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1. PLAN ESTRATEGIKOA – LABURPEN OROKORRA:
DESKRIBAPENA:
Arabako Foru Aldundiaren Plan Estrategikoa gobernu-ekintzaren adierazpen egituratua da, egungo
legegintzaldiak barne hartzen duen denbora horizontean abian jarri nahi dena.
Dokumentu estrategiko bat da, eta, horren bidez, Aldundiak jarduketen programa koherente eta
ordenatu bat ezar dezake bere gain dituen eskumenen esparruan. Jarduketa horiek aurrez egindako
gogoeta-prozesu batean identifikatu dira, eta ezarritako hiru gobernu-lehentasunen inguruan ardaztu:
suspertze ekonomikoa, gizarte-zerbitzuen eta zerbitzu publikoen garapena eta lurralde-oreka.
Dokumentu honetan 2015-2019ko legegintzaldiko gobernuaren plan estrategikoan jasotako jarduketen
gauzatze-egoera azaltzen da, betiere, 1/2007 Foru Arauak, Gardentasunari, Herritarren Partaidetzari eta
Gobernu Onari buruzkoa, ezarritakoa betez.

JARDUKETEN LABURPENA:
2019KO
MAIATZA

JARDUKETAK, GUZTIRA
HASIERA, AURREIKUSI GABE
HASIERA, AURREIKUSITA
AURREIKUSITA, BAINA HASI GABE
GAUZATZEN (*)
BUKATUAK
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0
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%
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1

%0
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%3
%9
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%
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%1

(*) Amaitu gabe baina gauzatzen ari diren jarduketen kopurua, aurreikusitako jarduketei dagokienez.
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GAUZATZE OROKORRARI BURUZKO TXOSTENA:
Legegintzaldia hasi zenetik jarraipenaren xedea den epealdira arte (2017ko irailera arte)
Gobernuaren 2015-2019ko Plan Estrategikoa birprogramatu da, hasieran aurreikusitako 387
jarduketei beste 21 erantsi zaizkie; gauzak horrela, gaur egun 408 jarduketa daude indarrean.
Horietariko batzuk sortu dira hasieran programatutako jarduketa bat xehatu delako.
Ikus daiteke 2019ko MAIATZEAN Gobernuaren 2015-2019ko Plan Estrategikoaren txostenaren datan
hastea programatutako jarduketen % 97 gauzatu dela. Bestalde, jarduketen % 88 erabat amaitutako
jarduketak dira; gainerakoak, ordea, martxan daude.
Azkenik, jarduketen % 3 bakarrik dago planifikatuta txosten honen ondorengo data batean hasteko
zain.

GAUZATZEARI BURUZKO TXOSTENA, ARDATZAK ETA HELBURUAK AINTZAT
HARTUTA:
Gauzatze-ehunekoa AMAITUTAKO ARDATZ ETA HELBURU ESTRATEGIKOAK kontuan hartuta, hau da:
1. ARDATZA: ARABAKO SUSPERTZE EKONOMIKOA: % 92
1.1.

ERAKUNDEEN LANKIDETZA, INDUSTRIA SUSTATZEKO: % 100

1.2.

ARABAKO ENPRESEN LEHIAKORTASUNA HOBETZEA: % 96

1.3.

INDUSTRIA-INBERTSIO BERRIAK: % 100

1.4.

KALITATEKO ENPLEGUA SORTZEA: % 60

1.5.

PRESTAKUNTZA SUSTATZEA: % 75

1.6.

PROFESIONAL AUTONOMOAK BABESTEA: % 67

1.7.

ARABAKO SEKTORE TURISTIKOA BULTZATZEA: % 100

1.8.

MERKATARITZA BERRAKTIBATZEA: % 100

1.9.

ARTISAUTZA SUSTATZEA: % 100
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2. ARDATZA: LOGISTIKA GARATZEA, LEHIAKORTASUNAREN ERAGILE DEN ALDETIK: % 100
2.1.
VITORIA-GASTEIZKO ETA ARABAKO NODO LOGISTIKOA GARATZEA, IBERIAR PENINTSULAREN
ETA KONTINENTEAREN ARTEKO LOTUNE GISA: % 100
2.2.

VITORIA-GASTEIZKO AIREPORTUA GARATZEA: % 100

2.3.

JUNDIZEN SALGAIEN TERMINAL INTERMODALA EZARTZEA: % 100

2.4.

ARASUR-JUNDIZ-FORONDA ARDATZA SUSTATZEA: % 100

3. ARDATZA: LIDERGOA GIZARTE-ZERBITZUEN HORNIDURAN: % 80
3.1.

HIRUGARREN SEKTOREKO ELKARTEEKIN ELKARLANEAN ARITZEA: % 100

3.2.

MENDEKOTASUNAREN LEGEA GARATZEA: % 50

3.3.

ADINEKOEN BIZI-KALITATE AUTONOMOA ETA INDEPENDENTEA: % 100

3.4.

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA (ELZ) INDARTZEA: % 100

3.5.

ADINEKOEN EGOITZAK HOBETZEA: % 100

3.6.

EGUNEKO ZENTROAK SUSTATZEA: % 0

3.7.

LURRALDE-OREKA GIZARTE-ONGIZATEAN: % 75

3.8.

GIZARTE-BAZTERKETAREN AURKAKO BORROKA: % 100

3.9.

HOBEKUNTZA-PLANA ADIN TXIKIKOEN ETA FAMILIEN ARLOAN: % 100

3.10.

GOFE-KO LANGILEEN LAN-BALDINTZAK HOBETZEA: % 57

3.11.

JASANGARRITASUNA ETA KALITATEA, GIZARTE-ZERBITZUAK HORNITZEAN: % 89

3.12.

ARABAN ZERBITZU SOZIOSANITARIOAK BULTZATZEA: % 100

3.13.

DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONENTZAKO ENPLEGUA: % 100

4. ARDATZA: FORU-ADMINISTRAZIO ETA -OGASUN AURRERATUAK: % 96
4.1.

ZERGA-ARAUDI BERRIA GARATZEA: % 86

4.2.

ZERGA-BETEBEHARRAK BETETZEKO ERRAZTASUNAK JARTZEA: % 100

4.3.

ZERGA-IRUZURRAREN AURKAKO BORROKA AREAGOTZEA: % 100
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4.4.

EKARPENEN LEGE BERRIA: % 0

4.5.

URTEKO AURREKONTUAK: % 100

4.6.

EKONOMIA- ETA FINANTZA-KUDEAKETA: % 100

4.7.

FORU-ADMINISTRAZIOA MODERNIZATZEA: % 100

4.8.

ADMINISTRATUEN BEHARRIZAN BERRIETARA EGOKITUTAKO FUNTZIO PUBLIKOA: % 100

5. ARDATZA: LEHEN SEKTORE PROFESIONAL, BERRITZAILE ETA JASANGARRIA: % 84
5.1

ARABAKO ARDOAK SUSTATZEA: % 86

5.2

LEHEN SEKTOREAN ENPLEGUA GEHITZEA: % 100

5.3

NEKAZARITZA-AZPIEGITURAK HOBETZEA: % 67

5.4

NEKAZARITZA- ETA ABELTZAINTZA-SEKTOREA BABESTEA: % 88

5.5.

BASO-KUDEAKETA JASANGARRIA: % 60

5.6.

NEKAZARITZA-LURRA BABESTEA: % 100

5.7.

GOBERNANTZA: % 100

6. ARDATZA: KULTURA, KIROLA, EUSKARA ETA GAZTERIA: % 98
6.1.

KULTURA, ARABAKO BALIO ESTRATEGIKO GISA: % 100

6.2.

KULTURA PROPIOAREN SORRERA SUSTATZEA: % 100

6.3.

ARABAKO MUSEOEN POLITIKA BERRIZ ZEHAZTEA: % 100

6.4.

ARABAKO KULTURA-ONDAREA GARATZEA: % 93

6.5.

KIROLARI BABESA EMATEA: % 100

6.6.

EUSKARA SUSTATZEA: % 100

6.7.

ARRETA BEREZIA EMATEA GAZTEEI: % 100
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7. ARDATZA: AURRERA EGITEA LURRALDE-OREKAN: % 92
7.1.

TREBIÑU ARABAN SARTZEA % 100

7.2.

TOKIKO ERAKUNDEENTZAKO FINANTZAKETA-PROGRAMAK HOBETZEA: % 100

7.3.

ELKARLAN EKONOMIKOA TOKIKO ERAKUNDEEKIN: % 100

7.4.

TOKIKO ERAKUNDEETAKO ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA: % 100

7.5.

LANDA-AZPIEGITURAK HOBETZEA: % 100

7.6.

TOKIKO ERAKUNDEEN AHOLKULARITZA ETA KUDEAKETA INDARTZEA: % 75

7.7.

LARRIALDIAK ETA SUTEAK PREBENITZEA ETA ITZALTZEA: % 75

8. ARDATZA: JASANGARRITASUNA ETA INGURUNE NATURALA: % 84
8.1.

URAREN ZIKLO INTEGRALAREN KUDEAKETA ERAGINKORRA: % 88

8.2.

HONDAKINEN KUDEAKETA INTEGRALA: % 100

8.3.

ONDARE NATURALA BABESTU, ZAINDU ETA SUSTATZEA: % 60

8.4.

LURRALDEKO ETA TOKIKO JASANGARRITASUNA: % 100

8.5.

KLIMA-ALDAKETA ARINTZEA: % 100

8.6.

KLIMA-ALDAKETARA EGOKITZEA: % 0

8.7.

LURRALDE-ANTOLAMENDUA: % 100

9. ARDATZA: MUGIKORTASUNA ETA AZPIEGITURAK: % 80
9.1.

BIDE-AZPIEGITURAK: % 87

9.2.

MUGIKORTASUNA: % 78

9.3.

HERRITARREN ARRETA HOBETZEA ETA SAILAREN WEBGUNE BERRIA: % 75

9.4.

ARABAT-ARABAKO BIDEAK: % 67
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10. ARDATZA: GOBERNANTZA, BERDINTASUNA ETA GIZA ESKUBIDEAK: % 78
10.1.

GARDENTASUNA, HERRITARREN PARTE-HARTZEA ETA GOBERNU ONA BULTZATZEA: % 83

10.2.

BAKEA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEAK SUSTATZEA: % 100

10.3.

EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA SUSTATZEA: % 67

10.4.

GARAPENERAKO ELKARLAN-POLITIKAK BERRESKURATZEA: % 84

10.5.

KULTURARTEKOTASUNA: % 67
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2. 1.ARDATZA: SUSPERTZE EKONOMIKOA
DESKRIBAPENA:
Ardatz estrategiko honen zeregina da Araban krisia hasi baino lehen zegoen jarduera ekonomikoaren
maila berreskuratzea, batez ere industrian, enplegu egonkorra eta kalitatezkoa sortzeko elementu
bultzatzaile gisa jardun dezan.
Honako helburu estrategiko hauek ditu Arabako suspertze ekonomikoaren ardatzak: 1. Erakundeak
elkarlanean aritzea industria-sustapenaren arloan; 2. Arabako enpresen lehiakortasuna hobetzea; 3.
Beste industria-inbertsio batzuk egitea; 4. Kalitatezko enplegua sortzea; 5. Prestakuntza
sustatzea; 6. Profesional autonomoei laguntzea; 7. Arabako turismo-sektorea bultzatzea; 8.
Merkataritza aktibatzea eta 9. Eskulangintza sustatzea.
Plan Estrategikoan ixtean, amaitutako 56 jarduketetatik 46k segidako traktua dute.

GAUZATZEAREN LABURPENA:
2019KO
MAIATZA

JARDUKETAK, GUZTIRA
HASIERA, AURREIKUSI GABE
HASIERA, AURREIKUSITA
AURREIKUSITA, BAINA HASI GABE

GAUZATZEN
BUKATUAK
GAUZATUAK, GUZTIRA

0%

61
0
61
4
1
56
57

HASIERA,
AURREIKUSI
GABE
HASIERA,
AURREIKUSITA

100%

%

2015EKO
UZTAILA

55
40
15
2
13
0
15

%0
% 100
%6
%2
% 92

6% 2%

%

% 73
% 27
% 13
% 87
%0

AURREIKUSITA,
BAINA HASI GABE
GAUZATZEN

92%
BUKATUAK
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GAUZATZE-TXOSTENA:
1.1. HELBURUA: ERAKUNDEEN LANKIDETZA, INDUSTRIA SUSTATZEKO:
1.1.1 LERRO ESTRATEGIKOA: ERAKUNDEEN ARTEKO KOORDINAZIOA ETA LANKIDETZA.
1.1.1.1 JARDUKETA: PARTE HARTZEA LURRALDEAZ GAINDIKO ESPARRUKOAK DIREN INDUSTRIASUSTAPENERAKO ERAKUNDEEN PATRONATU ETA ZUZENDARITZA-BATZORDEETAN.

Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Arabako Foru Aldundiak-AFAk erakundeen
arteko hainbat jarduketatan parte hartzen du; hauetan, besteak beste: Euskadiko Zientzia,
Teknologia eta Berrikuntza Plana; Ekintzailetzari Laguntzeko Erakundearteko Plana; Euskal
Nazioartekotzearen Partzuergoa, Ekonomiaren Sustapenerako Euskal Kontseilua EAEko
industrialdeetan belaunaldi berriko banda zabala hedatzeko plana finantzatzen duena eta kudeaketa
aurreratua hobetzeko Kudeabide programa. Gainera, parte-hartze horiek honako jarduketa hauetan
islatzen dira, besteak beste: Intergune, Mundura Begira, Basquefondo, Ekintzaile eta Euskadiko
espezializazio adimenduneko estrategiaren hedapena. Gainera, interesgarria da aipatzea AFAk
honako erakunde hauetan ere parte hartzen duela: Arasur, CTV, Arabako Parke Teknologikoa, BIC
Araba, SPRI, Euskalit, Innobasque, CTA, CIC Energigune eta Tecnalia.

1.1.1.2 JARDUKETA: ERAKUNDEARTEKO MAHAIAK EKINTZAILETZA-JARDUERARI BABESA EMATEKO
PLANEAN EKIMENAK GARATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Arabako Foru Aldundiak-AFAk erakundeen
arteko hainbat jarduketatan hartzen du parte, besteak beste Ekintzailetzako Erakundearteko
Planean, eta hori Eusko Jaurlaritzarekin dituen lankidetzetan ikus daiteke, besteak beste,
Basquefondo eta Ekintzaile programetan.

1.1.1.3 JARDUKETA: NAZIOARTEKOTZEAREN EUSKAL PARTZUERGOAREN EKIMENAK GARATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. AFA-Arabako Foru Aldundiak erakundeen
arteko hainbat jarduketatan hartzen du parte, besteak beste Euskal Nazioartekotzearen
Partzuergoan, eta hori honako jarduketa bateratu hauetan ikus daiteke: Intergune eta Mundura
Begira jarduketetan, besteak beste.
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1.1.1.4 JARDUKETA: EUSKADIKO ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA- ETA BERRIKUNTZA-PLANEAN EKIMENAK
GARATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Arabako Foru Aldundiak-AFAk erakundeen
arteko hainbat jarduketatan hartzen du parte, besteak beste Euskadiko Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntza Planean, eta hori Euskadiko espezializazio adimendunerako estrategia gidatzeko
taldeetan ikus daiteke.
Era berean, 2019an, aurreikusita dago AFA Basque Research and Technology Alliance Euskal
Partzuergo Zientifiko-Teknologikoa sortzeko lankidetza-hitzarmenari atxikitzea.

1.2. HELBURUA: ARABAKO ENPRESEN LEHIAKORTASUNA HOBETZEA
1.2. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 2. helburua «Gosea amaitzea, elikagai-segurtasuna eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea»
eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 10. helmuga.
2. 7. helburua «Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat» eta dagokion 2030
Euskadiko Agendako 37. helmuga.
3. 8. helburua «Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, osoko enplegu produktiboa eta lan
duina sustatzea» eta dagozkion 2030 Euskadiko Agendako 43. eta 44. helmugak.
4. 9. helburua «Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusibo eta jasangarria bultzatzea eta berrikuntza
sustatzea» eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 52. helmuga.

1.2.1 LERRO ESTRATEGIKOA: BERRIKUNTZA SUSTATZEA.

1.2.1.1 JARDUKETA: ALAVA INNOVA PROGRAMA: ENPRESAK, AUTONOMOAK ETA ELKARTEAK, EGEFEK KOFINANTZIATUA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Álava Innova eta Araba Ekinean
programetarako 2016an egin zen % 15,63ko aurrekontu-igoera mantendu da legegintzaldi osoan. Bi
programa horien artean 2.323.000 euroko aurrekontua lortu zen; 2015ean, berriz, 2014ko
aurrekontua luzatuta, 2.008.916 eurorena zen bi programa horien aurrekontua.
2018an 171 erakunderen ekimenak babestu zituzten deialdiek, 105 Álava Innovan. 2019ko deialdiak
2018ko abenduaren 21ean argitaratu ziren ALHAOn, eta eskaera-epea 2019ko urtarrilaren 1etik
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martxoaren 29ra bitarte izan zen. Guztira, 221 eskaera jaso dira, 131 Álava Innovan. Bi programak
uztailean ebaztea espero da.
2018ko deialdiak berrikuntza bat ekarri du: laguntza-lerro horietako espedienteen izapidetze osoa
elektronikoki egin ahal izango da. Horrela, besteak beste, eskaerak aurkezteko, erakunde
kudeatzailearekin komunikatzeko, zuzenketa prozesuak hasteko eta beharrezko justifikazioak
aurkezteko aukera egongo da Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bitartez (https://es.araba.eus). Horretarako, 2017an zehar TGune izeneko aplikazio informatiko bat garatu du Kalkulu
Guneak. Zuzendaritzak finantzatu du aplikazioaren kostuaren zati handi bat, eta aplikazio berri horrek
norgehiagoka-prozeduraren bitartez ebatzitako dirulaguntza programen izapidetze-elektronikoen
beharrei erantzungo die.

1.2.1.2 JARDUKETA:
SEA-REKIN, ARABAKO MERKATARITZA-KOOPERAZIO
EUSKALTELEKIN, EGIBIDE-REKIN ETA IKASLAN ARABAREKIN HITZARMENAK.

GANBERAREKIN,

Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Enpresen arteko lehia eta berrikuntza
ahalbidetu eta sustatzeko helburuarekin, AFAk lankidetza-hitzarmenen bidez babesten ditu helburu
horrekin hainbat erakundek egiten dituzten jarduketak; esate baterako, SEAk, Merkataritza Ganberak
eta Euskaltelek Araba Encounterra antolatzeko egindako jarduketa.
2016an indartu egin ziren Arabako Merkataritza eta Industria Ganberarekin tradizionalki sinatutako
hitzarmenak nazioartekotzea babestearen arloan. Horretarako, esparru-hitzarmenean gehitu dira
GWC-Great Wine Capitals-en jarduketak, eta beste hitzarmen bat garatu da Gasteizko eta Arabako
azpiegitura logistikoen gaitasun eta potentzialtasunak sustatzeko.
Aurrekontu-akordioak direla bide, 2017an hitzarmen bat sinatu zen Egibide eta Ikaslan Arabarekin
ETE-en eta Arabako landa-eremuan dauden negozioen lehiakortasuna hobetzeko. Horretarako,
komunikazioa eta beren produktu eta zerbitzuen sareko salmenta hobetzeko diseinu-proiektuak egin
eta marketin digitaleko estrategia bat ezarri da. Hamabi enpresak parte hartu dute. Parte-hartzaileak
gustura zeudenez, 2018an beste jarduketa bat egin zen, eta beste 15 enpresa gehitu dira.

1.2.2 LERRO ESTRATEGIKOA: EKINTZAILETZARI BABESA EMATEA .

1.2.2.1 JARDUKETA: ARABA EKINEAN PROGRAMA, EGEF-EN KOFINANTZIAZIOAREKIN.
Egoera: Amaituta
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Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Álava Innova eta Araba ekinean
programetarako dirulaguntzen aurrekontua % 15,63 handitu da 2018 eta 2017an, 2016arekin
alderatuta. Azken bi aurrekontu horien artean 2.323.000 euroko aurrekontua eskaini zen; 2015ean,
berriz, 2014ko aurrekontua luzatuta, 2.008.916 eurokoa zen bi programa horien aurrekontua.
2018an 171 erakunderen ekimenak babestu zituzten deialdiek; 66, Araba Ekinean programan.
2019ko deialdiak 2018ko abenduaren 21ean argitaratu ziren ALHAOn, eta eskaera-epea 2019ko
urtarrilaren 1etik martxoaren 29ra bitartekoa izan zen. Guztira, 221 eskaera jaso dira; 90 Araba
Ekinean programan. Bi programak uztailean ebaztea espero da.
Orobat, 2018tik Araba ekinean programan emakume ekintzaileen aldeko diskriminazio positiboa jaso
da, bai eta 20.000 biztanletik beherako udalerrietan abiarazitako proiektuen aldekoa ere; bi kasuetan
dirulaguntzan ehuneko 5 gehiago jaso ahal izan dute eta, hala, dirulaguntza iritsi ahal izan da diruz
lagun zitezkeen gastuen %60ra.
2018ko beste berrikuntza bat laguntza-lerro horietako espedienteen izapidetze osoa elektronikoki
egin ahal izango dela da. Horrela, besteak beste, eskaerak aurkezteko, erakunde kudeatzailearekin
komunikatzeko, zuzenketa-prozesuak hasteko eta beharrezko justifikazioak aurkezteko aukera
egongo da Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bitartez (https://e-s.araba.eus).
Horretarako, 2017an zehar TGune izeneko aplikazio informatiko bat garatu du Kalkulu Guneak.
Zuzendaritzak finantzatu du aplikazioaren kostuaren zati handi bat, eta aplikazio berri horrek
norgehiagoka-prozeduraren bitartez ebatzitako dirulaguntza programen izapidetze-elektronikoen
beharrei erantzungo die.

1.2.2.2 JARDUKETA: ARABA EKINEAN PROGRAMA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2016an birformulatu egin zen programa
honen formatua. Zehazki, jardunaldiko egun nagusian kontzentratu ziren ekintzak eta aitorpenen
banaketa, goizez eta arratsaldez, eta horrela lortu zen hobetzea xede-publiko bien (ekintzaileen eta
ekintzaile potentzialen) asistentzia eta inplikazioa. Era berean, lurralde osoan zehar hedatu zen
jarduketa, eta LH, batxilergo eta unibertsitateei zuzendutako ekintzak berreskuratu ziren. Harrera eta
balorazioa oso positiboak izan ziren.
2017an ildo berari jarraitu zitzaion eta datak egokitu ziren hezkuntza-munduaren premiak kontuan
hartuz: UPV/EHU eta LH. Ekintzak otsailean eta martxoan egin ziren; horrek parte-hartzaileen
bertaratzea eta gogobetetzea hobetu zuen. Era berean, BIC Araba antolatzaile gisa gehitu zitzaien
AFAri eta Vitoria-Gasteizko Udalari. Horri esker izan da posible plataforma digital bat, webgune bat
eta sare sozialak garatzea. Araba ekinean markaren izenpean eta irudi berriarekin, Arabako
ekintzaileentzako erreferentzia bihurtzeko asmoarekin sortu da plataforma hori. Era berean, 2019an,
Vital fundazioa antolatzaile gisa gehitu da.
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Erakunde horien asmoa da plataforma horren inguruan komunitate ekintzaile bat sortzea, lurralde
osoan ekintzailetza bultzatzen laguntzeko; hori lortzeko, 2018tik ahaleginak egin dira Arabako
ekosistema ekintzailearen elementuen topagunea indartzeko. Hala, honako ekimen hauek izan dira
2019an:
• Jardunaldi nagusia, Ekin Day izenekoa, apirilaren 3an, asteazkenean, izan zen, arratsaldean,
Europa biltzar-jauregian. Berrehun pertsona izan ziren, zortzi hizlarik parte hartu zuten eta «Zure
ideiak balio du» lehiaketa irabazi duten bederatzi proiektuek beren sariak jaso zituzten.
• Martxoaren 26an, Villa Suso jauregian, urtarrilaren 21ean martxan jarri zen Ideien
Lehiaketako finalisten 18 proiektuak aurkeztu ziren. Lehiaketa horretan inoizko parte-hartze
handiena izan da; guztira, 55 proiektu aurkeztu dira kategoria guztiak kontuan hartuta.
• Egun eta toki berean, eta «Zure ideiak balio du» lehiaketako proiektuak aurkeztu baino
lehen, B2B topaketa izan zen. 31 parte-hartzaile izan ziren, eta 90 bilera hitzartu ziren.
• Marka Pertsonalari buruzko bi lantegi egin dira urtarrilean, bat Laudion eta, bestea,
Amurrion, eta Ekin Breakfast topaketak egin dira zenbait gai lantzeko, hala nola inbertsioa;
ekintzailetza ikuspuntu femeninotik, eta zibersegurtasuna. Topaketa horiek urte osoan zehar egingo
dira. Hurrengoa ekintzailetza berdeari buruz izango da.
• Urtarrilaren 30ean Enpresen Azoka egin zen Andre Maria Zuriaren plazan. Guztira, 68
proiektu berri edo negozio-ideia aurkeztu zituzten sei ikastetxetako ikasleek: Gamarra Ostalaritza
Eskola, Mendizabala, Egibide Jesus Obrero, Egibide Arriaga, Egibide Nieves Cano eta Ciudad Jardín.
• Sare sozialak izan dira jarduera mota horien berri emateko eremu nagusietarikoak.
Komunitate birtualak 1.826 jarraitzaile gehiago ditu Twitterren, eta 229.200 iritzi eta 455 txio bidali
dira. Halaber, Facebooken 22.834 pertsonak parte hartu dute; hala, 1.900 interakzio izan dira, eta
625 zale. Bestalde, webguneak 19.000 bisita baino gehiago izan ditu urtarriletik apirilera bitartean.
• Martxoaren 14an, Europa jauregian, Start Up Week Europe jardunaldia antolatu zuen BIC
Arabak.

1.2.2.3 JARDUKETA: CEIA: BERE FUNTZIONAMENDUA BABESTEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Legegintzaldiaren hasieratik, AFA parte
hartzen ari da CEIAn, zeinak orain Araba BIC marka duen; haren funtzionamendua babesten du.
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1.2.2.4 JARDUKETA: HAZIBIDE FUNTSA: EREDUA BERRAZTERTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Gogoeta-prozesuari hasiera eman zaio hainbat agenterekin batera.

1.2.2.5 JARDUKETA: BASQUE FUNTSA ARABAREKIN LANKIDETZA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Legegintzaldi honen hasieratik, AFA parte
hartzen ari da Eusko Jaurlaritza-SPRIren Basque Fondo Araba proiektuan.

1.2.2.6 JARDUKETA: HITZARMENAK MERKATARITZA-EKINTZAILETZA GANBERA, AJEBASK ETA AMPEAREKIN.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Ekintzailetza errazteko eta sustatzeko asmoz,
AFAk lankidetza-hitzarmenen bidez babestu ditu zenbait erakundek helburu horri begira aurrera
eramaten dituzten jarduketak; esaterako, Merkataritza Ganberarenak, AJEBASKenak eta
AMPEArenak.

1.2.2.7 JARDUKETA: ERAKUNDEARTEKO MAHAIA LURRALDE OSOAN ZEHAR HEDATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da. Jarduketa hau garatzerakoan, zehazki
2017an, AFAri eta Vitoria-Gasteizko Udalari BIC Araba gehitu zitzaien «Araba Ekinean» programaren
antolatzaile gisa. Horrek Arabako ekintzaileentzako erreferentziazkoa izango den plataforma digital
eraginkor bat garatzeaz gain, ekintzaileen eta ekintzailetzaren sustapenean lan egiten duten hiriko
eta lurraldeko gainerako agenteen arteko elkarrizketa operatiboaren eraginkortasuna handitzea ere
ekarri du. 2019an, antolatzaile gisa gehitu da Vital fundazioa.

1.2.2.8 JARDUKETA: GIZARTE-ARLOKO LAN-SOZIETATEAK ETA KOOPERATIBAK SUSTATU ETA
SORTZEKO BABESA EMATEA
Egoera: Amaituta
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Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da. 2017ko aurrekontu-akordioen emaitza gisa,
2018ko ekitaldian martxan jarri da gizarte-arloko lan-sozietateak eta kooperatibak sustatu eta
sortzeko babesa emateko deialdia. Deialdi horretan kontuan hartuko dira sustatzaileen ezaugarriak
eta egiten dituzten ekintzak. Gainera, tratamendu berezia jasoko dute 20.000 biztanletik beherako
udalerriek eta emakume sustatzaileak dituzten lan-sozietate eta kooperatibek.

1.2.3 LERRO ESTRATEGIKOA: ETE-EN NAZIOARTEKOTZEA SUSTATZEA.
1.2.3.1 JARDUKETA: ALAVA INTERKOOP PROGRAMA: NAZIOARTEKOTZERAKO KOOPERAZIOPROGRAMA BERRIA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
2015ean Álava Interkoop izeneko programa berria abiarazi da; egitasmoaren helburua da Arabako
enpresa txiki eta ertainen nazioartekotze-prozesuetan lankidetza sustatzera bideratzen diren
proiektuak edota ekintzak aurrera eramaten laguntzea, bai eta Arabako enpresen arteko lankidetza
bultzatzea ere, atzerrira elkarrekin irteteko. Horretarako, dirulaguntzak ematen dira norgehiagoka
araubidean. 2017ko maiatzean hirugarren deialdia jarri zen martxan, eta 8 proiektu eta 36 enpresa
babestu ziren. 2018ko maiatzean laugarren deialdia jarri zen martxan, eta 10 proiektu eta 65 enpresa
babestu ziren.
2019an, koordinazioa 1+ helburua (Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoaren barnean adostutako
Nazioartekotzearen Leihatila Bakarraren proiektuan ezarria) lortzeko xedearekin, bosgarren deialdia
egin da, martxoaren 1ean, beste aldundien epe beretan. Era berean, dokumentazioa koordinatu da,
eta dirulaguntza-lerro honetako espedienteak elektronikoki tramitatzen hasi dira Arabako Foru
Aldundiaren egoitza elektronikoren bidez: https://e-s.araba.eus.
Programak 500.000 euroko aurrekontu luzatua du. 19 proiektu eta 90 enpresa aurkeztu dira.

1.2.3.2 JARDUKETA: HITZARMENA: MERKATARITZA-GANBERA–NAZIOARTEKOTZEA
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
2017an indartu egin ziren Arabako Merkataritza eta Industria Ganberarekin tradizionalki sinatutako
hitzarmenak nazioartekotzea babestearen arloan. Horretarako, esparru-hitzarmenean gehitu dira
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GWC-Great Wine Capitals-en jarduketak, eta beste hitzarmen bat garatu da Gasteizko eta Arabako
azpiegitura logistikoen gaitasun eta potentzialtasunak sustatzeko.
2018tik, nazioartekotze-prozesuei eta lurraldeko hedatze-prozesuei babesa ematea helburu duen
beste hitzarmen bat sinatu da ganberarekin, eta horri esker honako hau lortuko da:
1. Kanpoan sustatzeko agenda espezifiko bat sortzea, beste erakunde batzuek egiten dituzten
jarduketen osagarria izango dena.
2. Gure lurraldeak eskaintzen dituen aukerak Euskadira bisitan datozen kanpoko delegazioen
artean zabaltzea. Horrek Arabaren nazioarteko proiekzioa biderkatuko du.
3. Gure lurraldean atzerriko kapitala duten enpresen presentzia irmotzea, horretarako
beharrizanak detektatzeko prozesu espezifiko bat martxan jarriz.
4. Arabako enpresak beren salmenta-prozesuan laguntzea merkatu-azelerazio zerbitzua
eskainiz.
Aipatutako lehen jarduketa garatzeko, 2018an erakundearteko zenbait misio egin dituzte EJk, AFAk
eta VGUak. AFA izan da misio horietako buru, eta ganberak koordinatu ditu. Zehazki, RYANAIRen
bitartez bidaiarien zuzeneko lotura lortu da nazioarteko aireportuetara: Koloniara, Akisgranera eta
Düsseldorfera martxoan eta Bergamo, Milan eta Veronara apirilean.
Misio horien helburuak, besteak beste, honako hauek izan ziren:
• Konektibitatea eta lotura ekonomikoak indartzea, horretarako Arabaren potentzialtasuna
bisitatutako tokiko enpresa-ehun eta ehun ekonomikoari ezagutaraziz.
• Loturak indartzea, bai atzerrian dauden Arabako enpresekin, bai Araban egoitzak dituzten
enpresekin.
• Euskadiren erakargarritasun turistikoa sustatzea, horretarako Vitoria-Gasteizen, Arabaren eta
Euskadiren potentzialtasuna operadore turistikoei ezagutaraziz.
Era berean, 2018an, Lurraldea aurkeztu zaie Araba bisitatu duten Suitzako eta Peruko delegazioei.

1.2.3.3 JARDUKETA: EUSKAL NAZIOARTEKOTZEAREN PARTZUERGOAK GURE LURRALDEAN EGITEN
DITUEN EKINTZAK KOORDINATZEA ETA HORIETAN PARTE HARTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Legegintzaldi honen hasieratik, AFA Euskal
Nazioartekotzearen Partzuergoan parte hartzen ari da.
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1.2.4 LERRO ESTRATEGIKOA: KUDEAKETAREN HOBEKUNTZA BABESTEA.
1.2.4.1 JARDUKETA: INNOBIDEAK KUDEABIDE PROGRAMA: EJ, SPRI, EUSKALIT, BFA ETA GFA-REKIN
LANKIDETZAN.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Kudeaketa aurreratua hobetzeko Kudeabide
programan parte hartzen du Arabako Foru Aldundiak-AFA EJ, SPRI, BFA, GFA eta EUSKALITekin
batera. Programa horren 2. fasean (proiektuak babestea), 5 langile baino gehiago eta 50 langile baino
gutxiago dituzten enpresentzako dirulaguntza deialdiak egiten dira urtero. Hala, batez beste, 14
eskaera inguru jaso dira.

1.2.4.2 JARDUKETA: FLSP ETA FOARSE-REKIN HITZARMENAK.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Enpresen erantzukizun soziala ahalbidetu eta
sustatzeko helburuarekin, AFAk lankidetza-hitzarmenen bidez babesten ditu helburu horrekin
hainbat erakundek egiten dituzten jarduketak; esate baterako, FLSP eta FOARSEk.

