elikadura-ohitura iraunkorrak
ezartzen laguntzeko.
20. EKIMENAK BULTZATZEA.
Administraziotik elikadura eta
kontsumo ohitura iraunkorrak,
arduratsuak eta abar sustatzen
dituzten herritar-ekimenak
bultzatzea.

5. AIPATUTAKO ILDO
ESTRATEGIKOETAKO
BATZUETAN ERAGINA DUTEN
ZEHARKAKO EKINTZAK

5.1 Eremu lokaletan eta/edo
eskualde eremuetan nekazaritzako
elikaduraren alorreko eta elikadura
osasungarri eta iraunkorra
sustatzeko jardunbide egokiak
identifikatzea.
5.2 Gasteizko Nekazaritzako
Elikagaien Estrategiaren 20172025erako Udal Ekintza Planaren
eta udalaren gainerako ingurumen
planen arteko koordinazioa.

5.3 Gasteizko udalerriko lurrei eta
haien kalitateari buruzko azterketa
agrologikoa egitea.

8. LURZORUAREN BABESA.
Nekazaritza eta abeltzaintzarako
lurzorua babestea, plangintzaren
eta legeriaren bidez.
12. ELIKADURA IKERKETA.
Nekazaritzako elikagaien katearen
fase bakoitzarekin lotutako
ezagutza hobetzea.

5.4 Udalaren Ekintza Planaren
Monitorizazio Plana (2017-2025).

Ekintzetako batzuk, zeharkakoak bereziki, ez dira zuzenean eratorri partaidetza-prozesuan
adostutako helburuetatik, plan osoari euskarri emateko izaera horizontalagoa baitute.
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4. EMAITZAK DASTATZEN
Planean jasotako ekintzen garapena bera, erlazionatutako araudi berria eta estrategiak
onartu beharra eta koiuntura eta merkatuetan aldaketak gerta daitezkeela kontuan hartuta,
premiazkoa da dokumentua berrikusteko baliabidez hornitzea.
Ildo horretatik, Gasteizko Nekazaritzako Elikagaien Estrategiaren 2017-2025erako Udal
Ekintza Planean jasotako ildo estrategikoak eta ekintzak osorik garatzen direla
bermatzearren, plana aldian behin jarraitu eta berrikustearekin lotutako zenbait alderdi
zehazten dira kapitulu honetan, aurrerapen-maila ebaluatu, zailtasunak antzeman eta
desbideratzeak zuzentzeko, gure helburuak lortze aldera.
Jarraitzeko eta berrikusteko lana ekimenen ardura duten gainerako zerbitzu eta sailekin
koordinatu beharko da. Urtero, gutxienez alderdi hauek jasotzen dituen txosten bat landuko
da:
⋅

Planaren adierazleen jarraipena.

⋅

Ekintza bakoitzaren ebaluazioa, aurrerapen-maila eta neurriaren balioespena
kontuan hartuz.

⋅

Ekitaldi bakoitzean Planaren garapenean esku hartu duten agenteen
asebetetasuna edo feed-backa.

Ondoko taulan jasotzen da planaren barruko berariazko ekintza bakoitzarekin lotutako
adierazle multzoa. Adierazleen hasierako proposamena da taula, baina planaren jarraipenean
zehaztu beharko da abiapuntuko balio bat horietako bakoitzarentzat, baita lortu nahi den
helmuga eta espero den aurrerapen erritmoa ere. Orobat, gerta liteke adierazleak egokitzea,
errazago kalkulatzeko eta lortu nahi diren helburuak egokiago balioesteko.

Ildo estrategikoak

Ekintzak

1. HIRIGINTZA-ARAUAK
MOLDATZEA, GASTEIZKO
UDALERRIAN NEKAZARITZAKO
ELIKAGAIEN ARLOKO
JARDUNBIDE IRAUNKORRAK
GARATZEKO.

1.1 Gasteizko Nekazaritzako
Elikagaien Estrategiaren 20172025erako Udal Ekintza Planaren
jarraibideak Hiri Antolamenduko
Plan Orokor berrian sartzea.

2. PROBA-PROIEKTUAK ETA
IRAUNKORTASUNA ARDATZ
DUTEN JARDUERAK GARATZEA
NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN
KATEAREN BARRUAN EKINTZAK
EZARTZEA SUSTATZEARREN

Proposatutako adierazleak

2.1 Lurren udal-bankua.

2.2 Nebera gaineko probaproiektua.

2.3. Basaldea proiektua.
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HAPOko zenbat hirigintzaparametro aztertu/berrikusi
diren, udalerriko lehen
sektoreko jarduerekin lotuta.
Landaketa ekologikorako
erabilitako azalera (ha-tan).
Landaketa ekologikorako edo
abeltzaintza
aprobetxamendurako
erabilitako azalera (ha-tan).
Enplegatutako pertsona
kopurua.
Sortutako lanpostu kopurua.
Basaldea baratzezaintza
ekologikoko enpresen
mintegian urtean landatutako
azalera.
Urtean merkaturatutako
produktuen kopurua (t-tan).
Sortutako lanpostu kopurua.

GASTEIZKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ESTRATEGIAREN
2017-2025erako UDAL EKINTZA PLANA
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Ekintzak

2.4. Abetxukuko nekazaritza
ekologikoko parkea.

2.5 Baso-artzaintza bidezko
aprobetxamendua, txerriekin,
Otazuko mendialdean.

2.6 Gasteizko udalerriko
nekazaritzarako barietate
tradizionalei buruzko azterlana.

2.7 Ingurumena biziberritzea
Lermanda inguruan.

2.8 Tokiko nekazaritza ekologikotik
datozen produktuen eskaintza
sustatzea Azoka plazan.
2.9 Nekazaritza ekologikotik
datozen produktuen manipulazio
eta lehen eraldaketarako zentro
bat sortzea.

2.10.Udalerriko nekazaritza
eremuan konpostaje
komunitariorako programa,
Gasteizko nekazaritza guneak
garbitzeko eta hiri-hondakinak
biltzeko kontratu berriaren bidez .

2.11.Materia organikoaren gaikako
bilketa hobetzea, kalitateko
konposta ekoizteko.

2.12 Ekoizle handien elikagaisoberakinak murrizteko programa.
2.13.Elikadura-burujabetzari eta
bidezko merkataritzari buruzko
lankidetza-programak eta
garapenerako hezkuntzako
programak.
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Proposatutako adierazleak
Áncora eraikina martxan jarri
ondoren garatutako jarduera
berrien kopurua.
Hurrengo deialdietan Urarteko
baratze ekologikoetako
lursailak erabiltzeko
eskabideen kopurua.
Ekosistemaren
biodibertsitatearen hazkundea.
Bahitutako karbonoa.
Lurraren osasunaren
hobekuntza.
Ikertutako menpeko tokierakundeen kopurua.
Laginak hartu diren baratzeen
kopurua.
Kontserbatutako material
genetikoko laginen kopurua.
Identifikatutako barietate
tradizionalen kopurua.
Industria jardueraren eraginak
arintzeko egokitutako lurazalera (m2-tan).
Landaketa ekologikorako
berreskuratutako azalera (m2tan).
Parte hartzen duten produktu
ekologikoen hornitzaileen
kopurua.
Urtean saldutako produktu
ekologikoak (kg-tan eta €-tan).
Bideragarritasun-azterlana
egitea.
Zentroa eraiki eta/edo
egokitzeko lizentziak eta
baimenak ematea
Martxan jarritako
konpostatzaile komunitarioen
kopurua.
Parte hartu duten erabiltzaileen
kopurua.
Konpostaje komunitarioko
instalazioetan kudeatutako biohondakinak (kg-tan).
Sortutako konposta (kg-tan).
Erabilitako konposta (kg-tan).
Gaikako bilketan jasotako
materia organikoaren
portzentajea, errefusaren
aldean.
Materia organikoaren gaikako
bilketan jasotako gai ezegokien
portzentajea.
Urtean berreskuratutako
elikagaiak (tonatan).
Ekintza honen barruan urtean
egindako jardueren kopurua.
Elikadura-burujabetzarekin
lotutako lankidetzaprogrametara bideratutako
udal aurrekontua.
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Ildo estrategikoak

3. GERTUKO PRODUKTUEN ETA
PRODUKTU EKOLOGIKOEN
ESKAERA BULTZATZEA
KONTRATAZIO PUBLIKOAREN
BITARTEZ

4. HERRITARRAK
KONTZIENTZIATU ETA
SENTSIBILIZATZEA, ELIKAGAIEN
EKOIZPEN ETA KONTSUMO
IRAUNKORRAREN ONUREI
BURUZ.

Ekintzak
"Gasteizko Udalak kontratazio
gizartearekiko arduratsua eta
iraunkorra egiteko jarraibidea"
aplikatzea udal erosketa eta
kontratazioetan.

3.2 Eusko Jaurlaritzaren Erosketa
Berdeari buruzko Programari
atxikitzea.
3.3 Elikadura ekologikoa eta
gertukoa udalaren haur eskoletako
jantokietan.
4.1 Ingurumen Hezkuntzako
programetan, pedagogia eta
sentsibilizazio-ekintzak sartzea,
janaria ekoizteko, erosteko eta
kontsumitzeko moduetan zein
hondakinak kudeatzeko moduetan
kultura aldatzen laguntzeko.
4.2 Pedagogia eta sentsibilizazioekintzak, elikadura mota
osasungarriagoen aldeko kultura
aldaketa sustatzeko.
4.3 Nekazaritzako elikadura
iraunkorrari buruzko topagunea
udalerrian.

5. AIPATUTAKO ILDO
ESTRATEGIKOETAKO
BATZUETAN ERAGINA DUTEN
ZEHARKAKO EKINTZAK

Proposatutako adierazleak
Iraunkortasun irizpideak
aplikatu diren zerbitzu eta
produktuen kontratazioen
kopurua.
Iraunkortasun irizpideak
aplikatu diren zerbitzu eta
produktuen kontratazioen %,
kontratazio guztien aldean.
Eusko Jaurlaritzaren Euskadiko
Erosketa eta Kontratazio
Publiko Berderako Planari
atxikitzeko data: 2018.
Menuetan jatorri lokala edo
ekologikoa duten produktuen
portzentajea.
Burututako programen
kopurua.
Xede-audientziaren profil
desberdinen kopurua.
Programetan parte hartu
dutenen kopurua.
Burututako jarduera eta
programen kopurua.
Esku hartu duten herritarren
kopurua.
Topagunea sortzea.
Topagunera egindako bisiten
kopurua.
Aurkeztutako hobekuntzaproposamenen kopurua.

5.1 Eremu lokaletan eta/edo
eskualde eremuetan nekazaritzako
elikaduraren alorreko eta elikadura
osasungarri eta iraunkorra
sustatzeko jardunbide egokiak
identifikatzea.

Identifikatutako kasu
arrakastatsuen kopurua.
Gasteizen errepikatutako kasu
arrakastatsuen kopurua.

5.2 Gasteizko Nekazaritzako
Elikagaien Estrategiaren 20172025erako Udal Ekintza Planaren
eta udalaren gainerako ingurumen
planen arteko koordinazioa.

Gasteizko Nekazaritzako
Elikagaien Estrategiaren 20172025erako Udal Ekintza Plan
honen ondoren eta onetsitako
udal ingurumen planetan haren
jarraibideekin bat etorriz
aurreikusitako ekintzen
kopurua.

5.3 Gasteizko udalerriko lurrei eta
haien kalitateari buruzko azterketa
agrologikoa egitea.

Azterketa osoa ezarritako
epean burutzea.

5.4 Udalaren Ekintza Planaren
Monitorizazio Plana (2017-2025).
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Jarraipen-metodologia.
Sortutako txostenen kopurua.

GASTEIZKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ESTRATEGIAREN
2017-2025erako UDAL EKINTZA PLANA

5. ERANSKINAK
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I. eranskina: Banakako fitxak

1. Hirigintza-arauak moldatzea, Gasteizko
udalerrian nekazaritzako elikagaien arloko
jardunbide iraunkorrak garatzeko.
2. Proba-proiektuak eta iraunkortasuna ardatz
duten jarduerak garatzea nekazaritzako
elikagaien katearen barruan ekintzak ezartzea
sustatzearren.
3. Gertuko produktuen eta produktu ekologikoen
eskaera bultzatzea kontratazio publikoaren
bitartez.
4. Herritarrak kontzientziatu eta sentsibilizatzea,
elikagaien ekoizpen eta kontsumo iraunkorrari
buruz.