1.2.4.3 JARDUKETA: LANGILEEK ENPRESAN PARTE HAR DEZATELA SUSTATZEA, BESTE ERAKUNDE
BATZUEKIN ELKARLANEAN.
Egoera: Hasi gabe
Deskribapena: Eusko Jaurlaritzak jarduketa hori burutzeko dirulaguntza programa bat du.

1.2.5 LERRO ESTRATEGIKOA: FINANTZIAZIORAKO LAGUNTZA.

1.2.5.1 JARDUKETA: ABALEN PROGRAMA: PROIEKTUAK BABESTEA EBS-EN ABALEN BIDEZ.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
Jarduketa honen garapena legegintzaldiaren hasieratik egon da martxan. Gaur egun, AFArentzat

2015-2019 aldirako Plan Estrategikoaren jarraipena. 2019ko maiatzeko itxiera-txostena

18

ARABAKO FORU-ALDUNDIAREN 20152019KO LEGEGINTZALDIRAKO PLAN
ESTRATEGIKOAREN JARRAIPENA
1.009.181,27 euroren arrisku-zenbatekoa duten 58 espediente daude indarrean, Aldundiak
onartutako 8.892.321,06 euroren maileguen zenbateko bati dagokiona.
1.2.5.2 JARDUKETA: FINANTZA-ERAKUNDEAK: ETE-EI KREDITUAK EMATEA ERRAZTEKO LANKIDETZA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Eusko Jaurlaritzak jarduketa hau burutzeko egitasmo berriak eta egituraketa-tresnak
garatu ditu.

1.2.6 LERRO ESTRATEGIKOA: GURE LURRALDEAN RIS-3 EUSKADIREN
HEDATZEKO TEKNOLOGIA- ETA HEZKUNTZA-AZPIEGITURAK BABESTEA.

ESTRATEGIAK

1.2.6.1 JARDUKETA: TECNALIA, CTA, CIC ENERGIGUNE, UPV/EHU, EGIBIDE, IKASLAN ARABA,
INNOBASQUE ETA MERKATARITZA-GANBERAREKIN HITZARMENAK.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
Teknologia-zentroekiko hitzarmenen barruan berrikuntza garrantzitsuak jaso dira.
2016ko amaieran hasiera eman zitzaion lurraldean RIS3-Euskadi estrategiak zabaltzeko laguntzari:
• Industria 4.0ren fabrikazio aurreratua, Merkataritza Ganberarekiko hitzarmen baten bidez enpresa
ertainak eta txikiak sentsibilizatzeko eta Tecnaliak 10 diagnostiko egiteko.
• Biozientziak, UPV/EHUko Farmazia Fakultatearekin eta Tecnaliarekin izenpetutako hitzarmen baten
bidez, lehen mailako garapen farmazeutikoko unitate bat sortzeko.
2017an laguntza eskaini da lurraldean RIS3 estrategiak zabaltzeko:
• Energia
− CIC Energigunerekin sinatutako hitzarmena indartzea.
− Power Our Future 2017 nazioarteko kongresua, Espainiako Kimikako Errege Elkarteko
Elektrokimika Taldearen 38. Bilera eta Elektrokimikako XIX. Iberiar Topaketa babestea.
• Biozientziak:
− Hitzarmena Tecnaliarekin, farmazia-garapenaren poloa indartzeko. Horretarako, Pharma Lab
4.0 izeneko proiektu estrategiko bat jarriko da martxan Arabako Parke Teknologikoan, UPVEHUren eta Farmazia Fakultateko NanoBioCel talde baten lankidetzarekin eta Bioaraba
Saiakuntza Klinikoen Unitatearekin koordinatuta.
• Fabrikazio aurreratua, 4.0 industria:
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−
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Hitzarmena UPV/EHUko Vitoria-Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskolarekin,
automozioko gradua abiarazteko, estatuko lehen gradu publiko eta duala.
Hitzarmena UPV/EHUko Vitoria-Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskolarekin eta
CTArekin, aeronautikako doktoreak prestatzeko.
Hitzarmena EGIBIDErekin, Ikaslan Arabarekin, Mendizabalarekin eta Zaraoberekin nahiz
UPV/EHUko Vitoria-Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskolarekin, 4.0 industriari
buruzko ikastaro bat garatzeko.
Tecnaliak eta Merkataritza Ganberak lehenagotik martxan zituzten ekimenei babesa ematen
jarraitzea.

Estrategia hau zabaltzerako orduan, protagonismo garrantzitsua izan du Araba 4.0 Lantaldeak,
legegintzaldiaren hasieran Diputatu Nagusiak bultzatutako AGORA prozesu parte-hartzailearen
emaitza gisa. Talde honetan parte hartzen dutenak hainbat erakunde dira: enpresak, ikerketazentroak, unibertsitatea, LHko zentroak, Arabako Parke Teknologikoa, Merkataritza Ganbera, SEA
Arabako enpresaburuak, GAIA, Innobasque, BIC Araba eta Vitoria-Gasteizko Udala. Lantaldea eragile
horiek guztiek duten adostasun batetik sortu da, alegia, lurraldean elkarrekin lan egiteko premiatik,
aurreko aldi batzuetan egin den bezala; izan ere, erantzun egokia eman behar zaio datorren
errealitateari, lehiakortasun handiagoa lortzeko eta kalitatezko enplegua sortzeko.
Lantalde horrek hala proposatuta, 2017ko irailean Ágora Araba 4.0 jardunaldia egin zen; haren
helburua honakoa izan zen: bertaratutako 500 pertsonei hobeto ulertaraztea zer dagoen Industria
4.0 izendapenaren atzean, zergatik den hain garrantzitsua Arabarentzat, zelan eragingo digun gizarte,
enpresa, hezkuntza-komunitate eta enplegu gisa, zein ekimen ari diren martxan jartzen eragile
desberdinak eta zein aukera sorta zabaltzen den lurraldean.
Era berean, Ágoratik jaio, eta bokazio teknologikoak esnatzeko helburuarekin, Araban aitzindari izan
zen Ágora TeknoCamp egitasmoa garatu zen 2017ko ekainean. DBHko 1. eta 2. mailako ikasleentzako
campus teknologikoa izan zen. Egibide, UPV/EHU eta Innobasqueren babesa izan zuen, eta 2018an
ere egingo da.
2018an onartutako aurrekontuarekin, hitzarmen eta jardun horien bidez lurraldean RIS3 estrategiak
zabaltzen jarraitzeaz gain, bestelakoak garatu ahal izan dira:
• Biozientziak:
− UPV/EHUko Farmazia Fakultatearekin hitzarmena Farmazia Garapenerako Poloa sendotzeko.
• Fabrikazio aurreratua, 4.0 industria:
− Hitzarmena Deustuko Unibertsitatearen Egibiderekin Industria Digitalaren gradua abian
jartzeko.
− Vitoria-Gasteizko UPV/EHUko Ingeniaritza Unibertsitate Eskolarekin hitzarmena,
Automozioan 4.0 doktore direnei prestakuntza emateko.
− Hitzarmena Tecnaliarekin, Araba 4.0 urteko jardunaldia antolatzeko; oraingoan
zibersegurtasunari buruz izango da.
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−

−

Ágora Teknokamp indartzea. Ekimen honek 2018an bere gaitasuna bikoiztu zuen, bi campus
izan baitzituen, eta, gainera, ekimenean Ikaslan Arabak ere esku hartu zuen, UPV/EHUrekin,
Egibiderekin eta Innobasquerekin batera, zeinek aurreko edizioan parte hartu zuten.
Araba 4.0 plataforma: Plataforma digital bat (webgunea eta sare sozialak) mantentzea eta
aktibatzea, Araba 4.0 markaren azpian, Ágora lantaldearen eskariz sortutakoa, betiere
erreferentzia bilaka dadin eta lurraldean Industria 4.0ren zabalkundea bultzatzen laguntzeko
komunitatea sor dadin.

2019an, luzatutako aurrekontuari esker, hitzarmen eta jardun horien bidez RIS3 estrategiak
lurraldean zabaltzen jarrai daiteke:
•

Fabrikazio aurreratua 4.0 Industria:

- Hitzarmena Egibide-Deustuko Unibertsitatearekin, Industria Digitaleko gradua abian jartzeko.
- Hitzarmena Vitoria-Gasteizko UPV/EHUko Ingeniaritza Unibertsitate Eskolarekin,
Automozioan 4.0 doktore direnei prestakuntza emateko.
- Hitzarmena UPV/EHUko Vitoria-Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskolarekin eta
CTArekin, aeronautikako doktoreak prestatzeko.
- Hitzarmena Egibiderekin, Ikaslan Arabarekin, Mendizabalarekin eta Zaraoberekin, 4.0
industriari buruzko prestakuntza-jarduketak garatzeko.
- Tecnaliaren eta Merkataritza Ganberaren ekimenei babesa ematen jarraitzea.
- Ágora Teknokamp ekimenari jarraipena ematea.
- Araba 4.0 plataforma: Araba 4.0 plataforma digital bat, webgunea eta sare sozialak
mantentzea eta aktibatzea.
•

Biozientziak:
- Hitzarmena Tecnaliarekin, Farmazia Garapeneko Poloa indartzeko. Horretarako, Pharma Lab
4.0 proiektua egin dadila babestu, Arabako Parke Teknologikoan, UPV-EHUren eta Farmazia
Fakultateko NanoBioCel talde baten lankidetzarekin, eta Bioaraba Saiakuntza Klinikoen
Unitatearekin koordinatuta. Proiektu honen instalazio berriak 2018ko azaroan inauguratu
ziren, eta 2019an oraindik ere egokitzen ari dira.

•

Energia:
- CIC Energiguneren jarduketa estrategikoentarako babesa indartzea.

Lankidetza-hitzarmen hauen aurrekontua guztira 1.307.500 euro izan ziren 2017an, 2.019.500 euro
2018an, eta 1.664.103 euro 2019an.

1.2.6.2 JARDUKETA: INDUSTRIALDEETAN BELAUNALDI BERRIKO BANDA ZABALA HEDATZEA
Egoera: Amaituta
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Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
Legegintzaldi honetan AFAk garatutako beste erakundearteko ekintza bat izan da Euskadiko
Industrialdeetan Belaunaldi Berriko Banda Zabala Hedatzeko Planean (PEBA Euskadi) parte hartzea.
Plan hori Ekonomia Sustatzeko Euskal Kontseiluak finantzatu du.
Hiru deialdi egin dira (2016, 2017 eta 2018), gauzatze-epe hauekin: 2018ko apirila, 2019ko azaroa eta
2020ko abuztua, hurrenez hurren.
Gaur egungo egoera hau da:
• Zerbitzua edo horren aurreikuspena dutenak : 28 industrialde, 2.573 enpresa.
• Laguntzak jasota daukatenak: 67 industrialde, 1.346 enpresa.
Operadoreek hiru urteko epean jarduketak egingo ez dituztela jakinarazi duten eremuak gelditzen
dira bakarrik 2019rako eremu hautagarri gisa –eremu zuri deritze–, 10 industrialde. Horietatik 7
upategiak dira, zeinek 32 enpresa hartzen dituzten.
Baliteke, horietaz gain, industrialderen bat gehitzea seguruenik egingo den kontsultaren ondoren, eta
identifikazio- eta analisi-prozesuan dagoen Upategi/Txakolinen bat edo beste. Halaber, hautagarriak
izango dira operadoreek hedapen-planak zituztela jakinarazi baina plan horiek oraindik aurrera
eraman ez diren eremuak.
Jarduketa hori oso ondo egokitzen zaio Araba Konektatua izeneko AFAren planari. Plan horren
helburua gaitasun handiko banda zabala lurralde osoan zehar hedatzea da, bai industria-eremuetan,
bai hiri-eremuetan (7. ardatza).

1.2.7 LERRO ESTRATEGIKOA: BULTZADA SEKTORIALAK
1.2.7.1 JARDUKETA: KSI-KULTURA ETA SORKUNTZA-INDUSTRIAK BABESTEA
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da. 2018ko ekainean, kultura- eta sorkuntzaindustrientzako beste programa bat jarri zen martxan, zehazki, ikus-entzunezko sektoreari zuzendua.
180.000 euroko aurrekontua du, eta, lehiakortasun-prozeduraren bitartez esleitutako
dirulaguntzekin, honako hauek babesten ditu: zinema- eta telebista-proiektuak garatzea, zinemako
film luzeak eta sorkuntza-dokumentalak ekoiztea, film laburrak ekoiztea eta gidoiak idaztea. 19
proiektu babestu ziren. 2019ko apirilean bigarren deialdia egin da zenbateko berarekin.
Era berean, eta helburu berarekin, lankidetza-hitzarmen bat garatu da APIKArekin (Arabako Ikusentzunezkoen ekoizle independenteen elkartea).
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1.2.7.2 JARDUKETA: ARDOARI LOTUTAKO EKONOMIARI BABESA EMATEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
2018an aurrera atera diren ekimen berritzaileen artean, honako hauek daude:
• Ardoaren ekonomiaren analisia eta garapena:
Irailetik aurrera, eskualdeko 120 pertsonak parte hartuta, «Ardoari lotutako ekonomiaren
azterketa» egin da, jarduketa-plan integratu, koordinatu eta adostua izateko eta, hala, Arabako
Errioxa garatzeko; era berean, haren bidez, markaren posizionamendua bultzatuko da
nazioartean, eta, hala, lurraldean eragin sozioekonomiko onuragarria sortuko da.
• Hitzarmena Ardoaren Kulturarako Fundazioarekin:
Lurraldean Arabako ardogintza-sektorearen posizionamendua hobetzera zuzendutako jarduketak
egitera dago zuzenduta lankidetza hau.
• Hitzarmena Arabako Errioxako Ardoaren Bidearekin:
EAEko ardo zuriak sustatzeko jarduketak abuztuko azken asteburuan Vitoria-Gasteizen egiteko
lankidetza, horiek kontsumitzaileei ezagutarazteko, eta Arabako mahastizaintzako eta
ardogintzako sektorearen posizionamendu hobea lortzeko.
Hiru jarduketa horiek 2019an jarraitu egingo dute, eta martxan jarriko da azterlanarekin lortutako
jarduketa-plana, eta Arabako Errioxaren posizionamendua hobetzeko ekimen berriak egingo dira.

1.2.8 LERRO ESTRATEGIKOA: LEHIAKORTASUNERAKO GAITASUNEN INGURUKO EZAGUTZA
HOBETZEA
1.2.8.1 JARDUKETA: AZTERLANAK EGITEA
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017an honako jarduketa hauek burutu ziren aurrekontu-akordioak zirela bide:
• Gaindegiak Arabako errealitate sozioekonomikoa aztertu du.
• Berrikuntza teknologikoaren inguruko azterketak: Hegaraba
Hegarabaren helburua zen Arabako enpresek Euskadiko RIS3 apustuetan dituzten erronkak eta
beharrizanak aztertzea eta identifikatzea, eta horiei erantzuna emateko ekintza estrategikoak
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proposatzea eta, hala, Arabako enpresen posizionamendu lehiakorra hobetzea. Planteatutako
proposamenak eragileekin partekatu ziren; horietatik asko martxan jarri dira jada.
Era berean, 2017an Orkestra-Lehiakortasunerako Euskal Institutuarekin sinatutako lankidetza bati
eman zitzaion hasiera. Honako jarduketa hauek izan dira lankidetza horren ondorio:
• Araba Sustraitzen: Proiektu horren helburua Arabako errealitate ekonomikora gerturatu eta
Arabako pertsonak Araban sustraitzeko dauden oinarriak aztertzea izan da; hau da, Arabako
gizartearen parte direla sentitzen duten eta lurraldearen garapen sozioekonomiko jasangarriaren
alde egiteko prest dauden pertsonei zuzenduta dago, Araban bertan edo kanpotik egiten dutela
ere.
• Arabako enpresa-ehunaren eta enpresei laguntzeko programa publikoen ezaugarriak
identifikatzea:
Azterketa horren helburua da lurraldeko finantza-egoera, egoera ekonomikoa eta Arabako
enpresa-ehunaren berrikuntza-gaitasunak deskribatzea, bai eta Arabako enpresa-ehunaren
dinamikak eta AFAk sustatutako enpresei laguntzeko programen ezaugarriak sakon aztertzea ere.
Lankidetza hori 2018an sendotu da lankidetza-hitzarmen baten sinaduraren bitartez. Hitzarmen
horren helburua izango da Orkestrak azterlanak egitea, Arabako ekoizpen-sistemaren eta enpresaehunaren lehiakortasunaren inguruko ezagutzak sakontzeko. Jarduketa honek 2019an ere jarraituko
du.

1.3. HELBURUA: BESTE INDUSTRIA-INBERTSIO BATZUK
1.3. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 7. helburua «Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat» eta dagokion 2030
Euskadiko Agendako 37. helmuga.
2. 8. helburua «Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, osoko enplegu produktiboa eta lan
duina sustatzea», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 42. helmuga.
3. 9. helburua «Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusibo eta jasangarria bultzatzea eta berrikuntza
sustatzea» eta dagozkion 2030 Euskadiko Agendako 48. eta 50. helmugak.

1.3.1 LERRO ESTRATEGIKOA: INDUSTRIARAKO LURZORUAREN ESKAINTZA GARATZEA-ARABA

GARAPEN AGENTZIA.
1.3.1.1 JARDUKETA: ZIURTATZEA INDUSTRIA-LURZORUAREN ESKAINTZA LEHIAKORRA, ESKARIARI
EGOKITUA PREZIOAN, KALITATEAN, ESKURAGARRITASUNEAN, ETA MERKATURATZE MODUAK.
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Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
Araba Garapen Agentziak eta erlazionatutako erakundeek aurrera eramandako jarduerak ere
jasotzen ditu, betiere Araban industria-lurzatik, -pabilioiak eta -azpiegiturak eskaintzari egokitzen
zaizkiola bermatzeko. Zentzu horretan diseinatutako lan-ildo berriek honako hauek jasotzen dituzte:
•

AGAk edo bestelako erakundeek kudeatutako Arabako industrialdeetan mantentze-beharrak eta
azpiegituren hobekuntzak identifikatzea eta proiektuak garatzea hobekuntzak finantzatzeko eta
abiarazteko, betiere erabiltzaileen eta tokian tokiko erakundeen laguntzaz.
- 2016. urtean, AGAk, Arabako Errioxako Kuadrillarekin lankidetzan, Oiongo industrialdeen
egoera aztertu zuen. 2017. urtean lan horrekin jarraitu zen, udalerriaren zeharbide nagusian
behar diren jarduketa erlatiboki konplexuen aurreproiektu bat garatuta. Azterketa horren
ondorioak Errepideen Foru Zerbitzuak onartu ditu, eta Arabako Errepideen Plan Integralean
(AEPI) sartu dira, etorkizunean ezartzeko asmoarekin, aurrekontu-aukeren arabera.
- Azterketa bat egin da Lapuebla de Labarcako industrialdea handitzeko. Azterketa hori
interesdun izan daitezkeenek beren interesa berresteko zain dago, seguru asko, Arabako
Industrialdea partaidetza-sozietatearen bidez garatzeko.
- 2018an, Arabako Batzar Nagusietan gai horren inguruko mozioa onartu eta gero, AGAk
lurraldeko industrialdeen egoera sakon aztertuko duen azterlan bat garatu eta aurkeztu du.
Azterlan horren ondorioak elkarlanean ari dira aztertzen Arabako Enpresen SEAko eta
Arabako Merkataritza eta Industria Ganberako ordezkariak, lehentasunezko jarduketaproiektuak zehazteko eta programatzeko.
- AGA Laudioko Industrialdeen egoera aztertzen ari da, Udalaren lankidetzarekin. 2016. eta
2017. urteetan zehar, era berean, Amurrioko Udalarekin lankidetzan aritu da, partzialki
finantzatuz herriko industrialdeen egoera aztertzeko zerbitzu teknikoen kontratazioa.
- 2016. urtetik, AGA zehazki ari da aztertzen Goiain industrialdeko sareen, ekipamenduen eta
bideen egoera. Akats nagusiak konpondu dira horniduraren arloan; izan ere, horiek asko
eragiten zioten hornidura-presioari, eta gaur egun espezifikazio teknikoa prestatzen ari dira
esku-hartze sakon bat egiteko galdaketako zepekin lotutako arazoek eragiten dieten
guneetan, eta zoladurak eta saneamendu-sareak berrituko dira.
- 2018. urtean zehar, AGAk proiektu bat garatu du Asparrena-Donemiliagako industrialderako
sarbidea hobetzeko, eskumena duten udalekin eta Errepideen Foru Zerbitzuarekin
lankidetzan. Proiektua ingurumen-baimenak lortzeko fasean dago, berehala gauzatzeko,
SPRIk kudeatutako RENOVE planaren babes finantzarioarekin.
− AGAk hainbat proiektu aurkeztu ditu Los Llanos, Subillabide, Agurain, Lantaron eta
Casablancako industrialdeetako akats txiki batzuk konpontzeko eta berritzeko, eskumena
duten udalekin eta kontserbazio-erakundeekin lankidetzan. Proiektu hauek SPRIk
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kudeatutako RENOVE Planaren finantzaketa lortu dute, eta 2019. urtean gauzatze-fasean
daude.
• Lankidetza Araban kokatutako enpresa handiekin, premia operatiboak konpontzeko eta, hala
badagokio, etorkizunean horien zabalkundea errazteko. AGAk, horri dagokionez, lankidetza
eskaini die lurraldeko zenbait enpresari; hala, CTVk MBEri bi lurzati handi saldu dizkio. Horrek
kudeaketa logistikoa erraztuko du, eta bere jarduera zabaltzea etorkizunean.
• Lankidetza iraunkorra erakunde pribatuekin proiektu estrategikoen finantzazioa errazteko;
esaterako, Arasur eta CTV proiektuena. Lankidetza horri esker aktibo egokienak eskaini dakizkieke
enpresa bakoitzaren beharrei.
• Produktu eta merkaturatze-bide berriak sustatzea: eremuak lagatzea eta erabiltzeko prest
dauden industria-pabiloi handi/ertainak errentatzea.
- 2016an giltza eskura eraikitako pabiloi berriaren entrega amaitu zen, erosteko aukera ematen
duen alokairu-erregimenean, Tubos Reunidos Premium Threads enpresaren espezifikazioen
arabera.
- Alokatzeko/edo saltzeko pabiloi industrialen hainbat eskaintza, jabe pribatuekin, finantzaerakundeekin eta Invest in Euskadi (SPRI Taldea) agentziarekin lankidetzan.
- Subillabiden erosteko aukera ematen duen lurzatiaren alokairu-kontratua onartu da, eta
berehala sinatzea aurreikusia dago, Autocaravanas Norte enpresarentzat.
• Loraldian dauden sektoreen beharrak identifikatzea, eta eskaintza horietara egokitzea (adibidez,
ezarpen logistikoak):
- Aukerak identifikatzeko lan iraunkor proaktiboa lurraldeko hainbat agente aktiborekin
lankidetzan: Invest in Euskadi eta SPRILUR, GILSA, PTA, ARASUR, CTVi, VIAL, etab.
- 110.000 m2-ko lurzati bat saltzea eta egokitzea LIDLen biltegi berri bat ezartzeko Los Llanos
industrialdean; horrela, aurreikusten da 200 pertsona ingururentzat enplegua sortuko dela.
- Aguraingo industrialdean hirigintza egokitu da, eta lurzati bat saldu da GTO (nekazaritzako
elikagaien produktuetan espezializatutako operadore logistikoa da) ezartzea eta handitzea
errazteko, erabiltzen ez den pabiloi bat aprobetxatuta eta birmoldatuta.
- Lurzati bat saldu da Vitoria-Gasteizen Saltoki zentro logistikoa ezartzeko.
• Lankidetza, landa-eremuko ekonomiaren dibertsifikaziora eta lurralde orekara bideratzen diren
industria-azpiegiturak garatzeko.
- Lurraldeko industrialdeen garapena eta mantentzea.
- Lankidetza enpresa-zentroen, hazitokien eta coworking zentroen eskaintza garatzeko
Amurrion, Laguardian eta Aguraingo Kuadrillan.
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- 2016. eta 2017. urteetan zenbait azterlan finantzatu dira Arabako Errioxako Kuadrillarekin
lankidetzan, Lapuebla de Labarcan eta Bastidan industria-pabiloien eskaera eta
bideragarritasuna aztertzeko.
- Gogoeta Aguraingo Kuadrillako alkateekin, industria-lurzoruaren etorkizuneko garapenari
buruz.

• Lankidetza Euskadiko Industrialdeetan Belaunaldi Berriko Banda Zabala Hedatzeko Plana
gauzatzen, garapen teknikoa garatuz Garapen Ekonomikoaren Zuzendaritzari eta Lurralde
Orekaren Zuzendaritzari Planeko industrialdeak eta industria-eremuak identifikatzeko eta
bereizteko.

1.3.1.2 JARDUKETA: ARABAKO INDUSTRIA-AZPIEGITURAREN ESKAINTZA ETA ESKAERA AZTERTZEA,
ETA IDENTIFIKATZEA JARDUNERAKO BEHAR BERRIAK ETA ERABILI GABE DAUDEN ESPAZIOAK
BERRESKURATZEKO AUKERAK.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
Jarduketa hauek egin dira:
•

AGAren lankidetza-hitzarmena SPRILURekin, Arabako Parke Teknologikoarekin eta VitoriaGasteizko Udalarekin. Beste jarduera batzuen artean, azterketa bat egin da Arabako industrialurzoruaren eta -azpiegituren eskaintzak bere inguruneko lurraldeekiko duen lehiakortasunari
buruzko .

•

Lankidetza garapen-agentziekin, udalekin, finantza-erakundeekin eta jabe handiekin, erabiltzen
ez diren industria-lurzatien eta pabilioi handien merkatua zabaltzea errazteko.
- 2016tik 2018ra bitarte jabe pribatuekin eta finantza-erakundeekin harremanak garatu dira,
eta hainbat sustatzaileri aurkeztu zaizkien aktiboen hasierako zerrenda bat egin da.
- Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen inbentarioan jasotako aktiboak bereizteko
espezifikazioa garatu da, IHOBErekin lankidetzan; horrela, lurzoruen transakzioak inpaktu
ertaineko edo txikiko aurretiazko jarduerekin erraztu dira. Proiektua garatzea aurreikusten da
plataforma informatiko bat eskuratzen denean.
- Tokian bertan datuak hartzeko hainbat lan egin dituzte udalek (batez ere, Amurrion, Laudion
eta Vitoria-Gasteizen) eta kuadrillek (Aiaraldea, Agurain).
- Plataforma informatikoa garatzen ari dira, Katastroko eta AKGko taldeekin lankidetzan,
aktibo horiek bereizteko eta merkatuan jartzeko.
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1.3.1.3 JARDUKETA: ERAKUNDE PUBLIKO ETA PRIBATUEKIN LANKIDETZA LURZORUAREN
MERKATUAREN ERAGINKORTASUNA ETA GARDENTASUNA ERRAZTEKO, ETA HOBETZEA INDUSTRIAAZPIEGITUREN ESKATZAILEEI EMATEN ZAIEN ZERBITZUA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
Hitzarmen eta jarduketa hauek egin dira:
• AGAren lankidetza-hitzarmena SPRILURekin, Arabako Parke Teknologikoarekin eta VitoriaGasteizko Udalarekin. Erakunde parte-hartzaileek zenbait sistema garatu dituzte
bezeroarentzako arreta-prozesuak koordinatzeko; hala, horiek guztiek informazio zehatza dute
informazio-sistema koordinatu (GIS) baten esparruan eskura daitekeenari buruz; eta interesdunei
beren beharretarako erakunde parte-hartzaileetako edozeinetan dauden alternatiba egokiei
buruzko informazio osoa eskaintzen diete.
•

Lankidetza operatibo, komertzial eta teknikoa industria-lurzorua sustatzen duten udal eta toki
erakundeekin. Arraia-Maeztu Udalarekin lankidetza-hitzarmen bat sinatu da. Sustapen
ekonomikorako lankidetza iraunkorra udal-agentziekin, Amurrion, Laudion eta kuadrilletan, baita
Vitoria-Gasteizko Udalarekin ere.

•

Lankidetza-hitzarmenak Kutxabankekin, Laboral Kutxarekin eta CaixaBankekin, industria-lurzatien
erosketa finantzatzeko, lehentasunezko baldintzetan.

•

Lankidetza iraunkorra Arabako eta EAEko erakundeekin, inbertsiogile potentzialenganako arreta
koordinatzeko, bereziki Invest in Euskadi-SPRIrekin, SPRILURekin eta Vitoria-Gasteizko
Udalarekin.

•

Berriki martxan jarri da SmartEkin programa, Vitoria-Gasteizko Udalarekin eta Enpresa
Elkarteekin lankidetzan. Programaren helburua da enpresei laguntzea lurraldeko industrializentziak lortzeko tramiteekin. Programa honek jarraipena ematen die 2018an garatutako Iruña
Okako Udaleko industria-lizentzien espedienteen azterketei (proiektu metodologiko pilotua).
AGA–Araba Garapen Agentziaren jarduketa batzuk beste ekimen berri batetik sortu dira. Ekimen
hori 2016an sortu zen, eta martxan jarraitzen du; Kuadrillen Ekonomia eta Industria Berraktibatzeko
Planak, esaterako. Bertan parte hartzen dute kuadrillek eta udal batzuek: Laudio, Amurrio,
Argantzon eta Trebiñu, eta AGAk lagundu eta gainbegiratzen du. Horrek lankidetza iraunkorra eta
ona sortu du.
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1.3.2 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABA EKOIZPEN-JARDUERA BERRIENTZAKO ERAKARGARRIA
DEN LURRALDE GISA SUSTATZEA.
1.3.2.1 JARDUKETA: INBERTSIOGILEEN INTERESA ERAKARTZEKO NEURRI-PAKETEAK GARATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
AFAk eta AGAk, eta hala dagokionean, EJk, batera egiten dituzte proposamenak inbertsio-proiektuak
erakartzeko.
1.3.2.2 JARDUKETA: LANKIDETZA INBERTSIOAK ERAKARTZEKO AKTIBOAK DIREN ERAKUNDEEKIN,
HALA NOLA INVEST EUSKADI ETA BESTE BATZUEKIN.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
AFAk eta AGAk, eta hala dagokionean, EJk, batera egiten dituzte proposamenak inbertsio-proiektuak
erakartzeko.

1.3.2.3 JARDUKETA: LURRALDEAREN SUSTAPENERAKO JARDUKETAK GARATZEA
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
Legegintzaldiaren hasieratik Garapen Ekonomikorako Zuzendaritzak gidatu du lurraldea sustatzeko material
berriak egiteko lana.
«Construyendo Álava/Araba Eraikiz» izeneko argitalpena egin da, zeina 2016ko uztailean banatu zen. Bertan,
Arabako enpresen jarduera ekonomiko bikaina erakutsi nahi izan da Araban egindako eta mundu osoan
baloratutako produktu-sorta batekin. Produktu horiek erakusten dute milaka pertsonek egunero egindako
esfortzuari esker, bezeroen beharrei erantzuteaz gain, Europako eta munduko lehen mailetan jokatzeko gai
direla eta baita beren produktuak merkatu horietan saltzeko ere. Horrela, ekarpena egiten diote dauzkagun
ongizate sozial, bizi-kalitate eta ingurumenaren babes-maila onak lortzeko beharrezkoa den aberastasunari.
«Araba zuretzat» leloarekin, 2017an gure lurraldeak inbertitzeko, deskubritzeko eta bertan bizitzeko dituen
gaitasun eta potentzialtasunak zabaltzeko material berriak sortu dira: bideo bat, liburuxka zabalgarri bat eta
liburu bat. Material horiek ingelesera eta alemanera itzuli dira lurraldetik kanpoko sustapen-ekintzetan
erabiltzeko; zehazki, ahaldun nagusiaren gidaritzapean 2018ko martxoan eta apirilean Alemanian eta Italian
egindakoetan. Sustapen-ekintza horietan Eusko Jaurlaritzak, Vitoria-Gasteizko Udalak eta Arabako Foru
Aldundiak hartu dute parte. Material horiek eta antzeko formatuko beste batzuk erabiltzen ari dira lurraldea
aurkezteko VIAL-Vitoria Álava Solución Logística proiektuan.
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Era berean, VIAk koordinatuta, operazio erregularrak babesteko lantaldean sortu diren jardueren barruan,
RYANAIReko bezeroak orientatzeko asmoa duen gida praktiko eta bideo bat prestatu dira Vitoria-Gasteiz eta
bertako aireportua operazio-base modura eta sarrera-ate modura erabiltzeari buruz, betiere Vitoria-Gasteiz,
Araba eta Euskadi aurkitzeko eta ezagutzeko deun konektibotasun bikaina kontuan hartuz (autoz, autobusez
eta trenez).
Jarduketa-lerro honetan ere, INDESA, zeina Gasteizko aireportuko kafetegia ustiatzeko esleipenduna den
2018tik, lurraldea sustatzeko jarduketak ari da egiten: kafetegiko bi panel handi eta barra zaharra Gasteizko
eta Arabako irudiekin apaindu ditu.
Era berean, eta AENAk bidaiarien terminalean AFAri zenbait eremu lagatzeko lankidetza-hitzarmena onartu
ondoren, aireportuko terminaleko irudiak berritu dira, eta horiek lurraldea sustatzeko erabili dira. Halaber,
informazio turistikoa emateko gune bat ireki da, eta kafetegiaren eremu zaharrean lurraldeari buruzko
erakusketa bat ezarri da, Araba zuretzat materialeko eduki berriak erabili dira.
2018an garatutako beste ekimen berritzaile bat, 2019an jarraipena izan duena, JG GOLF SL enpresarekin
sinatutako hitzarmena izan da. Hari esker, maiatzaren hasieran Naturgolf SAren IZKI GOLF kirolgunean
«ESPAINIAKO CHALLEGEA» izeneko txapelketa egin zen instalazioak, Mendialdea Kuadrilla eta lurraldea
sustatzeko asmoz.