5. Aipatutako ildo estrategikoetako batzuetan
eragina duten zeharkako ekintzak.
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Ildo
estrategikoa

Ekintza

1.
HIRIGINTZA-ARAUAK MOLDATZEA, GASTEIZKO UDALERRIAN
NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ARLOKO JARDUNBIDE IRAUNKORRAK
GARATZEKO
1.1 Gasteizko Nekazaritzako Elikagaien Estrategiaren 2017-2025erako
Udal Ekintza Planaren jarraibideak Hiri Antolamenduko Plan Orokor
berrian sartzea.

Interesa duten
taldeak

Udalerriko lehen sektoreko profesionalak eta nekazaritza eta abeltzaintzarekin
lotutako beste talde batzuk.

Arduraduna

Hirigintza Saila. Plangintzarako eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko
Zerbitzua.

Laguntzaileak

Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila. Nekazaritza Eremuaren
Zerbitzua.
IGI

Helburuak

Udalaren nekazaritzako elikagaien estrategiatik ondorioztatzen
diren planteamenduen eta eremu horretako lurzoruaren
antolamenduaren arteko koordinazioa bermatzea.

Deskribapena

Udala eta udalerrian lehen sektoreko ekoizpenarekin lotutako zenbait talde
eta elkarteren ustez, lurzoru urbanizaezinari buruzko hirigintza-araudia
berrikusteko beharra dago, horietako batzuek zerikusi zuzena edo zeharkakoa
baitute nekazari eta abeltzain gasteiztarren jardueretan.
Gasteizko Nekazaritzako Elikagaien Estrategiaren 2017-2025erako Udal
Ekintza Plana eta Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren berrikuspena aldi
berean gertatzea aukera paregabea da Gasteizko nekazaritza-matrizean lehen
sektorean jarduteko gogoa kentzea ekarri duten alderdiak aztertzeko,
udalerriko lurren ingurumen, paisaia eta kalitate baldintzen kalterik gabe.
Esate baterako, alderdi hauek azter daitezke: hiri-lurzorura edo lur
urbanizagarrira
dauden
distantziak,
eraikuntza
parametroak,
aprobetxamenduak, edo nekazaritza eta abeltzaintzako produktuen lehen
eraldaketako jarduerak nekazaritza ustiapenekin bateratzeko aukera.

o

Egutegia

- Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren behin-behineko onespena, 2019an.

Behar diren
baliabideak

- Udal teknikariak eta administrazio-langileak, bi planak idazten dituzten

Jarraipen
adierazleak

- HAPOko zenbat hirigintza-parametro aztertu/berrikusi diren, udalerriko

Balio erantsia

Komunikazio
ekintzak

taldeak koordinatzeko.
lehen sektoreko jarduerekin lotuta.
Gasteizko nekazaritzako elikagaien estrategia garatzea eragotz
dezaketen alderdiak ezabatzea HAPO berrian.
HAPOaren berrikuspenaren esparruan udaleko teknikarien arteko
koordinazioa sustatzea, haren edukiak aberastearren.
- Lehen sektoreko jarduera iraunkorra sustatzeko HAPOan sartzen diren

neurri berriak ezagutaraztea nekazaritza alorreko elkarte eta taldeei.
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2.
PROBA-PROIEKTUAK ETA IRAUNKORTASUNA ARDATZ DUTEN
JARDUERAK GARATZEA NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN KATEAREN
BARRUAN EKINTZAK EZARTZEA SUSTATZEARREN

Ildo
estrategikoa

2.1. Lurren udal-bankua.

Ekintza

Landaketa ekologikoak ekoizteko interesa duten lehen sektoreko profesionalak,
eta/edo nekazaritza ekologikoko proiektu bat garatu nahi duten nekazari gazte
ekintzaileak.

Interesa duten
taldeak

IGI

Arduraduna

Ogasun Saila. Idazkaritza Teknikoaren Zerbitzua
Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila. Nekazaritza Eremuaren
Zerbitzua
Aholkularitza Juridikoa
21 Zabalgunea

-

Laguntzaileak
o
o

Helburuak

Deskribapena

Egutegia
Behar diren
baliabideak
Aurreikusitako
aurrekontua
Jarraipen
adierazleak
Balio erantsia

Komunikazio
ekintzak

o

Udalaren lurzoru ondarea berrikusi eta eguneratzea.
Identifikatutako lursailak ezaugarritzea: oraingo egoera fisikoa, jabetza eta
ustiapen erregimena, erabilera aurreikuspenak epe ertainera...
Nekazaritza jarduera ekologikoak har ditzaketen lurren bankua osatzea,
elikagai osasungarri eta gertukoen ekoizpena sustatzeko eta, aldi berean,
enplegu berdea sortzeko.

Udalaren lur-bankua udalaren administrazio-erregistro publikoa dela ulertzen da,
Udala —nekazaritza ustiapenerako egoki diren lursailen titularra den aldetik— eta
nekazaritza ekologikoaren jarraibideak kontuan hartuz lurrak ustiatzeko interesa
duten pertsonak kontaktuan jarri ahal izateko. Lurren bankua sortuz, hura osatzen
duten funtsen produkzio balioa kontserbatu nahi da, eta Gasteizko nekazaritzaren
alorrean ingurumen, ekonomia eta gizarte eragin positiboa sortu. Horretarako,
lehenengo eta behin nekazaritza ekologikorako egoki diren lursailen inbentarioa
egin beharko litzateke; ondoren, nekazarien esku uzteko prozedura zehaztu
beharko litzateke.
- Lur bankua eratzea: 2018ko 1. seihilekoa.
- Lehen lursailak lagatzea/errentan ematea, eta landatzea: 2018ko 2. seihilekoa.
- Lur bankua eratu eta kudeatzeko teknikariak eta administrazio-langileak.
- Ekimena bera, funtzionamendua eta baliatzeko modua ezagutarazteko

komunikazio-plana.
- 18.000 €
- Landaketa ekologikorako erabilitako azalera (ha-tan).

Erabiltzen ez diren lurrak berreskuratzea.
Elikagai ekologiko eta gertukoen ekoizpena bultzatzea.
Lehen sektorean enplegua sortzea.
- Landaketa ekologikorako lurrak erabilgarri daudela ezagutaraztea interesa izan
dezaketenei, zuzeneko komunikazio-kanpainen bidez edo arloko elkarte eta
antolakundeen bidez.
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Ildo
estrategikoa

2.
PROBA-PROIEKTUAK ETA IRAUNKORTASUNA ARDATZ DUTEN
JARDUERAK GARATZEA NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN KATEAREN
BARRUAN EKINTZAK EZARTZEA SUSTATZEARREN
2.2. Nebera gaineko proba-proiektua.

Ekintza
Interesa duten
taldeak

Landaketa ekologikoak ekoizteko interesa duten lehen sektoreko profesionalak,
eta/edo nekazaritza ekologikoko proiektu bat garatu nahi duten nekazari gazte
ekintzaileak, eta Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun
Saileko Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza.

Arduraduna

Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila. Espazio Publikoaren eta Natur
Ingurunearen Zerbitzua. Eraztun Berdearen eta Bioaniztasunaren Atala.

Laguntzaileak

IGI
Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila. Nekazaritza Eremuaren
Zerbitzua.

-

o

Helburuak

Deskribapena

Egutegia

o

Nebera gaina talaia naturala da, hiriaren eta landaren arteko muga argi taxutzen
duena, ekialdeko Arabako Lautadan. Errekaleor ibaiarekin batera, udalerriko
naturgune balioetsuenetako bi konektatzeko korridore ekologikoa osatzen du:
Gasteizko Mendiak eta Salburuko hezeguneak.
Azken urteetan, Udala baldintza juridiko-administratiboak sortzen joan da arlo
publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzarako espazioa eratzeko, nekazaritza
eta abeltzaintza iraunkorra sustatzearren. Udalerriko lurraldearentzat ekimen
garrantzitsua denez gero, lehen mailako proiektu pilotutzat jotzen da, Gasteizko
landa eremuan antzeko ekimen partekatuak sustatzeko balioko duelakoan.
I. fasea (2017): lekua egokitzeko lanak.
II. fasea (2018): esleitzeko prozedura.
III. fasea (2019-2027): jarduera garatzea.

-

Behar diren
baliabideak
Aurreikusitako
aurrekontua
Jarraipen
adierazleak

Balio erantsia

Nekazaritza eta abeltzaintza ekimen bat sustatzea ekologia eta
kontserbazio balio handia duen inguru batean.
Sektore publikoaren eta pribatuaren artean ekimenak garatzeko
metodologia identifikatzea.

-

-

Udal teknikariak eta administrazio-langileak, proiektua koordinatu eta
gauzatzeko
Ekimena bera, funtzionamendua eta baliatzeko modua ezagutarazteko
komunikazio-plana.
I. fasea: 225.000 €

Landaketa ekologikorako edo
erabilitako azalera (ha-tan).
Enplegatutako pertsona kopurua.
Sortutako lanpostu kopurua.

abeltzaintza

aprobetxamendurako

Erabiltzen ez diren lurrak berreskuratzea.
Elikagai ekologiko eta gertukoen ekoizpena bultzatzea.
Lehen sektorean enplegua sortzea.
Nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa sustatzeko ekimen publikopribatuak aurrera eramateko aukeraz baliatzea.
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-

Komunikazio
ekintzak

-

Landaketa ekologikorako eta nekazaritza eta abeltzaintza iraunkorrean
aritzeko lurrak erabilgarri daudela ezagutaraztea interesa izan dezaketenei,
zuzeneko komunikazio-kanpainen bidez edo arloko elkarte eta
antolakundeen bidez.
Emaitzen zabalkundea sustatzea, nekazaritza eta abeltzaintza
iraunkorraren esparruan administrazioaren eta partikularren artean
lankidetzan aritzeko eredu berria ezagutaraztearren.
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Ildo
estrategikoa
Ekintza
Interesa duten
taldeak
Arduraduna

Laguntzaileak

2. PROBA-PROIEKTUAK ETA IRAUNKORTASUNA ARDATZ DUTEN
JARDUERAK GARATZEA NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN KATEAREN
BARRUAN EKINTZAK EZARTZEA SUSTATZEARREN
2.3. Basaldea proiektua.
Nekazariak, prestakuntza eta ikerkuntza zentroak, tokiko merkatari eta
ostalariak, Arabako Foru Aldundia (Nekazaritza Saila), Eusko Jaurlaritzaren
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko Nekazaritzako, Arrantzako eta
Elikagai Politikako Sailburuordetza, eta Azoka Plazako Merkatarien Elkartea.
Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila.
- Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila.
- Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila. Nekazaritza Eremuaren

Zerbitzua.
- IGI.
o

Helburuak

o
o

Epe ertainean enplegua eta negozioak sortzea Arabako nekazaritza
produktu ekologikoak ekoitzi eta banatzearen alorrean.
Produktu ekologikoak banatu eta merkaturatzeko kanalak diseinatzea
eta balio-kateko agente ezberdinen arteko sinergiak sortzea.
Prozesuaren lan-metodologia zehaztea, errepikatzea ahalbidetzeko.