1.4. HELBURUA: KALITATEZKO ENPLEGUA SORTZEA
1.4. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 5. helburua «Gosea amaitzea, elikagai-segurtasuna eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea»
eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 30. helmuga.
2. 8. helburua «Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, osoko enplegu produktiboa eta lan
duina sustatzea» eta dagozkion 2030 Euskadiko Agendako 40. eta 46. helmugak.

1.4.1 LERRO ESTRATEGIKOA: ERAKUNDEARTEKO ENPLEGU-PLANA.
1.4.1.1 JARDUKETA: ENPLEGUA SUSTATZEA ERAKUNDEARTEKO LANKIDETZA-HITZARMENEN BIDEZ,
BATEZ ERE LANGABEZIA-TASA HANDIA DUTEN GUNEETAN.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Enpleguaren aldeko deialdi zehatzak 2016,
2017, 2018 eta 2019. urteetan, Araban langabezia-tasarik handiena duten eremuei begira.
Langabezia-tasarik handienak dituzten eta lurraldearen batezbestekoa gainditzen duten udalerriei
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zuzentzen zaien deialdia. 2019. urtean, Lanbidek eman beharreko diru-sailaren transferentziaren
zain.

1.4.2 LERRO ESTRATEGIKOA: IRAUPEN LUZEKO LANGABEEN KONTRATAZIO MUGAGABEA.
1.4.2.1 JARDUKETA: IRAUPEN LUZEKO LANGABEEN KONTRATAZIO MUGAGABERAKO ZUZENEKO
LAGUNTZAK.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Arabako Lurralde Historikoko langabeen
kontratazio mugagaberako laguntza ildoa. 2018ko deialdia itxita dago, eta beste deialdi bat ireki da
2019an, langabeen kolektiboko profil guztientzat.

1.4.2.2 JARDUKETA: GAZTE LANGABEEN KONTRATAZIO MUGAGABERAKO ZUZENEKO LAGUNTZAK.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Arabako Lurralde Historikoko langabeen
kontratazio mugagaberako laguntza ildoa. 2018ko deialdia itxita dago, eta beste deialdi bat ireki da
2019an, langabeen kolektiboko profil guztientzat.

1.4.3 LERRO ESTRATEGIKOA: PRESTAKUNTZA HANDIKO PROFESIONALAK ERAKARTZEKO ETA
BERTAN GERATZEKO PROGRAMA.
1.4.3.1 JARDUKETA: IZEN HANDIKO IKERTZAILE, KUDEATZAILE ETA TEKNIKARI ESPEZIALIZATUAK
ERAKARTZEKO PLANA.
Egoera: Hasi gabe
Deskribapena: Ez dauka aurrekontu-sailik; beraz, ezin da aurrera atera.

1.4.3.2 JARDUKETA: ZENBAIT EKINTZA, ARABAKO «ADITUEK» IHES EGIN EZ DEZATEN ERAKUNDE ETA
ENPRESETATIK.
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Egoera: Hasi gabe
Deskribapena: Ez dago hori lantzeko aurrekontu-sailik.

1.5. HELBURUA: PRESTAKUNTZA SUSTATZEA
1.5. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 4. helburua «Hezkuntza inklusiboa, ekitatiboa eta kalitatezkoa bermatzea, eta ikasteko aukerak sustatzea, guztientzat
eta adin guztietan», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 28. helmuga.
2. 8. helburua «Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, osoko enplegu produktiboa eta lan
duina sustatzea», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 41. helmuga.

1.5.1 LERRO ESTRATEGIKOA: DAUDEN
HOBETZEA.

PRESTAKUNTZA-PLANAK

BERRIKUSTEA

ETA

1.5.1.1 JARDUKETA: AURREKONTU-BALIABIDEAK AREAGOTZEA EUROPAKO GAZTEEN ENPLEGUAREN
ALDEKO PLANAREN BARNEAN
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. EGIFek finantzatutako enplegu-proiektuak eta
Gazteen Enpleguaren aldeko Plan Operatiborako deialdiak abian jartzea. Onartutako aurrekontua
osatzen duten egitura-baliabideez gain, dirulaguntzak lortu dira zenbait enplegu-proiektutarako;
hona horietako bi: BI-MENTOR (190,680 €), ALAVA+ Gazteen Enplegurako Programa Operatiboaren
barnean (GEPO) (438,200 €).
Onartutako proiektuak gauzatzen jarraitzen dugu, eta proiektu berriak aurkeztu dira Erasmusen
deialdira (DIGconsum eta Heritage4Change). Horietatik DIGConsum deialdiak lortu du finantzazioa.

1.5.1.2 JARDUKETA: ENPLEGAGARRITASUNERAKO ETA LANGABEENTZAKO PRAKTIKETARAKO
EKINTZEN LEHENTASUNA BERRIKUSTEA
Egoera: Hasi gabe
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Deskribapena: Praktikak egitea lurraldeko enpresa turistikoetan. ARABA+ enplegu-proiektuaren
barnean praktikak egiten dira lurraldeko turismo enpresetan. Proiektua lehenengo fasean dago:
onuradunak izango direnak atzematea. Programaren onuradunen bila ari direnez, ezin izan da hasi.

1.5.2 LERRO ESTRATEGIKOA: LANBIDE-HEZIKETA SUSTATZEA

.

1.5.2.1 JARDUKETA: LANBIDE-HEZIKETA DUALEKO PROIEKTU ESPEZIFIKOAK: PROGRAMAK NAHIERAN,
ENPRESEN BEHARREN ETA IKASTETXEEN ESKAINTZAREN ARABERA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Enplegurako prestakuntzaren deialdiak men egiten die lurraldeko ikastetxeen
laguntzaz enpresek bideratzen dituzten prestakuntza-premiei, betiere deialdiaren aurrekontugaitasunaren barruan. Deialdiaren aurrekontu-saila handitu da.
Prestakuntza-deialdia lurralde osora ireki da, eta prestakuntza eskaintzen da hainbat udalerritan.

1.5.2.2 JARDUKETA: PRESTAKUNTZARAKO ETA IKASTETXEEN EKIPAMENDUETARAKO LAGUNTZALERROA
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2017an 100.000 euro erabili dira
ikastetxeetako ekipamenduen inbertsiorako eta berrikuntzarako.
Aurtengo 2018ko ekitaldian 100.000 euro erabili dira ikastetxeetako ekipamenduen inbertsiorako eta
berrikuntzarako. 2019an zenbateko bera bideratu da.

1.6. HELBURUA: PROFESIONAL AUTONOMOAK BABESTEA
1.6. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 2. helburua «Gosea amaitzea, elikagai-segurtasuna eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea»
eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 7. helmuga.
2. 8. helburua «Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, osoko enplegu produktiboa eta lan
duina sustatzea», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 43. helmuga.
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1.6.1 LERRO ESTRATEGIKOA: AUKERA
AUTONOMIENTZAT.

BERRIEN

PROGRAMA

PROFESIONAL

1.6.1.1 JARDUKETA: ZORREN NEGOZIAZIO-PLANA, NEGOZIOAK SUSPERTZEKO.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: alerta goiztiarraren programaren barnean, bere osaketa aztertu da, banku-erakunde
nagusiek eta Foru Ogasunak parte hartzea adostu da eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza
Nagusiarekin akordioa ixteko dago. Arabako Merkataritza Ganberak egingo du aholkularitza teknikoa.

1.6.1.2 JARDUKETA: DAUDEN ENPRESAK EKINTZAILE BERRIEI ESKUALDATZEA SUSTATZEN DUTEN
TRESNAK.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Jarduketa hau 2016an hasi zen, eta 2018ra
arte jarraitu du. Merkataritza Ganberarekin hitzarmenak egin dira, belaunaldi-ordezkapenerako,
espediente berriak kudeatzeko eta hasitakoekin jarraitzeko. 2019. urtean, aurreko urteetan amaitu
gabeko espedienteak ixten ari dira.

1.6.1.3 JARDUKETA: LAGUNTZAK EKIPAMENDUETARAKO, AUTONOMOENTZAT
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2016. urtean, autonomoen inbertsioa
sustatzeko lerro bat jarri zen martxan, 40.000 eurokoa, legegintzako urte guztietan sendotua.
Laguntza-lerro horren onuradunak Merkataritza Ganberako programetako parte-hartzaileak izan
daitezke; horiek deialdiaren funtsen zati bat erreserbaturik dute; era berean, programa horietan
parte hartzen ez dutenek deialdian jasotako gastu lagungarrietarako funtsen zati bat izango dute.

Langile autonomoen inbertsiorako laguntza-lerroaz gain, 2018an SECOT elkartearekin lankidetzan
jarduteko lerro berri bat sortu zen, zerbitzuen sektoreko autonomoen eta ekintzaile berrien
kolektiboarentzat. 2019. urtean aurrera jarraitzen du
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1.7. HELBURUA: ARABAKO SEKTORE TURISTIKOA BULTZATZEA
Helburu honek bat egiten du 2030 Agendako Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 12. helburua «Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 71.
helmuga.

1.7.1 LERRO ESTRATEGIKOA. INFORMAZIO ETA BALIABIDE TURISTIKOAK KOORDINATZEKO
PLANA.
1.7.1.1 JARDUKETA: KUADRILLEN ETA UDALEN TURISMO-PROGRAMAK
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Turismoaren deialdiak abian jarri dira,
baliabideetarako, hala nola Andre Mariaren katedrala (50.000 euro); udaletan turismoa sustatzeko
(131.250 euro); Arabako kuadrilletan turismoa sustatzeko (351.500 euro); enpresa ertain eta txikiei
laguntzeko (30.000 euro); enpresa txiki eta autonomoentzako laguntzak, turismo jasangarriko
ekintzetarako; irabazi-asmorik gabeko erakundeetan turismoa sustatzeko (85.000 euro); hitzarmena
Ardoaren Ibilbidearekin (95.000 euro); hitzarmena Santa Katalinako lorategi botanikoarekin (30.000
euro); udalentzako inbertsio-partida berria (50.000 euro), eta kuadrillentzakoa (55.000 euro).
Legegintzaldi honetan urtero igo da partida bakoitzaren aurrekontu-zuzkidura.

1.7.1.2 JARDUKETA: PAKETE TURISTIKOAK SORTZEA BISITARIAREN TIPOLOGIAREN ARABERA,
HELMUGA-EREMUAREN ARABERA EGIN BEHARREAN.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Zenbait ibilbide diseinatu dira. Horiek lurralde osoa hartzen dute, eta zenbait toki eta
eskualde beren artean lotzen dituzte; horrela, askotariko eskaintza dago, familia-turismoa,
gastronomikoa, naturarena, kirolarena, kulturala, ondarearena. 2017ko uztailetik «ibilbide bat
nahieran» diseinatu daiteke hemen: https://www.alavaturismo.eus/eu/
2018an Araban autokarabanetarako gida bat eta gastrogida bat jarri dira abian. Halaber, produktu
berriak prestatzen ari dira bisitari potentzialentzat; 2018ko laugarren hiruhilekoan aurkeztu dira.
2019. urtean zehar, turismoa erakartzeko produktu berriak jarri dira martxan, esaterako: ibilbideak
motoz, turismo irisgarria, kirol-turismoa...

1.7.1.3 JARDUKETA: TURISMOAREN MAHAIA SUSTATZEA ETA KOORDINATZEA.
Egoera: Amaituta
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Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2015ean abian jarri zenetik, mahaia aldizkaaldizka biltzen da eta bertan jarraitu beharreko ildoak jorratzen dira; era berean, material berriak
ebaluatzen eta diseinatzen dira. Urtean batez beste lau bilera egin ohi dira.

1.7.2 LERRO ESTRATEGIKOA: BARNEALDEKO TURISMOA SUSTATZEA.
1.7.2.1 JARDUKETA: LURRALDE OSOKO EKITALDI ETA JARDUEREN URTEKO AGENDA KOORDINATU
HANDI BAT SORTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Lurraldeko ekitaldien agenda hiru hilean
behin argitaratzea. Agenda paperean argitaratzen da, bai eta online ere turismoari buruzko
webgunean; Arabako kuadrilla eta turismo bulego guztietan banatzen da. Ezarri berri den jarduketa
bat da, eta horrekin aurrera jarraitzeko asmoa dago.

1.7.3 LERRO ESTRATEGIKOA: TURISMOAREN ETA MERKATARITZAREN ARTEKO ALIANTZA,
GORANTZ DOAN SEKTORE GISA.
1.7.3.1 JARDUKETA: DIRULAGUNTZAK TOKIKO PRODUKTU ETA SALTOKIAK ATZERRIAN SUSTATZEN
DITUZTEN PROIEKTUEI.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Landagunean denda berriak martxan jartzeko
laguntza. Merkataritza Ganberarekin egindako hitzarmen baten bidez, laguntza ematen da gazteek
NAZIOARTEKO MERKATARITZA MASTERRA egin dezaten; modu horretan, gure enpresek atzerrian
duten erlazio komertziala indartuko da. Espazio publikoak biziberritzeko laguntza-lerroa.

2015-2019 aldirako Plan Estrategikoaren jarraipena. 2019ko maiatzeko itxiera-txostena

36

ARABAKO FORU-ALDUNDIAREN 20152019KO LEGEGINTZALDIRAKO PLAN
ESTRATEGIKOAREN JARRAIPENA
1.7.4 LERRO ESTRATEGIKOA:
ENOTURISMOARI LAGUNTZEA.

EKOTURISMOARI,

TURISMO

KULTURALARI

ETA

1.7.4.1 JARDUKETA: ZUZENEKO DIRULAGUNTZAK OSTALARITZA-ENPRESEI ETA SUSTATZAILE
TURISTIKO SEKTORIALEI.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Sektoreko ETEek sustatutako ekintzak eta
ekimenak diruz laguntzen dira. Turismoa sustatzea helburuetako bat duten enpresek aurkeztutako
proiektuak finantzatzen ditu Sailak. Deialdi zehatza. Legegintzaldian zehar aurrekontu-saila igo da.

1.7.5 LERRO ESTRATEGIKOA: AZPIEGITURA TURISTIKOETAN EGITEN DIREN INBERTSIOAK
BABESTEA.
1.7.5.1 JARDUKETA: DIRULAGUNTZAK TOKIKO ERAKUNDEEI AZPIEGITURA TURISTIKOAK HOBETZEKO.

Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2018 eta 2019. urteetan, sektore turistikoan inbertsioak finantzatzeko bi deialdi
argitaratu dira, udalen lerroa (50.000 euro) eta kuadrillen lerroa (55.000 euro). Halaber, ikusmenarazoak dituzten kolektiboei informazioa erraztera zuzendutako ekimenak jarri dira abian eta, aldi
berean, mugikortasun-arazoak dituzten eta mendian bakarrik ezin ibil daitezkeen pertsonei gure
lurraldeko natura-baliabideak bisitatzeko aukera emateko ekimenak ere abiarazi dira (elkartasunmendiak).

1.7.6 LERRO ESTRATEGIKOA: TURISMOA ERAKARTZEKO EKINTZAK FINANTZATZEA.
1.7.6.1 JARDUKETA: DIRULAGUNTZAK ERAKARGARRITASUN TURISTIKOAK AKTIBATZEN DITUZTEN
PROIEKTUEI.
Egoera: Amaituta
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Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Gure potentzial turistikoa sustatzera eta
aktibatzera zuzentzen diren laguntza ildoak daude, toki erakundeentzat, irabazi-asmorik gabeko
erakundeentzat, enpresentzat, elkarteentzat, baliabideentzat... Horietan guztietan kuadrillen arteko
aukera berdintasuna bermatzen da eta, horretarako, bisitaririk gutxien dituzten eremuak balioesteko
ahaleginak egiten dira. Estrategia horrek emaitzak izan ditu, eta bisitariak gehitu egin dira orain arte
bisitaririk gutxien izan duten eremuetan; hazkunde hori Errioxakoa eta Gasteizkoa baino handiagoa
izan da.

1.8. HELBURUA: MERKATARITZA BERRAKTIBATZEA

LEHIAKORTASUNA HANDITZEKO.
1.8.1.1 JARDUKETA: MERKATARITZAREN ESPEZIALIZAZIOA, ORIENTAZIOA SUSTATZEA, TEKNOLOGIA
BERRIEZ ETA PRESTAKUNTZAZ BALIATUTA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Laguntza-lerroak autonomoen inbertsioaren eta merkatarien prestakuntzaren alde,
esaterako Google My Business-en gisako posizionamenduan, betiere prestakuntza zehatza eskainiz
merkatarien elkarteen laguntzaz. PENTSA EZAZU PLURALEAN - EROS EZAZU SINGULARREAN tokiko
merkataritza sustatzeko kanpainari dagokionez, Vitoria-Gasteizko eremuan Vitoria-Gasteizko Udala
eta Eusko Jaurlaritza batu dira eta, horrela, erakundearteko lankidetza sustatu da.
2019. urtean zehar merkataritza dinamizatzeko kanpaina bat jarri da martxan Vitoria-Gasteizko
zenbait auzotan eta merkataritzagune handienak dituzten udalerrietan.

1.8.2 LERRO ESTRATEGIKOA: BELAUNALDI-ERRELEBOA.
1.8.2.1 JARDUKETA: TUTORETZA-JARDUERAK, FAMILIAKO SALTOKIEN BELAUNALDI-ESKUALDATZEA
ERRAZTEKO.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Arabako Merkataritza Ganberarekin zegoen
hitzarmen bat garatu da; BELAUNALDIEN ERRELEBOA izenekoa, hain zuzen ere. Zerbitzua ematen
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jarraitzen da, aurreko urteetatik dator eta.

1.8.3
LERRO
ESTRATEGIKOA:
EKINTZA-PLAN
AZKARRA,
BIDERAGARRITASUN-ARRISKUAN DAUDEN EGOERETARAKO

ESTABLEZIMENDUAK

1.8.3.1 JARDUKETA: ALERTA-SISTEMA BAT SORTZEA, DIAGNOSTIKOETARAKO ETA GALERAK DITUZTEN
SALTOKIAK HONDOTIK ATERATZEKO.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2016. urtean hasi zen ,eta legegintzaldi osoan
zehar MERKATARITZAKO ARRISKU-EGOEREN ALERTA GOIZTIARRA izeneko programa bat garatzen ari
da, 40.000 eurorekin ekitaldi honetan. Zerbitzua ematen jarraitzen da, eta aurreko urteetatik dator.

1.8.4 LERRO ESTRATEGIKOA: HURBILEKO MERKATARITZA LAGUNTZEKO PLANA.
1.8.4.1 JARDUKETA: PREMIA BIZIKO LANDAGUNEETAKO SALTOKIAK MODERNIZATZEKO ETA
ESPEZIALIZATZEKO LAGUNTZAK.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Saltoki berrietan inbertitzeko eta martxan
jartzeko laguntza ematean datza. Laguntza-lerro zehatzak ezarri dira.

1.8.5 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO PRODUKTUEN MERKATARITZA SUSTATZEA
1.8.5.1
JARDUKETA:
BERTAKO
PRODUKTUEN
IKUSGARRITASUNERAKO JARDUKETAK

MARKETINEKO

ETA

MERKATARITZA-

Egoera: Amaituta
Deskribapena: Tokian tokiko merkataritza sustatzeko eta balioesteko kanpaina zehatza diseinatu eta
abiarazi da. Kanpainak zenbait fase ditu: HAUTAKETA/PRESTAKUNTZA/GOOGLE MY
BUSINESS/WEB/SINGULAR STORE/SAREAN LAN EGITEA, kanpaina 2017eko irailetik 2019ko otsailera
egin da. Halaber, lurraldeko GIDA GASTRONOMIKO bat egin da.
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1.9. HELBURUA: ARTISAUTZA SUSTATZEA
1.9.1 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO ARTISAUTZA BABESTEA
1.9.1.1 JARDUKETA: SUSTAPENERAKO ETA PRESTAKUNTZARAKO EKINTZAK
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 30.000 euro bideratzen dira artisautzajarduera sustatzeko ekintzetara, eta, hala, prestakuntza, azokak, diseinua, publizitatea, etab.
finantzatzen dira. Bestalde, urtero Artisautzako Sarien Lehiaketa egiten da, eta bertara joaten dira
eskulangileak beren pieza edo lanekin, eta artisauaren irudia sustatzen dute.

1.9.1.2 JARDUKETA: ARTISAU-SEKTOREAREN INBERTSIORAKO LAGUNTZAK
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Sailak inbertsioaren aldeko laguntza deialdi
bat argitaratzen du; sektorearen zenbait ekimen finantzatzen dira. Zuzkidura 30.000 eurokoa da.

1.9.1.3 JARDUKETA: LAGUNTZAK BEREN LAN EGITEKO MODUA IRAKASTEKO
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Herritarrei eta bisitariei «artisau-lantegiak irekitzeko» (lantegi irekiak) proiektu bat
jarri da martxan. Emaitza ona lortu da 2017an, eta 2018ra luzatu da. Ekimen hau osatu egingo da,
HISTORIA DUTEN SALTOKIAK, GREMIO- ETA FAMILIA-IBILBIDEAK azpimarratuta; horrez gain,
auzoetan merkataritza dinamizatzeko kanpaina bat egingo da.

2015-2019 aldirako Plan Estrategikoaren jarraipena. 2019ko maiatzeko itxiera-txostena

40

ARABAKO FORU-ALDUNDIAREN 20152019KO LEGEGINTZALDIRAKO PLAN
ESTRATEGIKOAREN JARRAIPENA

3. 2.ARDATZA: LOGISTIKA GARATZEA
LEHIAKORTASUNAREN ERAGILE GISA
DESKRIBAPENA:
Legegintzaldi-akordioak azpimarratu egiten du logistikaren garrantzia, ez beste sektore ekonomiko
bat gehiago delako, baizik eta lurraldearen ekonomiaren oinarria delako, gure enpresen
lehiakortasuna handitu eta ezarpen berriak erakarriko dituen elementua.
Arabak badu elementu bereizgarri bat: Europako garraiobide-ardatzen bidegurutzean dago, eta
azpiegitura logistikoak eraikita daude jada. Horrenbestez, indartu egin behar da hori.
Horregatik, bigarren ardatz hau Araba lehen mailako nodo logistikoa eta Iberiar Penintsula eta
Europako kontinentea Pirinioen alde atlantikotik elkartuko dituen lotunea bihurtuko duten
proiektuak garatzera zuzenduta dago.
Plan Estrategikoa ixtean, amaitutako 21 jarduketetatik 19k segidako traktua dute.

JARDUKETEN LABURPENA:
2019KO
MAIATZA

JARDUKETAK, GUZTIRA
HASIERA, AURREIKUSI GABE
HASIERA, AURREIKUSITA
AURREIKUSITA, BAINA HASI GABE

GAUZATZEN
BUKATUAK
GAUZATUAK, GUZTIRA

0%

21
0
21
0
0
21
21

HASIERA,
AURREIKUSI
GABE

%

2015EKO
UZTAILA

21
21
0
0
0
0
0

%0
% 100
%0
%0
% 100

0%

%

%0
%0
%0
%0
%0

AURREIKUSITA,
BAINA HASI
GABE
GAUZATZEN

HASIERA,
AURREIKUSITA
100%

100%

BUKATUAK
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2015-2019 aldirako Plan Estrategikoaren jarraipena. 2019ko maiatzeko itxiera-txostena

41

ARABAKO FORU-ALDUNDIAREN 20152019KO LEGEGINTZALDIRAKO PLAN
ESTRATEGIKOAREN JARRAIPENA

2.1. HELBURUA: VITORIA-GASTEIZ ETA ARABAKO NODO LOGISTIKOA GARATZEA, IBERIAR
PENINTSULA ETA KONTINENTEA LOTUKO DITUEN LOTUNE GISA
2.1. helburu honek bat egiten du 2030 Agendako Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 9. helburua «Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusibo eta jasangarria bultzatzea eta berrikuntza
sustatzea», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 47. helmuga.
2. 11. helburua «Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea», eta
dagokion 2030 Euskadiko Agendako 64. helmuga.

2.1.1 LERRO ESTRATEGIKOA: NODO LOGISTIKOARI BULTZADA BAT EMATEA EUSKADIKO
2020KO GARAPEN LOGISTIKORAKO ESTRATEGIAREN BAITAN.

2.1.1.1 JARDUKETA: IKUSPEGI PARTEKATU BAT SORTZEA ETA PARTAIDEEN JARDUKETAK
KOORDINATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
Merkatuen globalizazioak gure gizarteen ekoizpen- eta kontsumo-ereduak aldarazi ditu.
Konektibitatea lehiakortasunaren sinonimoa da, eta eraginkortasun logistiko maila edozein
lurralderen mundu-mailako garapenerako faktore kritikoetako bat da. Gero eta gehiago dira
merkatu globaletan lehiatzen diren enpresak, edozein tamainatakoak, eta horiek irtenbide logistiko
aurreratuak behar dituzte, prozesuak optimizatzeko eta kostuak eta epeak hobetzeko.
Hori errealitatearen egiaztapena eta behar baten eta lehiakortasunerako baldintza baten definizioa
da. Behar horri erantzuterakoan, garrantzi handiko rol bat izateko aukera ematen du Euskadi Iberiar
Penintsularen iparraldean eta Pirinioen mendebaldera kokatuta egoteak. Rol horrek mundu
globalean lehen mailan egotera garamatza, Iberiar Penintsularen eta Europako kontinentearen
arteko lotunea izatera.
Herrialdearen lehiakortasunaren aldeko apustua egiteko, Euskadiren gaitasunak
kontzentratzen dira, Lurralde Antolamenduaren Gidalerroek jasotzen dutenari jarraiki.

Araban

Helburu hori lortzeko, galdetutako adituek Vitoria-Gasteiz inguruan dispositibo intermodal handi bat egin
beharko litzatekeela diote, Euskadiko gainerako azpiegitura logistikoekin ondo baino hobeto konektatuta
egongo dena, horrela plataforma logistiko garrantzitsu bat osatzeko.
Ez gara hutsetik abiatzen. Europatik zehar garraiorako lehentasunezkoa den A1 autopistan, Gasteiz inguruan,
logistikan jarduten duten instalazioak daude; guztira, ia 9 milioi m2. Horrek funtsezko garrantzia duen
korridore logistikoa eratzen du, ez bakarrik Araba eta Euskadirentzat, baizik eta arku atlantikotik zehar egiten
den Europako erdialdearen eta hego-mendebaldearen arteko konexiorentzat. Hori lortzeko, lehentasunezkoa
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da daukagun guztia balioestea, eraginkortasunez eta behar bezala koordinatuta lan eginez, eta, besteak
beste, ekintza eta inbertsio berriak garatuz.
Apustu logistiko honetan Vitoria-Gasteizko ingurua Iberiar penintsula eta Europako kontinentea Pirinioen
alde atlantikotik elkartuko dituen lotune bihurtzeko beharrezkoak diren erakundeen arteko akordioak
bilatzen ari gara, Euskadiren lehiakortasuna handitzeko horrela.

2.1.1.2 JARDUKETA: NODO LOGISTIKOA SUSTATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
Legegintzaldi honen hasieratik ari gara nodo logistikoaren garapenean inplikatutako AFAko eta Eusko
Jaurlaritzako sailekin batera honako hauen sustapen-, bultzada- eta koordinazio-lanak egiten: VitoriaGasteizko aireportua, terminal intermodala eta Arasur, batez ere.

2.2. HELBURUA: VITORIA-GASTEIZKO AIREPORTUA GARATZEA
2.2. helburu honek bat egiten du 2030 Agendako Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 9. helburua «Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusibo eta jasangarria bultzatzea eta berrikuntza
sustatzea», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 47. helmuga.

2.2.1 LERRO ESTRATEGIKOA: GASTEIZKO AIREPORTUARI BULTZADA BAT EMATEA, EAE-KO
AIREPORTU-EREDU INTEGRATUAREN BARNEAN.
2.2.1.1 JARDUKETA: BIDAIARI-HEGALDI ERREGULARRAK EGITEN DITUZTEN OPERADOREAK BERTAN
KOKATZEN LAGUNTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
2016ko ekainean, aireportua hegaldi erregularren aire-konpainien eta touroperadoreen bidez
sustatzeko, VIA Promoción Aeropuerto de Vitoria sozietateak erabaki zuen sozietate hori osatzen
duten hiru administrazioek hartutako konpromiso-kredituak urteko 1.250.000 eurorenak izango
zirela lau urtez (2017-2020). AFAk eta Eusko Jaurlaritzak 500.000 euro jarriko dituzte, eta VitoriaGasteizko Udalak, 250.000. 2017ko maiatzean AFA eta VIAren arteko lankidetza-hitzarmena izenpetu
zen, AFAk 2017-2020ko epean egin beharreko 500.000 euroko ekarpena osatzeko.
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Akordio horretatik, VIA sozietateak Vitoria-Gasteizko aireportua sustatzeko lehiaketa publikoko
deialdi bat egin zien hegaldi erregularrak eskaintzen dituzten hegazkin-konpainiei. Azkenik, Ryanair
konpainiari esleitu zitzaion 2016ko urrian. Konpainia horren hegaldiak 2017ko martxoan hasi ziren
Tenerife hegoaldera eta Bergamora, eta urte bereko urriaren amaieran Kolonia-Bonnera eta
Sevillara, astean birritan. Gaur egun, martxan daude lau ibilbide horiek, baita beste bat ere Palmara.
Halaber, VIA sozietateak lehiaketa publiko baten deialdia egin zuen aireportua autobusen
geltokiarekin eta Vitoria-Gasteizko erdigunearekin konektatzeko.
Jarduketa honen ondorioz, Gasteizko aireportuak, guztira, 84.261 bidaiari izan zituen 2017. urtean,
eta 140.945 bidaiari 2018an; beraz, % 67,3 igo zen aurreko urtearekin alderatuta.
2019ko lehenengo lauhilekoan 48.713 bidaiari izan dira; espero da urte osoan 170.000 bidaiari
inguru izatea.

2.2.1.2 JARDUKETA: CHARTER
GARAPENEAN LAGUNTZEA.

HEGALDIAK

ESKAINTZEN

DITUZTEN

TOUROPERADOREEN

Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
Operazio horiek VIA sozietatearen lehen jarduera-lerrokoak dira, eta Gasteizko aireportuari galdua
zuen bidaiarien aktibitatea itzultzea da helburua, 2015. urtean ia galdu baitzen (11.182 bidaiari).
Horrenbestez, horri gehitzeko helburuak izango dira eskaintzari dagokionez touroperadoreak
berreskuratzea, eta, eskariari dagokionez, bidaiariak erakartzea eta Gasteizko aireportua erabiltzeko
ohitura berriro ere hartzea, eta bere abantailez gozatzea: aritzeko era bikaina; sarbide eta ontziratze
azkarra; aparkalekua, dohainik. Laburbilduz, aireportu segurua, eraginkorra, erosoa eta atsegina
berreskuratzea.
Charter operazioen bitartez aireportua sustatzeko jarduketa horiek garatzeko, espedientekontratazioak egiten ditu IVA sozietateak negoziatutako prozeduren bitartez.

2.2.1.3 JARDUKETA: HEGAZKIN-KARGAREN NODOAREN GARAPENEAN LAGUNTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
Kargaren garapenari dagokionez, AFA SCSrekin (lehen VIAS) lankidetzan dihardu sozietate horrek
egun dauden operadoreak lagundu eta beste operadore batzuk erakartzeko egiten dituen
ekimenetan. Lan horren emaitza gisa etorri da beste operadore bat aireportura: UPS. 2017ko
ekainean hasi zuen Kolonia-Gasteiz-Sevilla-Gasteiz-Kolonia hegaldia.
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Era berean, beste gertaera on bat da 2017ko irailean DHLk Europako hego-mendebalderako bere
nodoa hedatu zuela. Hala, 23 milioi euroren inbertsioak ekarri du DHLk Europa hegoaldeko mota
honetako terminalik modernoena edukitzea.
Ekimen horiek guztiak eta FEDEX-TNTk egiten dituen operatibaren mantentze-lanak kontuan hartuta,
aireko garraio espresak egiten dituzten hiru konpainia handi ditu Gasteizk aireportuak. Horrek
Euskadiren lehiakortasunerako funtsezko egitura bihurtzen du; izan ere, euskal enpresen
konektibitatea indartzen du, Europarekin 24 orduko zirkulazioa bermatzen baita eta 48 ordukoa
mundu industrializatuko edozein tokirekin.
2017an Gasteizko aireportuak 60.484 Tm-ren salgai-mugimendua lortu zuen. Aurreko urteko
emaitzekin alderatuta, % 16ko igoera egon zen, hau da, 66.045 Tm gehiago zirkulazioan dauden
salgaiak kontuan hartuta.
2018an Gasteizko aireportuak berriro ere hautsi zuen marka historikoa salgaien mugimenduari
dagokionez: 62.156 Tm-ra iritsi zen. Aurreko urteko emaitzekin alderatuta, % 3ko igoera egon zen,
hau da, 69.577 Tm gehiago zirkulazioan dauden salgaiak kontuan hartuta. 2019ko lehen lauhilekoan
kopurua 15.468 Tm-koa izan da, hau da, aurreko urteko epe bereko antzekoa.

2.2.2 LERRO ESTRATEGIKOA: VIAP - VITORIA INDUSTRIAL AIR PARK PROIEKTUA GARATZEA.
2.2.2.1 JARDUKETA: BABESA EKIMEN HAU ABIARAZI ETA AIREPORTUA INDUSTRIA/LOGISTIKALURZORUZ HORNITZEKO.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
AFAk lankidetzan dihardu Eusko Jaurlaritzarekin, SPRILURekin eta URArekin, VIAP proiektuak bere
tramitazioan aurrera jarrai dezan eta Gasteizko aireportuan eta inguruan aireportuari lotutako
jarduera ekonomikoen eremua gara dadin; gauzak horrela, azpiegitura honetatik hurbil egotea
beharrezkoa duten proiektu berriak kokatu ahalko dira.
Hegaraba azterlanaren ondorioek aireportuaren potentzialtasun industrialak berresten dituzte eta,
hortaz, aireportuari eta inguruari horiek garatzeko lurra emateko premia aipatzen da.
Era berean eta potentzialtasun horiek handitzeko asmoz, beste aireportu batzuetan dagoen bezala,
aduana-zerga gabeko eremu bat sortzeko azterlan bat egitea adostu zen, proposamena gehitu zaio
EAO-Estatuko Administrazio Orokorraren aurrekontuen negoziaketari, eta hori definitzen ari dira.
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2.2.2.2 JARDUKETA: SPRILUR-EKIN SINATUTAKO HITZARMENEAN EZARRITAKO JARDUKETAK
EGIKARITZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
AFA Eusko Jaurlaritzarekin, SPRILUR eta URArekin ari da foru-erakundearen eskumeneko
hitzarmenean jasotako jarduketak garatzeko, zehazki honako hauek: VIAPen errepide
egituratzailearekiko konexioak eta A-3302 Eztarroa-Mendotza errepidearen egokitzapena. Lehenik
eta behin, egokitzapenean ari dira lanean, batez ere, Zaia ibai gaineko zubi berria egiteko
proiektuaren tramiteak aurrera egin dezan eta behin betiko baimena lor dezan, Gasteizko
aireportutik igarotzen den eremuan uholdeen kontrako defentsarako konponbideen parte baita.