Basaldea proiektua epe ertainera nekazaritza ekologikoko produktuak ekoitzi eta
banatzearekin lotuta enplegua eta negozioa sortzeko ekimena da. Besteak beste,
jarduera hauek biltzen dituen egitasmoa da: nekazaritza ekologikoan profesional
gisa jardun nahi duten pertsonei prestakuntza ematea, produktu ekologikoak
banatu eta merkaturatzeko kanal bat abian jartzea, kontsumo ekologiko eta
gertukoari buruzko sentsibilizazioa, eta nekazaritza-haztegi bat abian jartzea,
enpresa proiektu bat garatu nahi duten ekintzaileei begira, nekazaritza
ekologikoko ustiapen berriak sor daitezen. Udalak lurrak, ekipamenduak eta
azpiegitura komunak eskaintzen dizkie horretarako. Udalak Zadorra ibaiaren
ondoan, Abetxukutik gertu, jabetzan duen funts batean 19 ha daude erabilgarri,
11 lursailetan (1 eta 1,5 ha bitartekoak) banatuta. Aurten bertan 2 lursail lantzen
hasi dira.
Deskribapena

Azken urteetan interes nabarmena nabaritu da ekimenaren irismenaz eta horren
inguruan negozioa sortzeko aukerez.
Udalak Arkautiko Nekazaritza Institutuaren eta Hazi fundazioaren laguntzarekin
eskaini dituen prestakuntza-jarduerez baliatu ahal izan dute ekintzaileek.
Nabarmentzekoa da proiektuaren izaera integratzaile eta berritzailea, horren
barruan produktu ekologikoak sendotu eta banatzeko plataforma bat sortzeko
ahalegina ere egiten ari baita, Azoka plazarekiko lankidetzan edo, egoki bada,
bestelako salmenta-plataformen bidez (handizkako merkatua, auzoetako
merkatuak...).
Basaldea proiektuak —dagoeneko errealitatea da— Gasteizko nekazaritza
ekologikoaren alorreko ekintzaileen ehunari lagundu nahi dio, eta udalerrian
produktu iraunkor eta gertukoen eskaera handitu.
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- Basaldea baratzezaintza ekologikoko enpresen mintegian lursailak okupatzeko

baimena (2017ko 1. seihilekoa).
Egutegia

- Lursail pilotuetan lortutako produktuak eskuragarri jartzea (2017ko 2.

seihilekoa).
- Baimen berriak eskatu eta ematea (deialdia etengabe dago irekita).

Behar diren
baliabideak
Aurreikusitako
aurrekontua

- Basaldea proiektua kudeatzeko teknikariak eta administrazio-langileak.
- Ekimena bera, funtzionamendua eta baliatzeko modua ezagutarazteko

komunikazio-plana.
- 89.000 €
- Basaldea baratzezaintza ekologikoko enpresen mintegian urtean landatutako

Jarraipen
adierazleak

azalera.
- Urtean merkaturatutako produktuen kopurua (t-tan).
- Sortutako lanpostu kopurua.

Balio erantsia

Enpresa-esparru
berritzailea
eskaintzea,
udalerrirako
eta
herritarrentzako alternatibatzat jotzen dena.
Nekazaritza ekologikoarekin lotutako enpresa-proiektuak sortzen
laguntzea.
- Landaketa ekologikorako lurrak erabilgarri daudela ezagutaraztea interesa

Komunikazio
ekintzak

izan dezaketenei, zuzeneko komunikazio-kanpainen bidez edo arloko elkarte
eta antolakundeen bidez.
- Emaitzen zabalkundea sustatzea, nekazaritza eta abeltzaintza iraunkorraren

esparruan administrazioaren eta partikularren artean lankidetzan aritzeko
eredu berria ezagutaraztearren.
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Ildo
estrategikoa

2.
PROBA-PROIEKTUAK ETA IRAUNKORTASUNA ARDATZ DUTEN
JARDUERAK GARATZEA NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN KATEAREN
BARRUAN EKINTZAK EZARTZEA SUSTATZEARREN
2.4. Abetxukuko nekazaritza ekologikoko parkea.

Ekintza
Interesa duten
taldeak
Arduraduna

Baratzezaintza ekologikoan interesa duten auzokoak, elkarteak eta beste talde
batzuk.
Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko
Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza.
IGI
- Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila. Nekazaritza Eremuaren

Laguntzaileak

Zerbitzua.
- Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila. Espazio Publikoaren eta Natur

Ingurunearen Zerbitzua.
o

Helburuak

o
o
o

Gasteiz hiriaren ingurunean nekazaritza jarduera berreskuratu eta
indartzea.
Eraztun Berdea Abetxuku auzora eta herrira hurbiltzea.
Elikagaien ekoizpenaren eta kontsumoaren arteko harremanak
sustatzea, Gasteizko nekazaritzako elikagaien estrategiaren barruan.
Jendea elkartzeko eta tokiko nekazaritza inguruneari buruz
sentsibilizatzeko gune bat sortzea.

Abetxukuko nekazaritza ekologikoko parkea nekazaritza ekologikoko probaproiektua da, ingurune berean hiru elementu osagarri barne hartzen dituena:
Urarteko udalaren aisialdiko baratzeak, Basaldea proiektua eta Abetxuku
auzokoen mugimendua.
Urarteko baratzeak 2007an sortu ziren, landatzeko lursailen eskaera handiari
erantzuteko. Zadorra ibaiaren ondoan daude, 60.000 m2 duen espazio batean,
baratzezaintza ekologikoan jarduteko: batetik, 75 m2-ko banakoentzako lursailak
daude eta, bestetik, gizarte kolektiboentzako lursailak. Gasteizko hiri baratzeen
erabilera arautzeko udal ordenantzak zehazten du funtzionamendua.
Basaldea proiektuak produktu ekologikoak ekoitzi eta banatzearekin lotutako
enplegua eta jarduera sustatzeko helburua du, eta Planaren 2.3 ekintzan
deskribatu da.
Deskribapena

Abetxuku auzoan kokatzen da proiektua. Bertako auzokoen arteko harremanak
oso dinamikoak dira, eta jarduera ugari garatzen dituzte, bereziki Ekimen
Etxearen bitartez, zeina herriko auzo-elkartearen proiektu arrakastatsu eta
sendoa baita, ahuldade-egoeran dauden pertsonen gizarteratzea eta laneratzea
erraztea helburu duena. Bai Abetxukuko Ekimen Etxeak bai Uribe Nogales auzoelkarteak lursail kolektiboak dituzte Urarteko baratzeetan.
Proiektu horren barruan etorkizunean egin nahi den ekintzetako bat garai bateko
“El Áncora de Abetxuko” irin fabrika berreskuratu eta egokitzea da; 1853an
eraikitako fabrika da, eta Gasteizen garai hartatik gorde diren horrelako eraikin
gutxi batzuetakoa. Ekipamendu komunitario multifuntzionala bihurtzea da
helburua, Abetxukuko nekazaritza ekologikoko parkearen harrera-lekua eta
auzoko jardueretarako zein Urarteko baratzeetarako ekipamendu lagungarria
izan dadin.
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Egutegia

- "El Áncora de Abetxuko" eraikina egokitzeko proiektua (2018).
- "El Áncora de Abetxuko" eraikina egokitzeko lanak (2019).
- Laguntza

Behar diren
baliabideak
Aurreikusitako
aurrekontua
Jarraipen
adierazleak

tekniko/administratiboa Abetxukuko nekazaritza ekologikoko
parkearen kudeaketa berrirako, "El Áncora" eraikina atxiki ondoren.
- Bi ekimenak, funtzionamendua eta sarbidea ezagutarazteko komunikazioplana.
- 1,5 M € ("El Áncora" eraikina egokitzea)
- Áncora eraikina martxan jarri ondoren garatutako jarduera berrien kopurua.
- Hurrengo deialdietan Urarteko baratze ekologikoetako lursailak erabiltzeko

eskabideen kopurua.
Herritarrei eta gizarte kolektiboei jarduera osasungarri eta hezitzailea
egiteko aukera ematea, ingurumen kalitate handiko ingurune batean.
Barazki ekologikoak lortzea eskala txikian, familiaren dieta osatzeko.

Balio erantsia
-

Komunikazio
ekintzak

-

Nekazaritza ekologikoaren onurak ezagutaraztea eta hiri espazioetan
zein hiri inguruko espazioetan horien garapena sustatzea.
Eraztun Berdea sustatzea, hura kontserbatzearekin bateragarri diren
interes sozial handiko jardueren bidez.
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Ildo
estrategikoa
Ekintza

2
PROBA-PROIEKTUAK ETA IRAUNKORTASUNA ARDATZ DUTEN
JARDUERAK GARATZEA NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN KATEAREN
BARRUAN EKINTZAK EZARTZEA SUSTATZEARREN
2.5.
Baso-artzaintza
Otazuko mendialdean.

bidezko

aprobetxamendua,

txerriekin,

Interesa duten
taldeak

Lehen sektoreko profesionalak, prestakuntza eta ikerkuntza zentroak, Arabako
Foru Aldundia, nekazaritza eta abeltzaintzarekin lotutako beste talde batzuk eta
Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko
Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza.

Arduraduna

Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila. Nekazaritza Eremuaren
Zerbitzua.
o Artzaintzak
o
o
o

Helburuak

o

Deskribapena

zuhaitzen hazkundean, hariztiaren flora baskularraren
biodibertsitatean eta osagai edafikoan dituen eraginak aztertzea.
Baso iberoatlantikoaren baliabideak balioestea.
Sistemako karbono-zikloaren analisia.
Erregimen estensiboan elikatzeak txerri arraza ezberdinen produkzioan eta
kalitatean izan dezakeen eragina zehaztea.
Baso-artzaintza ekosistemaren funtzionamenduaren adierazle gisa zenbait
parametro zenbateraino izan daitezkeen egoki ebaluatzea.

Gizarteak gero eta gehiago eskatzen du ingurumen interesa eta ingurumena
errespetatuz elikagaiak ekoiztea uztartzen duten irtenbide agroekologikoak
bilatzeko. Proiektu honek nekazaritzako elikagaien eta ingurumenaren
sektoreak sustatzeko ekimen berritzailea garatzen du, txerriak hazteko basoartzaintza bidezko aprobetxamenduan oinarritua. Horretarako, proba pilotua
egingo da Otazuko mendian, aprobetxamenduak duen ingurumen-inpaktua
balioesteko asmoz.
Esperientzia aurrera ateratzeko, hiru erakunderen arteko hitzarmena sinatu da.
Neiker arduratuko da proiektuaren esperimentazio faseaz eta jarraipen
teknikoaz; Gasteizko Udala, proiektua zuzen gauzatzeko koordinazio eta
asistentziaz, eta Arabako Foru Aldundiak lursail esperimentalerako behar diren
azpiegiturak finantzatzen lagunduko du.
Interesatutako alderdien arteko lankidetza-hitzarmena sinatzea (2017ko 1.
seihilekoa).
Proiektu pilotua garatzea (2017ko 2. seihilekoa).
Emaitzen analisia eta komunikazioa (2018ko 1. seihilekoa).
-

Egutegia

Behar diren
baliabideak

Baso-artzaintzako proiektua kudeatzeko teknikariak eta administraziolangileak.
Proiektua garatzeko herri-lurrak.
Ekimena eta emaitzak ezagutarazteko komunikazio-plana.
Txerri-aziendak gobernatzeko langilea-abeltzaina.

Jarraipen
adierazleak

-

-

Lehen sektorean jarduera-ildo berri bat sustatzea.
Baso-artzaintzako ekosistema berreskuratzea.

Balio erantsia
Komunikazio
ekintzak

Ekosistemaren biodibertsitatearen hazkundea.
Bahitutako karbonoa.
Lurraren osasunaren hobekuntza.

Txerriak hazteko baso-artzaintzako aprobetxamenduak
ingurumen eraginen azterketaren emaitzak ezagutaraztea.
-
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Ildo
estrategikoa
Ekintza
Interesa duten
taldeak
Arduraduna

Laguntzaileak

2.
PROBA-PROIEKTUAK ETA IRAUNKORTASUNA ARDATZ DUTEN
JARDUERAK GARATZEA NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN KATEAREN
BARRUAN EKINTZAK EZARTZEA SUSTATZEARREN
2.6.
Gasteizko udalerriko nekazaritzarako barietate tradizionalei
buruzko azterlana.
Lehen sektoreko profesionalak, prestakuntza eta ikerkuntza zentroak, Euskal
Herriko Hazien Sarea.
IGI
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila. Espazio Publikoaren eta Natur
Ingurunearen Zerbitzua – Eraztun Berdearen eta Biodibertsitatearen Atala.
Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila. Nekazaritza Eremuaren
Zerbitzua.
o
o
o
o

Helburuak

o

Udalerriko barietate tradizionalak eta horien erabilera eta maneiua
ezagutzea.
Barietate tradizionalen inbentarioa (izenak eta erabilerak) osatzea.
Ezagutza agroekologikoak eta maneiatzeko era herrikoiak biltzea.
Bildutako material genetikoa baldintza egokietan biltegiratu eta epe
luzera kontserbatzea.
Ikerketan bildutako informazioa ezagutaraztea.

Aurreko mendearen bigarren zatian, barietate tradizionalak —bertako
baldintzei hobeto egokituta zeudenak— azkar ordeztu ziren barietate
komertzial berriez, emankorragoak baitziren, nekazaritza industrialaren
testuinguruan. Prozesu horren ondorioz, laboreak berdindu egin dira, eta
nekazaritza biodibertsitatea erabat murriztu da, elikadura-segurtasunerako
ezinbestekoa izan arren.
Deskribapena

Gure inguruan ekimen ugari sortu dira labore eta barietate tradizionalak eta
horiekin lotutako ezagutza agroekologikoa berreskuratzeko. Ekimen horiei,
ordea, ikuspegi integral, sistemiko eta metodologiko egokia falta zaie.
Horrenbestez, gaur egun ere lan horren beharra dugu, hau da, barietate
tradizionalei eta horien maneiuari buruzko ezagutza biltzea, baita barietate
horien material genetikoa biltzea ere, kontserbatu eta ugaltzeko.
Gasteizko udalerriko barietate tradizionalak ikertu, kontserbatu eta
ezagutaraztea, eta haien balioa nabarmentzea proposatzen du proiektuak.

Egutegia

Behar diren
baliabideak

Aurreikusitako
aurrekontua

-

2018-2025

Proiektua kudeatzeko teknikariak eta administrazio-langileak.
Olarizuko Lorategi Botanikoko Landareen Germoplasma Bankuaren
instalazioak.
Landa-lana egiteko kontratatutako langileak.
Euskal Herriko Hazien Sarea, aholkularitza lanetan.
-

-

I. fasea (2018): 26.100 €
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Jarraipen
adierazleak

Balio erantsia

Komunikazio
ekintzak

-

Ikertutako menpeko toki-erakundeen kopurua.
Laginak hartu diren baratzeen kopurua.
Kontserbatutako material genetikoko laginen kopurua.
Identifikatutako barietate tradizionalen kopurua.
Nekazaritzako bioaniztasuna eta agrosistemen
kontserbatzea.
Tokiko elikadura-segurtasuna indartzea.

iraunkortasuna

- Aurkitutako barietate tradizionalen eta erabileren katalogoa landu eta

argitaratzea.
- Berreskuratutako barietate tradizionalen erabilera sustatzea.
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Ildo
estrategikoa

2.
PROBA-PROIEKTUAK ETA IRAUNKORTASUNA ARDATZ DUTEN
JARDUERAK GARATZEA NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN KATEAREN
BARRUAN EKINTZAK EZARTZEA SUSTATZEARREN
2.7. Ingurumena biziberritzea Lermanda inguruan.

Ekintza

-

Interesa duten
taldeak

-

eta

nekazaritza

eta

IGI

Arduraduna

Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila. Espazio Publikoaren eta Natur
Ingurunearen Zerbitzua.
Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila. Nekazaritza Eremuaren
Zerbitzua.

-

Laguntzaileak

Udalerriko lehen sektoreko profesionalak
abeltzaintzarekin lotutako beste talde batzuk.
Herritarrak eta auzo-elkarteak.

-

o

Helburuak

o

Lurraldeko nekazaritza jarduera, landa identitatearen kontserbazioa eta
ekonomia-sustapena bateratzen dituen proiektu bat garatzea.
Lermanda inguruak Gasteizko Mendiak eta Zadorra ekologikoki
konektatzeko duen ahalmena indartzea.

Azken urteetan, zenbait jarduerek ingurumen- eta paisaia-inpaktu
nabarmenak ekarri dizkiete Lermanda herriko hainbat lekuri, esaterako,
Jundizko poligonoa Subillabideko korridorearen, A1 errepidearen, N102
errepidearen eta trenbidearen ondotik handitzea. Hori dela eta, Udalak
funtsezkotzat jo du herriaren inguruko zona biziberritzea, hiriaren eta
nekazaritza eremuaren artean kalitateko trantsizio-paisaia sortzen
laguntzearren.

Deskribapena

Egutegia

Lermandan ingurumena biziberritzeko proiektuaren helburua da herriaren
ingurunea egokitzea, ingurumen-inpaktua (atmosfera, zarata eta paisaia
kutsadura) minimizatzeko, Jundizko industrialdearen eta autobiaren ondoan
baitago. Ingurumen biziberritze horrek lurraldeko nekazaritza jarduera indartu
nahi du, eta lehen sektoreko jarduera ekonomikoa sustatu, Gasteizko Mendien
(hegoaldean) eta Zadorra ibaiaren (iparraldean) konektagarritasun ekologikoa
sustatzeaz gain. Proiektuak bi fase aurreikusten ditu: lehena, lurrak egokitzea;
bigarrena, landatu eta ereitea. Egokitzeko fasean, topografia birmoldatzeko
lanak (landarezko pantailez osatutako soinu-hesia eta karbonoa husteko basoa
barne) sartzen dira, eta ondoren, bideak osatzea. Azken helburua da prekarioan
dauden nekazaritzarako lurrak nekazaritza ekologikora aldatzea, eta udal
funtsak ustiatzea (era ekologiko edo tradizionalean).
-

Behar diren
baliabideak
Aurreikusitako
aurrekontua

-

-

Lurra egokitzea (2017)
Landatu eta ereitea (geroago)
Biziberritzeko proiektua kudeatzeko teknikariak eta administraziolangileak.
Ekimena bera, funtzionamendua eta baliatzeko modua ezagutarazteko
komunikazio-plana.
I. FASEA: 80.000 €
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Jarraipen
adierazleak

Balio erantsia
Komunikazio ekintzak

2

- Industria jardueraren eraginak arintzeko egokitutako lur-azalera (m -tan)
2

- Landaketa ekologikorako berreskuratutako azalera (m -tan)

Industria inguruneetan bazter geratutako alderdi hondatuak
berreskuratzeko metodologia bat ezartzea, hiriaren eta nekazaritza
eremuaren artean kalitateko paisaia sortzearren.
Biziberritzearen emaitzak Lermandako herriari ezagutaraztea, baita antzeko
egoeran dauden beste herri batzuei ere (Ariniz, Betoñu...).
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Ildo
estrategikoa
Ekintza

2. PROBA-PROIEKTUAK ETA IRAUNKORTASUNA ARDATZ DUTEN
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2.8. Tokiko nekazaritza ekologikotik datozen produktuen eskaintza
sustatzea Azoka plazan.

Interesa duten
taldeak

Nekazariak, prestakuntza eta ikerkuntza zentroak, tokiko merkatari eta
ostalariak, Arabako Foru Aldundia (Nekazaritza Saila), Eusko Jaurlaritzaren
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko Nekazaritzako, Arrantzako eta
Elikagai Politikako Sailburuordetza, eta Azoka Plazako Merkatarien Elkartea.

Arduraduna

Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila. Merkataritza
Zerbitzua. Enpresen Zerbitzua.

Laguntzaileak
Helburuak

Deskribapena

Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila. Osasun Publikoaren Zerbitzua
o
o

Azoka plazan logistika eta banaketa gune integratu bat sortzea
Balio-kateko agenteen arteko lan koordinatua ahalbidetzea

Bi faktorek mugatu eta baldintzatzen dute herritarren artean nekazaritza
ekologikoko produktuen eskaera: produktuen prezioa eta eskuragarritasuna.
Horrenbestez, produktu ekologikoak eskuratzeko baldintzak erraztu behar dira,
produktu horien eta ekoizpen moduaren balioa ezagutaraziz, kontsumorako
oinarri sendoak jartzearren. Nekazariek produktuak banatzeko sustatu
ditzaketen sistemez gain, beste banaketa bide batzuk aztertzen ari dira. Ildo
horretatik, udalerriko produktu ekologikoen logistika eta banaketa gune bat
ahalbidetu eta jartzeko erronka onartu du Azoka plazak. Hain zuzen ere, ekimen
hori Basaldea proiektuaren zati garrantzitsua da, produktu horien eskaera eta
interesa neurtzeko balioko baitu.
Bestetik, kontsumitzaileari hirian bertan erosteko aukera eskaintzen dio, leku
erakargarri batean: Azoka plaza. Horretarako, kudeaketa partekatutako proiektu
bat garatu behar da Azoka Plazako Merkatarien Elkartearen, produktu
ekologikoen ekoizle eta banatzaileen eta produktuen kalitatea bermatzeko
eskumena duen erakundearen artean.
- Nekazaritza-produktuen

Egutegia

Behar diren
baliabideak

saltokien kokapenaren azterketa (2017ko
seihilekoa).
- Diziplina eta eskumen anitzeko lan-taldea osatzea (2018ko 1. seihilekoa).

- Proiektua kudeatzeko teknikariak eta administrazio-langileak.
- Azoka plaza kudeatzeko patronatuan parte hartzeko teknikariak.
- Ekimena bera, funtzionamendua eta baliatzeko modua ezagutarazteko

komunikazio-plana.
Jarraipen
adierazleak

2.

- Produktu ekologikoen hornitzaileen kopurua.
- Urtean saldutako produktu ekologikoak (kg-tan eta €-tan)
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Balio erantsia

Produktu ekologikoak saltzeko erakusleiho erakargarria eskaintzea,
kontsumitzailearentzat eta udalerriarentzat kalitateko alternatiba
ematen duena.
Nekazaritza ekologikoarekin lotutako enpresa-proiektuak sortzen
laguntzea.
Produktuaren kalitate-etiketak sortzeko aukera balioestea.
- Gaiari buruzko infografia bat sortzea, produktu ekologikoen ekoizpen eta

Komunikazio
ekintzak

kontsumo katearen balioa adierazteko, audientzia ezberdinei zuzenduta.
- Landaketa emaitzen zabalkundea sustatzea, herritarrek zuzenean ezagut

ditzaten.
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Ildo
estrategikoa
Ekintza
Interesa
duten taldeak
Arduraduna
Laguntzaileak

2. PROBA-PROIEKTUAK ETA IRAUNKORTASUNA ARDATZ DUTEN
JARDUERAK GARATZEA NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN KATEAREN
BARRUAN EKINTZAK EZARTZEA SUSTATZEARREN
2.9. Nekazaritza ekologikotik datozen produktuen manipulazio eta
lehen eraldaketarako zentro bat sortzea.
Udalerriko ekoizleak eta eraldaketaren sektoreko profesionalak, eta
nekazaritza eta abeltzaintzarekin lotutako beste talde batzuk.

Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila. Osasun Publikoaren Zerbitzua
o

Helburuak
o

Produktu ekologikoak ekoizten dituzten ekintzaileei lehen eraldaketako
operazioak erraztea.
Lehen eraldaketako zentro bat eraikitzearen bideragarritasuna ebaluatzea.

Basaldea proiektua sortzean hauxe izan zen oinarri nagusia: enpresa eredu
integratu bat gauzatzeko beharrezkoa da kontuan hartzea produktu ekologikoen
hornikuntza, banaketa eta kontsumo katearen etapa guztietan esku hartzen
duten agente guztiak eta eman beharreko pauso guztiak.
Deskribapena

Interesgarritzat jotzen da ekimen zehatzak aurrera ateratzea, esaterako,
nekazaritza ekologikotik datozen produktuen manipulazio eta lehen
eraldaketarako zentro bat ezartzea. Horrek Basaldea proiektuan sortutako
produktuen eraldatze beharrei erantzungo lieke, beraz, horren neurriak eta
egokitzapena produktuak datozen urteetan dituen emaitzen arabera moldatu
beharko litzateke.
-

Egutegia
-

Behar diren
baliabideak

Jarraipen
adierazleak

Zentroaren kokalekuaren eta ezaugarrien bideragarritasun-azterlana
(2019ko 1. seihilekoa).
Zentroaren kokalekua eraiki eta/edo egokitzea (2020ko 1. seihilekoa).

-

Manipulazio eta eraldatze zentroa sortzeko teknikariak eta administraziolangileak.

-

Kanpoko laguntza: proiektu teknikoa eta gainerako agiriak idaztea, eta
eraikitzeko eta egokitzeko obrak.

-

Bideragarritasun-azterlana egitea.

-

Zentroa eraiki eta/edo egokitzeko lizentziak eta baimenak ematea.

Balio erantsia

Kalitateko produktu ekologikoak eraldatzeko behar diren ahalegin eta
baliabideei albait etekin handiena ateratzea.
Gasteizen ekoitzitako produktu ekologiko guztientzat eraldaketaren
kalitatea bermatzea.