2.2.2.3 JARDUKETA: JUNDIZEN ETA SUBILLABIDEREN ARTEKO LOTURA-INDUSTRIALDEAREN
GARAPENA BABESTEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
AFA Eusko Jaurlaritzarekin eta SPRILURekin ari da lanean VIAP proiektuarekin eta Terminal
intermodalaren proiektuarekin sinergia handiak dituen proiektu honen tramiteak aurrera egin dezan.

2.2.2.4 JARDUKETA: EREMUAN EZARTZEKO JARDUERA BERRIAK ERAKARTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
Legegintzaldi honen hasieratik AFA aireportuaren eta bere industria-eremuaren potentzialtasunen
sustapena egiten ari da. Gainera, lurraldea lurralde logistiko gisa sustatzeko ekimenak babesten ari
da, besteak beste, SCSk egindakoa edo Merkataritza Ganberak VIAL- Vitoria Álava Logística
hitzarmenaren bitartez egindakoa.

2.2.3 LERRO ESTRATEGIKOA: GASTEIZKO AIREPORTUAREN ERABATEKO OPERATIBITATEA.
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2.2.3.1 JARDUKETA: SUSTAPEN MINISTERIOARI ETA AENA-RI BEHARREZKO NEURRIAK ESKATZEA
BERRIRO IREKITZEKO AIREPORTUAREN 24 ORDUKO ZERBITZUA ETA BERE OPERATIBITATE OSOA
BERMATUKO DUTEN ZERBITZUAK.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
Legegintzaldi honen hasieratik AFAk AENAri erreklamatu dio aireportuaren erabateko operatibitatea,
H24a eta eskainitako zerbitzuen kalitatea berreskuratzea, horiek esplizituki jaso baitziren forugobernuaren akordioan Vitoria-Gasteizko aireportuaren potentzialtasunen garapenean aurrera
egiteko asmoz. Era berean, AENAri jakinarazi zaio beharrezkoa izango dela terminala modernizatzeko
inbertsioak egitea bidaiari-hegaldi erregularrak berreskuratu direlako.
Alderdi horiek guztiak gobernuarekiko aurrekontu negoziazioan sartu ziren. 2018ko Estatuko
Aurrekontu Orokorrak onartuta, jarduketa hauek martxan jartzen hasi ahal izan da, eta 2019ko
apirilaren 25ean H24 ordutegia berreskuratu zen, eta terminala birmoldatzeko proiektu bat garatu
da, zeina gaur egun diseinu-fasean dagoen.
2017ko irailean, AFAk AENAri premiazko erantzuna behar zuten hainbat gaitan elkarlanean aritzeko
hainbat egitasmo proposatu zizkion, besteak beste, kafetegia martxan jartzeari buruzkoak eta
bidaiarien terminalaren irudia eguneratzeko beharri buruzkoak. Zehatzago, kafetegiaren
ustiapenaren kargu hartzea proposatu zen INDESA enplegu zentro bereziaren eskutik, bai eta
terminalaren toki desberdinetan dauden irudiak eguneratzea eta lurraldea eta aireportua sustatzeko
erakusketa iraunkor baten instalazioa bere gain hartzea ere.
2018ko maiatzean, AENAk INDESAri jakinarazi zion Gasteizko aireportuaren ostalaritza-jardueraren
errentaria izateko aukeratu zutela kafetegia ustiatzeko egindako lehiaketa publikoaren ondorioz.
2018ko abuztuan ireki zen zerbitzua, egokitzapenerako inbertsioak bukatuta. Nabarmentzekoa da
INDESA lurraldea sustatzeko jarduketak ari dela egiten, kafetegiko bi panel handiak eta lehengo barra
Vitoria-Gasteizko eta Arabako irudiekin apainduta.
Era berean, eta AENAk bidaiarien terminalean AFAri zenbait eremu lagatzeko lankidetza-hitzarmena
onartu ondoren, aireportuko terminaleko irudiak berritu dira, eta horiek lurraldea sustatzeko erabili
dira. Halaber, informazio turistikoa emateko gune bat ireki da, eta kafetegiaren eremu zaharrean
lurraldeari buruzko erakusketa bat ezarri da, eta «Araba zuretzat» goiburuarekin egindako
materialeko sustapen-eduki berriak erabili dira.

2.2.3.2 JARDUKETA: OSASUN- ETA NEKAZARITZA-MINISTERIOEI ETA AENA-RI BEHARREZKO NEURRIAK
ESKATZEA MUGA-IKUSKATZAILETZAKO LANPOSTUAREN OPERATIBITATE OSOA BERMATUKO DUTEN
ZERBITZUAK BERRIRO IREKITZEKO
Egoera: Amaituta
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Deskribapena: Legegintzaldi honen hasieratik, AFAk EAOri eskatu dio MIPa berriz zabaltzea forugobernuaren akordioan esplizituki jaso zelako. 2018ko maiatzean Europar Batasuneko Aldizkari
Ofizialean argitaratu zen Vitoria-Gasteizko aireportuko Muga Ikuskapen Postua (MIP) zabaldu dela
animalia jatorriko elikagai galkorretarako.

2.2.4 LERRO ESTRATEGIKOA: VIA - GASTEIZKO AIREPORTUA SUSTATZEKO SOZIETATEA
2.2.4.1 JARDUKETA: LANKIDETZA EUSKO JAURLARITZAREKIN ETA VITORIA-GASTEIZKO UDALAREKIN,
SOZIETATE HORREK EGITEN DITUEN SUSTAPEN-JARDUKETEN GARAPENA BABESTEKO.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
AFAk gidatzen du Gasteizko aireportua sustatzeko jardueren erakundeen arteko lankidetza, Eusko
Jaurlaritzako eta Vitoria-Gasteizko Udaleko Ekonomia Garapenerako sailekin batera. Jarduketa
horren ondorioz, 2016an Gasteizko aireportua sustatzeko lehiaketa publikoko deialdi bat egin
zitzaien bidaiarien hegaldi erregularrak eskaintzen dituzten hegazkin-konpainiei. Hala, horrelako
hegaldiak berreskuratu dira.
Era berean, lantalde bat sortu da operazio erregularrak babesteko, eta, bertan, VIAko erakunde
bazkideen arduradun turistikoek parte hartzen dute.
Lantalde horretatik sortu diren jardueren barruan, VIAk koordinatuta, nabarmendu behar da
RYANAIReko bezeroak orientatzeko asmoa duen gida praktiko eta bideo bat prestatu direla Gasteiz
eta bertako aireportua operazio-base modura eta sarrera-ate modura erabiltzeari buruz, betiere
Gasteiz, Araba eta Euskadi aurkitzeko eta ezagutzeko duen konektibotasun bikaina kontuan hartuz
(autoz, autobusez eta trenez).
2018an, erakundearteko zenbait misio egin dituzte EJk, AFAk eta VGUak. AFA izan da misio horietako
burua, eta Ganberak koordinatu ditu. Zehazki, bidaiarien lotura zuzena daukagun aireportuetara izan
dira misioak: Koloniara martxoan, eta Bergamo eta Milanera apirilean. Misio horiek Euskadiren
erakargarritasun turistikoa sustatzea zuten beren helburuen artean, operadore turistikoei
ezagutaraziz Gasteizen, Arabaren eta Euskadiren potentzialtasuna. Halaber, jarduketa espezifikoki
turistikoak egin dira Tenerifeko eta Sevillako agintariekin.
Era berean, eta AENAk bidaiarien terminalean AFAri zenbait lur-eremu lagatzeko lankidetzahitzarmena onartu ondoren, Gasteizko aireportuko bidaiarien terminalean, informazio turistikorako
gune partekatu bat ireki da.
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2.3. HELBURUA: SALGAIEN TERMINAL INTERMODAL BAT EZARTZEA JUNDIZEN
2.3. helburu honek bat egiten du 2030 Agendako Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 9. helburua «Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusibo eta jasangarria bultzatzea eta berrikuntza
sustatzea», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 47. helmuga.
2. 11. helburua «Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea», eta
dagokion 2030 Euskadiko Agendako 64. helmuga.

2.3.1 LERRO ESTRATEGIKOA: GASTEIZKO TERMINAL INTERMODALAREN ERAIKUNTZARI
BULTZADA BAT EMATEA.
2.3.1.1 JARDUKETA: LANKIDETZA EUSKO JAURLARITZAKO GARRAIO SAILAREKIN, PROIEKTU HORI
BULTZATZEKO SUSTAPEN MINISTERIOAN ETA ADIF-EN, ETA PROIEKTUA GAUZA DADIN LORTZEKO

Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
Eusko Jaurlaritzari babesa ematen ari zaio DB Internationalek proiektatutako Vitoria-Gasteizko
salgaien terminal intermodalaren garapenean. Proiektu horren egikaritzea EAOrena da.
Vitoria-Gasteizko terminal horrek helburu bikoitza du: alde batetik, enpresen lehiakortasuna
hobetzea merkatuetara duten sarbidea hobetuz, eta, bestetik, salgaien trafikoa errepidetik trenera
pasatzea. Europako kontinentearen eta Iberiar Penintsularen arteko trafiko guztiari zerbitzua
emateko diseinatuta dago (Pirinioen mendebaldetik).
Proiektu horren bokazioa da Europako hegoaldeko erreferente bihurtzea. Horretarako, puntapuntako diseinu bat izango luke eta eraginkortasun handia operazio-kosteetan. Horrela, lehiatzeko
abantailak emateaz gain, deskribatutakoa bezalako azpiegitura batean ezartzeko interesa izan
lezaketen lehen mailako operadoreak ere erakarri litzake.

2.3.1.2 JARDUKETA: AZPIEGITURA HAU SARTZEA ARABA ERDIALDEKO PLAN PARTZIALAREN
ALDAKETAN ETA DAGOZKION INGURUMEN-TRAMITEETAN.
Egoera: Amaituta
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Deskribapena: AFAK babestu egin du eskumena duten organoek Arabako Erdialdeko LPParen
aldaketa izapidetzea, bai eta terminala eraikitzea ahalbidetuko duten gainerako jarduketak ere.
2018ko urriaren 9an Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak Arabako Erdialdeko LPPa aldatzea
onartu zuen, Gasteizko Salgaien Terminal Intermodala egiteko. Eusko Jaurlaritzaren Ingurumeneko
eta Ekonomia Garapenerako Sailek sustatutako LPParen aldaketa puntual bat da, AFAk egindako
aurreko eskaeren ondoren.

2.3.1.3 JARDUKETA: AHT-AREN HEGOALDEKO SARBIDEA ERANSTEA, AUKERA EMATEN BAITU
TERMINALA «EUSKAL Y»-AREN VITORIA-GASTEIZKO SARBIDEETAN EZARTZEKO.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
Eusko Jaurlaritzari babesa ematen ari zaio AHTaren Vitoria-Gasteizerako sarbidearen garapenak DB
Internationalek proiektatutako salgaien terminal intermodala eraikitzea ahalbidetu dezan. Proiektu
horren egikaritzea AEOren gobernuaren eskumenekoa da.

2.3.2 LERRO ESTRATEGIKOA: BURGOS ETA VITORIA-GASTEIZ LOTZEN DITUEN AHT-AREN
LINEAREN EGIKARITZEA BABESTEA.
2.3.2.1 JARDUKETA: SUSTAPEN-MINISTERIOARI AIPATUTAKO LINEA ESKATZEA, TERMINALAREN
HEGOALDERAKO OPERATIBITATEA BERMATZEKO
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
AFAk bere babesa eman dio Eusko Jaurlaritzari abiadura handiko linearen Burgos-Gasteiz tartearen
erreklamazioan. Izan ere, tarte horrek «euskal Y»-a Iberiar penintsulako gainerako eremuekin
konektatuko du, eta asko murriztuko da bidaien iraupena. Tarte hori bidaiarientzako garrantzitsua
izateaz gain, terminal intermodalak bere potentzialtasun osoa garatzea ahalbidetu du salgaien
korridore bat sortuta penintsularen erdialderantz eta mendebalderantz.

2.3.3 LERRO ESTRATEGIKOA: MADRILERANTZ ETA PENINTSULAREN MENDEBALDERANTZ
DOAN SALGAIEN KORRIDORE BATEN SORRERA BABESTEA.
2.3.3.1 JARDUKETA: KORRIDORE HORI SUSTAPEN-MINISTERIOARI ERREKLAMATZEA, TERMINALAREN
HEGOALDEKO OPERATIBITATEA BERMATZEKO.
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Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
Terminal intermodalaren potentzialtasun osoa garatzeko, beharrezkoa da penintsularen
erdialderantz eta mendebalderantz doan salgaien korridore bat sortzea. Helburua Estatuan trenez
garraiatzen diren salgaien bolumena era jarraituan handitzea da, egungo % 3tik Europa erdialdeko
herrialdeetako % 15-20ra. Horretarako, ezinbestekoa da haien lehiakortasuna handitzea honako
hauen bitartez: gutxienez 750 metro luze diren trenak erabiltzea, tren horiek kostu baxuz eta
trenbideen zabalera ezberdinak kudeatzeko gai diren terminal intermodalak izatea eta ordutegiak
beteko direla bermatuko duten salgaien korridoreak eskuragarri izatea, horrela garraioaren
fidagarritasuna areagotzeko.

2.3.4 LERRO ESTRATEGIKOA: AZPIEGITURA HORI BILBOKO PORTURA HURBILTZEA.
2.3.4.1 JARDUKETA: BILBO-MIRANDA ETA VITORIA/GASTEIZ-MIRANDA LINEAK ELKARTZEARI
BULTZADA BAT EMATEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere xedeak legegintzaldia gainditzen du.
Vitoria-Gasteizko terminal intermodalaren zabalera iberiarraren eta Bilboko portuaren arteko
konexioa sustatzen ari da AFA Subilla eta Langraiz artean Bilbo-Miranda eta Gasteiz-Miranda lineen
loturaren bitartez. Horri esker, alde batetik, 30 km laburtuko litzateke, ez litzatekeelako Miranda de
Ebro inguratu beharko, eta, bestetik, «euskal Y»-ari zirkulazio mantsoa kenduko lioke, eta, horrela,
bere gaitasuna handitu.

2.4. HELBURUA: ARASUR-JUNDIZ-FORONDA ARDATZA SUSTATZEA
2.4. helburu honek bat egiten du 2030 Agendako Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 9. helburua «Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusibo eta jasangarria bultzatzea eta berrikuntza
sustatzea», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 47. helmuga.
2. 11. helburua «Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea», eta
dagokion 2030 Euskadiko Agendako 64. helmuga.
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2.4.1 LERRO ESTRATEGIKOA: ARASUR-EKO TREN-TERMINALA GARATZEA.
2.4.1.1 JARDUKETA: ARASUR-EKO TERMINALAREN ERAIKUNTZA FINANTZATZEA, ARASUR, APB ETA
EUSKO JAURLARITZAREN GARRAIO SAILAREKIN SINATUTAKO HITZARMENAREN ARABERA
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere gauzatzeak legegintzaldia gainditzen
du. 2018ko udaberrian, AFAk, Eusko Jaurlaritzak eta Bilboko Portu Agintaritzak-BPA finantzatutako
proiektua amaitu da, ARASUR-en tren-terminala eraikitzeko eta plataforma hori Bilboko Portuarekin
lotzeko; hala, trenbidea edota portuarekin konexioa behar duten enpresa logistikoentzat eta
industrialentzat eremu erakargarria bihurtu da. Horri dagokionez, azpimarratu behar da ARASURera
enpresa-proiektu garrantzitsuak iritsi direla, hala logistikoak nola teknologia handiko industrialak,
edo energiakoak; izan ere, Euskadiko eguzki-parkea instalatzen hasi dira.
Era berean, BPAk terminalaren ondoko lurzatian, eta aurrez lizitazioa eginda, baztergune bat
eraikitzeko obrak hasi ditu; horrela, kargak biltegiratu eta kudeatu ahal izango ditu.

2.4.2 LERRO ESTRATEGIKOA: CTVI-VITORIA/GASTEIZKO GARRAIO-ZENTROA SUSTATZEA.
2.4.2.1 JARDUKETA: CTVI-AREN JARDUKETAK SUSTATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere gauzatzeak legegintzaldia gainditzen
du. Legegintzaldi honen hasieratik AFAk sustapenerako jarduketen barnean sartu du CTV. Era berean,
sozietateak egindako merkataritza-jarduketak babestu ditu. Horien artean nabarmentzen dira
2015ean Kefren Capital Real Estate enpresari hamar pabiloi logistiko saltzea, eta, 2018an, MercedesBenz enpresari trenbide-sarera zuzenean sartzeko lurzati intermodal bat.
2.4.2.2 JARDUKETA: CTVI-AREN FINANTZAKETA, AGA-REN BITARTEZ.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da, eta bere gauzatzeak legegintzaldia gainditzen
du. Legegintzaldi honen hasieratik AFAk AGAren bitartez gauzatu ditu CTVren ezinbesteko finantzaorekak mantentzeko beharrezko jarduketak.
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4. 3.ARDATZA: LIDERGOA GIZARTE-ZERBITZUEN
HORNIDURAN
DESKRIBAPENA:
Gizarte-politika elkartasun instituzionalizatuaren adierazpena da, eta langabeziarekin,
gaixotasunekin, desgaitasunekin, zahartzearekin, babes gabeziarekin eta berdintasun ezarekin
lotutako arrisku- eta ahulezia-maila desberdinei erantzuna emateko ekintza publikoak jasotzen ditu.
Araba, azken hamarkadetan, gizarte-zerbitzuak emateko orduan duen lider-izaeragatik gailendu da.
Lider-izaera hori, hala ere, galduz joan da azken urteotan. Ardatz honen zeregin nagusia, beraz,
Arabako gizarte-laguntzaren izaera modernoa, aitzindaria eta lider-izaeran oinarritua berreskuratzea
da.
Plan Estrategikoa ixtean, amaitutako 40 jarduketetatik 9k segidako traktua dute.

JARDUKETEN LABURPENA:
2019KO
MAIATZA

JARDUKETAK, GUZTIRA
HASIERA, AURREIKUSI GABE
HASIERA, AURREIKUSITA
AURREIKUSITA, BAINA HASI GABE
GAUZATZEN
BUKATUAK
GAUZATUAK, GUZTIRA

50
0
50
1
9
40
49

%

2015EKO
UZTAILA

%

50
22
28
1
27
0
27

%0
% 100
%2
% 18
% 80

2%

% 44
% 56
%4
% 96
%0

18%

AURREIKUSITA,
BAINA HASI
GABE
GAUZATZEN

80%

BUKATUAK
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GAUZATZE-TXOSTENA:
3.1. HELBURUA: HIRUGARREN SEKTOREKO ELKARTEEKIN ELKARLANEAN ARITZEA
3.1. helburu honek bat egiten du 2030 Agendako Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 1. helburua «Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan», eta dagozkion 2030 Euskadiko Agendako 5. eta 6.
helmugak.
2. 3. helburua «Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea», eta dagokion
2030 Euskadiko Agendako 16. helmuga.
3. 4. helburua «Hezkuntza inklusiboa, ekitatiboa eta kalitatezkoa bermatzea, eta ikasteko aukerak sustatzea, guztientzat
eta adin guztietan», eta dagozkion 2030 Euskadiko Agendako 22. eta 23. helmugak.
4. 10. helburua «Herrialde bakoitzaren barneko eta herrialdeen arteko desberdintasunak murriztea», eta dagokion 2030
Euskadiko Agendako 56. helmuga.

3.1.1 LERRO ESTRATEGIKOA: ERABILTZAILE-ELKARTEEN LANKIDETZA-PROGRAMA.
3.1.1.1 JARDUKETA: LANKIDETZA-HITZARMENAK TOKI-ERAKUNDEEKIN, IRABAZI-ASMORIK GABEKO
ELKARTEEKIN ETA HIRUGARREN SEKTOREAREKIN LOTUTAKO ERAKUNDEEKIN.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2016. urtea: Nabarmendu behar da puntu
honetan 2016ko abenduan esparru-akordio bat sinatu zela Vitoria-Gasteizko Udalarekin, baliabideak
antolatzeko, eta hitzarmen bat sinatu da Guardiako Kuadrillarekin, genero-indarkeriarekin lotutako
arloan koordinatzeko. Gainera, hitzarmen gehienetan esku-hartze sozialeko lehen hitzarmenak
ezarritako baldintzak aplikatu dira; horrek berekin ekarri du GOFEk aurrekontu ekarpen handiagoa
egin beharra. Hitzarmen horien emaitza gisa aipatu beharra dago GOFEk Arabako AFAko (Alzheimer
eta bestelako dementziak dituzten pertsonen senideen elkartea) eta ATECEko (garuneko gaitz-kaltea
duten pertsonen senideen elkartea) lokalen obrak finantzatu dituela. 2017. urtea: Indarrean dauden
121 lankidetza-hitzarmen tramitatu dira. Ekitaldi honetan lankidetza-hitzarmenen luzapenen
tramitazioa sinplifikatu da, eta azterketa bat ari da egiten, prezioak eta plazak ezartzeko eta, hala,
zenbait zerbitzu eta prestazioren ordainketari begirako prezioa objektibo bihurtzeko eta
homogeneizatzeko. Landaguneetako oinarrizko gizarte-zerbitzuen lan-zamei buruzko azterketa egin
ondoren, udalekin adostu dira azterlan horren ondoriozko gehikuntzak; gauzak horrela, Arabako Foru
Aldundiak finantzazio handiagoa ezarriko du, guztira, finantzazio osoaren % 80. 2018ko maiatza: Lan
egin da gaixotasun mentalaren eta desgaitasunaren arloko hitzarmenak prezio/plaza bihurtzeko, eta
bakoitzerako beharrezkoak diren langile-ratioak zehaztu dira. 2019ko urtarrila: Indarrean dauden
lankidetza-hitzarmenak mantendu dira, eta Gizarte Esku-hartzearen II. Hitzarmen Kolektiboa bete
dadila errazteko behar diren gehikuntzak sartu dira, eta elkarteen beste batzuk. 2019ko maiatza:
2019ko urtarrilean lankidetza-hitzarmenak onartu dira IV. kapituluko irabazi-asmorik gabeko
elkarteekin. II. kapituluko hitzarmenak tramitatzen ari dira, ekaina baino lehen onartzeko.
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3.1.1.2 JARDUKETA: GIZARTE-ZERBITZUEN LURRALDE-KONTSEILUAREN DEIALDIA EGITEA ETA
KONTSEILU SEKTORIALAK AKTIBATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2017. urtea: 2016ko otsailean, Gizarte
Zerbitzuen Lurralde Kontseilua egin zen, eta kontseilu sektorialak aktibatzeko konpromisoa hartu
zen. Urrian eta azaroan gizarteratzearen, ezgaitasunaren, adinekoen, haurren eta gazteen kontseilu
sektorialak egin dira. Abenduan, Arabako Gizarte Zerbitzuen Lurralde Kontseilua egin da. 2018ko
maiatza: 2018ko otsailaren 22an Gizarte Zerbitzuen Lurralde Kontseiluaren bilera berria egin zen, eta
bigarren hiruhilekoan kontseilu sektorialetarako deialdiak egin ziren. Lurralde Kontseiluaren
ondorioz, apirilaren 19an bizi-eredu independentea aztertzeko lantaldearen lehendabiziko bilera egin
zen. 2018ko urria: Kontseilu sektorial hauek bildu dira: Desgaitasuna duten pertsonak (maiatzak 21),
adinekoak (maiatzak 28) eta adin txikikoak eta familia (maiatzak 30). 2019ko urtarrila: Kontseilu
sektorial hauek bildu dira: Adinekoak (abenduak 10), desgaitasuna duten pertsonak (abenduak 11),
gizarteratzea (abenduak 12) eta adin txikikoak eta familia (abenduak 13). Gizarte Zerbitzuen Lurralde
Kontseiluaren deialdia egitea aurreikusita dago 2019ko otsailerako. 2019ko maiatza: 2019ko
otsailaren 21ean beste Lurralde Kontseilu bat egin da, non azken ekitaldiko jarduketa
garrantzitsuenak eta 2019ko lan-ildoak jakinarazi diren. Halaber, adinekoen Kontseilu Sektoriala
aldatzea adostu da, kuadrilletako ordezkariak sar daitezen.

3.2. HELBURUA: MENDEKOTASUNAREN LEGEA GARATZEA:
3.2. helburu honek bat egiten du 2030 Agendako Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 3. helburua «Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea» eta dagokion
2030 Euskadiko Agendako 13. helmuga.
2. 10. helburua «Herrialde bakoitzaren barneko eta herrialdeen arteko desberdintasunak murriztea», eta dagokion 2030
Euskadiko Agendako 55. helmuga.

3.2.1 LERRO ESTRATEGIKOA: MENDEKOTASUNAREN ARRETA HOBETZEKO PLANA
3.2.1.1 JARDUKETA: DESGAITASUNAREN ETA MENDEKOTASUNAREN ORIENTAZIO- ETA BALORAZIOZENTROA INDARTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016an Orientazio eta Balorazio Zentroaren pertsonala sendotu da kategoria
profesional guztietan (sendagileak, gizarte-langileak, baloratzaileak, psikologoak…). 2018ko maiatza:
Orientazio eta Balorazio Zentroan administrari bat gehiago hasi da lanean lanaldi osoan, taxi-
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zerbitzuaren kudeaketa osoari laguntzeko, mugikortasun-zailtasunak dituzten pertsonak
lekualdatzeko bitarteko gisa, betiere hori guztia foru-eskumena dela ezarri duen dekretua betez.
Urtean zehar OBZren lan-prozesuak berrikusiko dira, kudeaketaren efizientzia hobetzeko. 2019ko
maiatza: Lan-prozesuak berrikusten ari dira tramitazio-epeak arintzeko.

3.2.1.2 JARDUKETA: AUTONOMIA PERTSONALEKO ZENTROA ERALDATU, ETA AUTONOMIA
PERTSONALEKO ETA MENDEKOTASUNAREN PREBENTZIOKO FORU-ZERBITZU BIHURTZEA.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: 2018: Urtean zehar Autonomia Pertsonalaren Zentroko arretaren gaur egungo eredua
berrikusi da.

3.2.1.3 JARDUKETA: LAGUNTZA-PRODUKTUEN ERABILERAN KUDEAKETA- ETA TREBAKUNTZAPROGRAMA SORTZEA.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: 2017: INDESA SLk laguntza teknikoak mantentzeko eta konpontzeko banku bat sortu
du, laguntza horien erabilera ahalbidetzeko. 2018ko maiatza: Batzar Nagusietako Gizarte Zerbitzuen
Batzordeak mantentze-banku berria bisitatu du. Une honetan desgaitasun-egoera onarturik duten
pertsonei zuzendutako laguntzen deialdi berrirako oinarriak prestatzen ari dira eta laguntza
teknikoen mantentze-bankuan prestatutako laguntza teknikoak eskuragarri jarriko dira. 2018ko urria:
Laguntza teknikoen onuradunek berrerabil daitezkeen laguntzak itzultzeko betebeharra ezarri da,
INDESAk kudeatutako mantentze-bankuak doikuntzak egin ondoren. 2019ko urtarrila: Desgaitasuna
duten pertsonentzako laguntzen deialdian sartu da INDESAk kudeatutako mantentze-bankuan
berrikusitako laguntza teknikoetarako, bereziki ohe artikulatuetarako, sarbidea izateko aukera.

3.2.1.4 JARDUKETA: 0-6 URTE BITARTEKOEN ARRETA-ZERBITZU GOIZTIARRA ZABALTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016. urtea: Arreta goiztiarra arautzen duen dekretu autonomiko berria onartu
ondoren, 2016ko azken hiruhilekoan 3 urtetik 6 urtera bitarteko adin txikikoei arreta ematen hasi
zen. Gainera, Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldea (AGBT) eratu da; talde hori hezkuntzako,
osasuneko eta gizarte-zerbitzuetako profesionalek osatzen dute, eta IRBSk koordinatzen du. AGBT
hamabostean behin biltzen da. 2016an 285 adin txikikori eman zitzaien arreta. 2017. urtea: Arreta
goiztiarra arautzen duen dekretu autonomikoak ezarritako arreta-maila berriak betetzeko, zerbitzua
kudeatzen duen hirugarren sektoreko APDEMA elkartearekin lankidetza-hitzarmen berria onartu da.
Hitzarmen berriak 549.553,03 euroko zenbatekoa du, eta gehikuntza ia 250.000 eurokoa izan da,
aurreko urtekoarekin alderatuz gero. Abenduan lankidetza-hitzarmenaren aldaketa bat onartu zen,
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eta kopurua 53.919,94 euro gehiago izan zen. 2018ko maiatza: AGBTren eta Arreta Goiztiarreko
Zerbitzuaren lan-prozesuak aztertuko dira, arloan esku hartzen duten hiru sistemen arteko
koordinazioa indartzeko. Gizarte Ongizatearen Foru Institutuan Arreta Goiztiarraren zerbitzuan
arreta eman zaien haurren kopuruari dagokionez, % 92ko igoera izan da 2015etik. 450 haurri eman
zaie arreta 2017an. 2019ko urtarrila: Arreta Goiztiarraren Zentroan beste sei areto ireki dira. Zentro
honetan estimulazio-, fisioterapia- eta logopedia-saioak eskaintzen zaizkie garapenean
nahasmenduak dituzten edo horiek izan ditzaketen 0 eta 6 urte bitarteko haurrei. Halaber, zerbitzu
honetarako gastua 770.899,95 eurora igo da. 2019ko maiatza: Igotzen ari den eskariari arreta
ematen ari zaio; halere, kudeaketa eraginkorragoa egiteko, lan-prozesuak berrikusten ari dira. Arreta
emateko zentro pribatuak egiaztatu ondoren, lankidetzarako bideak ari dira aztertzen.

3.3. HELBURUA: ADINEKOEN BIZI-KALITATE AUTONOMOA ETA INDEPENDENTEA
3.3. helburu honek bat egiten du 2030 Agendako Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 3. helburua «Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea» eta dagokion
2030 Euskadiko Agendako 14. helmuga.
2. 10. helburua «Herrialde bakoitzaren barneko eta herrialdeen arteko desberdintasunak murriztea», eta dagokion 2030
Euskadiko Agendako 54. helmuga.

3.3.1 LERRO ESTRATEGIKOA: 80 URTETIK GORAKOEI ARRETA UNIBERTSALA ETXEAN EMATEA.
3.3.1.1 JARDUKETA: 80 URTETIK GORAKOEI ARRETA UNIBERTSALA ETXEAN EMATEKO LAGUNTZAPROGRAMA BATEN DIAGNOSTIKOA ETA LANKETA. LANKIDETZA UDALEKIN.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017ko martxoan 80 urtetik gorakoen arretarako lehentasunei buruzko azterlan bat
aurkeztu zen. Bertako ondorioak kontuan hartuta, adineko horiek beren etxean gelditzeko duten
nahian arreta jartzen duen politika bat ezarri behar da: Laguntzaile pertsonalarentzako prestazio
ekonomikoa (LPPE), familia-ingurunean zainketa eskaintzeko prestazio ekonomikoa (FIZPE) eta
eguneko zentroetarako zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa (ZLPE) sustatuko ditugu. 2018ko
maiatza: Bestalde, 20.000 biztanletik beherako udalerriekin etxez etxeko laguntza-zerbitzuaren
berrantolaketa amaitzen ari da. Hobekuntza gisa arreta-orduak gehituko dira, astean gehienez ere 16
ordu izatetik 20 ordura pasatuko dira. 2019ko maiatza: Etxez etxeko laguntza-zerbitzu berria
eskaintzeko loteak esleitu dira, EUDELekin adostutako akordioen arabera.
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3.3.2 LERRO ESTRATEGIKOA: ZAHARTZE AKTIBORAKO ETA OSASUNGARRIRAKO PROGRAMA.
3.3.2.1 JARDUKETA: DIAGNOSTIKO BAT EGITEA ETA ZAHARTZE AKTIBORAKO PROGRAMA LANTZEA.
LANKIDETZA UDAL, KUADRILLA ETA GIZARTE-ERAGILEEKIN.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016an aktiboki parte hartu da Eusko Jaurlaritzak sustatutako Gobernantza + 65
izeneko programan. 2017. urtean: 2017ko maiatzaren 2an Zahartzaroa izeneko jardunaldian esku
hartu zen; bertan geriatria eta gerontologiaren 250 profesional inguruk parte hartu zuten, «bizitzaz
betetako zahartzaroari» buruzko gaiari helduta. 2019ko urtarrila: Eusko Jaurlaritzak 2018ko
abenduaren 19an adinekoen gobernantzaren euskal agenda (2019-2022) aurkeztu zuen, Agenda
Nagusi izenekoa. Arabako Foru Aldundiak parte hartu du agenda hori lantzen.