Komunikazio
ekintzak

- Ekoizle ekologikoentzako eraldaketa zentro bat dagoela ezagutzera ematea.
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PROBA-PROIEKTUAK ETA IRAUNKORTASUNA ARDATZ DUTEN
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Ildo
estrategikoa

2.10. Udalerriko nekazaritza eremuan konpostaje komunitariorako
programa, Gasteizko nekazaritza guneak garbitzeko eta hiri-hondakinak
biltzeko kontratu berriaren bidez.

Ekintza
Interesa duten
taldeak

Nekazaritza eremuko herritarrak eta auzo-elkarteak.
Hondakinak jaso eta kudeatzeko enpresak.

-

Arduraduna
Laguntzaileak

-

Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila. Nekazaritza Eremuaren
Zerbitzua.

-

Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila. Ingurumen Plangintza eta
Kudeaketa Zerbitzua.
o

Helburuak

Hondakinen tokiko kudeaketa eta materia organikoaren zikloaren itxiera
sustatzea.

Hondakin organikoak konpostaje komunitarioaren bidez kudeatzea oso aukera onuragarria
da ingurumenaren ikuspuntutik, baita teknikoki ere. Horretarako, konpostatzaileak eta

material egituratzailea jartzeko lekua behar da. Erabiltzaileek konpostatzaileetan
utziko dituzte hondakin organikoak, barrukoari eragingo eta, beharrezkoa bada,
material egituratzailea erantsiko.
Konpostaje komunitarioak ondo funtzionatu dezan, mantentzeaz arduratzen den
langile bat behar da, aldian behin ikuskatu eta behar diren neurriak hartuko dituena
(ura edo egituratzailea bota, materiala nahastu...). Konposta lortu eta behar bezala
umotu denean, bio-hondakinak jarri dituzten auzokoen artean banatu ohi da, baratze,
loreontzi eta abarretan erabiltzeko. Gasteizko menpeko toki erakundeetan sortutako
bio-hondakinen autogestiorako proiektua garatzea aurreikusi da.

Deskribapena

Egutegia
Behar diren
baliabideak
Aurreikusitako
aurrekontua

Jarraipen
adierazleak

-

Lehen instalazioa abian jartzea: 2018.

-

Proiektua kudeatzeko teknikariak eta administrazio-langileak.
Kanpoko laguntza teknikoak: konpostatzaileen eta behar den materialaren
hornitzaileak, sentsibilizazio-kanpainen eta prestakuntza ikastaroen
hornitzaileak.

-

142.000 € urtean.
60.000 €, sistema hobetzeko azterlanerako.
Martxan jarritako konpostatzaile komunitarioen kopurua.
Parte hartu duten erabiltzaileen kopurua.
Konpostaje komunitarioko instalazioetan kudeatutako bio-hondakinak (kgtan).
Sortutako konposta (kg-tan).
Erabilitako konposta (kg-tan).

-

Materia organikoaren zikloaren itxiera sustatzea.
Atmosferarako emisioak ekiditea, hondakinak ez baitira tratatzeko
lantegira eraman behar.

Balio erantsia
-

Komunikazio
ekintzak

-

Ekonomia zirkularrean oinarritutako eredu baten barruko hondakinen
kudeaketa ezagutaraztea (materia organikoaren zikloaren itxiera).
Konpostaje komunitarioko instalazioak baliatzen dituen kudeaketa-eredu
horretan parte hartu nahi duten boluntarioak erakartzea.
Prestakuntza ikastaroak, kalitateko konposta lortzeko zein hondakin bota
daitekeen, zenbat egituratzaile erabili behar den eta konpostatzailea nola
kudeatu behar den ikasteko.
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Ildo
estrategikoa
Ekintza
Interesa duten
taldeak
Arduraduna

2.
PROBA-PROIEKTUAK ETA IRAUNKORTASUNA ARDATZ DUTEN
JARDUERAK GARATZEA NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN KATEAREN BARRUAN
EKINTZAK EZARTZEA SUSTATZEARREN
2.11. Materia organikoaren gaikako bilketa hobetzea, kalitateko konposta
ekoizteko.
Herritarrak eta materia organiko kopuru handien sortzaileak.
Hondakinak jaso eta kudeatzeko enpresak.
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila. Ingurumen Plangintza eta Kudeaketa
Zerbitzua.
o
o
o

Helburuak

Deskribapena

Biltzeko eredu eraginkorragoak sustatzea.
Materia organikoaren gaikako bilketaren indizeak handitzea.
Jasotako hondakinen artean gai ezegokien portzentajea gutxitzea, lortutako
konpostaren kalitatea handitzeko.

Neurri hau aurrekoaren osagarria da, eta etxeetako eta beste leku batzuetako
materia organikoa biltzeko Udalak hirian jarri dituen ontzi bereizien bidezko gaikako
bilketara mugatzen da. Materia organiko kopuru handien sortzaileak auzoetako
saltokiak eta fruta-dendak direla jotzen da.
Orain arte, herritarren erantzuna ez da izan espero zena horrelako hondakinak
bereizteko garaian, beraz, herritarrak gehiago sentsibilizatzeko kanpainak sustatu
behar dira, eta oraingo kudeaketa eredua berdiseinatu, eraginkorragoa eta
efizienteagoa izan dadin.
Horretarako, beste administrazio lokal batzuek emaitza onekin garatzen ari diren
esperientzia arrakastatsuagoak analizatu eta Gasteizen aplikatzeko modukoak diren
aztertu beharko litzateke, herritarren kontzientziazioa eta partaidetza lortzera
bideratutako kanpainak eta ekintzak barne.
Hiri-hondakinen zati organikoa edukiontzietan biltzeko sistema hobetzeko proiektu
bat garatzea aurreikusi da.

-

Hirian materia organikoaren gaikako bilketa hobetzeko (kantitateari zein
kalitateari dagokienez) aukerak aztertzea: 2017ko bigarren seihilekoan;
aplikazioa, 2018an.
Optimizatzeko neurriak aplikatzea: 2018ko lehen seihilekoa.

Behar diren
baliabideak

-

Sentsibilizazio eta informazio kanpainak.
Birziklatzeari dagokionez herritarren jokabidea kontrolatzeko neurriak.
Udal teknikariak eta/edo kanpoko aholkularitza espezializatuak.

Aurreikusitako
aurrekontua

-

-

Egutegia

Jarraipen
adierazleak

Gaikako bilketan jasotako materia organikoaren portzentajea, errefusaren
aldean.
- Materia organikoaren gaikako bilketan jasotako gai ezegokien portzentajea.
-

Gardelegiko zabortegiaren bizitza baliagarria luzatzea.
Berotegi efektuko gasen isurketak murriztea.
Materia organikoaren zikloa ixtea, kalitateko konposta ekoitziz.

Balio erantsia
-

Komunikazio
ekintzak

60.000 €

-

Herritarrak sentsibilizatu eta informatzeko jarduerak, hondakin organikoak nola
bereizi eta horrek zein onura dakarren azaltzeko.
Komunikabideen bitartez aldian-aldian informazioa zabaltzea hirian materia
organikoaren birziklatzean egindako aurrerapenez.
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Ildo
estrategikoa
Ekintza

2. PROBA-PROIEKTUAK ETA IRAUNKORTASUNA ARDATZ DUTEN
JARDUERAK GARATZEA NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN KATEAREN
BARRUAN EKINTZAK EZARTZEA SUSTATZEARREN
2.12.

Ekoizle handien elikagai-soberakinak murrizteko programa.

Interesa duten
taldeak

- Elikagaiak banatzen dituzten enpresak (handizkakoak eta txikizkakoak).
- Merkatari eta ostalari elkarteak.
- Elikagaien bankuak, ongintzazko erakundeak, ostalaritza eta catering sektorea.

Koarduraduna

Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila.
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila. Osasun Publikoaren Zerbitzua.

Laguntzaileak

- Ogasun Saila. Kontratazio Zerbitzu Nagusia.

Helburuak

Deskribapena

Egutegia
Behar diren
baliabideak
Aurreikusitako
aurrekontua
Jarraipen
adierazleak

Balio erantsia

Komunikazio
ekintzak

o
o
o

Hondakin gutxiago sortzea
Kontsumoa arrazionalizatzea
Elikadura pobrezia eta gizarte bazterkeria arintzea

Elikagaien xahuketa Europar Batasunak datozen urteetan aurre egin beharreko
erronka nagusietako bat bihurtu da. FAOren eta Europako Batzordearen kalkuluen
arabera, Espainian 385 milioi kilo elikagai galtzen dira urtean. Administrazio lokalek
xahuketa horren kontra inplikatu behar dute, are gehiago kontuan izanik gizarte
zerbitzuetan elikagai pobreziak eragindakoei arreta eman behar dietela.
Horrenbestez, udal programa bat landu beharra dago elikagai soberakinak hobeto
aprobetxatzeko, soberakin gehien sortzen dituztenekin (dela laster iraungiko
direlako dela ontziratze-gabezien ondorioz) eta produktuen horien eskatzaileekin
(elikagaien bankuak, gizarte zerbitzuak, GKEak...) koordinatuz. Bestetik,
soberakinak murrizteak eragin positiboa izango luke Udalaren hondakinen
kudeaketarako politiketan, tratatu beharreko hondakinak eta horrekin lotutako
isurketak murriztuko bailirateke.
- Programa lantzea: 2018.
- Programa aplikatzea: 2019ko bigarren seihilekotik aurrera.
- Elikagaien soberakinak murrizteko programa kudeatzeko teknikariak eta

administrazio-langileak.
- Kanpoko asistentzia espezializatua.
- 45.000 €
- Urtean berreskuratutako elikagaiak (tonatan).

Elikagaien soberakinak bideratzeko ekintzak onuragarriak dira, hondakin
bat ez sortzeak ekonomia eta ingurumen aurrezpena baitakar.
Era berean, produktu horiek berreskuratzeak eta premia duten pertsonen
eskura jartzeak duen balio soziala hartu behar da aintzat.
Bestetik, berreskuratutako produktuen balio ekonomikoa ere kontuan
hartzeko da (Udalak edo entitateek beren helburu sozialetarako erosi
beharko bailituzkete).
- Elikagaiak dohaintzan ematen dituzten enpresa eta establezimenduen aitorpen

publikoa, baita horiek jaso, biltegiratu eta banatzeaz arduratzen diren
entitateena ere.
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Ildo
estrategikoa
Ekintza

Interesa duten
taldeak
Arduraduna

2. PROBA-PROIEKTUAK ETA IRAUNKORTASUNA ARDATZ DUTEN
JARDUERAK GARATZEA NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN KATEAREN
BARRUAN EKINTZAK EZARTZEA SUSTATZEARREN
2.13.
Elikadura-burujabetzari eta bidezko merkataritzari buruzko
lankidetza-programak eta garapenerako hezkuntzako programak.
Gasteizko Udalaren lankidetza-programen eta garapenerako hezkuntzaren
hartzaileak.
Zentzuz Kontsumitu partzuergoa osatzen duten antolakundeak (Setem, Mugarik
Gabe eta Medicus Mundi Araba).
Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila. Garapenean Laguntzeko Zerbitzua.
o

Helburuak

Udalaren lankidetza-programetan eta garapenerako hezkuntzaren
alorrean lantzen diren gaien artean elikadura-burujabetzarekin eta
bidezko merkataritzarekin lotutako alderdiak txertatzea.

Gasteizko Udala, Zentzuz Kontsumitu ekimenaren bitartez, sailen arteko jarduera
bat sustatzen ari da, Gasteiz ekonomia sozial eta solidarioaren ereduan
erreferentziako hiria bihurtu nahian, kontsumo kontziente, arduratsu eta
eraldatzaile batean oinarritutakoa.
Deskribapena

Egutegia
Behar diren
baliabideak
Jarraipen
adierazleak

Horretarako, gure bizimoduen eta kontsumoaren artean dagoen mendekotasunaz
jabetu behar dugu, eta munduko biztanleriak irauteko baldintzez. Horrenbestez, bi
norabidetan egin behar da lan: batetik, Gasteizko gizartea bera errealitate horretaz
kontzientziatuz; bestetik, beste herrialde batzuetan elikadura-burujabetzarako
ekimenei sostengu emanez, garapenerako laguntzeko udal programen bitartez.
Ekintzarako Planaren indarraldi osoan.
Udal zerbitzu teknikoak, gizarte antolakunde eta taldeen laguntzarekin.
- Ekintza honen barruan urtean egindako jardueren kopurua.
- Elikadura-burujabetzarekin lotutako lankidetza-programetara bideratutako udal

aurrekontua.

Balio erantsia

Gasteizko biztanleen kontsumo ohiturak aldatzea.
Antolakunde eta taldeei kontzientziazio-lanean laguntzea.
Garapen-bidean dauden herrialdeetan elikadura-nahikotasuna lortzeko
programak indartzea.

Komunikazio
ekintzak

Ekintza honen lorpenak ezagutaraztea Gasteizko gizarteari, hedabideen bitartez,
eta entitate laguntzaileen merezimendua aitortzea, herritarrek zehatz-mehatz jakin
dezaten nola erabiltzen diren horrelako programetara bideratutako baliabide
publikoak.
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3. GERTUKO PRODUKTUEN ETA PRODUKTU EKOLOGIKOEN ESKAERA
BULTZATZEA KONTRATAZIO PUBLIKOAREN BITARTEZ

Ildo
estrategikoa

3.1 "Gasteizko Udalak kontratazio gizartearekiko arduratsua eta
Ekintza

iraunkorra egiteko
kontratazioetan.

jarraibidea"

aplikatzea

udal

erosketa

eta

- Udalerriko lehen sektoreko ekoizleak, eta manipulazioaren, eraldaketaren eta

banaketaren profesionalak, baita nekazaritza eta abeltzaintzarekin lotutako beste
talde batzuk ere.

Interesa duten
taldeak
Arduraduna

Ogasun Saila. Kontratazio Zerbitzu Nagusia.
- Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila. Ingurumen Plangintza eta

Kudeaketa Zerbitzua.

Laguntzaileak

- Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila. Osasun Publikoaren Zerbitzua.
o

Helburuak

o
o

Deskribapena

Zerbitzu/produktu iraunkorren erosketarekin zerikusi zuzena duten
berariazko irizpideak definitzea.
Irizpide horiek kontratazio publikorako prozesuetan pixkanaka sartzen
direla bermatzea.
Sailen arteko lana antolatzea, horren ezarpena errazteko.

Azken urteetan, Gasteizko Udalak kontratazio gizartearekiko arduratsua eta
iraunkorra egiteko jarraibidea landu du, zeina 2015eko urrian onetsi eta orain ezartzen
ari baita. Funtsezkotzat jotzen da berariazko irizpideak eraginkortasunez eta argi
sustatzea, sailek jarraibidea aplikatuko badute. Aldi berean, ezinbestekoa da
bermatzea irizpide horiek lege-esparru aplikagarri baten barruan txertatzen direla.
Horrenbestez, ahalegina egingo da bereizten zein ingurumen alderdik lagun
dezaketen jarraibidea ezartzen, esaterako, zerbitzuak kontratatzean edo/eta
erosketetan produktu fitosanitariorik ez erabiltzea kontuan izatea. Gainera, irizpideak
sartzean prozesua eta kontratazioa bereiztu beharko lirateke; hartara, irizpide batzuk
aurretiazko betekizuna izan daitezke (onartzeko irizpidea edo merkatu erreserba),
beste batzuk, balioespen elementuak (esleitzeko irizpideak), edo kontratuaren
ezinbesteko betebeharra (gauzatzeko baldintza).
- Berariazko irizpideak identifikatzea: 2017ko 2. seihilekoa.
- Irizpideak kasu pilotu batean aplikatzea (3 kontratazio agiri): 2018ko lehen

Egutegia

seihilekoa.
- Kasu pilotuaren prozesuaren emaitzak aztertzea: 2018ko lehen seihilekoaren

amaiera.
- Iraunkortasun irizpideak aplikatzea: 2018ko 2. seihilekoa.

Behar diren
baliabideak

-

Gasteizko Udalak kontratazio gizartearekiko arduratsua eta iraunkorra egiteko
jarraibidea aplikatzeko teknikariak.

- Iraunkortasun irizpideak aplikatu diren zerbitzu eta produktuen kontratazioen

Jarraipen
adierazleak

kopurua.
- Iraunkortasun irizpideak aplikatu diren zerbitzu eta produktuen kontratazioen %,

kontratazio guztien aldean.
Balio erantsia
Komunikazio
ekintzak

Irizpide horiek sartzen erraztea, zenbatu daitezkeen berariazko alderdien
bidez.
Irizpideak entitate lehiatzaileetan sartzen erraztea.
- Irizpideak aplikatzearen emaitzak antolakundearen barruan ezagutaraztea, horien

bideragarritasunaren eta onuren berri emateko.
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Ildo
estrategikoa
Ekintza

3. GERTUKO PRODUKTUEN ETA PRODUKTU EKOLOGIKOEN ESKAERA
BULTZATZEA KONTRATAZIO PUBLIKOAREN BITARTEZ

3.2 Eusko Jaurlaritzaren Erosketa Berdeari buruzko Programari
atxikitzea.
- Udalerriko lehen sektoreko ekoizleak, eta manipulazioaren, eraldaketaren eta

Interesa
duten taldeak
Arduraduna
Laguntzaileak

banaketaren profesionalak, baita nekazaritza eta abeltzaintzarekin lotutako
beste talde batzuk ere.
- Eusko Jaurlaritza.
Ogasun Saila. Kontratazio Zerbitzu Nagusia.
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila. Ingurumen Plangintza eta
Kudeaketa Zerbitzua.
o

Helburuak

Deskribapena

Egutegia

Behar diren
baliabideak
Jarraipen
adierazleak

Balio erantsia

o

Gasteizko Udalaren konpromisoa Euskal Autonomia Erkidegorako
definitutako jarraibideekin lerratzea.
Udalaren ahaleginak Eusko Jaurlaritzaren programekin bateratzea,
erakundeen arteko lankidetzaren bidez sinergiak bilatuz.

Kontratazio publikoa tresna estrategikoetako bat da administrazioetan efizientzia,
iraunkortasuna eta gardentasuna sustatzeko. Horrekin lotutako europar
jarraibideek hazkunde zentzudun, iraunkor eta integratzailea lortzeko eredu
estrategikoago baterantz bideratu nahi dituzte kontratazio politikak. Programa
horri atxikitzeak politika publikoen arteko integrazioa bermatuko du, eta berariazko
irizpideak ezartzean bideragarritasunaren eta/edo eraginkortasunaren benetako
trukea.
- Eusko Jaurlaritzaren 2020rako Euskadiko Erosketa eta Kontratazio Publiko

Berderako Planari atxikitzea 2018an .
- Gasteizko Udaleko ordezkariak.
- Eusko Jaurlaritzaren programa jarraitzeko lan-taldeari informazioa ematen

lagunduko dioten teknikariak.
- 2020rako Eusko Jaurlaritzaren Euskadiko Erosketa eta Kontratazio Publiko

Berderako Planari atxikitzeko data.
Jarduteko gai zehatzetan tokiko eta eskualdeko politiken integrazioa
sustatzea.
Herritarrei eta kontratazio eta erosketa zerbitzuen enpresa lehiatzaileei
mezu komunak zabaltzen zaizkiela bermatzea.
- 2020rako Euskadiko Erosketa eta Kontratazio Publiko Berderako Planari

Komunikazio
ekintzak

atxikitzeari buruzko prentsa-oharra argitaratzea. (Eusko Jaurlaritza)
- Gasteizko Udalak Eusko Jaurlaritzaren programari egiten dion ekarpenari

buruzko prentsa-oharrak zabaltzea urtero.
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Laguntzaileak

3. GERTUKO PRODUKTUEN ETA PRODUKTU EKOLOGIKOEN ESKAERA
BULTZATZEA KONTRATAZIO PUBLIKOAREN BITARTEZ

3.3 Elikadura ekologikoa eta gertukoa udalaren haur eskoletako
jantokietan.
- Udalaren haur eskoletako jantokiak erabiltzen dituzten familiak.
- Tokiko lehen sektoreko profesionalak eta produktu ekologikoen banatzaileak.

Kultura, Hezkuntza eta Kirol Saila. Hezkuntza Zerbitzua. Haurtzarorako Hezkuntza
Atala.
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila. Osasun Publikoaren Zerbitzua.
o

Helburuak

o
o

Deskribapena

Egutegia
Behar diren
baliabideak
Aurreikusitako
aurrekontua
Jarraipen
adierazleak

Balio erantsia

Komunikazio
ekintzak

Jantoki-zerbitzua erabiltzen duten umeei elikadura osasungarria
ematea.
Jantoki-zerbitzua erabiltzen duten familien artean elikadura lokala eta
ekologikoa sustatzea.
Haur-eskoletan sukaldeak izaten jarraitzea.

2012an, eskola sarearen beraren sukaldean oinarria zuen eskola-jantokiaren eredua
abiatu zen, produktu ekologiko eta gertukoak sartzearen aldeko apustu sendoa
eginez. Bost eskoletako hirutan prestatzen da janaria, eta beste biak hornitzen
dituzte. Horrelako produktuak sartuz gero eskuragarritasuna bermatu beharra
dago, eta horrekin lotutako beste alderdi batzuk ere hartu behar dira kontuan,
esaterako, eskaeren kudeaketa eta prestatutako menuen garraio egokia. Sukalde
eta jantokien zein langileen zuzeneko kudeaketak garestitzen du azken prezioa,
produktuaren kostuaren aldea ez baita esanguratsuena.
Familiek eredua ezagutzen dute eta horrelako elikadura balioesten, baina ez dakigu
etxeetan antzeko ohiturak sustatzea lortu den. Nolanahi ere, sistema mantendu
beharra dago, udalaren beste jantoki batzuentzat eredu izan dadin.
- Hobetzeko dauden aukerak aztertzea, 2018an.
- Planak irauten duen bitartean, zerbitzua etengabe mantentzea.
- Zerikusia duten udal sailetako teknikariak.
- 126.500 €
- Menuetan jatorri lokala edo ekologikoa duten produktuen portzentajea.

Jantoki-zerbitzua erabiltzen duten familien artean kontsumo-ohitura
iraunkorrak sustatzea.
Tokiko ekoizpen ekologikoa sustatzea, hornikuntza bermatzeko.
Menuak eta erositako produktuen kopuruak astero doitzeak janarihondakinak nabarmen murrizten ditu.
- Erabiltzen duten familiei eta herritarrei oro har jantoki ereduaren berri ematea.
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4. HERRITARRAK KONTZIENTZIATU ETA SENTSIBILIZATZEA,
ELIKAGAIEN EKOIZPEN ETA KONTSUMO IRAUNKORRAREN ONUREI
BURUZ.

Ildo
estrategikoa

4.1 Ingurumen Hezkuntzako programetan pedagogia eta
sentsibilizazio-ekintzak sartzea, janaria ekoizteko, erosteko eta
kontsumitzeko moduetan zein hondakinak kudeatzeko moduetan
kultura aldatzen laguntzeko.

Ekintza

Interesa duten
taldeak
Arduraduna
Laguntzaileak

Herritarrak, auzo elkarteak, ikastetxeak, beste administrazio batzuk eta enpresen
sektorea.
IGI
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila. Osasun Publikoaren Zerbitzua eta
Adinekoen Zerbitzua.
Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila. Gizarte Etxeen Zerbitzua.
o

Helburuak

o
o

Elikagaien ekoizpen eta kontsumo iraunkorraren balioa udal
programetan sar dadin sustatzea.
Antolatutako ingurumen-hezkuntzako jarduerak diseinatzean mezu
argi eta esanguratsuak sartzea, hartzaileen profila kontuan hartuz.
Herritarrei lagun egitea elikagaien erosketetan eta kontsumoan
jardunbide iraunkorretarantz aldatzeko bidean.

Ingurumen-hezkuntzako programek funtsezkotzat jotzen dute sentsibilizatzeko
metodo ezberdinak erabiltzea xede-talde ezberdinei zuzentzeko. Metodo horiek
diseinatzerakoan, ohitura aldaketa eragiteko aldagai egokienak sartzen dira. Ildo
horretatik, hartzaile ezberdinei zuzendutako diziplinarteko jarduerak sustatzen
ditu
urtero
Gasteizko
Udalak.
Hartara,
ekoizpena/erosketasalmenta/kontsumoa/elikagaien berreskuratzea dimentsio integratuarekin
lotuta mezu bereiziak sor daitezke, zeinean herritar bakoitzak, haren adina
edozein delarik, zeregin zehatza bete baitezake, eta erantzukizun maila jakin bat
bere gain hartu. Programa zehatz hauek erlazionatzen dira ekintza honekin:

Deskribapena

•

Udalaren hiri-baratzeen programa.