3.3.3 LERRO ESTRATEGIKOA: ATSEDEN
ZAINTZAILEEI LAGUNTZEKO PLANA.

HARTZEKO

KANPOKO

ZERBITZUEN

BIDEZ

3.3.3.1 JARDUKETA: DIAGNOSTIKO BAT EGITEA ETA ZAINTZAILEEI LAGUNTZEKO PLANA LANTZEA,
GENERO-DIMENTSIOA KONTUAN HARTUTA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017ko abuztuan atseden-programa berria jarri zen martxan, haurren eta gazteen
zaintzaileei zuzenduta; egitasmo horren bidez, interesatutako hirugarren sektoreko elkarteen esku
jarri zen aisialdi-programa batean parte hartzeko aukera. 2018ko maiatza: GOFEk «Zaindu
Zaintzeko» programa kudeatzen du; haren helburua da ohiko zaintzaileari prestakuntza eta laguntza
eskaintzea, bai eta elkarri laguntzeko sarea bultzatzea ere. Bestalde, 285.000 euro bideratu dira
Zerbitzuari Lotutako Prestazioetarako atseden hartzeko egoitza-plazetarako, eta asteburuko eguneko
zentroko atseden hartzeko 70 plaza mantenduko dira. Gainera, atseden hartzeko beste zerbitzu bat
jarriko da martxan desgaitasuna duten gazteen familientzat, Gazteriaren Foru Erakundearekin
lankidetzan. Horretarako, 2018ko aurrekontuetan 125.000 euroko zenbatekoa duen partida bat
esleitu da. Gainera, abuztuan desgaitasuna duten gazteentzako aisialdi-programari eutsiko zaio; hori
ere Gazteriaren Foru Erakundearekin elkarlanean bideratzen da eta 25.000 euroko zuzkidura du.
Halaber, atseden-programak finantzatuko dira; hirugarren sektoreko erakundeek garatuko dituzte
eta horietan egonaldi laburrak eskaintzen dira desgaitasuna duten pertsonei laguntzeko
etxebizitzetan eta egoitzetan. Generoaren dimentsioari dagokionez, Berdintasunaren aldeko IV.
Planean zainketen lan formalak eta informalak egiten diren baldintzei buruzko azterlan bat egingo da,
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zeregin honen prekarizazioaren eta feminizazioaren ondorioetan arreta jarriz. 2018ko urria:
Despopulazioari buruzko Sailarteko Batzordearen barnean, populazio gutxieneko udalerrietan
zaintzaileei laguntzeko indarrean dauden programetarako sarbidea errazten duten neurriak aztertzen
ari dira. 2019ko urtarrila: Zainduz programaren definizioan aurrera egiten ari dira. Programa honek
mendeko pertsonak etxean zaintzea errazteko neurriak bilduko ditu, zaintzaile informalei
prestakuntza eskainita eta lagunduta. 2019ko maiatza: ZAINDUZ programa aurkeztu da, hau da,
20.000 biztanletik beherako udalerrietako zaintzaileei laguntzeko programa. Hala, laguntzeko,
prestatzeko eta jarraipena egiteko ekintzak eskaintzen dira mendeko pertsonei beren etxean arreta
emateko, baita 15 egun atseden hartzeko ere, kostu ekonomikorik gabe. 2019ko uztailaren 1ean
jarriko da indarrean.

3.4. HELBURUA: ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA (ELZ) INDARTZEA
3.4. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 3. helburua «Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea», eta dagozkion
2030 Euskadiko Agendako 13 eta 14. helmugak.

3.4.1 LERRO ESTRATEGIKOA: ETXEKO LAGUNTZA-ZERBITZUAREN ORDUTEGIA ZABALTZEA.
3.4.1.1 JARDUKETA: ELZ ZABALTZEA URGENTZIEN ETA 2. ETA 3. MENDEKOTASUN-MAILAKO BEHINBEHINEKO PRESTAZIORAKO.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2015. urtea: ELZ zabaldu da, eta ez da balorazioaren zain egon behar, traumatismo
kraneoenzefaliko, iktus eta bestelako istripu kardiobaskularrek eragindako mendekotasunak dituzten
pertsonen kasuan. 2017. urtea: maiatzaren 17ko 36/2017 mozioa onartu ondoren (bat-bateko
arrazoi batengatik mendekotasun-egoeran geratutakoei arreta etxean emateko programari
dagokiona), aztertzen ari da bat-bateko arrazoi batengatik mendekotasun-egoeran geratutakoei
arreta etxean emateko programan sartzeko irizpideak aldatzea. 2019ko urtarrila: Etxez Etxeko
Laguntzaren Zerbitzuaren (ELZ) esleipena tramitatzen ari da Arabako Lurralde Historikoan. Horren
gehieneko aurrekontua 26,8 milioi eurokoa da 21 hilabeterako, 2019ko apirilaren 1etik 2020ko
abenduaren 31ra. Kontratazio-espedientea bederatzi lotetan bereizita dago. Horietatik lau VitoriaGasteizek eskaintzen duen zerbitzuari dagozkio, eta gainerako bostak, kuadrilletan taldekatutako
Arabako udalerriei. Espediente honetan 600.000 etxez etxeko laguntza-ordu kontratatuko dira, 2016.
urtean baino 45.000 ordu gehiago; izan ere, aurreikusten da eskaria handitu egingo dela,
mendekotasuna duten pertsonen kopurua ere handitu delako. Lizitazio berri honekin ELZren
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hitzarmen kolektibo berria bete ahal izango da, eta 20.000 biztanletik beherako udalekin eskumenak
delegatzeko adostutako arreta-orduak gehitu ahal izango dira. 2019ko maiatza: Etxez etxeko
laguntza-zerbitzu berria eskaintzeko loteak esleitu dira, EUDELekin adostutako akordioen arabera.

3.5. HELBURUA: ADINEKOEN EGOITZAK HOBETZEA
3.5. helburu honek bat egiten du 2030 Agendako Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 3. helburua «Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea», eta dagokion
2030 Euskadiko Agendako 14. helmuga.

3.5.1 LERRO ESTRATEGIKOA: EGOITZETAN GAUR EGUNGO ARRETA-BALDINTZAK HOBETZEA.

3.5.1.1 JARDUKETA: EGOITZETAKO EGUNGO BALDINTZAK AZTERTZEA ETA HOBEKUNTZAPROPOSAMENAK EGITEA, SEKTOREKO ERAGILEEKIN ELKARLANEAN.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016. urtea: puntu honetan nabarmentzen da 1. mendekotasun-maila duten
pertsonei arreta ematen hasi dela; horrek % 40ko igoera ekarri du. Gainera, arreta-maila berari eutsi
zaio, nahiz eta eskaria nabarmen igo den (bi bider gehiago). 2017. urtea: 2017an gainerako Foru
Aldundiekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera parte hartu da martxoaren 10eko 41/1998 Dekretua
berrikusten, adinekoentzako etxeetako gizarte-zerbitzuei buruzkoa. Era berean, kontaktuak izan dira
lurraldeko zenbait egoitzarekin, hala gaur egungo egoera ezagutzeko, nola gizarte-eremuan
hobekuntza-neurriak proposatzeko. Gizarte Zerbitzuetako Erregistro eta Ikuskapen Zerbitzuak
jarraitzen du arreta-zentroetan legezkotasuna beteko dela zaintzeko lanean. 2018. urtea:
adinekoentzako egoitzak hobetzeko kalitate programen bidez, zentroetako arautegietan kalitateestandarrak ezartzeko lana sustatzen segitu da, bereziki egoitza-zentroetako, eguneko zentroetako
eta etxebizitza komunitarioetako barne-arautegiak baliatuz. 2018ko urria: Foru-egoitzak arautzeko
barne-erregelamenduak amaitu dira, eta Adinekoen Zentroetako Oinarrizko Estatutuaren aleak
banatu dira. 2018ko maiatzaren 24an Oiongo egoitza jendea lotzen ez den zentro gisa egiaztatzeko
jardunaldia egin zen. Bertara joatea gonbidatu zituzten foru-egoitzetako eta sare pribatuko langileak.
2019ko urtarrila: 2018ko urrian, Samaniego Egoitza izan da Adinekoen Elkarteen Espainiako
Konfederazioaren (CEOMA) egiaztagiria jasotzen Arabako Foru Aldundiaren adinekoentzako bigarren
zentroa. Ziurtagiri horrek adierazten du erabiltzaileei arreta emateko lokarri fisikoak kentzea lortu
dela; izan ere, maiatzean Oiongo Nuestra Señora de Las Nieves foru-egoitzak lortu zuen egiaztagiri
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hori. 2019ko maiatza: SIISrekin lankidetzan, segimendu-adierazleak identifikatu dira GOFEren
adinekoen egoitzetako arretaren kalitatea neurtzeko.

3.5.2 LERRO ESTRATEGIKOA: TRATU DESEGOKIA DETEKTATZEKO TRESNAK.
3.5.2.1 JARDUKETA: EGOITZETAN TRATU DESEGOKIA DETEKTATZEKO ETA PREBENITZEKO
PROTOKOLOAK EZARTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017. urtea: Zentroko arduradunari, langileei edo erabiltzaileei edo bisitariei fisikoki
eraso egitea edo tratu txarrak ematea arau-hauste oso astun gisa arautu da Foru Gobernuaren
Kontseiluaren otsailaren 28ko 8/2017 Foru Dekretuan (lurralde historiko honetako gizarte-zerbitzuen
foru-sarean integratutako adinekoen zentroen oinarrizko estatutua onartzen duena); arautegi horrek
indarrik gabe utzi du otsailaren 20ko 19/2001 Foru Dekretuak onartutako estatutua. Gainera,
laguntza eskaini da adinekoentzako egoitza-zentroen dekretu-proiektua prestatzeko lanari begira, eta
proiektu horretan jarduketa-protokolo bat jaso da tratu txarren edo gehiegikerien egoera dagoela
susmatzen den edo atzematen den kasuetarako. 2018ko urria: Eguneko zentroetan, baita foru-sareko
adineko pertsonentzako eguneko arretarako zentroetan ere, EAEn adinekoek jasotzen dituzten tratu
txar fisiko eta ekonomikoak prebenitzeko eta detektatzeko tresna ari da aplikatzen, Eusko
Jaurlaritzak egina. Urrian, koordinazio soziosanitarioak antolatu eta GOFEko, udaletako eta osasunsareko langileentzako beste prestakuntza-saio bat egin zen, detektatze-tresnaren ezarpena zabaltzen
jarraitzeko. 2019ko urtarrila: Urrian eta azaroan zehar, Arabako lurralde historikoko gizarte- eta
osasun-eremu guztietara tresnaren erabilera zabaltzeko helburuarekin, bi orduko bost prestakuntzasaio egin dira, ikuspegi sustatzailea, prebentiboa eta gaitzailearekin. Topaketa horiek batera eta
koordinatuta egin dituzte Gizarte Politiken Sailak eta Vitoria-Gasteizko Udaleko Osasun Publikoak,
Araba ESIak (Erakunde Sanitario Integratua) eta Arabako Foru Aldundiko Gizarte Ongizatearen Foru
Erakundeak (GOFE). Gizarte- eta osasun-arloko 200 profesionalek baino gehiagok parte hartu dute
informazio-saio horietan.

3.5.2.2 JARDUKETA: TRATU TXARRAK DETEKTATZEKO TRESNA APLIKATZEA EUSKO JAURLARITZAREKIN
ELKARLANEAN.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016. urtea: Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politika Sailarekin elkarlanean
tresna bat prestatu da 65 urtetik gorakoen tratu txarren arriskua detektatzeko; tresna horrek balio
du esku hartzeko erabakiak har daitezen. Hala, tramiteak arintzea ahalbidetzen du emaitzaren
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arabera eta salbuespenen kudeaketa proposatzen du emaitzaren arabera. Tresna hau ezarri da
Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren bidez. Helburua da pertsona hauei sufrimendu-maila
handiak sorrarazten dizkieten egoera larriak nabarmen hobetzea. 2017. urtea: GOFEn adinekoen
arloetako profesionalei zuzentzen zaien prestakuntza eskainiko da, lehenik eta behin eguneko
zentroak, gizarte-arloan esku hartzeko zerbitzuak eta mendekotasunaren baloratzaileak kontuan
hartuz; aldi berean, tresna hau erabiltzen hasiko da 80 urtetik gorako menpeko emakumezkoekin
ere. 2018. urtea: tratu txarrak detektatzeko tresnaren aplikazioaren emaitzen ebaluazio eta
jarraipena egiteko beharrezko mekanismoak ezarriko dira. 2018ko maiatza: gizarte- eta osasunarloko koordinazioak parte hartuko du Eusko Jaurlaritzak tratu txarrak detektatzeko tresnaren
ezarpena hobetzeko bultzatutako koordinazio-bileretan. 2018ko maiatzera arte, tresna eguneko
zentroetako 123 erabiltzaileri pasatu zaie. 2018ko urria: 2018ko maiatza bitarte 123 pertsonari
pasatu zaie balorazio-tresna. Urrian, tresna hau nola aplikatu ikasteko, prestakuntza jaso dute
oinarrizko gizarte-zerbitzuetako gizarte-laguntzaileek. 2019ko urtarrila: Eguneko zentroetan 80
urtetik gorako emakumezkoek jasotzen dituzten tratu txarrak detektatzeko tresna aplikatzen
jarraitzen da, baita mendekotasuna baloratzean arrisku-egoerak detektatzen diren kasuetan ere.

3.5.3 LERRO ESTRATEGIKOA: EGOITZA-PLAZAK GEHITZEA.
3.5.3.1 JARDUKETA: PLAZA PSIKOGERIATRIKOAK GEHITZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016. urtea: funtsezko arau gisa plazak sortzeko eta hitzartzeko bideari heldu zaio
berriro ere, plazarik sortu edo hitzartu ez den zenbait urtetako epea igaro ondoren. 2017. urtea:
Aramaion 2-4 plaza hitzartu dira, eta Vitoria-Gasteizen 18 plazaren lizitazioa egiteko prozedurari ekin
zaio, bertan egoitza-baliabide horren eskaria handiagoa baita. 2018ko maiatza: Araiako eta
hegoaldeko adinekoentzako egoitza-zentroetan plazak hitzartzeko lizitazio-agiriak prestatzen ari dira;
izan ere, gizarte-zerbitzuen mapan zehaztu da bi eremu horietan egoitza-plazen kopuruak handitu
behar direla. Era berean, gizarte-ekimeneko kooperatiba baterako hitzarmena lantzen ari da, VitoriaGasteizko Lakua auzoan 100 plaza izango dituen egoitzagune berriaren sorrera bultzatzeko.
2018ko urria: 2018ko uztailean sinatu zen ARABARREN gizarte-intereseko kooperatibarekin
lankidetza-protokoloa, Lakua auzoko lurzati batean desgaituentzako 100 egoitza-plaza martxan
jartzeko. Plaza lagunduak izango direnez, foru-sareko plaza lagunduak libre utzi ahal izango dira eta
plaza psikogeriatriko bihurtu ahal izango dira. 2019ko maiatza: Lankidetza-hitzarmenaren onarpena
tramitatu da. Hitzarmen hori adinekoentzako eta desgaitasun fisikoa dutenentzako egoitzagune
berria martxan jartzeko lankidetza-baldintzak zehazteko izango da.
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3.5.4 LERRO ESTRATEGIKOA: EGOITZA-AZPIEGITURAK.
3.5.4.1 JARDUKETA: HOBEKUNTZARAKO ETA AZPIEGITURETARAKO PLANA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2016. urtea: puntu honetako ekintza
garrantzitsuenak hauek dira:
• Amurrioko egoitza eraberritzea eta fisioterapia-areto bat sortzea.
• San Prudentzioko AAZIko bi solairuak berritzeko obra proiektua (60 plaza gehiagoren eskaintza
ekarriko duena).
• Zadorrako egoitzan lagunduen unitate bat psikogeriatriako unitate bihurtzea.
2017. urtea: 1.- Txagorritxu: 6 gelatako leihoak pixkanaka aldatzea. Pintura. 3 areto handitzea,
modulu txikienen 3 komun gela indibidual bihurtzea. Moduluak pintatu dira, eta sukaldeko
korridorean babes-panelak jarri dira. 2.- Ajuria: Beheko solairuko bi areto handitzeko obrak. 4.Samaniego: solairu bat psikogeriatriko bihurtzeko azterlana. Gelak, jantokia eta bainugelak pintatu
dira. 5.- Agurain: kanpoko fatxada berrikustea. 7.- Espejoko etxebizitza komunitarioa: gasolio-biltegia
garbitzea, 8 gela pintatzea, fatxadako pitzadurak konpontzea eta kanpoko lurrean lauzak jartzea.
2018ko maiatza: 2018ko aurrekontuan 174.480 euroko diru-sail bat jaso da, Amurrio eta Ajuriako
egoitzetan aire girotua jartzeko eta Txagorritxuko egoitzan telekomunikazioen sistema hobetzeko.
2019ko urtarrila: Urte honetarako gida-plan bat egin da, Arkitektura Zerbitzuarekin lankidetzan. Plan
horrek Samaniegoko adinekoen egoitza erabiltzaileen profiletara behar bezala egokitzeko behar
diren obrak definituko ditu. Halaber, beste gida-plan bat egin da Etxebidea desgaitasuna duten
pertsonen egoitzarako. Bertan, egoitza-baliabidean aldi zabal batean egin beharreko eraberritzejarduketak identifikatuko dira, eta eragina izango du zenbait aurrekontu-ekitalditan. 2019ko maiatza:
Arkitektura Zerbitzuarekin identifikatu da Samaniego eta Etxebidea egoitzetako plan-gidarien
helburua.

3.6. HELBURUA: EGUNEKO ZENTROAK SUSTATZEA
3.6. helburu honek bat egiten du 2030 Agendako Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 3. helburua «Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea», eta dagokion
2030 Euskadiko Agendako 17. helmuga.

3.6.1 LERRO ESTRATEGIKOA: EGUNEKO ZENTROETAKO ORDUTEGIA EGOKITZEA.
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3.6.1.1 JARDUKETA: ORDUTEGIA EGOKITZEA BENETAKO ESKAERAREN ARABERA.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: 2018ko maiatza: Urtean zehar, EUDELekin batera landa-eremuetako eguneko arretazentroak berrantolatzeko lanari ekin zaio, eta gaur egungo premiak aztertu dira arreta-ordutegiei
dagokienez. 2018ko urria: Landa-eremuetako eguneko zentroen definizioan aurreratzen jarraitzen
da. 2019ko urtarrila: EUDELekin lankidetzan txosten juridiko bat egin da. Bertan, zehazten da hala
eskubide subjektiboa duten pertsonei arreta ematean, Zorroaren Dekretuak ezartzen duenaren
arabera, nola mendekotasun txikiagoa eta handiagoa duten pertsonei arreta ematean EALZen
definizioa nola egin behar den. 2019ko maiatza: Landa-eremuko eguneko arreta-zentroen eta
etxebizitza komunitarioen eskumen-berrantolaketari buruzko txosten juridikoa egin da.

3.6.2 LERRO ESTRATEGIKOA: EGUNEKO ZENTRO BERRIAK ARABAN.
3.6.2.1 JARDUKETA: EGUNEKO ZENTRO BERRIA ARRETA EMATEKO ZENTRO OKUPAZIONALETAN
DESGAITASUN INTELEKTUALA DUTEN PERTSONEN BEHARREI.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: 2017. urtea: Aztertzen ari da nola birdefinitu zentro okupazionalak, baliabide horien
erabiltzaileek dituzten ezaugarri eta profil berrietara egokitzeko asmoarekin. Zehatzago, zentro
okupazional bat edo gehiago birdefinitzeko asmoa dago, eguneko zentro bihurtzeko. 2018ko
maiatza: Zentro okupazionalen eredua birdefinitzeko lanari heltzen jarraituko da. 2019ko urtarrila:
Lehenengo hiruhilekoan zentro okupazionaletako erabiltzaileen profila aztertu da, baita pertsonen
arreta beren beharretara egokitzeko kudeaketan egin daitezkeen egokitzapenak ere. Aztertutako
profilak kontuan hartuta, aldatzeko eta hobetzeko proposamenak aztertu dira, arreta profiletara
egokitzeko.

3.6.2.2 JARDUKETA: DESGAITASUN FISIKO LARRIA DUTEN PERTSONENTZAKO EGUNEKO ZENTRO
BERRI BATEAN INBERTITZEA ARABAN.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: 2018ko maiatza: Aurreikusita dago desgaitasun fisiko larria duten pertsonentzako 25
egoitza-plazaren sorrera sustatzea. 2019ko urtarrila: Kontzertazio-hitzarmena sinatuko da irabaziasmorik gabeko Arabarren kooperatiba-sozietatearekin desgaitasun fisikoa duten pertsonentzako 25
egoitza-plaza martxan jartzeko, kontuan hartuta desgaitasuna duten Pertsonen Arloak ezarritako
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baldintza materialak eta pertsonalak. 2019ko maiatza: Lankidetza-hitzarmenaren onarpena
tramitatzen ari da. Hitzarmen hori adinekoentzako eta desgaitasun fisikoa dutenentzako egoitzagune
berria martxan jartzeko lankidetza-baldintzak zehazteko izango da.

3.7. HELBURUA: LURRALDE-OREKA GIZARTE-ONGIZATEAN
3.7. helburu honek bat egiten du 2030 Agendako Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 3. helburua «Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea», eta dagokion
2030 Euskadiko Agendako 16. helmuga.

3.7.1 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO GIZARTE-ZERBITZUAK ANTOLATZEA.
3.7.1.1 JARDUKETA: GIZARTE-ZERBITZUAK BERRANTOLATZEA, ZERBITZU-ZORROAREN DEKRETUAREN
ETA GIZARTE-ZERBITZUEN MAPAREN ARABERA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016. urtea: 2016ko uztailaren 18an Arabako Lurralde Historikoko Zerbitzuen Mapa
onartu da; horrela, bada, udal- eta toki-eskumeneko baliabideak berrantolatu dira, indarrean dagoen
dekretuaren arabera. 2016ko abenduan Vitoria-Gasteizko Udalarekin esparru-akordio bat izenpetu
da, udal-berrantolaketa hori ezarriz eta eskuduna ez zen administrazioak ematen ziharduen
zerbitzuak eskualdatzea erabakiz, betiere indarreko dekretuak xedatutakoaren arabera. 2017. urtea:
20.000 biztanleko udalerri guztiek (50) baimena eman dute Arabako Foru Aldundiak ordura arte
ematen ziharduen udal-eskumeneko zerbitzuak ematen jarraitzeko, gehienez ere 24 hilabeteko
epean zehar. EUDELekin batera batzorde tekniko-juridikoa sortu da, 20.000 biztanletik beherako
udalerrietan eskumenen berrantolaketa adosteko. 2018. urtea: Udalek eta Arabako Foru Aldundiak
eskumenak berrantolatzeko zereginari heldu diote ELZ kudeatzeko; gauzak horrela, nahi badute
Arabako Foru Aldundiak kudeatzea, kudeaketa lagatzeko hitzarmen baten bidez eta kudeaketa
arautegi baten bidez egitea proposatu da. 2018ko maiatza: EUDELen eta Arabako Foru Aldundiaren
arteko akordioa lortu da ELZ kudeatzeko eskumenen eskuordetzari estaldura emateko tresna juridiko
eta finantzarioen inguruan, betiere hori erabakitzen duten udalei dagokienez. Halaber, eskumena
euren kabuz kudeatu nahi duten udalentzako finantza-irizpideak zehaztu dira. Landa-eremuko
eguneko arreta-zentroen eta etxebizitza komunitarioen gaineko azterlana egiten hasi da. 2018ko
urria: EUDELekin koordinatuta, landa-eremuko eguneko arreta-zentroen eta etxebizitza
komunitarioen berrantolaketari heldu zaio. 2019ko urtarrila: Oinarrizko gizarte-zerbitzuak
finantzatzeko hitzarmenak aldatu dira, Laudion eta Amurrion zerbitzu horien finantzaketa
parekatzeko. Horrek esan nahi du 298.350 euro igoko dela finantzaketa, hau da, % 22,59. Guztira,
10,1 milioi euro bideratzen dira 20.000 biztanletik beherako udaletan udal-eskumenak finantzatzera.
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2019ko maiatza: 2019ko martxoan landa-eremuko eguneko arreta-zentroen eta etxebizitza
komunitarioen eskumen-berrantolaketari buruzko txosten juridiko bat egin da, eskumenen
berrantolaketan aurreratzen jarraitzeko.

3.7.2 LERRO ESTRATEGIKOA: EGOITZA-PLAZEN SARE BAT, EGUNEKO ZENTROAK ETA ELZ
GARATZEA ARABAKO LANDA-EREMUAN.
3.7.2.1 JARDUKETA: EGOITZA, EGUNEKO ZENTRO ETA ELZ-REN NEURRIRATZE ETA KOKATZE PLANA
LURRALDEAN.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2016. urtea: 2016an (historikoki hala izan da)
AFAk jarraitu du lurralde historikoko udal-eskumeneko baliabide guztiak % 80 inguruan finantzatzen
eta kudeatzen, Vitoria-Gasteizkoak izan ezik. Eta hori egiten jarraitu du 2017an. Hori erabaki zuen
Diputatuen Kontseiluak 2016ko abenduan. 2017. urtea: gaur egun, 20.000 biztanletik beherako
Arabako lurralde historikoko udal guztiek akordio hau berretsi dute osoko bilkuran. Aramaion 2-4
plazaren kontzertazioa esleitu da. Vitoria-Gasteizen 18 egoitza-plaza hitzartzeko esleipenari ekin zaio,
Vitoria-Gasteiz baita eskaririk gehien jasotzen duen udalerria. 2018. urtea: Aiaraldean eta
hegoaldean hitzartutako plazen lizitaziorako agiriak prestatzen ari dira; izan ere, gizarte-zerbitzuen
mapak toki horietan egoitza-planak gehitzeko premia ezartzen du. Era berean, Artziniegan landaeremuko Eguneko Arreta Zentro berria eraikitzeko 50.000 euroko aurrekontua egin da. 2018ko urria:
Aiaraaldean, eta hegoaldean, itunpeko plazak lizitatu dira, Gizarte Zerbitzuen mapak ezarritako
beharren arabera. Artziniegako EALZren proiektuan aurrera egiten jarraitu da. 2019ko urtarrila:
Lehenengo hiruhilekoan, 20.000 biztanletik beherako udalerrietan egoitza-plazen beste lizitazio bat
jarri da martxan, landa-eremuko egoitza-plazen sarea indartzen jarraitzeko. 2019ko maiatza:
Artziniegan EALZ berria sortzeko oinarrizko proiektua hasi da. Legution eta Axpurun EALZk sortzeko
proposamenak aztertzen ari dira. Halaber, 3 plazen kontzertazioa eguneratu da Alday egoitzan
(Arespalditza) eta Karitateko Alabak egoitzan (Murgia).

3.7.2.2 JARDUKETA: AIRAKO KUADRILLAKO EGUNEKO ZENTRO BERRIAN INBERTSIOAK EGITEA
DESGAITASUN INTELEKTUALA ETA LAGUNTZA PREMIA HANDIAK DITUZTEN PERTSONENTZAT.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: 2018ko maiatza: zenbait aukera ari dira aztertzen desgaitasun intelektuala eta
laguntza-premia handia duten pertsonentzako egoitza-baliabide berri bat martxan jartzeko.
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3.7.3 LERRO ESTRATEGIKOA: ETXEAN ONDO PROIEKTU PILOTUA ZABALTZEA

.

3.7.3.1 JARDUKETA: ETXEAN ONDO PROIEKTUA HAINBAT UDALERRITARA ZABALTZEA. LANKIDETZA
OINARRIZKO ZERBITZUEKIN ETA ARRETA SOZIOSANITARIOAREKIN.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017. urtea: Etxean Ondo proiektuaren diagnostikoaren prestaketa Arabako Errioxako
Kuadrillara hedatzeko aukera aztertu zen, eta Añanako Kuadrillan eredu horren garapena babestuko
da. Hala ere, gizarte- eta osasun-eremuko egiturak indartzen jarraitzearen aldeko hautua egin da,
Arabako Errioxako ESI abian jartzeko laguntza eskainiz. 2018ko maiatza: Gizarte- eta osasun-arloko
koordinazioa sendotu da gaur egungo egituren bidez. Proiektu honen ondorioak eta metodologia
aplikatu dira gizarte- eta osasun-arloko lehentasun estrategikoetan. 2018ko urria: Landa-eremuko
eremu soziosanitarioa indartzeaz gain, landa-eremuan mendekotasuna duten pertsonei arreta
emateko programa baten oinarriak lantzen ari dira. 2019ko urtarrila: Zainduz programaren bidez,
mendekotasuna duten pertsonen zaintzaileen eskura jarri dira beren zeregin informaletan laguntzeko
tresnak, pertsona horien arretaren kalitatea hobetzeko, bereziki, landa-eremuan. Etxean Ondo
programako printzipioak Arabako Mendialdearen Despopulazioa gelditzeko Proiektuan ere aplikatzen
dira. 2019ko maiatza: Zenbait udaletan, hala nola Zanbranan eta Agurainen, koordinazio
soziosanitariorako proiektu pilotuak ari dira sustatzen.

3.8. HELBURUA: GIZARTE-BAZTERKETAREN AURKAKO BORROKA
3.8. helburu honek bat egiten du 2030 Agendako Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 1. helburua «Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan», eta dagozkion 2030 Euskadiko Agendako 1, 3, 4 eta 6.
helmugak.
2. 3. helburua «Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea», eta dagokion
2030 Euskadiko Agendako 14. helmuga.
3. 4. helburua «Hezkuntza inklusiboa, ekitatiboa eta kalitatezkoa bermatzea, eta ikasteko aukerak sustatzea, guztientzat
eta adin guztietan», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 22. helmuga.
4. 10. helburua «Herrialde bakoitzaren barneko eta herrialdeen arteko desberdintasunak murriztea», eta dagokion 2030
Euskadiko Agendako 59. helmuga.

3.8.1 LERRO ESTRATEGIKOA: GIZARTE-BAZTERKETAKO EGOERAK DETEKTATZEKO TRESNAK.

3.8.1.1 JARDUKETA: PROIEKTU PILOTUA, GIZARTE-DIAGNOSTIKORAKO ETA BAZTERKETAREN
BALORAZIORAKO TRESNAK EZARTZEKO. LANKIDETZA EUSKO JAURLARITZAREKIN.
Egoera: Amaituta
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Deskribapena: 2016. urtea: 2016ko abenduan martxan jarri da bazterketa baloratzeko tresna. 2017.
urtea: gizarte-bazterkeriaren balorazioa arautzen duen arautegia tramitatu da. 2018ko maiatza:
otsailaren 13an ALHn gizarte-bazterkeriaren aitorpena erregulatzen duen 8/2018 Foru Dekretua
onartu da. Halaber, bazterkeria baloratzeko zerbitzu espezializatua eraturik dago. Gizartebazterkerian dauden pertsonei arreta emateko foru-sarearen barruan dauden pertsonen balorazioei
ekin zaie. 2019ko urtarrila: Foru-baliabideetan arreta eman zaien pertsonei balorazioak egiten
jarraitu da, eta lehentasunak zehaztu dira baliabide berriak garatzeko orduan eta daudenak Zorroko
Dekretuaren zehaztapenetara egokitzeko orduan. Era berean, Vitoria-Gasteizko Udala eta GOFE
lanean ari dira bazterketa baloratzeko kasuak koordinatzeko eta bideratzeko protokolo batean.
2019ko maiatza: Urtean zehar bazterketaren arloko baliabide jakin batzuk Zorroko Dekretuan
zehaztutako baliabideetara egokituko dira.
3.8.1.2 JARDUKETA: BAZTERKETA BALORATZEKO ETA DIAGNOSTIKATZEKO FORU-ZERBITZU BERRIA
SORTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2018ko maiatza: bazterketa baloratzeko eta diagnostikatzeko foru-zerbitzu berria
sortu da; bi gizarte-langilek, psikologo batek eta koordinatzaile batek osatzen dute.
2018ko urria:
Ekainaren 21eko 24/2018 Foru Aginduaren bidez, onartu zen Arabako lurralde historikoko gizartebazterketa eta gizarteratzea baloratzeko zerbitzuaren Aholku Batzorde Batzordea sortzea eta
arautzea. 2019ko maiatza: Balorazio Batzordeak foru-baliabideetako erabiltzaileen diagnostikoak
egiteko zereginarekin jarraitzen du, baita beste administrazio batzuen oinarrizko gizartezerbitzuetatik etortzen direnena ere.

3.8.2 LERRO ESTRATEGIKOA: GENERO-INDARKERIAKO EGOERAK ARTATZEA.
3.8.2.1 JARDUKETA: ONGIBIDERATUZ PROIEKTUA. TRATU TXARREN BIKTIMEI HARRERA ETA
LAGUNTZA INTEGRALA EMATEKO ZERBITZUA. HARRERA-ZENTROEN SAREA. LANKIDETZA VITORIAGASTEIZKO UDALAREKIN.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017. urtea: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2017ko azken hiruhilekoan
genero-indarkeriaren biktimentzat egonaldi ertain-luzeko egoitza-zentro berriaren lizitazioa egingo
da (intentsitate ertaineko arreta-maila espezializatua) eta hura diseinatzeko eta ekipatzeko lanari
ekingo zaio. Orobat, jardunbideari eta barne-erregimenari buruzko arautegia prestatu eta onartuko
da. 2018ko maiatza: Vitoria-Gasteizen genero-indarkeriaren biktimak izandako emakumeei
zuzenduta, egonaldi ertaineko egoitza-baliabide berria abian jartzeko lokal baten errentamendua
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onartu da, indarreko dekretua betez. Arabako Lautadako Kuadrillarekiko lankidetza-hitzarmena
onartu da landagunera Hegoak foru-zerbitzua hurbiltzeko, zehatzago, genero-indarkeriaren biktimak
direnentzako arreta psikosoziala. 2018ko urria: 2018ko uztailean onartu zen egonaldi ertainerako
egoitza-baliabide berri bat martxan jartzeko alokairua. Era berean, BHZrako kokapen berria bilatzea
adosten ari dira. Hegoak Foru Zerbitzuak 2017. urtean 213 emakumeri eman zien arreta familiazuzenbidearekin eta emakumeen aurkako indarkeriarekin erlazionatutako gaietan, eta 36 emakumeri
lagundu zien genero-indarkeriagatiko prozesu juridikoen segimenduan. Gainera, arreta psikosoziala
edo genero-indarkerian espezializatutako arreta psikologikoa eman zien 932 pertsonari. 2017an
GOFEk Esku-hartze psikosozioedukatiboa eta gizarte-laguntza pertsonalizatua eskaini zien 20.000
biztanletik beherako udalerrietako 73 pertsonari (aurreko ekitaldian baino 18 gehiagori, eta 2015ean
baino 38 gehiagori). Loremaitea Zerbitzuak, AGLE elkartearekin itundua, aldizka arreta ematen die
babesik gabe edo genero-indarkeriako egoeran dauden amak dituzten adin txikikoei, 2017an 59 adin
txikikori eman zien arreta. Egonaldi ertainerako egoitza-arretaren zentroa (EEEAZ) egokitzeko obrak
hasi dira, lokal egokia lortu ondoren. 2019ko urtarrila: Lehenengo hiruhilekoan egonaldi ertainerako
egoitza-arretaren zentro (EEEAZ) berria jarriko da martxan, eta kokapen berria bilatuko da
Berehalako Harretarako Zentrorako (BHZ). 2019ko maiatza: EEEAZ berriko obrak gauzatzen ari dira.
Horiek urteko bigarren hiruhilekorako amaitzea dago aurreikusita.

3.9. HELBURUA: HOBEKUNTZA-PLANA ADIN TXIKIKOEN ETA FAMILIEN ARLOAN
3.9. helburu honek bat egiten du 2030 Agendako Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 3. helburua «Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea», eta dagozkion
2030 Euskadiko Agendako 14 eta 20. helmugak.

3.9.1 LERRO ESTRATEGIKOA:
FAMILIARENTZAT

ARRETA-PROGRAMA

ADIN

TXIKIKOENTZAT

ETA

3.9.1.1 JARDUKETA: EDOZEIN KULTURA ETA JATORRITAKO ADIN TXIKIKOEI ARRETA EMATEKO
BALIABIDEAK GEHITZEA.
Egoera: Amaituta
2016. urtea: segidako traktua duen jarduketa bat da. Babesgabetasun larrian dauden nerabeentzako
eguneko zentro berria jarri da abian, legegintzaldiko bigarrena (dagoeneko hiru daude guztira).
Gainera, arloko plantilla handitu da, koordinatzaile berria eta administrazio orokorreko teknikaria
kontratatuz. 2017. urtea: 2017ko maiatzean emantzipazio-pisu berria jarri da martxan; guztira 15
adin txikikori eman ahal izan zaie bertan. 2018ko urtarrila: Ministerioari jakinarazi zaio uztailetik
aurrera izandako aparteko etorreren egoera, horiei arreta emateko neurri egokiak ezar daitezen.
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Gainera, lagunduta ez dauden adin txikiko atzerritarren gaur egungo arreta-eredua berrikusiko da,
ohiko babes-sarean integratzea ahalbidetzeko. 2018ko maiatza: lagunduta ez dauden adin txikiko
atzerritarrei zuzenean arreta emateko pertsonala sendotu da. 2018ko urria: Babesik gabe dauden
adingabeentzako eguneko zentro berri bat inauguratu da: Egunean-egunean. 12 plaza ditu. 2017an 9
adin txikikori eman zaie arreta. Horrela, eguneko zentroen sarea 5 zentrok osatzen dute. Horietatik 4
foru-aldundiarenak dira, eta bestea, Laudioko Udalak kudeatzen badu ere, Arabako Foru Aldundiak
% 80 finantzatzen du. Oviedoko Unibertsitateak babesik gabe dauden adin txikikoei buruzko azterlan
bat hasi du, hobekuntzak identifikatzeko edo arretan aldaketak egiteko. 2019ko urtarrila: Urrian 15
plaza berri jarri dira martxan laguntzailerik gabeko adin txikiko atzerritarrei aldi batean arreta
emateko, baldin eta arreta ematen zaien adin txikikoen kopurua mantentzen bada. Era berean,
GOFEn adin txikiko babesgabeei ematen zaien arretari buruzko azterlan bat egingo da, arretan
hobekuntzak identifikatzeko. 2019ko maiatza: Adin txikiko babesgabeei arreta emateko zenbait
zentrotako plantilla indartu da, arreta hobetzeko.
3.9.1.2 JARDUKETA: TUTORETZAPEKO ADIN TXIKIKOAK BISITATZEKO UNITATEA LEKUZ ALDATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017. urtea: Almudena Cid eguneko zentroa tutoretzapeko adin txikikoak bisitatzeko
unitatea izateko egokitzeko obrak gauzatzen ari dira. 2018ko urtarrila: 2018ko lehen hiruhilekoan,
bisita-unitatea zentro berrira lekualdatuko da. 2018ko maiatza: Bisitetarako unitate berria martxan
dago. 2018ko urria: 2017an zehar 104 adin txikikori eman zaie arreta.

3.9.2 LERRO ESTRATEGIKOA: FAMILIA-HARRERAREN PROGRAMA INDARTZEA.
3.9.2.1 JARDUKETA: FAMILIA-HARRERA ESPEZIALIZATUA ETA/EDO PROFESIONALIZATUA EZARTZEA
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016. urtea: 2016an zehar harrera espezializatua arautzen duen araudi autonomiko
berri bat egiten elkarlanean aritu da. Gainerako foru-aldundiekin eta Eusko Jaurlaritzarekin aztertu
eta gai hau Autonomien arteko Haurren Batzordean jorratu ondoren, erabaki da harrera
espezializatua ez garatzea, Gizarte Segurantzaren sistemak tratatzearen inguruan irizpide bateraturik
ez dagoelako; gainera, zenbait aurrekari judizialen arabera, pertsona harreragileak Administrazioaren
konturako langiletzat hartuak izan dira. 2017. urtea: 2017ko azken hiruhilekoan familia-harrerarako
prestazio ekonomikoak arautzen dituen foru-arautegia berrikusi da, 2018ko deialdiari begira, betiere
harrera espezializatua barne. 2018ko urtarrila: Harrerarako laguntzak berrikusi dira, eta haien
kudeaketa arintzeko ahaleginak egin dira. 2018ko maiatza: Familia-harrerarako laguntzak arautzen
dituen foru-dekretua aldatu da, familia-harrera bultzatzeko asmoz, eta horren tramitazioari ekingo
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zaio 2018ko bigarren seihilekoan. 2018ko urria: Tramitatzen ari da adin txikiko babesgabe bat edo
gehiago harreran hartzen dituzten pertsonentzako laguntzak arautzen dituen dekretu berria. Hobetu
egin dira desgaitasunen bat edo mendekotasuna duten adin txikikoak hartzeko laguntzak. 2017.
urtean 144 adin txikiko egon dira familia-harreran. Otsailaren 5ean ALHAOn argitaratu zen familiaharrerari eta familia-harreraren ondorengo segimenduari laguntzeko aparteko dirulaguntzen urteko
deialdia, 130.000 euroko aurrekontuarekin. 2019ko urtarrila: Lehenengo hiruhilekoan
harreragileentzat laguntzak eguneratzen eta hobetzen dituen dekretuaren tramitazioa amaitu da.
2019ko maiatza: Aurreikusita dago araudi berria legegintzaldia amaitu baino lehen onartzea.
Informazio- eta prestakuntza-kanpainak egiten jarraitu da, familia harreragileen kopurua handitzeko.

3.10. HELBURUA: GOFE-KO LANGILEEN LAN-BALDINTZAK HOBETZEA

3.10.1 LERRO ESTRATEGIKOA: GOFE-REN ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA.
3.10.1.1 JARDUKETA: GOFE-REN GAUR EGUNGO LANPOSTUEN ZERRENDAREN AZTERLANA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017. urtea: IKEIri gaur egungo lanpostu-zerrenda aztertzeko azterlan bat prestatzeko
adjudikazioa emateaz gain, GOFE barneko egitura eta lan-prozesuak aztertzeko lana ere esleitu zaio,
betiere kudeaketaren efizientzia eta efikazia hobetzeko egitura egokia zein izango litzatekeen ezarri
nahian. Irailean txosten bat prestatzeari ekingo zaio. 2018ko iraila: 2018ko urtarrilean GOFEko
egiturari eta lan-prozesuei buruzko azterlanaren txostena bukatu da. 2018ko maiatza: lanpostuen
zerrendan hiru urtetik gorako iraupena duten eta egiturazkotzat jotzen diren programa-kontratuak
sartuko dira. 2019ko urtarrila: Aurrekontuen Foru Arauaren Proiektuaren 24. artikuluaren arabera,
2019ko lanpostu-zerrendan 18 plaza sortzea aurreikusita zegoen. Horiek 2018an sartu ziren 24 plazei
gehituz gero, guztira, 42 plaza kontsolidatu gehiago daude.

3.10.1.2 JARDUKETA: DEITU BEHARREKO PLAZEN DEFINIZIOA (2007KO DEIALDITIK BURUTU GABEAK)
NEGOZIAZIOAK ETA INFORMAZIOA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016. urtea: 2016ko uztailean GOFEk GOFEren Langileen Batzordearekin adostu zuen
2017an eta 2018an EPEak egitea. EPEan kategoria hauek daude: 36 administrari, egoitzako sukaldeko
16 laguntzaile, 7 mediku (geriatria, familia-medikuntza edo barne-medikuntza), administrazio
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orokorreko 5 goi-teknikari, 5 pedagogo, 4 fisioterapeuta, informatikako 3 teknikari laguntzaile,
informatikako 2 goi-teknikari, lan-mediku bat eta pertsonaleko teknikari ertain bat. 2017. urtea:
guztira, 187 plaza izatea proposatzen da: 28 erizainenak eta gainerakoak, 157, erizain
laguntzaileenak. 2018ko maiatza: 2016ko EPEko probak amaitu dira. 2018ko bigarren hiruhilekoan
2017ko erizainentzako eta erizain laguntzaileentzako EPEaren oinarri orokorrak eta espezifikoak
argitaratuko dira. 2018ko urria: Erizainentzako eta erizain laguntzaileentzako 2017ko EPEn izena
emateko epea amaitu da. Guztira, izena eman dutenen kopurua: 3.362 pertsona, 2.571 erizain
laguntzaileen 159 plazetarako, eta 791 erizaintzako lehiaketako 28 plazetarako. Negoziazio-fasean
dago GOFEren 2018ko EPE berrian sartu beharreko lanpostuen kopurua. 2019ko urtarrila: 2018ko
abenduaren 28ko Foru Gobernuaren Kontseiluaren akordioaren bidez, legegintzaldi honetan
deitutako hirugarren Enplegu Publikoaren Eskaintza onartu da. 2018ko deialdi berriak 77 lanpostu
aterako ditu lehiaketara, orain arte heldu ez zaien kategorietan. 77 lanpostuetatik 30
desgaitasunaren monitorerako izango dira, 29 gizarte-lanerako eta 17 psikologiarako. Erizain
laguntzailearen lanpostu bat gehiago egongo da, desgaitasun intelektuala duten pertsonentzat
erreserbatuta. 2019ko maiatza: Hilabeteko epean 2016ko EPEko plaza batzuetako esleipendunak
lanean hasiko dira, eta gainerakoak 2019ko lehenengo seihilekoa amaitu baino lehen hasiko dira.

3.10.1.3 JARDUKETA: 2007TIK BURUTU GABE DAGOEN GOFE-REN ENPLEGU PUBLIKOAREN
ESKAINTZAREN DEIALDIA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017. urtea: Maiatzaren 9ko 82/2017 Foru Aginduaren bidez onartu dira GOFEren
zerbitzupeko karrerako funtzionario gisa jarduteko hautaketa-prozesuak arautu behar dituzten
oinarri orokorrak. Ekainaren 1eko foru-aginduen bidez onartu dira GOFEren zerbitzupeko karrerako
funtzionario gisa jarduteko hautaketa-prozesuak arautu behar dituzten oinarri zehatzak eta gaitegiak.
Irailean GOFEko 28 kategoria profesionalentzako lan-poltsa subsidiarioak sortu ziren. 2018. urtea:
urtarrilean 2016ko EPEko proba hauek egingo dira. GOFEk datorren urtean beste EPE bat egingo du,
azken urteotako plaza-kopururik handienarekin. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen 2017ko
enplegu publikoaren eskaintzak 187 plaza izango ditu: 28 erizain eta 159 erizain laguntzaile. 267 plaza
eskainiko dira 2016ko eta 2017ko EPEen artean;hala, % 60 inguru jaitsiko da foru-erakundeko
bitartekoen kopurua. 2018ko maiatza: 2016ko EPEko probak amaitu dira. 2018ko bigarren
hiruhilekoan 2017ko erizainentzako eta erizain laguntzaileentzako EPEaren oinarri orokorrak eta
espezifikoak argitaratuko dira. 2018ko urria: 2018ko uztailaren 31n amaitu da erizainentzako eta
erizain laguntzaileentzako 2017ko EPEan izena emateko epea. Guztira, izena eman dutenen kopurua:
3.362 pertsona, 2.571 erizain laguntzaileen 159 plazetarako, eta 791 erizaintzako lehiaketako 28
plazetarako. Lehenengo probak azaroan egitea aurreikusia dago. 2019ko urtarrila: 2018ko
abenduaren 28ko Foru Gobernuaren Kontseiluaren akordioaren bidez, legegintzaldi honetan
deitutako hirugarren Enplegu Publikoaren Eskaintza onartu da. 2018ko deialdi berriak 77 lanpostu
aterako ditu lehiaketara, orain arte heldu ez zaien kategorietan. 77 lanpostuetatik 30
desgaitasunaren monitorerako izango dira, 29 gizarte-lanerako eta 17 psikologiarako. Erizain
laguntzailearen lanpostu bat gehiago egongo da, desgaitasun intelektuala duten pertsonentzat
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erreserbatuta. 2019ko maiatza: Erizainen eta erizain laguntzaileen EPEaren bigarren proba
otsailaren 23an egin zen, eta hirugarren proba apirilaren 16an egitea aurreikusia dago.

3.10.2 LERRO ESTRATEGIKOA: GAUR EGUNGO LANGILEEN BALDINTZAK HOBETZEA.
3.10.2.1 JARDUKETA: GOFE-KO LAN-BALDINTZAK ARAUTZEKO AKORDIO BERRI BAT NEGOZIATZEA.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: 2017. urtea: Negoziazio-mahaian akordio hauek lortu dira: Ekainak 29, lanaldi
murrizketei eta igande eta jaiegunetan ordutegia konpentsatzeko akordia; uztailak 26, adin txikikoen
eta familiaren arloko guardiei buruzko akordioa; irailak 7, GOFEko mugikortasunari buruzko akordioa;
irailak 29, sukaldeko laguntzaileak lekualdatzeko lehiaketaren deialdirako akordioa; irailak 29, KIMU
lanbide-zentroko arduradun bat izendatzeko lanpostu-zerrenda aldatzeko akordioa. 2018ko maiatza:
Lekualdaketen lehiaketa bat deitu da, 201 lanposturi eragiten diena; horietariko gehienak adinekoen
egoitzetako eta eguneko zentroetako erizain laguntzaileak dira. Deialdi honen xede nagusia da
GOFEko profesionalen borondatezko mugikortasuna erraztea, eta kategoria horietan azken sei
urteotan egindako lehen lehiaketa da. 2018ko urria: Gizarte Ongizatearen Foru Erakundearen
zerbitzuko langileen lan-baldintzak eguneratzeko eta berritzeko testuaren zirriborroa lantzen ari dira.

3.10.2.2 JARDUKETA: ALDI BATEKO ZERBITZUAK EMATEKO ARAUDIA.
Egoera: Hasi gabe

3.10.2.3 JARDUKETA: GOFE-REN EUSKARA-PLANA BULTZATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2017. urtea: 2017ko azken hiruhilekoan abian
jarri da Euskara Batzorde berria. Batzorde horrek GOFEren Euskara Plana sustatzeko neurriak aztertu
ditu. 2018ko maiatza: Euskara Batzorderako deialdia egin da, eta 2018rako dirulaguntzak onartu dira.

3.10.2.4 JARDUKETA: GOFE-N ABSENTISMOA MURRIZTEKO AZTERLANA ETA EKINTZAK.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: 2018ko maiatza: MUTUALIAk antolatutako jardunaldi tekniko batera bertaratu da;
bertan SOLUTIA GHS partaidea izan da. Horren ondoren, apirilaren 19an Sotulia GHSko
zuzendariarekin bilera bat izan da; pertsona hori absentismo-arloko aditua da eta harekin batera
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GOFEko absentismo-egoera aztertu da. 2018ko urria: Absentismoa kontrolatzeko planaren
proposamena lantze-prozesuan dago. Gardentasun-atariaren bidez zabalduko da, datuak kausaren
arabera sailkatuta. 2019ko otsailaren 3an Mutualiak egindako Absentzien Kudeaketaren Gidaren
aurkezpenera bertaratu ziren.

3.11. HELBURUA:
HORNITZEAN

JASANGARRITASUNA

ETA

KALITATEA,

GIZARTE-ZERBITZUAK

3.11. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 1. helburua «Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan», eta dagozkion 2030 Euskadiko Agendako 1, 2 eta 5.
helmugak.
2. 3. helburua «Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea», eta dagokion
2030 Euskadiko Agendako 16. helmuga.

3.11.1 LERRO ESTRATEGIKOA: INGURUMEN-JASANGARRITASUNA.
3.11.1.1 JARDUKETA: GOFE-REN ZENTROEK SORTUTAKO HONDAKINAK KUDEATZEKO PLAN BAT
EGITEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2017. urtea: Arabako Foru Aldundiaren II.
Jasangarritasun Planaren barruan, GOFEko zentroek sortutako hondakinak kudeatzeko plana
berrikusiko da. 2018. urtea: Ingurumen Sailarekin lehenengo kontaktuak izan ondoren, GOFEk
sortutako hondakinak kudeatzeko gaur egungo egoera ezagutzeko azterlan bat egin da. 2018ko
maiatza: Ingurumen Sailarekin koordinatuta, lurraldeko foru-sareko egoitzetan konpostajea
bultzatzeko aukera aztertu da. 2018ko urria: Ingurumen Sailarekin koordinatuta, aurrera egin da
Oiongo eta Samaniegoko adinekoentzako foru-egoitzetan konpostaje-sistema bat ezartzen. 2019ko
urtarrila: Oiongo eta Samaniegoko egoitzetan konpostaje-sistema pixkanaka martxan jartzen hasi da,
Arabako Errioxako Kuadrillarekin eta Ingurumen Sailarekin koordinatuta. Era berean, aurrera egin da
hondakinen gaikako bilketaren protokolo bat lantzen, Ingurumen Sailarekin, Kultura, Euskara eta
Kiroletako Sailarekin eta Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzarekin koordinatuta. 2019ko maiatza:
Ingurumen Sailak sustatutako Hondakinen gaikako bilketaren protokoloaren lanketan adinekoen
GOFEren 5 egoitza ari dira parte hartzen.

3.11.1.2 JARDUKETA: INGURUMEN-KLAUSULAK SARTZEA GOFE-REN KONTRATAZIOAN.
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Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017. urtea: klausula mota hauek gizarte-zerbitzuen prestazioa xede duten
kontratuetan sartzea zailagoa izan arren, egokitutako garraio-zerbitzuaren lizitazioan adjudikazioirizpide gisa ezarri da efizientzia energetikoari eta ingurumenari lotutako jarduketa-plana izatea,
betiere instalazioen efizientzia energetikoa lortzera zuzendutakoa. Halaber, ingurumenari buruzko
plana eskatu zen; haren barnean ezinbestean jaso beharko ziren hondakin fisiko eta kimikoak
tratatzeko neurriak eta ingurumena babesteko bestelako neurriak.
3.11.1.3 JARDUKETA: GIZARTE-ONGIZATEAREN SAILARI ATXIKITAKO FORU-ERAIKINEN ENERGIAEFIZIENTZIAREN PLANA
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: Gizarte Ongizatearen Foru Erakundearen zerbitzuak San Prudentzio kaleko 30.
zenbakian dagoen eraikin bakarrean bateratzen ari dira. Horrela, eraikinaren energia-efizientzia
hobetu ahal izango da.
Ildo horretan, INDESAren bulegoak bateratzeko lan egiten ari da, baita Erregistroaren eta
Ikuskapenaren Zerbitzuaren kokapen berria bilatzen ere.

3.11.2 LERRO ESTRATEGIKOA: JASANGARRITASUN EKONOMIKOA.

3.11.2.1 JARDUKETA: GIZARTE-KLAUSULAK SARTZEA GOFE-REN KONTRATAZIOAN.
Egoera: Amaituta
2016. urtea: Deitzen diren lizitazioetan gizarte-klausulak sar daitezke zenbait zentzutan, esaterako
kontratuaren xedean, adjudikazio irizpideetan eta gauzapenaren baldintza berezietan. Gauzatzebaldintza berezi gisa, tramitatutako lizitazio guztietan emakumezko eta gizonezkoen berdintasunaren
aldeko giza klausulak jasotzen dira (prestazioa ematean, enpresa adjudikazioduna beharturik egongo
da lan-merkatuan emakumezko eta gizonezkoen aukera-berdintasuna sustatzera zuzendutako
neurriak aplikatzera, bai eta kontratuari atxikitako langileen bizitza pertsonala, familiarra eta lanekoa
bateratzeko neurriak aplikatzera ere, martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak, emakumezko eta
gizonezkoen benetako berdintasunari buruzkoak, ezarritakoarekin bat etorriz); era berean,
desgaitasunari buruzko klausulak ere jasotzen dira (50 langile edo gehiago dituen enpresa
adjudikaziodunak ezinbestean aurkeztu beharko du ezgaitasuna duten pertsonen lanpostuak
erreserbatzeko ehuneko 33ko edo handik gorako kuotari buruzko egiaztapena, edo modu osagarrian
edo subsidiarioan egiaztatu beharko du arazoaren 29ko 1/2013 Legegintzazko Errege Dekretuaren
arabera har daitezkeen neurriak betetzen direla, dekretu horren bidez onartzen baita desgaitasuna
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duten pertsonen eskubideei eta gizarteratzeari buruzko lege orokorraren testu bategina). Zerbitzukontratuetan apirilaren 7ko 3/2016 Legeak ezarritakoak ere jasoko dira (lege horrek zenbait gizarteklausula ezartzen ditu kontratazio publikoan).
2017. urtea: esleipen-irizpide gisa, gizarte-klausulak txertatu dira, Vitoria-Gasteizko 18 egoitza-plazak
hitzartzeko lizitazioan txertatutakoak bezalakoak. Enplegua sustatzea: kontratua gauzatzeko, lanmerkatuan
sartzeko
zailtasunak
dituzten
pertsonak
kontratatzeko
konpromisoa,
kontziliaziorako/erantzunkidetasuna sustatzeko neurri zehatzak aplikatzeko konpromisoa kontratua
gauzatuko duen plantillari eta erabiltzaileei arreta emateko jardueretan boluntarioek parte hartzea,
betiere kontratua gauzatzearekin zuzeneko lotura duten eginkizunak egiten ez badituzte eta ez
badituzte lanpostuak ordezten.
2018ko maiatza: atal honetan jasotako gizarte-klausulen erabilera mantentzen da, betiere Sektore
Publikoko Kontratuei buruzko Lege berrira egokituta.

3.11.2.2 JARDUKETA: MATERIALEN ETA ZERBITZUEN EROSKETA ZENTRALIZATUA HANDITZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2015. urtea: 2015eko azaroaren 27an, hornitzaileak homologatzeko kontratazioespedientea onartu zen ekipamendu orokorrari begira eta betiere lote hauetan espezializatua:
• 1. lotea– Ekipamendu kliniko eta geriatrikoa
• 2. lotea– Etxeko altzariak
• 3. lotea– Laguntza teknikoak edo laguntza-gailuak
• 4. lotea– Bulegoko altzariak
• 5. lotea– Aulkiak
• 6. lotea– Biltegiko altzariak
• 7. lotea– Sukaldeko elektrotresnak eta altzariak
• 8. lotea– Sukalde industrialeko elektrotresnak eta altzariak
• 9. lotea– Ehunak

3.11.2.3 JARDUKETA: KATALOGO BAKARRA EGITEA ONDASUNAK ETA ZERBITZUAK EROSTEKO.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2015. urtea: 2015eko azaroaren 27an, hornitzaileak homologatzeko kontratazioespedientea onartu zen, ekipamendu orokorrari eta espezializatuari zegokienez.

3.11.3 LERRO ESTRATEGIKOA: KALITATEA ETA BERRIKUNTZA GIZARTE-ZERBITZUETAN.
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3.11.3.1 JARDUKETA: GIZARTE-ZERBITZUEN KALITATEARI BURUZKO WEB ATARIA EGITEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017. urtea: 2017ko urtarrilaren 12an GOFEren gizarte-zerbitzuen kalitatearen eta
jardunbide egokien ataria aurkeztu zen. Ataria irekia izango da herritar guztientzat, eta haren xedea
da ikusgarritasuna ematea GOFEko profesionalek sustatzen dituzten kalitate-ekimenei, eta ataria
zentroetako arreta hobetzeko laguntza praktiko gisa balia dadin. Atariak gomendioak jasotzen ditu,
adinekoen, desgaituen, adin txikikoen, eritasun mentala duten pertsonen eta baztertuen arretarako
jardunbide egokiak. 2017an materiala osatuz eta txertatuz joan da. 2018ko maiatza: web atariaren
kalitateari eusteko beharrezko hobekuntzei heldu zaie. 2018ko urria: Web ataria eguneratu egiten da
aldian-aldian. Halaber, euskarara itzuli dira bilaketak egiteko eta ekimenen eta tresna teknikoen
fitxen elementu deskribatzaileak. 2019ko maiatza: SIISekin lankidetzan, kalitatearen webgunea
mantendu eta eguneratu da.

3.11.3.2 JARDUKETA: GIZARTE-BERRIKUNTZAKO JARDUNBIDE EGOKIAK DETEKTATZEA, GIZARTEZERBITZUEN BEHATOKIAREN BITARTEZ
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016. urtea: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzak jardunbide egokiei buruzko ekimen hau
bultzatu du Gizarte Ongizateko Foru Erakundearen arlo guztietan 2015 eta 2016an zehar, betiere
zentzu horretan aurrera eramandako ekintzak guztiei jakinarazteko eta guztien artean partekatzeko,
eta egindako zereginaren onarpen eta aplikazio gisa. 2017. urtea: GOFEko Administrazio Kontseiluak
erabaki du jardunbide egoki gisa aintzatestea Desgaitasunaren Atalean eta Adin Txikikoak eta Familia
Artatzeko Atalean proposatutako bi jarduketa (gorreri prelokutiboa duen pertsona baten arreta
koordinatua eta babesgabetasun-arrisku larrian dauden adin txikikoentzako hezkuntza-jarduketak
eguneko zentroetan). 2018ko maiatza: Jardunbide Egokien II. Deialdiaren barruan, jardunbide
egokiak aurkezteko epea amaitu da apirilaren 27an. 2018ko urria: Urrian Jardunbide Egokien II.
Deialdia ebatzi da. Bertan bi proposamen aurkeztu dira (bata Gizarte Esku Hartzearen arlokoa eta
bestea Adinekoen arlokoa), eta azaroan jardunaldi tekniko bat egingo da GOFEko teknikarien artean
zabaltzeko. 2019ko urtarrila: Azaroaren 12an Jardunbide Egokien II. Jardunaldia egin zen. Bertan,
2018. urtean hautatutako hiru jardunbide egoki aurkeztu ziren: Prebenfamilia; musikoterapia
egoitzetan, adinekoen arreta hobetzeko, eta Samaniegoko eta Oiongo foru-egoitzak lokarririk gabeko
zentroak direla egiaztatzea. Lehenengo hiruhilekoan GOFEren Jardunbide Egokien III. Deialdia egingo
da. 2019ko maiatza: Martxan jarri da Jardunbide Egokien III. Deialdia, eta, aurten, ez soilik GOFErena,
INDESA ere bildu baita deialdira.

3.11.3.3 JARDUKETA: SAREKO PLATAFORMA KOLABORATIBOA GIZARTE-AGENTEEKIN, JARDUNBIDE
EGOKIAK TRUKATZEKO.
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Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017. urtea: 2016ko ekitaldiko bi jardunbide egokiak GOFEko profesionalei aurkeztu
zaizkie, bai eta interesdunei ere, hedabideen bitartez. 2018ko maiatza: Jardunbide Egokien II.
Deialdiaren barruan, jardunbide egokiak aurkezteko epea amaitu da apirilaren 27an. 2018ko urria:
2018ko maiatzaren 24an Oiongo adinekoen foru-egoitza lokarririk gabeko zentroa dela egiaztatzeko
jardunaldia egin zen, GOFEren Adinekoen Arloak antolatuta. Urriaren 5ean Arabako Etika Batzordeak
Etika eta Gizarte Zerbitzuen VIII. Jardunaldia egin zuen, pertsonen autonomiaren ikuspuntuan
oinarrituta; bat egin zuen Gizarte Zerbitzuen Etika Batzordeen II. Topaketarekin. Topaketa horren
bidez, gogoetak eta jardunbide egokiak trukatu dira pertsonen arretako etikari dagokionez. 2019ko
urtarrila: Urriaren 5ean Vitoria-Gasteizen Gizarte Zerbitzuen Etikaren Batzordeen II. Topaketa egin
zen. Bertan, etika pertsonen autonomian oinarrituta landu zen. Azaroaren 12an GOFEren Jardunbide
Egokien II. Jardunaldia egin zen. 2019ko maiatza: Martxan jarri da Jardunbide Egokien III. Deialdia,
eta, aurten, ez soilik GOFErena, INDESA ere bildu baita deialdira.

3.12. HELBURUA: ARABAN ZERBITZU SOZIOSANITARIOAK BULTZATZEA:
3.11. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 1. helburua «Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 1. helmuga.
2. 3. helburua «Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea», eta dagozkion
2030 Euskadiko Agendako 12, 17 eta 21. helmugak.

3.12.1 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO PLAN OPERATIBO SOZIOSANITARIOA.
3.12.1.1 JARDUKETA: ARABAKO ZERBITZU SOZIOSANITARIOEN ZORROA EGITEA
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017. urtea: segidako traktua duen jarduketa bat da. Eusko Jaurlaritzarekin
lankidetzan jarduten da lurralde koordinatzaile soziosanitarioaren bidez Euskal Autonomia
Erkidegoko Zerbitzu Soziosanitarioen Zorroa prestatzeko lanean; horren barruan, Arabako
baliabideak sartuko dira. 2017-2020 Ildo Estrategiko Soziosanitarioen barnean lehentasunezko xede
gisa sartu da, baliabide soziosanitarioen zorro bat adostu, egin eta onartzea. 2018ko maiatza:
lurralde-koordinazio soziosanitarioan koordinazio autonomikorako bileretan parte hartzen jarraitzen
da zerbitzu soziosanitarioen zorroaren definizioan aurrera egiten jarraitzeko, betiere indarreko
lehentasun estrategiko soziosanitarioek jasotzen duten bezala. 2018ko urria: 2018ko uztailaren 5ean
aurkeztu zen EAEko Kontseilu Soziosanitarioan Arabako Lurralde Historikoko Plan Operatibo
Soziosanitario berria (2018-2020). Arabako Lurralde Kontseilu Soziosanitarioak hurrengo bilkuran
onartzeko zain dago. Lantaldeak koordinatzeko batzorde berria definitu da Arabako helburu-taldeen
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arabera. Taldean parte hartzen ari da Arreta Soziosanitarioaren Dekretua eta baliabide
soziosanitarioen katalogoa idazteko. 2019ko urtarrila: Maila guztietan koordinazio soziosanitarioaren
egitura berriak arautuko dituen dekretua lantzen ari dira. Ondoren, maila autonomikoan helduko
zaio Euskadiko Zerbitzu Soziosanitarioen Zorroaren lanketari. 2019ko maiatza: EAEko Kontseilu
Soziosanitarioaren esparruan Gobernantza Ereduaren arauketa definitu da, onartzeko zain dago.

3.12.1.2 JARDUKETA: e-OSABIDE APLIKAZIO INFORMATIKOA ADINEKOEN EGOITZETAN ETA
ETXEBIDEA-N EZARTZEA
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016. urtea: OSABIDE GOFEk kudeatutako egoitzetan ezartzea sustatu da. 2017. urtea:
2017-2020 aldiko Lerro Estrategiko Soziosanitarioetan sartu da lehentasunezko xede gisa Historia
Soziosanitarioa sustatzea, eta ekintza horien barnean sartu da egoitzetan e-Osabide ezartzez
amaitzea. 2018ko maiatza: adineko egoitza guztiek eta foru-sareak eta Etxebidek ezarririk dute eOSABIDE aplikazio informatikoa, eta lanean jarraitzen da lurraldeko egoitza pribatuetan ere ezarri
ahal izateko.

3.12.1.3 JARDUKETA: PARTE-HARTZEA HISTORIA SOZIOSANITARIOA DEFINITZEN ETA MARTXAN
JARTZEKO ORDUAN
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2017. urtea: 2017-2020 aldiko Lerro
Estrategiko Soziosanitarioetan sartu da lehentasunezko xede gisa Historia Soziosanitarioa sustatzea.
Arabako Foru Aldundiak Eusko Jaurlaritzarekin jardun du lankidetzan, planifikazio agiri hori
prestatzeko. 2018. urtea: Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan jardun da Gizarte Ongizateko Foru
Erakundearen informazio-sistemen azterketan. 2018ko maiatza: lurralde-koordinazio soziosanitarioa
parte hartzen ari da Eusko Jaurlaritza garatzen ari den historia soziosanitarioaren edukiaren
definizioan. Maiatzaren 10ean beste lan-saio bat izan da Bilbon, orain arte egindakoa baliozkotzeko;
bilera horretan GOFEko zenbait zuzendariordeek hartu dute parte. 2018ko urria: Historia
Soziosanitarioa definitzeko talde teknikoak Historia Soziosanitarioaren datuen gutxienekoa adostu
du. Aurrera egiten jarraitzeko, komenigarritzat jotzen da Bulego Sustatzaile bat sortzea hiru
lurraldeetako sistemak aztertzeko. 2019ko maiatza: Historia Soziosanitarioa egiteko talde teknikoak
adostu du lehentasunezkoa dela tresna komun hau definitzen jarraitzea. Horretarako, lehenik, beren
artean operatu behar duten plataforma informatikoak aztertuko dira, behar diren datuan trukatzeko.
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3.13. HELBURUA: DESGAITASUNEN BAT DUTEN PERTSONENTZAKO ENPLEGUA
3.11. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 1. helburua «Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan» eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 6. helmuga. 2.
8. helburua «Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, osoko enplegu produktiboa eta lan
duina sustatzea», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 45. helmuga.