•

Adinekoentzako zentro soziokulturaletako eta gizarte etxeetako
baratzezaintza-lantegiak.

•

Eskola- eta komunitate-baratzeen sustapena.

•

Hiri-baratzezaintzarekin lotutako ekimen autogestionatuak bideratzeko
diru-laguntzak eta asistentzia teknikoa.

•

Dastamen lantegia.

•

Gertuko elikagaiak eta ekoizpen ekologikoko elikagaiak sustatzeko
komunikazio-kanpaina.

Herritarrek elikagai lokalen eta ekologikoen ekoizpenari eta kontsumoari buruz
duten ikuspegiaren eboluzioa ikusteko inkesta bat egiteko aukera dago.
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Egutegia

- Ekintza Planaren indarraldi osoan.
- Ingurumen-hezkuntzako programak diseinatu eta gauzatzeko teknikariak eta

Behar diren
baliabideak
Aurreikusitako
aurrekontua
Jarraipen
adierazleak

Balio erantsia

Komunikazio
ekintzak

administrazio-langileak.
- Programak abiarazteari buruzko komunikazio-plana.
- Herritarren ikuspegiaren eboluzioari buruzko inkesta.
- 110.000 €
- Burututako programen kopurua.
- Xede-audientziaren profil ezberdinen kopurua.
- Programetan parte hartu dutenen kopurua.

Elikagaien ekoizpen eta kontsumo iraunkorrarekin lotutako kontzeptuak
sustatzea.
Ekoizpen eta kontsumo iraunkorraren eskaera bultzatzea, xede-talde
ezberdinak inplikatuz.
Herritarren artean lehen sektorearekiko interesa sortzea.
- Programak

abiarazteko kanpainak, auzoetan egonkortutako beste
komunikazio-kanaletara (auzo elkarteak, gizarte etxeak...) moldatuta, edo
gizarte eragina handitzen duten heziketa kanpainak.
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4. HERRITARRAK KONTZIENTZIATU ETA SENTSIBILIZATZEA,
ELIKAGAIEN EKOIZPEN ETA KONTSUMO IRAUNKORRAREN
ONUREI BURUZ.

Ildo
estrategikoa

4.2 Pedagogia- eta sentsibilizazio-ekintzak, elikadura
osasungarriagoen aldeko kultura aldaketa sustatzeko.

Ekintza
Interesa duten
taldeak
Arduraduna
Laguntzaileak

Herritarrak, gizarte- eta ekonomia-eragileak.
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila. Osasun Publikoaren Zerbitzua.
IGI
o

Helburuak

Deskribapena

mota

o

Udal programen bitartez elikagai osasungarriak kontsumitzeko
ohiturak sustatzea.
Elikagaien erosketetan eta kontsumoan jardunbide osasungarriak
sustatzea herritarren eta familien artean. Elikagaien kalitatearen
garrantzia nabarmentzea. Elikagaien kalitatea bermatzeko hartzen
diren zaintza eta kontrol neurriez herritarrak informatzea.

Elikadura ohiturak aldatzeak eragina du herritarren osasunean. Dietaren
kalitateak lotuta zuzena du osasunarekin: behar adinako fruta eta barazkirik ez
jateak edo haragi gehiegi hartzeak nahiz orekarik gabeko jakiak, produktu
gaziegiak edo gozokiak jateak "gizarte gaixotasun" deritzenak hedatzen
laguntzen du, alegia, obesitatea eta gaitz kardiobaskularrak. Egiten diren
jarduerak bakarrik informazio garrantzitsua ematera ez mugatzea proposatzen
da, eta hartzaile-talde ezberdinetarako lantegiak egiteko aukera barne har
dezatela. Bestetik, herritar gisa, elikagai osasungarriak izatearen garrantzia
ahazten dugu askotan. Eskumena duten erakundeen ikuskaritza eta kontrollanek bermatzen dute elikagaien osasun-kalitatea, Udalaren Osasun Publikoaren
Zerbitzuarenak, besteak beste. Herritarrek ez dute nahikoa balioesten analisiak
egiteko eta kalitate-bermea emateko jarduera hori, baina higiene eta osasun
trazabilitatea oinarri horren gainean sustatzen da. Oro har, egoera txarrean
dauden produktuak, alergenoak dituztenak edo gaizki etiketatuak aurkitzen
dituztenean baino ez dira herritarrak kezkatzen. Hori dela eta, Ekintza Planean
interesgarritzat jotzen da kalitatea kontrolatzeko prozedurak ezagutaraztea
Gasteizko familia eta etxeen barruan.
- Mezu argiak diseinatzea, xede-taldeen artean elikadura osasungarri eta

Egutegia

Behar diren
baliabideak
Aurreikusitako
aurrekontua

seguruari buruz zabaltzeko, hurrengo urtean (2017ko 2. seihilekoan hasita) eta
ondorengo urteetan.
- Ondorengo urteetan ekintzak era jarraituan garatzea.
- Ekintzak gauzatzearekin lotutako sailetako teknikariak.

- 2017. urtean, 81.000 €
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Jarraipen
adierazleak

Balio erantsia

Komunikazio
ekintzak

- Burututako jarduera eta programen kopurua.
- Esku hartu duten herritarren kopurua.

Xede-talde ezberdinen artean elikadura osasungarria sustatzeko
ekimenak zehaztea.
Ekoizten direnetik kontsumitu arte elikagaien kalitateak eta egoerak
duten garrantzia ezagutzearen beharra azpimarratzea.
- Elikadurari buruzko informazio interesgarria herritar ororen esku jartzea.

48

GASTEIZKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ESTRATEGIAREN
2017-2025erako UDAL EKINTZA PLANA

4. HERRITARRAK KONTZIENTZIATU ETA SENTSIBILIZATZEA,
ELIKAGAIEN EKOIZPEN ETA KONTSUMO IRAUNKORRAREN ONUREI
BURUZ.

Ildo
estrategikoa

4.3 Nekazaritzako
udalerrian.

Ekintza

Interesa duten
taldeak

Arduraduna

elikadura

iraunkorrari

buruzko

topagunea

- Auzo, gizarte zein kultur elkarteak, ikastetxeak.
- Udalerriko lehen sektoreko ekoizleak, eta manipulazioaren, eraldaketaren eta

banaketaren profesionalak, baita nekazaritza eta abeltzaintzarekin lotutako
beste talde batzuk ere.
IGI
- Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila. Prestakuntza,

Laguntzaileak

Enplegu Sustapen eta Ekonomia Sozialaren Zerbitzua. Enplegu Atala.
- Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila. Osasun Publikoaren Zerbitzua.
o

Helburuak

o
o

Nekazaritzako elikadura iraunkorraren alorrean udalerrian dauden
ekimenen berri ematea.
Udal sailen eta gizarte-eragileen artean dagoen koordinazioa
sustatzea.
Nekazaritzako elikaduraren balio-kate osoan elikaduraren kultura
sortzea.

Topagune honek dimentsio bikoitza izan behar du. Batetik, Gasteizko Udalaren
eta agente interesdunen arteko trukerako eta harremanetarako gunea izan behar
du.

Deskribapena

Bestetik, nekazaritzako elikadura iraunkorrarekin lotutako esperientzia, ekimen
eta proiektu ezberdinak ezagutzeko bide eman behar du, beti ez baita erraza.
Gainera, egoera horrek interesa izan dezaketen taldeen arreta minimizatzen du.
Horrenbestez, garrantzitsutzat jotzen da ekimen horien irismenari buruzko
informazio azkarra eta sendoa ematea, Gasteizko herritarrak informatu, hunkitu
eta interesatzearren.
Elikadurarekin lotutako gai sorta zabalari buruzko informazioa era didaktiko, argi
eta erakargarrian aurkezteak interes handiagoa sortzeko ahalmena izan dezake,
eta herritarren profil eta sektore ezberdinak inplikatu. Herritarren artean
ekoizpenari eta elikadura osasungarriari buruzko kultura sortzeak oinarri sendoak
izan behar ditu, informazio argia eta kalitatekoa baliatuz. Informazio leku horren
bidez, elikaduraren benetako kultura eguneroko esperientzia eta errealitatetik
gertu egon behar dela zabaldu behar da, baita pertsonen eta hirien bizikalitatearekin lotuta dagoela ere.
- Udalerrian

Egutegia
Behar diren
baliabideak
Aurreikusitako
aurrekontua

nekazaritzako elikadura iraunkorrari
diseinatzea (2018ko 1. seihilekoa)
- Topagunea sortzea (2018ko 2. seihilekoa)

buruzko

topagunea

- Ekimenen mapa —lantzen ari da eta garatu egin behar da— osatzeko

teknikariak eta administrazio-langileak.
- 15.000 €
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Jarraipen
adierazleak

Balio erantsia

- Topagunea sortzea.
- Topagunera egindako bisiten kopurua.
- Aurkeztutako hobekuntza-proposamenen kopurua.

Nekazaritzako elikaduraren alorrean Udalak abian jarritako ekimenak,
eta garatzen dituenak, gardentasunez eta era integratuan eskaintzea.
Udal ekintzak beste alor batzuetatik sustatutako ekimenekin
koordinatzen laguntzea, komunikazio eta kudeaketa mailan.
- Topagunea, edukiak eta interesdunek parte hartzeko modua ezagutarazteko

Komunikazio
ekintzak

komunikazio-plana.
- Topagunean bildutako jarduerak jasotzen dituzten aldian aldiko txostenak

lantzea, eta udalerrian nekazaritzako elikagaien alorrean egiten diren ekintzen
historikoa osatzea.
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5. AIPATUTAKO ILDO ESTRATEGIKOETAKO BATZUETAN ERAGINA
DUTEN ZEHARKAKO EKINTZAK

Ildo
estrategikoa

5.1 Eremu lokaletan eta/edo eskualde eremuetan nekazaritzako
elikaduraren alorreko eta elikadura osasungarri eta iraunkorra
sustatzeko jardunbide egokiak identifikatzea.

Ekintza

Interesa duten
taldeak
Arduraduna

Laguntzaileak

EHU, ekoizleen elkarteak, Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta
Lehiakortasun Saileko Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako
Sailburuordetza, eta estatuko zein nazioarteko beste administrazio publiko batzuk.
IGI
- Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saila. Osasun Publikoaren Zerbitzua.
- Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila. Nekazaritza Eremuaren Zerbitzua.
- Kultura, Hezkuntza eta Kirol Saila. Hezkuntza Zerbitzua. Haurtzarorako

Hezkuntza Atala.
- Partaidetza eta Gizarte Etxeen Saila. Gizarte Etxeen Zerbitzua.
o

Helburuak

Deskribapena

Nekazaritza eta abeltzaintza iraunkorrak sustatzeko eta herritarren
dietan elikagai gertukoak eta ekologikoak txertatzeko esperientzia
arrakastatsu eta eredugarriak bilatu, aztertu eta ebaluatzea, ezar
badaitezke ere.

Plangintza onaren gakoetako bat da xede den eskualdera/udalerrira —kasu
honetan, Gasteizera— hedatu daitezkeen kasu arrakastatsuak identifikatzea.
Agente askok garatzen dute beren jarduera nekazaritzako elikagaien alorrean,
zuzenean edo zeharka; horrenbestez, lehentasunezkotzat jotzen da horiek
identifikatzea eta komunikatzeko eta informazioa trukatzeko kanal azkarrak
ezartzea.
Gainera, garrantzitsutzat jotzen da udalerrian ezarritako jardunbide egokiak
ezagutaraztea. Esate baterako, Ekintza Plan hau lantzeko dagoeneko egin da
udalerrian aplikatutako neurri arrakastatsuak (ikastetxeetakoak, adibidez)
identifikatzeko ahalegina, eta horretan jasotako ekintzak gauzatu ahala zabalduko
da.

Egutegia
Behar diren
baliabideak
Jarraipen
adierazleak

Balio erantsia

Komunikazio
ekintzak

- Harreman sarea: 2017.
- Esperientzia arrakastatsuen behatoki iraunkorra: 2017.

Udal teknikariak.
- Identifikatutako kasu arrakastatsuen kopurua.
- Gasteizen errepikatutako kasu arrakastatsuen kopurua.