3.13.1 LERRO ESTRATEGIKOA:
INDESA
BERRANTOLATZEA ETA SENDOTZEA.

2010

SL

FORU-SOZIETATE

PUBLIKOA

3.13.1.1 JARDUKETA: INDESA-REN ANTOLAMENDU-EGITURA SENDOTZEA ETA EGOKITZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016: INDESAk bere defizita murriztea lortu du, eta fakturazioan eta ezgaitasuna
duten pertsonen kontratazioan hobetu da.
2017. urtea: Indesaren kudeaketa-taldea berregituratzea lehenengo aldiz zuzendari kudeatzaile bat
kontratatuta INDESA 2010 SLn jarduteko esklusiboki. Horrek ekarri du arlo guztiak eta langileak
gehiago kontrolatzea eta zeharkako kudeaketa eta efektiboa egitea. Hori dela eta, koordinazioa
hobetu da. 2017ko urria: 2016-2019ko hitzarmen kolektiboa sinatu zuten aho batez sindikatu guztiek.
2017ko azaroa: Irudi korporatibo berria sortu zen, 25 urte eguneratu gabe pasatu ondoren. 2017ko
abendua: INDESA 2010 SLren lehenengo webgunea aurkeztu zen: https://indesa2010.eus/eu/.
2018. urtea: Emaitza finantzarioak asko hobetu dira 2015a 1,8 milioi euroren galerekin itxi zen;
2016a, 1,3 milioi eurorenekin, eta 2017an askoz txikiagoak izan ziren galerak (guztira 355.679
euroren galerak). 2018an 27.000 euro inguruko superabitarekin amaitu da ekitaldia, lehenengo aldiz
39 urtean. Indesa proiektua errentagarria da epe laburrean eta errealitate bat erabat saneatu da,
zeren, gaur egun, Indesa enpresa saneatu, bideragarri eta finantzarioki jasangarria da. Hobekuntza
ekonomikoko emaitza hauek historikoak dira, baldin eta kontuan hartzen bada sekula ez direla
hainbeste langile izan enplegu-zentro berezi honetan. 2018ko urria: INDESAk bere antolamendusisteman behar duen figura bat sartu du. Horrela, Giza Baliabideen eta Orientazioaren zuzendari bat
sartu da. Hori dela eta, zuzendaritza-taldea osatu da, 2017an Indesarentzat aurkeztutako Ekintza
Planarekin bat. Gainera, erakusten du zuzendarien artean berdintasunaren alde egin dela, zeren,
emakume hori kontratatuta, zuzendaritza-talde hori era paritarioan osatu da; izan ere, ordura arte bi
gizonek gidatzen zituzten Eragiketen Saila eta Sail Juridiko-Administratiboa eta emakume batek Sail
Finantzarioa. Horrela, bada, horri beste emakume bat gehitu zaio, Giza Baliabideen eta
Orientazioaren Saileko zuzendaria lanean hasita. Era berean, ibilgailu guztietan, 30etik gora, eta bere
bost eraikinetan emakumeen aurkako indarkeria baztertzeko puntu morearen errotulazioa ikus
daiteke. Ekintza horren helburua da gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna era aktiboan
lortzea. Bestalde, Vitoria-Gasteizko Udalak INDESAren 39 partaidetza eskuratu ditu. Hori dela eta,
sozietatean akzio gehien dutenen artean bigarren bihurtu da. Halaber, Eusko Jaurlaritzak INDESA
sozietatearen 20 partaidetza eskuratu ditu. Izan ere, bi kasuetan, Indesaren Administrazio
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Kontseiluak 2017ko irailaren 25ean egin zuen bileran baimena zion Arabako Foru Aldundiari bi
erakundeen partaidetzak besterentzeko. Horiek, gainera, bertako organo erabaki-hartzaileetan parte
hartzeko interesa adierazi dute.

3.13.1.2 JARDUKETA: INDESA-REN JARDUERA DIBERTSIFIKATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017. urtea: Azaroan Indesaren eskaintzari beste bultzada bat eman zaio, identitate
korporatiboaren irudi berriaren bidez, eta lehenengoz bere webgune propioa argitaratuta. Gainera,
Indesa proiektuaren bost arloei zerbitzuen arlo berria erantsiko zaie. Hauek dira orain arteko arloak:
lorezaintza-baratzezaintza, sukaldea, garbiketa, ikuztegia eta lantegia. Horrek guztiak, zalantzarik
gabe, lagundu egingo du jarduerak aurrera eramaten. Horrela, epe laburrean –aurten– desgaitasuna
duten pertsona gehiago kontratatu ahal izango dira. 2017ko iraila: kalitatezko tokiko eta 0 km-ko
lehengaiak erabiltzearen aldeko apustua. Batzar Nagusietan kalitatezko tokiko produktuak eta
ekologikoak erabiltzearen inguruan adostutakoarekin bat, Indesak hitzarmen bat sinatu du Gatz
Harana Fundazioarekin. Horrela, Añanako tona bat inguru gatz erabil daiteke eguneroko menuetan.

3.13.1.3 JARDUKETA: DESGAITASUNA DUTEN PERTSONEK ENPLEGURAKO SARBIDEA IZATEKO
EKINTZA POSITIBOAK
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2017. urtea: Indesa oraintxe bertan hazten ari
da eta lan-aukerak ematen zaizkie desgaitasuna duten ia zortziehun pertsonari. Berriki hitzarmen
kolektiboa izenpetu da; era berean, lan-aukerak hazi dira eta lan-arlo berria sortu da. Horiek guztiak
sintoma positiboak dira eta agerian jartzen dute izandako hobekuntza, bai eta desgaitasunen bat
duten pertsonek kalitatezko enplegua lortzen jarraitzeko etorkizun hurbila ere. 2017ko urria:
Indesaren lehenengo berdintasun-plana martxan jartzea. 2018. urtea: gaur egun lanean segitzen da
Berdintasunerako Jarraipen Batzordearekin. Gainera, Indesako langileen urteko prestakuntza-plana
ezarri da. INDESAn lan egiten duten pertsonak: 2015: 755, 2016: 771, 2017: 801. 2019ko maiatza:
lehenengo aldiz Indesan kalitatearen ziurtagiri ofizial bat lortu da, zehazki, ISO 9001: Lortu deritzon
arlo industrialeko lantegia hobetzeko prozesuetan. Azkenik, Lortu lantegian, zeina Betoñuko
industrialdean dagoen, eraberritze-lanak egin dira.
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5. 4.ARDATZA: FORU-ADMINISTRAZIO ETA -OGASUN
AURRERATUAK
DESKRIBAPENA:
Ardatz honek zerbitzu publikoen kalitate-maila berreskuratzea du xede, Araba berriz ere liderra izan
dadin zerbitzuok emateko orduan.
Era berean, baliabide ekonomikoak eraginkortasunez, zuhurtziaz eta zorroztasunez eskuratzeko eta
kudeatzeko gai den ogasun bat sortu nahi da, zerbitzu publikoak berreskuratzeko, ekonomia
berraktibatzeko eta lurralde oreka lortzeko lehentasunak betetze aldera.
Hasiera batean, 43 jarduketa planifikatu dira, baina beste 9 gehitu dira eta, guztira, 52 jarduketa
dauzka oraingo plangintzak.
Plan Estrategikoa ixtean, amaitutako 49 jarduketetatik 18k segidako traktua dute.

JARDUKETEN LABURPENA:
2019KO
MAIATZA
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GAUZATUAK, GUZTIRA

52
0
52
0
3
49
52

0%
HASIERA,
AURREIKUSI
GABE

%

%0
% 100
%0
%4
% 96

2015EKO
UZTAILA

43
34
9
3
6
0
6

0% 6%

%

% 79
% 21
% 33
% 67
%0

AURREIKUSITA,
BAINA HASI GABE
GAUZATZEN

HASIERA,
AURREIKUSITA
100%

94%

BUKATUAK
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GAUZATZE-TXOSTENA:
4.1. HELBURUA: ZERGA-ARAUDI BERRIA GARATZEA

4.1.1 LERRO ESTRATEGIKOA: ETXEBIZITZAREN
BANANDUARENTZAT.

ZERGA-TRATAMENDUA

EZKONTIDE

4.1.1.1 JARDUKETA: ARAUGINTZA GARAPENA, PFEZ-AREN FORU-ARAUA ALDATZEKO ETXEBIZITZARI
ETA GAINBALIOARI DAGOKIENEZ. ARAUDI HARMONIZATUA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2015ean 15/2015 Foru Araua onartu zen; haren bidez, PFEZko gainbalioaren
salbuespena deklaratu zen hipotekaren exekuzioaren kasuan zergadunek ohiko etxebizitza ordainean
eman behar dutenean.
2017an bi ZPAD onartu dira: lehenengoa lur-klausulei buruzkoa da eta haren xedea izan da PFEZaren
zerga oinarrian ez ezartzea ukitutako pertsonek banku-erakundeekin lortutako akordioen ondorioz
edo epai judizialen edo laudo arbitralen ondorioz berreskuratutako zenbatekoak. Zenbateko horien
barruan berandutza interesak eta kalteordainak ere sartzen dira. Era berean, aurreko urteetan ohiko
etxebizitzan egindako inbertsioagatik izandako kenkariaren doikuntza arautzen da.
Bigarren ZPAD interes berezikoa da, eta hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergari buruzkoa da:
xedatzen da ez dela zerga likidatuko minusbaliotasuna edo galera badago eskuratze- eta eskualdatzebalioaren artean.

4.1.2 LERRO ESTRATEGIKOA: LAN-BIZITZAREN OSTEKO EGOERA JAKIN BATZUEN ZERGATRATAMENDUA.

4.1.2.1 JARDUKETA: ARAUGINTZA GARAPENA, PFEZ-AREN FORU-ARAUA ALDATZEKO LAN-BIZITZAREN
OSTEKO EGOEREI DAGOKIENEZ. ARAUDI HARMONIZATUA.
Egoera: Amaituta
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Deskribapena: 15/2015 FAren 24. eta 25. xedapen gehigarriek hartzekodunen konkurtsoan zeuden
kooperatibetako bazkideentzako hautazko araubidea ezarri zuten, bai eta mendeko eta
lehentasunezko finantza-partaidetzek ukitutako errentak zenbatzeko sistema berezia ere.

4.1.3 LERRO ESTRATEGIKOA: JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGAREN FORU-ARAUA
ALDATZEA.
4.1.3.1 JARDUKETA: ARAUEN ETA ERREGELAMENDUEN GARAPENA JEZ-EN FORU-ARAUA ALDATZEKO.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016an JEZ aldatzea onartu zen, 3 urteko epean eta arian-arian zerga horrengatiko
tributazioan miloi 1 eta 2 milioi euroren arteko fakturazioa zuten enpresaburuak eta profesionalak
sartzeko. Abenduaren 23ko 18/2016 FA.

4.1.4 LERRO ESTRATEGIKOA: TRIBUTU-ARAUDIA BERRIKUSTEA.
4.1.4.1 JARDUKETA: ESTATU-MAILAKO ALDAKETAK FORU-ARAUETARA EGOKITZEA, EKONOMIAITUNAREN ARABERA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2016an uztailaren 19ko 3/2016 PFAD onartu
zen Europako arautegia egokitzeko, betiere nazioartean informazio finantzarioaren trukeak
arautzeko asmoz eta talde multinazionalek nahitaez eman beharreko informazioa handitzeko.
Abenduaren 23ko 19/2016 FAk ELGEren ondorioak jaso zituen lotutako erakundeen eta eragiketen
informazioari eta dokumentazioari buruzko 13 BEPS ekintzaren gainean. 2018an, Estatuak arlo
honetan egin dituen aldaketak egokitu dira, alde batera utzi gabe 2019an EBk eskatutako
egokitzapen berriak egitea.

4.1.4.2 JARDUKETA: FRAKZIONAMENDUEN ETA ATZERAPENEN ARAUDIA EGUNERATZEA.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: 2017ko irailean proiektu arauemailea idazten hasi ginen. 2018an idatzita zegoen
behin-behineko araudia.
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4.1.4.3 JARDUKETA: PFEZ-ARI ETA SOZIETATEEI BURUZ 2014AN INDARREAN JARRI ZEN ARAUDIA
BERRIKUSTEA, 2016KO KANPAINA AMAITU ONDOREN.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017ko apirilaren 25ean Batzar Nagusietako Ogasun Batzordean izan ginen guk hala
eskatuta, Ogasun Zuzendaritzako teknikariek 2013an PFEZn, sozietateen zergan, ondareeskualdaketetan eta oinordetzetan eta dohaintzetan izandako erreformari buruz egindako azterlana
zehatz-mehatz azal zezaten.
Agerraldiaren laburpena da zergen erreformak diru-bilketa handitu duela eta 2013an proposatutako
helburuak bete dituela.
• PFEZaren erreformari dagokionez, diru-bilketa eta zergaren progresibotasuna handitu dira eta
kenkari aplikagarriak murriztu dira.
• Sozietateen gaineko zergari dagokionez, azterlanak ondorioztatzen du diru-bilketa handitu
duten etekin enpresarialen gehikuntzaren efektua isolatuta, zerga berriak aurrekontuaren
bilketa-gaitasuna errepikatu duela, baldin eta kontuan hartzen bada 2014-2015eko epealdian
aurreko ekitaldietako oinarri negatiboen eta kenkari aplikagarrien aprobetxamendu handiagoa
dagoela, 2012-2013ko epeko aldi baterako murrizketak askatzearen ondorioz nahiz ordura arte
kreditu fiskalak erabiltzeko zerga oinarririk sortu ez zuten operadoreen kontabilitate emaitza
positiboen ondorioz. Arautegiaren aldaketak eragindako beste efektu garrantzitsua da kuotan
aplikatu beharreko kenkariak murriztu dituela; horrek kuota handiagoak ekarriko ditu
etorkizuneko ekitaldietan.
Agente ekonomikoek zama publikoei eusteko ahaleginak egin dituzte eta, gure ustez, enpesei
dagokienez, ez zaio kalterik egin gure enpresa-sarearen lehiakortasunari.
Politika fiskalaren arloko zerga-neurriek ahalbidetu behar dute gizarte-politiken helburuak epe
laburrean eta ertainean betetzeko behar adinako diru-bilketa lortzea eta diru-bilketa iraunkor eta
nahikoa bermatu behar dute epe luzean; hori dela eta, hartutako neurriek kontuan hartu eta saihestu
behar dituzte sare ekonomikoaren lehiakortasunaren galera, bai eta pertsona fisiko eta juridikoen
edo haien ondare edo inbertsioen deslokalizazioa ere, eta, bestetik, erabakiek eta neurriek
ekintzailetza eta garapen ekonomikoa sustatu behar dituzte.
Azkenik, iragarri zen hiru foru-aldundiak elkarrekin lanean ari direla gaur egun indarrean dagoen
foru-arautegia egokitzeko eta hobetzeko zerga-neurri berriak aurkezteko. Neurri horiek modu
harmonizatuan aurkeztuko dira Batzar Nagusietan, zerga-neurrien foru-arau proiektu baten bidez.
Batzar Nagusietan egin beharreko aurkezpen hori udako hilabeteen ondoren egingo da (irailean),
2018ko ekitaldian indarrean sar daitezen.
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4.1.4.4 JARDUKETA: TRIBUTUEN FORU-ARAU OROKORRA EGOKITZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Nabarmentzekoa da Euskal Zuzenbide Zibilaren Lege berria zerga-arautegira
egokitzeko foru-arauaren proiektua prestatu zela, Arabako Batzar Nagusietan tramitatzeko.

4.2. HELBURUA: TRIBUTU-BETEBEHARRAK BETETZEKO ERRAZTASUNAK JARTZEA

4.2.1 LERRO ESTRATEGIKOA: ZERGAK ORDAINTZEKO TRAMITEAK SINPLIFIKATZEA.
4.2.1.1 JARDUKETA: AITORPENAK TELEMATIKOKI JASO ETA BIDALTZEN DIRELA SUSTATZEA ETA
HORIEN KALITATEA HOBETZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017an 2016ko PFEZaren aitorpenak prestatzeko, herritarrei arreta emateko hiru
postu gehiago jarri ziren; beraz, herritarrei arreta egiteko lokala handitu da. Halaber, sakelako
telefonoetarako sarbide berezia garatu zen, zergaduna webgunean errazago sar zedin eta errazago
egiazta zezan ea aitorpenaren zirriborroa bidali zitzaion, eta onar zezan, ados egonez gero.
2018an, gainera, doako bi telefono jarri dira Rentafácil-en aitorpenak onartzeko eta aldatzeko, eta
hitzordua hartzeko aitorpena Ogasunaren bulegoetan egiteko. Era berean, mugikorretik edo
tabletatik onartutako Rentafácil aitorpena inprima daiteke.
2017an zergadunei orotara aitorpenen 112.590 zirriborro igorri zitzaizkien, horietatik % 65,29k
itzultzeko emaitza izan dute (aurreko kanpainan % 67,82 izan ziren itzultzeko), % 28,94 ordaintzekoak
izan dira (% 27,95 aurreko kanpainan) eta % 5,77k emaitza nulua izan dute. % 86 onartu ziren, orain
arteko ehunekorik handiena.
2018an 115.018 errenta-aitorpen bidali dira eta, guztira, PFEZaren 179.000 aitorpen espero ditugu;
emaitza hauxe izan da: 119 milioi itzultzeko eta 84 milioi ordaintzeko.
2018an OE eta EJDEren aitorpenak telematikoki bidaltzeko proiektuaren probak egin ziren, 2019.
urtearen hasieran ezarri baitzen.
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4.2.1.2 JARDUKETA: ITZULKETA-EPEAK MANTENTZEA EDO MURRIZTEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: gaur egun bi hilabete murriztu ditugu BEZaren itzulketak. 2017ko abenduan,
itzulketetarako batez besteko epea 31,5 egunekoa da.

4.2.1.4 JARDUKETA: KOMUNIKAZIO-KANALAK
PROFESIONALEKIN (BESTEAK BESTE, NOTARIOEKIN).

HOBETZEA

ENPRESEKIN

ETA

ELKARGO

Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2018an zehar ANCERTekin lanean jardun zen (Notarioen Elkargoko Sozietate
Informatikoa), ondare-eskualdaketen gaineko zerga (OEZ) telematikoki aurkezteko eta notarioindizeak jasotzeko. 2018an lehenengo probak benetako datuekin egin ziren, eta 2019aren hasieran,
notariotza guztietan ezarri zen.
Ekonomialarien Elkargoarekin hitzarmen bat sinatu da, besteak beste kolektibo honekiko
komunikazioa hobetzeko asmoz.

4.2.1.5 JARDUKETA: ARABAKO UDALETAKO KATASTRO-BALIOEN TXOSTENAK LEGEZKO EPEEN
BARRUAN ONARTZEA.
Egoera: Gauzatzen zeren egutegiak legegintzaldia gainditzen du.
Deskribapena: Vitoria-Gasteizko balioztapen-txostena onartu zen Foru Gobernuaren Kontseiluaren
2016-03-22ko erabaki baten bidez, eta gainerako txostenak lantzen ari dira epeare barruan onartu
ahal izateko. Udaletako landa- eta hiri-lurzorua mugatzeko lanean aurrera egin da; hori aldez aurreko
urratsa da katastroaren balioztapena berrikusten hasteko. Planifikaturik dugu txosten guztiak
berrikustea arautegiak ezarritako epeen barruan.
2018an zortzi txosten onartu dira, eta aurreikusitako egutegia betetzen ari da.

4.3. HELBURUA: ZERGA-IRUZURRAREN AURKAKO BORROKA AREAGOTZEA

4.3.1 LERRO ESTRATEGIKOA:
EGUNERATZEA ETA BERRIKUSTEA.

ZERGA-IRUZURRAREN

AURKAKO

BORROKA-PLANA
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4.3.1.1 JARDUKETA: IRUZURRAREN AURKAKO BORROKAREN BATZORDE INSTITUZIONALAREN
AKORDIOAK BETETZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016ko ekitaldian zerga-iruzuraren aurka egiteko neurrien Foru Arau bat onartu zen.
Arau horrek asko aldatu zituen AZOFU, PFEZ eta sozietateen zerga. Beste neurri batzuen artean, 4-5
urtetik 30 urtera bitarteko oinarri, kuota edo kenkari konpentsatuak, aplikatuak edo burutu gabeak
Administrazioak egiaztatzeko prozedura hasteko epea zabaldu zen; halaber, ikuskapen-prozeduraren
epe orokorra 12 hilabetetik 18 hilabetera luzatu zen, zerga-iruzurraren kasuan Administrazioak
aukera dauka likidatzeko eta zorraren dirua biltzeko, nahiz eta amaitu gabe egon prozesu penala, eta
zehapen berriak ezarri dira arau-hausteengatik eta beste batzuk igo dira. Horien artean nabarmendu
behar da fakturazioa kontrolatzeko euskarriak diren programa eta fitxategi informatikoak
ezabatzeagatik edo manipulatzeagatik ezartzen den zehapena, zeren diruzko isun bat jartzen da,
aurreko ekitaldian arau-hausleak izandako negozio-zifraren ehuneko 20rekiko proportzionala, 30.000
euroko gutxienekoarekin.
2018an batzordeak ekitaldi honi begira hartutako erabakiak egokitu eta bete dira.

4.3.1.2 JARDUKETA: URTEKO IKUSKAPEN-PLANAK KOORDINATZEA ETA ARGITARATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Legegintzaldian Araban zerga-iruzuraren kontra borrokatzeko lau plan onartu dira
Arabak parte hartzen duen Batzordeak onartutako plan bateratuekin koordinatuta. Plan horietan
foru-aldundiek modu koordinatuan ezarritako irizpide orokorrak eta jardunak zehazten dira; nolanahi
ere, planetan informazioa eskuratzeko ekintzak, prebentzio-ekintzak eta erregularizazio- eta
kobrantza-ekintzak jasoko dira.
Bigarrenik, aipatzekoa da informazioa trukatzeko hitzarmenak sinatu direla, zerga-ondorioetarako.
2015eko uztailaren 28an Euskal Autonomia Erkidegoarekiko eta haren sozietate publikoekiko
lankidetza-hitzarmenaren berrespena onartu zen eta 2016ko otsailaren 26an hitzarmen bat izenpetu
zen Nafarroako Gobernuarekin zerga-arloko informazioa trukatzeko.
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4.3.2 LERRO ESTRATEGIKOA: ZERGA-IKUSKAPENERAKO GIZA BALIABIDEAK GEHITZEA.

4.3.2.1 JARDUKETA: ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA, IRUZURRA PREBENITZEKO ETA AURKA
EGITEKO ARLOETAN. 5 PLAZA GEHIAGO.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Nabarmentzekoa da Ikuskapen Zerbitzuan plazak gehitu direla eta baliabide
informatikoetan inbertsioak egin direla, iruzur fiskalaren kontra borrokatzeko. 2016ko aurrekontua
betearazteko foru-arauan onartu zen Ikuskapen Zerbitzuan 5 plaza gehiago ezartzea eta 2017koan
teknikari informatikoen bi plaza gehiago eta ikuskatzaile laguntzailearen plaza bat gehiago. Teknikari
informatikoen postuak Arabako Kalkulu Guneko pertsonalarekin estali dira, EPE berriaren deialdia
izan arte. 2018ko martxoan lanean hasi ziren oposizioa gainditu zuten ikuskatzaile laguntzaileak.
2018. urtearen amaieran iragarri zen 2019an beste EPE baten deialdia egingo zela, hala ikuskaritzako
laguntzaileen nola ikuskatzaileen plaza hutsetarako.

4.3.3 LERRO ESTRATEGIKOA: TRESNA INFORMATIKOAK EGOKITZEA ETA ESKURATZEA.
4.3.3.1 JARDUKETA: INBERTSIOAK, FORU-OGASUNA MODERNIZATZEKO PLANEAN AURREIKUSITA
DAUDEN BITARTEKO FISIKOAK ESKURATZEKO.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: zerga-iruzurra borrokatzeko programako inbertsio informatikoei dagokienez,
2018rako aurrekontua 2,2 milioi eurokoa izan zen; 2019koa, berriz, 2,7 milioikoa da. 2018an zehar
zergadunak hautatzeko tresna berri bat kontratatzeko ezaugarri teknikoak definitzen lan egin zen.
2019an hori kontratatzeko lehiaketa argitaratu da.

4.3.3.2 JARDUKETA: INFORMAZIOA JASOTZEKO ETA KUDEATZEKO GAUR EGUNGO SISTEMAK
BERRIKUSTEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017an ESI proiektuaren 1. fasea amaitu zen. 2018an ESIren 2. fasearen garatzen lan
egin da.
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4.3.4 LERRO ESTRATEGIKOA: GIZARTEA KONTZIENTZIATZEA ZERGA-IRUZURRAREN AURKA.

4.3.4.1 JARDUKETA: GIZARTEA SENTSIBILIZATZEKO KANPAINAK.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2017-07-7an Eusko Jaurlaritzaren eta hiru
foru-aldundien arteko hitzarmena izenpetu da hezkuntza-programa bat garatzeko eta, hala,
ikastetxeetan ekonomiari eta fiskalitateari buruzko unitate didaktiko bat ezartzeko. Araban helburu
gisa ezarri zen 2017-2018ko ikasturterako 15 ikastetxetan ezartzea. 2018-2019ko ikasturtean 18
ikastetxe ziren helburua eta, egiazki, atxikitako 20 ikastetxetan ezarri zen; beraz, betetze-maila
% 111koa izan da.

4.3.4.2 JARDUKETA: FORU-OGASUNAREKIN MILIOI BAT EUROTIK GORAKO ZORRA DUTENAK
IDENTIFIKATZEKO ARAUA ONARTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2015ean 22/2015 Foru Araua onartu zen; foru-arau horren bidez baimena eman zen
Foru Ogasunarekin milioi bat eurotik gorako zorra duten zordunen izenak argitara emateko.
Zordunen zerrenden bi argitalpen izan dira. 2016-12-31ko egoerari zegokiona, 2017-06-30ean
argitaratu zen.
2018-06-30ean argitaratu zen 2017-12-31n zorretan zeudenen zerrenda.

4.4. HELBURUA: EKARPENEN LEGE BERRIA

4.4.1 LERRO ESTRATEGIKOA: EKARPENEN LEGE BERRIA GARATZEA.
4.4.1.1 EKARPENEN LEGE BERRI BAT IDATZI ETA ONARTZEA, EGUNGO DESOREKAK KENTZEKO
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: Ekarpenen arloan, Foru Aldundiak aktiboki parte hartzen du ekarpenen lege berria
egiteaz arduratzen den lantaldean, eta horretarako proposamen bat aurkeztu du lurralde-oreka
errespetatuz eta foru-ogasun bakoitzaren benetako bilketa-gaitasunarekin koherentea izanez. Hala
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ere, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legea indarrean sartzeak berekin ekarri du EAEko erakundemailen eskumenei eta finantziazioari buruzko azterketa orokorra egin beharra. Azterketa honetan ere
aktiboki parte hartu du Foru Aldundiak. Eusko Jaurlaritzaren zain egon beharra dago, egindako lanak
aztertzeko beste deialdi bat egin dezan. Finantza Publikoen Euskal Kontseiluak, 2017ko urriaren 11ko
bileran, aho batez onartu zuen 2018ko ekitaldian ekarpenen lege berria negoziatzea eta adostea.
ETELen jasotako azterketa orokorra amaitu da; horiek hola, Ekarpenen Lege berria proposatzeko
aldez aurreko urratsa beteko da.
2019an Finantzen Euskal Kontseiluak ekitaldi honetan
metodologia berria onartzeko konpromisoa mantendu du. Halere, Aparteko Funts bat eratu da,
Egokitzapenaren Funts Orokorraren osagarri, diru-bilketan jasotakoa lurralde historikoen artean
banatzean ez dela desorekarik izango bermatzeko.

4.5. HELBURUA: URTEKO AURREKONTUAK PRESTATZEA

4.5.1 LERRO ESTRATEGIKOA: ARAUDIA ERRESPETATZEN DUTEN AURREKONTUAK EGITEA.

4.5.1.1 JARDUKETA: GASTUAREN ARAUA BETETZEN DUTEN AURREKONTUAK EGITEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Era berean, onartu egin dira 2015, 2016 eta
2017. urteetako kontu orokorra eta aurrekontuen likidazioa. Arabako Foru Aldundiak eta haren
erakundeek bete dituzte aurrekontu-egonkortasunaren eta gastu-araua betetzearen arloko
helburuak, zeinak Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko 2/2012 Lege
Organikoak ezarri baitzituen. Arabako Foru Aldundiaren perimetroan integratutako erakundeen
kontsolidazioak, SECi erreparatuz gero, saldo positiboa izan du 2015etik 2018ra arteko ekitaldietako
kontuen likidazioan.
2017ko abuztuaren 3ko Gobernu Kontseiluan 2018ko aurrekontua prestatzeko jarraibide tekniko eta
ekonomikoak onartu dira. Arabako Batzar Nagusiek 2018ko ekitaldirako aurrekontuak onartu
zituzten. 2017ko eta 2018ko ekitaldietako aurrekontu-likidazioak baieztatzen du ekitaldi horretako
gastua-araua bete dela.

4.5.1.2 JARDUKETA: DEFIZITA BETETZEN DUTEN AURREKONTUAK EGITEA.
Egoera: Amaituta
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Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Abuztuaren 3ko Gobernu Kontseiluan 2018ko
aurrekontua prestatzeko jarraibide tekniko eta ekonomikoak onartu dira.
Arabako Batzar Nagusiek 2017ko abenduan onartu dituzte 2018ko ekitaldirako aurrekontuak.
2019an, Batzar Nagusietan aurrekontua ez denez onartu, 2018ko ekitaldiko aurrekontua luzatuta
jarraitzen da.

4.5.2 LERRO ESTRATEGIKOA: ARRAZOIZKO ZORRA DUTEN AURREKONTUAK EGITEA.
4.5.2.1 JARDUKETA: LURRALDE HISTORIKOAREN ABERASTASUNAREKIN ZUZEN LOTUTAKO TAMAINA
OINARRI DUTEN AURREKONTUAK EGITEA
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Abuztuaren 3ko Gobernu Kontseiluan 2018ko
aurrekontua prestatzeko jarraibide tekniko eta ekonomikoak onartu dira.
Arabako Batzar Nagusiek 2017ko abenduan onartu dituzte 2018ko ekitaldirako aurrekontuak.
2019ko ekitaldian, 2018ko ekitaldiko luzapenak bermatzen du departamentuetako aurrekontuhelburuak betetzea

4.5.2.2 JARDUKETA: AURREKONTUAK ZORRA BERREGITURATUTA EGITEA, POLITIKETARAKO
BALIABIDEAK AHALBIDETZEKO MODUAN.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2015ean aurrekontuaren luzapen-egoeran egon ondoren, Batzar Nagusiek Arabako
Foru Aldundiaren eta haren erakunde autonomoen, partzuergoen, sozietate publikoen eta fundazio
publikoen 2016rako aurrekontua onartu zuten. Lehenengo aldiz txertatu dira aurrekontuetan forupartzuergo publikoak eta foru-fundazio publikoak; horrek nabarmen hobetzen du tradizionalki
aurrekontu-proiektuan foru-sektore publikoari buruz jasotako informazio ekonomikoaren kalitatea
eta, era berean, gardentasuna sustatzen du. 2017an aurrekontuak berriro ere onartu dira bigarren
urtez jarraian; horrek gehiengo egonkorra eskaintzen du eta, aldi berean, ahalbidetzen du Foru
Aldundiak garatutako politikak sendotzea. Arabako Batzar Nagusiek 2018ko ekitaldirako
aurrekontuak onartu dituzte.
2019an, Arabako foru-sektore publikoaren kontsolidazio-perimetro osoaren zor publikoa murrizten
jarraitu da.
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4.5.3 LERRO ESTRATEGIKOA: POLITIKA PUBLIKOETARAKO BEHAR BESTEKO ZUZKIDURA
DUTEN AURREKONTUAK EGITEA.
4.5.3.1 JARDUKETA: GIZARTE-POLITIKETARAKO BEHAR BESTEKO ZUZKIDURA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Abuztuaren 3ko Gobernu Kontseiluan 2018ko aurrekontua prestatzeko jarraibide
tekniko eta ekonomikoak onartu dira. Arabako Batzar Nagusiek 2017ko abenduan onartu dituzte
2018ko ekitaldirako aurrekontuak.
2019ko ekitaldian, 2018ko ekitaldiko luzapenak bermatzen du departamentuetako aurrekontuhelburuak betetzea

4.5.3.2 JARDUKETA: BERRAKTIBATZE EKONOMIKORAKO BEHAR BESTEKO ZUZKIDURA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Abuztuaren 3ko Gobernu Kontseiluan 2018ko aurrekontua prestatzeko jarraibide
tekniko eta ekonomikoak onartu dira. Arabako Batzar Nagusiek 2017ko abenduan onartu dituzte
2018ko ekitaldirako aurrekontuak.
2019ko ekitaldian, 2018ko ekitaldiko luzapenak bermatzen du departamentuetako aurrekontuhelburuak betetzea

4.5.3.3 JARDUKETA: LURRALDE-OREKARA BEHAR BESTEKO ZUZKIDURA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Abuztuaren 3ko Gobernu Kontseiluan 2018ko aurrekontua prestatzeko jarraibide
tekniko eta ekonomikoak onartu dira. Arabako Batzar Nagusiek 2017ko abenduan onartu dituzte
2018ko ekitaldirako aurrekontuak.
2019ko ekitaldian, 2018ko ekitaldiko luzapenak bermatzen du departamentuetako aurrekontuhelburuak betetzea

4.5.4 LERRO ESTRATEGIKOA: AURREKONTU-INFORMAZIOA HOBETZEKO JARDUKETAK.

4.5.4.1 JARDUKETA: ARABAKO FORU-ADMINISTRAZIOKO ENTITATEEN INFORMAZIOA DUTEN
AURREKONTUAK.
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Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016 eta 2017ko ekitaldietan aurrekontuek foru-fundazio eta -partzuergoen
informazioa jaso dute. Arabako Batzar Nagusiek 2017ko abenduan onartu dituzte 2018ko
ekitaldirako aurrekontuak, ekarpen berri horrekin.