Sailek nekazaritzako elikadura iraunkorraren alorrean egiten dituzten
jardueren ekarpenaren ikuspegi integratua ematea.
Ekimenen aurrerapenaren eta horiek Planaren ezarpenari egiten dioten
ekarpenaren mapa eguneratua izatea.
- Estrategiak aurrera egitea eta Plana garatzea sustatzen duten albiste

nabarmengarriak zabaltzea udalerrian.
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5. AIPATUTAKO ILDO ESTRATEGIKOETAKO BATZUETAN ERAGINA
DUTEN ZEHARKAKO EKINTZAK

Ildo
estrategikoa

5.2 Gasteizko Nekazaritzako Elikagaien Estrategiaren 2017-2025erako
Udal Ekintza Planaren eta udalaren gainerako ingurumen planen arteko
koordinazioa.

Ekintza
Interesa
duten taldeak
Arduraduna
Laguntzaileak

Udal teknikariak.
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila. Ingurumen Plangintza eta Kudeaketa
Zerbitzua.
IGI

Helburuak

Garatzen diren udalaren ingurumen planetan Gasteizko Nekazaritzako
Elikagaien Estrategiaren 2017-2025erako Udal Ekintza Plan honetan
onetsitako jarraibideak txertatzen direla bermatzea

Deskribapena

Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila hainbat lan-ildo jorratzen ari da
ingurumen plangintzaren alorrean. Horrekin lotuta, nekazaritzako elikagaien
estrategia sailak garatutako plangintzetan (berriak zein aurrekoen berrikuspenak)
hartuko dira kontuan, hala nola Klima Aldaketaren kontra Borrokatzeko Plana, Hiri
Azpiegitura Berdearen Estrategia eta Udalaren Estrategia Energetikoa, zeinean
nekazaritzako elikagaien ekoizpen-sisteman energia eraginkortasuna hobetzea
sustatuko baita.
Plan osoan egiaztatu ahal izan den bezala, hainbat ekintza ondorioztatzen dira
nekazaritzako elikagaien estrategiatik, neurri handi batean, hiriko etxeko
hondakinen kudeaketarekin lotutakoak: materia organikoaren kudeaketa zuzena,
konpostajea, hondakinen sorrera eragoztea elikagai soberakinak murriztuz...
Horrenbestez, nekazaritzako elikagaien estrategiak sustatzen dituen ekintza horiek
Gasteizko Hondakin Kudeaketarako Planean —egitear— ere jaso beharko dira.
Ordura arte, estrategiaren barruan hondakinen kudeaketarekin zerikusia duen orok
bat etorri beharko du Arabako Foru Aldundiaren Arabako Hiri Hondakinen
Prebentzio eta Kudeaketa Planarekin (2017-2030).

o

Egutegia
Behar diren
baliabideak
Jarraipen
adierazleak

Balio erantsia

Komunikazio
ekintzak

- Sailen arteko jarraipen-bilerak: sei hilean behin.
- Ekintza Planaren monitorizazio eta jarraipenaz arduratzen diren udal teknikariak.
- Gasteizko Nekazaritzako Elikagaien Estrategiaren 2017-2025erako Udal Ekintza

Plan honen ondoren eta onetsitako udal ingurumen planetan haren
jarraibideekin bat etorriz aurreikusitako ekintzen kopurua.
Udalaren ekimenen arteko erlazioaren zeharkako ikuspegia txertatzea
Planaren ikuspegi holistikoan.
Elikadura iraunkorra sustatzeko ekimenak garatzeak duen garrantzia
udalerriko beste bektore batzuetan (ingurumen, gizarte eta ekonomia
arlokoak) txertatzea.
- Udalerrian Estrategiak eta Planak aurrera egitea sustatzen duten albiste

nabarmengarriak zabaltzea.

52

GASTEIZKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ESTRATEGIAREN
2017-2025erako UDAL EKINTZA PLANA

5. AIPATUTAKO ILDO ESTRATEGIKOETAKO BATZUETAN ERAGINA
DUTEN ZEHARKAKO EKINTZAK

Ildo
estrategikoa

5.3 Gasteizko udalerriko lurrei eta haien kalitateari buruzko azterketa
agrologikoa egitea.

Ekintza
Interesa duten
taldeak
Arduraduna
Laguntzaileak

Lehen sektoreko profesionalak eta nekazaritza eremua antolatu eta kudeatzeaz
arduratzen diren administrazio publikoetako teknikariak.
IGI
Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila. Nekazaritza Eremuaren Zerbitzua.

Helburuak

Udalerriko lurren azterketa xehea edukitzea, haien eta ingurunearen
ezaugarriak deskribatzeko helburuarekin, edafologia eta ingurumen
aldagaiak kontuan hartuta

Deskribapena

Lurralde jakin bateko lurraren aprobetxamendurako, ezinbestekoa da haren
gaitasunak eta mugak ezagutzea, erabilera eta maneiu egokienak esleitzearren.
Hartara, lurren erabilera gaitasuna zehatz daiteke, erabilera eta maneiu
alternatiboen aurrean higatze edo hondatzeko joera handiagoa edo txikiagoa duen
zehazten duen sailkapen tekniko baten bidez.
Gaur egun ez dago hain azterlan zehatzik udalerriko lurretarako. Hori lantzeak
ohiko laboreen antolamendu hobea ahalbidetuko du, eta labore alternatiboak eta
lurra lantzeko teknika iraunkorragoak sartzeari buruzko azterketa sakonagoa.

o

Egutegia
Behar diren
baliabideak
Aurreikusitako
aurrekontua
Jarraipen
adierazleak

Balio erantsia

Komunikazio
ekintzak

- Azterlana 2017 eta 2018an egingo da.
- Kanpoko asistentzia tekniko espezializatua eta lurrak aztertzeko laborategia.
- 70.000 €
- Azterketa osoa ezarritako epean burutzea.

Oinarrizko elementua izango da Ekintza Planetik datorren edozein
jarduera proposatzerakoan, lurralde zabalago bati dagozkionetan.
Udal lurraldea hobeto ezagutzen lagunduko du, orain arte gutxi aztertu
den aldagai bat (edafikoa) kontuan hartuko baitu.
- Azterlana jakinaraztea sektoreko profesionalei, nekazaritza eta abeltzaintzako

elkarte eta sindikatuei eta udalaren nekazaritza eta abeltzaintza kudeaketan
eskumena duten administrazioei.
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5. AIPATUTAKO ILDO ESTRATEGIKOETAKO BATZUETAN ERAGINA

Ildo
estrategikoa

DUTEN ZEHARKAKO EKINTZAK
5.4 Udalaren Ekintza Planaren Monitorizazio Plana (2017-2025).

Ekintza
Interesa duten
taldeak
Arduraduna
Laguntzaileak
Helburuak

Deskribapena

Egutegia
Behar diren
baliabideak
Jarraipen
adierazleak

Balio erantsia

Komunikazio
ekintzak

Planaren ekintzetan zuzenean edo zeharka parte hartzen duten eragile
interesgarriak.
IGI
Ekintza bakoitzaren arduradun diren sail edo zerbitzu guztiak.
o

2017-2025erako Udal Ekintza Plana osatzen duten helburu eta
jardueren aurrerabidea monitorizatzeko metodologia bat ezartzea.

Ekintza Plan hau eraikuntza partekatuan oinarritu da, Gasteizko Udalaren hainbat
sail eta zerbitzuk gidatutako ekimenak batu baitira. Hori dela eta, garrantzitsutzat
jotzen da ekimenen aurrerapena jarraitzeko metodologia bat izatea, plan osoaren
koherentzia bermatzeaz gain helburu hauek lortzea ahalbidetuko baitu:
i.
Banakako ekintzen aurrerapena ezagutzea.
ii.
Ekintzak gauzatzea baldintzatu dezaketen muga tekniko eta/edo
ekonomikoak identifikatzea.
iii.
Udal eskumeneko zerbitzuen eta/edo kanpoko entitateen arteko
lankidetzaren beharra identifikatzea.
iv.
Beste ekintza eta/edo metodologia berritzaile batzuk txertatzea,
Gasteizko eremuan lortu diren emaitzen balio erantsiaren eta
zabalkundearen lagungarri.
Monitorizatzeko metodologia Planaren ekintza bakoitzerako proposatu diren
adierazleen kalkuluan oinarritzen da. Adierazleek funtzio bikoitza dute: batetik,
baliagarriak dira talde arduradunak lan-planei eta gauzatzeari buruzko erabakiak
har ditzan; bestetik, interes-taldeei eta zerbitzu eta sailetako lan-taldeei emaitzak
jakinarazteko balio dute. Kanpo-komunikazioa, oroitidazki baten, buletin baten
edo beste bitartekoren baten bidez, gardentasuna eransten du, eta interes-taldeen
pertzepzioa hobetzen.
Gainera, adierazleak Planaren eragin ahalmena neurtzeko tresna dira, beraz,
garrantzitsua da horiek etengabe erabili eta ebaluatzea.
- Monitorizazio metodoaren definizioa: 2017.
- Urtero jarraipen-txostenak lantzea.

Udal teknikariak.
- Jarraipen-metodologia.
- Sortutako txostenen kopurua.

Udal talde ezberdinek garatzen dituzten ekintzen arteko sinergia posibleak
identifikatzea.
Jardueren aurrerapenaren mapa integratua izatea, estatuko edo
nazioarteko beste ekimen batzuen —Milango Ituna, esaterako—
jarraipenean laguntzeko informazio gaurkotua izatearren.
- Estrategiak aurrera egitea eta Plana garatzea sustatzen duten emaitzak

zabaltzea.

54

GASTEIZKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ESTRATEGIAREN
2017-2025erako UDAL EKINTZA PLANA

II. eranskina: Bibliografia
Maila lokalean kontsultatutako erreferentzia nagusiak:
Andrea Pölt, Monika Speier, Monika Ziebart, (München, 2016), Food Policy der
Europäischen Schule München
Austin, Texas (April, 2015), State of the Food System Report.
Barcelona (Diciembre, 2016), HACIA EL CONSEJO ALIMENTARIO DE BARCELONA.
Reflexiones y propuestas para la gobernanza de las políticas alimentarias municipales.
Bath & North East Somerset Council (2014), Local Food Strategy 2014-2017.
Berlin, Futouris Geschäftsstelle, Sustainable food manual.
Bristol City Council & Urbact (Noviembre 2013), A Good Food Plan for Bristol.
Cardiff Heath Alliance (January, 2006), Cardiff Food and Health Strategy. Promoting a
heatlhy and active lifestyle.
County Durham Food Partnership, Sustainable Local Food Strategy 2014-2020.
Edinburgh, Edible Edinburgh: A sustainable Food City Plan.
Ghent, Belgium (Febrero, 2016), From strategic to operational goals for the Gent en
Garde food policy. Recommendations of the food policy council.
Kilkenny, County Kilkenny Food Strategy Group: Growing a local food Economy –
County Kilkenny Food Strategy 2010 – 2014.
Málaga, Ecologistas en acción (agosto, 2009), Consumo alimentario. Manual de buenas
prácticas del ciudadano.
Maria Bottiglieri, Giacomo Pettenati, Alessia Toldo (mayo 2016), Toward the Turin
food policy. Good practices and visions.
Mollet del Vallès, (febrero, 2015), Dieta per a un planeta verd. El pas de la dieta
convencional a l’ecològica.
Moragues Faus, Ana (Valencia), Caminando hacia un consejo alimentario en Valencia.
Paris, Mairie de Paris, Direction des Espaces Verts et de l’Environnement, Agence
d’Écologie Urbaine, Plan Alimentation durable 2015-2020
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, Guía de la alimentación saludable
Tjitske Anna Zwart, Wageningen UR (2012) urban food strategies in Amsterdam and
Utrecht.

55

GASTEIZKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ESTRATEGIAREN
2017-2025erako UDAL EKINTZA PLANA

Maila lokalaz gaindi kontsultatutako erreferentziak:
Nicolas Preillon & Wouter Decoster (octubre 2015), Belgian Innovative food solutions.
The Institute of International and European Affairs, Dublin (2009), From Farm to Fork:
A Sustainability Enhancement Programme for the Irish Agri-Food Industry.
The Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of Denmark (enero 2015), Organic
action Plan for Denmark. Working together for more organics.
Swiss food research, Food for Life Switzerland Strategic Research Agenda 2009-2020.
Wales (diciembre 2010), Food for Wales, Food from Wales 2010-2020

56