4.5.4.2 JARDUKETA: LURRALDEAREN ARABERAKO INBERTSIO-SAILKAPENA DUTEN AURREKONTUAK.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Abuztuaren 3ko Gobernu Kontseiluan 2018ko aurrekontua prestatzeko jarraibide
tekniko eta ekonomikoak onartu dira. Aurrekontuen edukian sartu da lurraldearen araberako
inbertsio-sailkapena.
Arabako Batzar Nagusiek 2017ko abenduan onartu dituzte 2018ko ekitaldirako aurrekontuak,
ekarpen berri horrekin.

4.6. HELBURUA: EKONOMIA- ETA FINANTZA-KUDEAKETA

4.6.1 LERRO ESTRATEGIKOA: FINANTZA-KUDEAKETA.

4.6.1.1 JARDUKETA: HORNITZAILEEI ORDAINTZEKO LEGEZKO EPEAK BETETZEA ETA ALTXORTEGIA
MODU ERAGINKORREAN KUDEATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Foru Aldundiak finantza-kudeaketaren ikuspegitik jarrera proaktiboa du eta berebiziko
arreta jartzen du merkatuen-bilakaeran; gauzak horrela, maileguak ematen dituzten erakundeekin
birnegoziatu ohi du zorraren finantza-baldintza hobeak erdietsi nahian. Egia esan, 2015eko
ekitaldiaren amaieratik aldebiko bost mailegu berritu dira, zegokien finantza-zama nabarmen
murriztuta. Egindako birnegoziazioen emaitzak, maileguen iraupen osoa kontuan hartuz, finantza
gastuaren ia 4 milioi euroren aurrezpena ekarri du.
Orobat, Arabat sozietate publikoaren pasiboaren berregituraketa orokorra egin da. Sozietateak
kontrataturik zituen swap-ak kendu dira eta, hortaz, horrek zekartzan kanpo arriskuak desagerrarazi
dira, bereziki kontrataturik zegoen inflazio swap-ari dagokionez. Era berean, 2017ko mugaeguna
zuen eraikuntza kreditua birfinantzatu da, amortizazioak tartekatutako kreditura moldatuz; gauzak
horrela, Foru Aldundiak sozietateari egingo dizkion ekarkinek ez dituzte hiru milioi euroak gaindituko
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urtean, harik eta maileguak likidatu arte. Maileguetan aurreratutakoa 6 milioi euro baino gehiago
izan da.
Azkenik, eta Fitch Rating-ek 2016rako egindako txostenarekin bat etorriz, AFAk A kalifikazioa duen
epe luzerako zorpetze rating-a dauka bere finantza- eta zerga-autonomiagatik. Kalifikazio hori
handiagoa izan zitekeen, baina Espainiako Erresumaren BBB+ rating-ak baldintzatzen du (ezin da bi
mailatik gora gainditu estatuak duen kalifikazioa). Lortutako rating-ak Arabako Foru Aldundiaren eta
hari lotutako erakundeen finantza-osasun bikaina berresten du. 2017an 2016ko rating-a berretsi da.
2017an hornitzaileei ordaintzeko legezko epeak bete dira. 2018ko ekitaldiko lehen hiruhilekoan, Fitch
Ratings-ek AFAren kalifikazioa hobetu du, A kalifikaziotik «A+ ikuspegi egonkorrarekin» kalifikaziora.
Azkenik, 2019ko urtarrilean aurreko kalifikazioa berretsi da.

4.7. HELBURUA: FORU-ADMINISTRAZIOA MODERNIZATZEA
4.7. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 12. helburua «Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 69.
helmuga.
2. 16. helburua: «Garapen jasangarrirako gizarte baketsu eta inklusiboak sustatzea, guztiek justizia eskura izatea
bermatzea, eta erakunde efikaz, arduratsu eta inklusiboak sortzea maila guztietan», eta dagozkion 2030 Euskadiko
Agendako 88, 89 eta 91. helmugak.

4.7.1 LERRO ESTRATEGIKOA: INFORMATIKA KORPORATIBOA.

4.7.1.1 JARDUKETA: AKG BERRANTOLATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2015ean plantilla erregularizatzeko eta antolatzeko prozesua hasi zen. 2016an amaitu
zen ordainsarien eta kategoria profesionalen erregularizazioa. 2017an lan-prozeduren azterketa hasi
zen, bai eta programen eta zerbitzarien egoeraren azterketa eta programa informatikoen
eguneraketa ere. Prozesuen diagnostikoa eta hobekuntzak. Beste antolamendu bat proposatu zen
azterketa horretan oinarrituta, eta AKGren barnean barne-sustapenerako prozesu bat hasi zen.
Prozesu hori 2017ko abuztuaren amaiera aldera amaitu zen. Urte horretako iraileko lehenengo
hamabostaldian, horien unitate fokal eta arduradun berriak izendatu ziren, eta proiektuetako buruen
izendapenak hasi ziren. Jardun-ildoak eta plan estrategikoa dira AFArentzako programa informatiko
transbertsalak sendotzea eta programa horien edukietan hobekuntzak ezartzea. Espediente
elektronikoa abian jarri da.
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4.7.1.2 JARDUKETA: EKINTZAK LEHENESTEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2016tik Gobernu Kontseiluak jardun du
urteko plan informatikoak onartzen. Era berean, AFA/AKGren 2017/2019 Plan Estrategikoa dago.
Hasieran aurreikusitako proiektuez gain, 2017an komunikazio-sareen eta posta zerbitzuaren
azpiegiturak modernizatzeko proiektu teknologikoei heldu behar izan zaie.
2018an web korporatiboa aldatu zen. Besteak beste, diseinu berria, interfaze berria eta eduki berriak
ditu. Horrela, herritarren beharretara egokitu da.

4.7.2 LERRO ESTRATEGIKOA: ZERBITZU PUBLIKO ZENTRALIZATUAK.
4.7.2.1 JARDUKETA: ESPEDIENTEEN KUDEAKETA ZENTRALIZATUA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Espediente komertzialak izapidetzeko gailuak
eskuratzeko esperientziatik abiatuta, TGune gailua garatzeko komenigarritasuna baloratu zen.
Azken 3 urteotan oinarrizko prozedura ezartzeko beharrezko moduluak garatu dira; zuzeneko
emakidako laguntzen kudeaketa norgehiagokako araubidera pasatuz joan da eta hurrengo urteetan
handituz joan beharko da bestelako atalak sartuz.
Jakinarazpenen atariaren aplikazioa amaitzen ari da. Aplikazio hori AFAren eta bere erakunde
autonomoen jakinarazpen guztien egoitzaren «Nire jakinarazpenak» atalean integratuko da, eta
dagokion posta-kanalera bideratuko dira betebeharrik ez duten eta harpidetzea aukeratu ez duten
administratuenak. Era berean, zigor-prozeduraren mekanizazioari ekin zaio.
2018 eta 2019. urteetan amaitu da GeoAraba aplikazioa. Bertan bateratu dira katastro-kartografia,
hirigintza eta ingurumena, Foru Aldundi osorako modulu komun bat erabilita.

4.7.2.2 JARDUKETA: KONTRATAZIOAREN KUDEAKETA ZENTRALIZATUA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2015ean Zerbitzu Orokorrek 1/2015 Foru
Araua, Arabako Foru Aldundiaren erosketa zentralaren osaerari eta jardunbideari buruzkoa, arau
aldetik garatzeko zereginari ekin zioten. Araudiaz gainera, horniduren eta zerbitzuen esparru-
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akordioak tramitatzeko baldintza ekonomiko-administratiboen agiri-ereduak prestatu ziren. Araudia
eta agiri-ereduak Foru Administrazioko Enplegu, Merkataritza eta Turismoa Sustatzeko diputatuaren
foru-agindu bidez onartu ziren.
Kontratazio Zentralaren ibilbidea 2016an hasi zen; horretarako, hari atxikitako erakunde guztiei
bilera batera deitu zitzaien. Horren ondoren, bi lizitazio prestatzeko lanak aurrera eraman ziren
zentralaren bidez; lizitaziook energia elektrikoaren eta gas natural bideratuaren hornigaiei zegozkien
eta biak 2017an esleitu ziren.
Bestalde, 2015ean departamentu arteko lantalde bat osatu zen, Foru Administrazioko kontratazioa
arrazionalizatzeko. Taldeak proposatuta, Euskadiko Kontratazio Publikoaren Plataforma baliatzea
hitzartu da Eusko Jaurlaritzarekin: 2017ko apiriletik, kontratatzailearen bere profila erabiltzen ari
dira, eta Lizitazio Elektronikoa erabiltzeko lan egiten ari dira (irekiera-ekintzak streaming bidez
emateko taldeak eratu ondoren), aipatutako kudeaketa-sistema osatzen duten gainerako moduluez
gain.
Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko 9/2017 Legea indarrean jartzean, kontratazio-mahai guztiak
lanabes hori erabiltzen hasi ziren 2018ko apirilean. Kontratazio Mahai Nagusiak era egokian
funtzionatzen jarraitzen du.

4.7.2.3 JARDUKETA: DIRULAGUNTZEN KUDEAKETA ZENTRALIZATUA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Gaiaren araberako lantaldeak eratu dira
(laguntzak eta dirulaguntzak…) eta aldez aurreko ideia batzuk bertan behera utzi dira, hala nola AFAn
laguntza guztien tramitazioa zerbitzu bakarrean zentralizatzeko asmoa.
TGune-n oinarrituta, dagoeneko abian da zuzeneko emakida duten dirulaguntza guztietarako
aplikazio komuna.
Norgehiagoka araubidean ematen diren dirulaguntzetarako aplikazioa ere lantzen ari da, zehatzago
Ekonomia Garapeneko Zuzendaritzak kudeatzen dituen dirulaguntzetarako aplikazioa (ondoren,
unitate guztietara hedatu beharko litzateke). Oso epe luzean ezarriko da.
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4.8. HELBURUA: ADMINISTRATUEN BEHARRIZAN BERRIETARA EGOKITUTAKO FUNTZIO
PUBLIKOA
4.8. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 12. helburua «Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 69.
helmuga.
2. 16. helburua: «Garapen jasangarrirako gizarte baketsu eta inklusiboak sustatzea, guztiek justizia eskura izatea
bermatzea, eta erakunde efikaz, arduratsu eta inklusiboak sortzea maila guztietan», eta dagozkion 2030 Euskadiko
Agendako 88, 89 eta 91. helmugak.

4.8.1 LERRO ESTRATEGIKOA: GIZA BALIABIDEAK OPTIMIZATZEA: LANEKO EGONKORTASUNA,
PLANTILLA GAZTETZEA, KONTZILIAZIOA.
4.8.1.1 JARDUKETA: LANGILEAK ERA ARRAZIONALEAN, OBJEKTIBOAN, ARINEAN ETA MALGUAN
KUDEATZEA ERRAZTEN DUEN LANPOSTUEN ZERRENDA BERRIA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Lanpostu-zerrenda erakundearen premia
berrietara egokitzen da hiru hilean behin, hobekuntza-arloak, planifikazioa eta ezarpena aztertuz.
Legegintzaldi honetan lanpostuen zerrendan egindako aldaketak hauek izan dira:
AÑO
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2019
2019

FECHA ACUERDO BOTHA
Decreto Foral 11/2016, del Consejo de Diputados de 9 de febrero
Decreto Foral 52/2016, del Consejo de Diputados de 19 de julio
Decreto Foral 54/2016, del Consejo de Diputados de 27 de julio
Decreto Foral 68/2016, del Consejo de Diputados de 18 de octubre
Decreto Foral 76/2016, del Consejo de Diputados de 29 de diciembre
Acuerdo 77/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de febrero
Acuerdo 387/2017, del Consejo de Gobierno de 4 de julio
Acuerdo 8/2018, del Consejo de Gobierno de 16 de enero
Acuerdo 199/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 17 de abril
Acuerdo 300/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 12 de junio
Acuerdo 322/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 19 de junio
Acuerdo 522/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 26 de octubre
Acuerdo 105/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 19 de febrero
Acuerdo 189/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de marzo

4.8.1.2 JARDUKETA: EPE.
Egoera: Amaituta
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Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da.
2016ko EPEa: 2016ko EPEa egitean, aurreikusitako epe guztiak ari dira betetzen. A eta B taldeen 78
plazen deialdia egin da. Kronologia eta estatistika:
• Deialdia onartzeko akordioa: 499/2016, abuztuak 3. Irailaren 27ko 616/2016 erabakian
zuzendua.
• Oinarri orokorrak: 337/2016 Foru Araua, azaroaren 18koa.
• Oinarri espezifikoak: 2016ko azaroaren 28ko ALHAOn argitaratutako zenbait Foru Agindu.
• Eskaerak aurkezteko epea: 2016/12/08tik 2016/12/27ra.
• Onartutakoen behin-behineko zerrenda: 14/20107 Foru Araua, 2017ko urtarrilaren 17koa.
• Onartutakoen behin betiko zerrenda: 110/20107 Foru Araua, 2017ko otsailaren 24koa.
A1
Arquitecto/a
Derecho
Económicas-Empresa
Inspección Tributaria
Organización
Técnico/a Admón. General (TAG)
Ingeniero/a Caminos, Canales…
TOTAL

Nº admitidas
316
486
445
242
287
745
2
2523

A2
Arquitecto/a Técnico/a
Biblioteconomía y Documentación
Ingeniero/a Técnico/a Agrícola
Ingeniero/a Tco/a Forestal
Ingeniero/a Tco/a Topógrafo
TOTAL

Nº admitidas
192
2
157
48
112
511

• Lehenengo proba egiteko data (lehenengo ariketa): 2017ko martxoak 25-26.
• Bigarren proba egiteko data (lehenengo ariketa): 2017ko maiatzaren amaiera aldera ekainaren hasiera aldera.
• Lehenengo ariketaren (LEHENENGO ETA BIGARREN PROBA) behin-behineko emaitzak:
ekaineko lehenengo astea.
• Lehenengo ariketaren (LEHENENGO ETA BIGARREN PROBA) behin betiko emaitzak: ekainaren
amaierako astea.
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Aprueban (DEFINITIVOS)
TAG
Econ-Empresariales
Derecho
Arquitecto/a
Ing. Agrónomo/a
Inspección Tribut.
Organización
Arquitecto técnico
Ing. Tco. Agrícola
Ing. Tco. Forestal
Ing. Tco. Topógrafo
Biblioteconomía
Ing.Caminos, Can.
TOTALES

73 (24,91%)
74 (36,63%)
83 (30,62%)
64 (44,44%)
17 (56,66%)
32 (30,76%)
56 (39,71%)
26 (30,95%)
44 (52,38%)
14 (50%)
5 (8,77%)
2 (100%)
1 (50%)
491 (29,46%)

• Bigarren ariketa egiteko data: 2017ko uztaila. Bide, kanal eta portu ingeniariena izan ezik; hori
2017ko irailean egingo baita.
Presentados al 2º ejercicio
TAG
Econ-Empresariales
Derecho
Arquitecto/a
Ing. Agrónomo/a
Inspección Tribut.
Organización
Arquitecto técnico
Ing. Tco. Agrícola
Ing. Tco. Forestal
Ing. Tco. Topógrafo
Biblioteconomía
Ing.Caminos, Can.
TOTALES

65
70
81
63
17
27
56
26
43
14
5
2
1
470

• Bigarren ariketaren behin-behineko emaitzak argitaratzeko aurreikuspena: 2017ko iraila.
• Euskara-azterketen aurreikuspena: iraileko bigarren hamabostaldia (HAEEren deialdi ofiziala
Araban).
• 2016ko EPEaren egoera 2018/01/24an:
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• 2016ko EPEaren egoera 2018/05/08an:
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• 2016ko EPEaren egoera 2018/09/04an: 2018ko azken hiruhilekoan, deialdietako praktika-aldia
amaitutakoan, karrerako funtzionarioak izendatuko ditugu; horrela, 2016ko EPEaren azken
fasea amaitutzat joko da.
• 2016ko EPEaren egoera 2019/04/05ean:

TAG
ECON-EMPRESARIALES

ESTADO
Observaciones
Funcionari@s 8 PUESTOS CUBIERTOS. SE PIERDE 1 DE
Funcionari@s 9 PUESTOS CUBIERTOS. SE PIERDE 1 DE

DERECHO

Funcionari@s
de carrera

ARQUITECTO/A
ING. CAMINOS CANALES Y PUERTOS
ING AGRÓNOMO
INSPECCIÓN AUX. TRIBUTOS
ORGANIZACIÓN
ARQUITECTO TÉCNICO

1 en prácticas
Funcionari@s
Funcionari@s
Funcionari@s
Funcionari@s
Funcionari@s
Funcionari@s

OEP 2016

12 PUESTOS CUBIERTOS: 11 TURNO LIBRE + 1
DISC.
4 PUESTOS CUBIERTOS.
1 PUESTO CUBIERTO POR PROMOCIÓN
3 PUESTOS CUBIERTOS: 1 TURNO LIBRE + 2
6 PUESTOS CUBIERTOS: 5 TURNO LIBRE + 1
4 PUESTOS CUBIERTOS.
5 PUESTOS CUBIERTOS.

ING. TCO AGRÍCOLA (ITA)

10 PUESTOS CUBIERTOS. SE PIERDEN 2 DE PI, 1
Funcionari@s DISC Y UNO NO SE CUBRE (14 TOTAL
de carrera
CONVOCADOS). CONTENCIOSOADMINISTRATIVO PENDIENTE

ING TCO FORESTAL
ING TCO TOPÓGRAFO
BIBLIOTECONOMÍA
13 CONVOCATORIAS

Funcionari@s 5 PUESTOS CUBIERTOS. CONTENCIOSOFuncionari@s 3 PUESTOS CUBIERTOS
Funcionari@s 2 PUESTOS CUBIERTOS POR PROMOCIÓN
73 PUESTOS CUBIERTOS.

2017KO EPEa:
• EPEaren egoera 2019ko apirilaren 4an:
- 2017. eta 2018. urteetarako Enplegu Publikoaren Eskaintza onartu da 750/2017 eta 695/2018
Foru Gobernu Kontseiluaren akordioaren arabera.
- Izena emateko epea 2019/04/02an amaitu zen. Izen-emateen behin-behineko kopurua 5.449
da, deitutako hainbat kategoriatan banatuta. % 90etik gora administratzaile-kategoriarako
dira.

4.8.1.3 JARDUKETA: PRESTAKUNTZA GOBERNANTZA BERRIAREN IRIZPIDEETAN.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Prestakuntza-premien diagnostikoa egin zen,
plan estrategikoan aurrera eraman beharreko ekintza gisa aurreikusia. Prestakuntza-premien
diagnostikoaren arabera, urteko prestakuntza-plana prestatzen eta betetzen da.
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FORMACIÓN
INTERNA

FORMACIÓN
INTERNA

FORMACIÓN
INTERNA

FORMACIÓN
INTERNA

FORMACIÓN
INTERNA

Nº DE ACCIONES FORMATIVAS
2016
2017
22
29
15
6
7
1
75
78
119
114

PLAN DE FORMACIÓN
ESPECIFICA PRL
OTROS
FORMACIÓN EXTERNA
TOTALES

2015
26
8
8
77
119

PLAN DE FORMACIÓN
ESPECIFICA PRL
OTROS
FORMACIÓN EXTERNA
TOTALES

2015
295
87
88
100
570

Nº ASISTENCIAS
2016
2017
274
304
73
57
120
11
104
149
571
521

2018
327
53
105
146
631

PLAN DE FORMACIÓN
ESPECIFICA PRL
OTROS
FORMACIÓN EXTERNA
TOTALES

2015
225
80
81
80
373

Nº ASISTENTES (*)
2016
2017
204
209
71
44
110
11
90
118
390
337

2018
265
34
100
111
396

PLAN DE FORMACIÓN
ESPECIFICA PRL
OTROS
FORMACIÓN EXTERNA
TOTALES

2015
3.754
440
943
1.372
6.509

Nº HORAS
2016
2017
3.514
4.682
348
348
2.136
77
1.534
1.896
7.532
7.003

2018
4.369
289
2.421
2.019
9.098

PLAN DE FORMACIÓN
ESPECIFICA PRL
OTROS
FORMACIÓN EXTERNA
TOTALES

2015
159.314,23 €
21.786,61 €
51.188,67 €
74.145,62 €
306.435,13 €

COSTE TOTAL
2016
2017
165.509,34 €
195.150,81 €
23.491,54 €
15.198,72 €
90.021,41 €
4.498,26 €
85.866,61 €
99.370,58 €
364.888,90 €
314.218,37 €

2018
33
8
11
90
142

2018
199.543,94 €
11.516,55 €
95.466,32 €
105.747,15 €
412.273,96 €

4.8.1.4 JARDUKETA: TELELANAREN PROGRAMA PILOTUA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: proiektuan parte har dezaketen lanpostuak aztertu dira. Sekzio sindikalei bilera batera
deitu zaie 2017/07/28rako, proiektua aurkezteko. Foru Agindua izapidetzen ari da.
2017/09/22an Foru Araua sinatu zen. Jarraian proiektuaren ardura-taldea eratu da, proiektua abian
jartzeko. Kronograma bat zehaztu da, egin beharreko jarduera guztiekin: Formularioak egitea, partehartzaileak hautatzeko irizpideak, parte-hartzaileak hautatzea eta prestatzea, ekipamenduak
entregatzea eta martxan jartzea, etab. 2018ko urtarrilaren 8an, proiektuan parte hartzen duten
langileak beren lana «telelan» modalitatean egiten hasi ziren.
Ezarritako kronograma betez, plan pilotuaren jarraipena egin dugu buruei, telelangileei eta langile
horien kideei galdera sortak bidaliz, horren ondoren erakundean izandako ezarpen orokorra
aztertzeko eta zehazteko, plan pilotua amaitu ondoren. Horren iraupena luzatu dugu: 2018ko
urriaren 5era arte.
Programa pilotua baloratu ondoren, ondorioak hauek dira: Esperientziak eragin ona izan du lau
parte-hartzaileengan. Lana ondo bete da, eta kasuren batean, hobetu ere bai, eta taldearen kohesioa
mantendu da. Telelana beste lanpostu batzuetara zabaltzeko aukera. Telelana lan egiteko ohiko
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modu bat bihur daiteke, baldintza edo lanpostu zehatz batzuetan.

2019ko apirila: telelanaren etorkizuneko deialdietarako araudia egin da. Araudi hori onartuko da AFA
osoari irekitako lehenengo deialdia martxan jartzeko behar den material informatikoa
eskuratzearekin lotutako aurrekontu-sailak onartzen direnean.

4.8.1.5 JARDUKETA: ENPLEGU-BALDINTZEN AKORDIOA.
Egoera: Hasieran aurreikusi gabe baina amaiturik dagoen jarduna
Deskribapena: Arabako Foru Aldundiaren administrazio orokorreko enplegu-baldintzak arautzeko
azken akordioa 2008ko urriaren 7an onartu zen. Une horretatik aurrera, eta hainbat arrazoirengatik
(legeria-aldaketa, hainbat epai, sentsibilizazioa gizarte-errealitate aldakorrei buruz...), baldintzak
aldatu egin dira, hainbat testutan sakabanatuta daude eta, denborak aurrera egin ahala, horietako
batzuk lege-araudiak gainditu ditu.
Hala, agerian dago enplegu baldintzak-biltzen eta eguneratzen dituen testu bakar bat behar dela,
gauzak behar bezala antolatzeko eta Foru Aldundiaren zerbitzupeko pertsonal guztia jakinaren
gainean egoteko. Hortaz, negoziazio-prozesu luze eta trinko bati ekin behar zaio, AFAren eta alde
sozialaren artean.
2015/09/21etik 2017/07/07ra arte negoziazio-mahaiaren 42 bilera izan dira. Aurrera eraman
beharreko gaiak negoziatzeko konpromisoa egonik (soldata-igoera, zorraren onarpena eta urteko
lanaldia), Arabako Foru Aldundiaren administrazio orokorreko funtzionarioen enplegu-baldintzak
onartzea eta argitaratzea proposatu da; horiek guztiak Foru Gobernuaren 2017/07/26ko Kontseiluan
onartu dira, 36/2017 Foru Dekretuarekin bat etorriz.

4.8.1.6 JARDUKETA: PRESTAKUNTZA BERDINTASUNAREN ARLOAN.
Egoera: Hasieran aurreikusi gabe baina amaiturik dagoen jarduna
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2018ko ekain, uztail, irail eta urrian
berdintasunari buruzko prestakuntza eman genien bi talderi. Ikastaroak izen hau du: «Emakumeen
eta gizonen arteko berdintasunaren oinarrizko elementuak administrazio publikoan».
«Aurrekontuak, genero-ikuspuntua kontuan hartuta» ikastaroa ere eman zen 2018ko irailean eta
azaroan. «Genero-ikuspegia duten testuak, irudiak eta euskarriak sortzea, zabaltzeko» ikastaroa
eman da 2019ko martxoan eta apirilean. 2019An, horietaz gain, beste 7 ikastaro emango dira.
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4.8.1.7 JARDUKETA: LANGILE BERRIEI HARRERA EGITEKO ESKULIBURUA EGITEA ETA EZARTZEA.
Egoera: Hasieran aurreikusi gabe baina amaiturik dagoen jarduna
Deskribapena: AFAn lanean hasiko diren funtzionario berriei harrera egiteko plana lantzen ari gara.
Planaren helburua da Administrazio honetan lehenengoz lanean hasiko den langile publiko berria
profesionalki integratzea, gaitasunak jabetzan hartutako lanpostuan bete beharreko zereginetara eta
dagokion sailaren edo zerbitzuaren testuingurura egokituz.
2018ko urtarrilaren 19an ordezkaritza sozialari jakinarazi zaio eta 2018ko urtarrilaren 23an
zuzendaritzetan aurkeztu da, Arabako Foru Aldundian ezarri ahal izateko. 342/2018 Foru Araua
onartu zen 2018/06/06an. Arau horrek Arabako Foru Aldundian langile berriei harrera egiteko plana
ezartzen du. Horrela, erakundean ezarri beharreko funtsezko helburu hau bete da.
4.8.1.8 JARDUKETA: ARABAKO FORU-ALDUNDIAN EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO
PLANAREN (2013-2017) EBALUAZIOA.
Egoera: Hasieran aurreikusi gabe baina amaiturik dagoen jarduna
Deskribapena: Arabako Foru Aldundian Euskararen Erabilera Normalizatzeko 2013-2017ko Planari
dagokion jarduketa epea bukatuta (5. plangintzaldia), 2018ko urtarrilaren 12an hasi dira beharrezko
ebaluazioa egiteko zereginak; ebaluazio horren emaitzetan oinarrituz, 2018-2022ko plana prestatuko
da (6. plangintzaldia).
Amaitutako planaren ebaluazioa egiteko, kontuan izan dira planean (abenduaren 10eko Diputatuen
Kontseiluaren 41/2013 Foru Dekretuaren bidez onartu zen) ezarritako helburuak, ekintzak eta
adierazleak, eta kontuan izan dira, halaber, 2014-2015eko plan operatiboaren tarteko ebaluazioaren
emaitzak.
2018an ebaluazioa amaitu da. 2018ko apirilaren 27an Funtzio Publikoko Zuzendaritzak gainerako
zuzendaritzei bidali zizkien Euskararen Erabilera Normalizatzeko 2013-2017ko Planaren
Ebaluazioaren emaitzak.

4.8.1.9 JARDUKETA: ARABAKO FORU-ALDUNDIAN EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO
PLANA (2018-2022) EGITEA.
Egoera: Hasieran aurreikusi gabe baina amaiturik dagoen jarduketa
Deskribapena: Arabako Foru Aldundian Euskararen Erabilera Normalizatzeko 2018-2022ko Plana
prestatu da (6. plangintzaldia), behin aurreko planaren ebaluazioa amaitu ondoren; hori guztia
2018ko maiatzetik aurrera egingo da eta ekitaldi barruan onartu beharko da, 86/1997 Dekretuak
bere 19. artikuluan ezartzen duen bezala. Siadeco enpresa kontratatu da AFAko egoera linguistikoa,
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inkesta bidez, diagnostikatzeko. Diagnostiko horrek erakundean hizkuntza ofizialak zenbat erabiltzen
diren erakutsiko duten datuak eskainiko dizkigu; oinarrizko informazioa izango da 2018-2022ko plan
berria diseinatzeko. Horretarako, 269 langileren emaitzak behar dira. Inkesten lehenengo sorta
2018ko ekainaren 18an egingo da. Emaitzak uztailean izatea aurreikusten da. Datuak inkesta bidez
jasotzeko epea uztailaren 10ean amaituko da. Enpresa adierazleak kalkulatzen eta informazio
esanguratsua adierazten duten datuak gurutzatzen hasiko da. Hori egin ostean, txosten bat bidaliko
dute Euskara Zerbitzura uztaila amaitu baino lehen. Azkenik, Euskara Zerbitzuak Siadecori eskatutako
txostena jasoko du, AFAn hizkuntza ofizialak zenbat erabiltzen diren jakiteko. 2018ko abenduan Foru
Arauaren bidez onartu zen 2018-2022 aldiko Arabako Foru Aldundiaren Administrazio Orokorrean
Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana.

4.8.1.10 JARDUKETA: ARABAKO FORU-ALDUNDIAN EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO
PLANA (2018-2022) EZARTZEA.
Egoera: Hasieran aurreikusi gabe baina amaiturik dagoen jarduna
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Honako mugarri hauek bete dira:
•
•
•
•
•
•

AFAn Euskararen Erabilera Normalizatzeko 2018-2022ko Plana egitea 2018ko urrian eta
azaroan.
Bete beharreko indize berriari buruzko nahitaezkotasunari buruz, 15 data jasoko dituen
proposamena prestatzea eta onartzea.
Plan estrategikoaren dokumentua prestatzea: testua eta adierazleak.
2018-12-18: aldian AFAn Euskararen Erabilera Normalizatzeko 2018-2022ko Plana onartu
zen.
2018-12-28: ALHAOn argitaratu zen
2019rako Urteko Kudeaketa Plana diseinatu, egin (2019ko urtarrila-otsaila) eta onartu
(2019ko martxoa) zen.

4.8.1.11 JARDUKETA: AFA-RAKO SARBIDEEN KONTROLA HOBETZEA CASA 14 eta SAMANIEGO 14
(ZERBITZU OROKORREKIN BATERA).

Egoera: Hasieran aurreikusi gabe baina amaiturik dagoen jarduna
Deskribapena: Arabako Foru Aldundiaren egoitza administratiboen segurtasuna hobetzeko
(kudeatutako informazioari eta dokumentazioari begira nahiz bertan zerbitzuak ematen dituzten
pertsonei betira), 2017ko maiatzean eta ekainean Casa 14 eta Samaniego 14ko eraikinetara sartzeko
protokoloak zehaztu eta ezarri dira.
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4.8.1.12 JARDUKETA: LEKUALDATZEEN LEHIAKETA OROKORRA.
Egoera: Hasieran aurreikusi gabe baina amaiturik dagoen jarduna
Deskribapena: Lekualdatzeen barne-lehiaketa baten deialdia egin da Arabako Foru Aldundiko
Administrazio Orokorreko lanpostuak hornitzeko ekainaren 20ko 366/2018 Foru Arauaren arabera.
2018ko uztailaren 19an prozesuaren egoera hau zen:
• Eskainitako lanpostuak: 256
• Proba egin beharreko lanpostuak: 69
• Esku hartu duten pertsonak: 82
• Eskatutako lanpostuak: 131
Prozesua amaitu da, eta karrerako 57 funtzionario lekualdatu dira. 2019ko urtarrilaren 14an eskuratu
zuten beren lanpostua.
4.8.1.13 JARDUKETA: BIDEKO MUGIKORTASUN SEGURUAREN PLANA LANEAN.
Egoera: Hasieran aurreikusi gabe baina amaiturik dagoen jarduna
Deskribapena: Mugikortasun Plana 2017ko irailean hasi ginen diseinatzen eta idazten. Urrian eta
azaroan, lanera joateko desplazamenduei eta «in itinere»-koei buruzko galdetegi bat egin genuen,
eta langile guztiei bidali genien. Istripu-tasei buruzko datuak jaso genituen, eta mugikortasunaren
kudeatzaile bat izendatu genuen, eta, azkenik, plana Langileen Batzordeari aurkeztu zitzaion.
Abenduan, inkestan jasotako datuekin diagnostiko bat egin, eta adierazleak eta helburuak ezarrita,
Mugikortasun Plana aurkeztu genion Lan Segurtasun eta Osasuneko Batzordeari. Hortik aurrera,
Segurtasun eta Osasun Batzordeak kontrol eta jarraipenerako plana ezarri du, urtean bi bilera eginez.
Mugikortasun Planean ezarritako helburuetatik honako hauek lortu ditugu: Ikertzeko eta aztertzeko
prozedura ezartzea laneko trafiko-istripua izanez gero, prestakuntza bideko segurtasunean, telelana
ezartzea, informazioa zabaltzea bideko segurtasunari buruz eta gai honetan sentsibilizatzea.
2018ko martxoan, Gurenet atariko «garraioa eta sarbidea eraikinetara» atalean argitaratu genuen,
izenburu honekin: «Vitoria-Gasteizko garraio publikoaren informazioa», Vitoria-Gasteizko Udalaren
webguneko garraioa eta mugikortasuna atalerako esteka bat.
2018ko uztailean Gurenet atarian argitaratu genuen Bat txartelak eskuratzeko informazioa
diputatuen, zuzendarien eta Arabako Foru Aldundia langileen lekualdatze ofizialetarako.
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6. 5.ARDATZA: LEHEN SEKTORE PROFESIONAL,
BERRITZAILE ETA JASANGARRIA
DESKRIBAPENA:
Lehen sektorearen sustapenak ahalegina egiten du nekazari eta abeltzainekin nekazaritza- eta
abeltzaintza-sektore ekonomikoki jasangarria eta gizartearekiko lankidetzan oinarritua garatzeko
baldintzak sortzeko.
5. ardatz honek gure gizartearen oinarrietako bat eratzen duen jarduera ekonomiko bat indartzen du:
elikagai osasungarri, nutritibo eta naturalak ekoiztea, eta, hala, landa-ingurunea eta bere paisaiak
mantendu, eta bere kultura eta tradizioak gordetzea. Hori dela eta, gizarteari berariaz gogorarazi behar
zaio sektore honek dituen merituak aitortu behar direla.
Plan Estrategikoa ixtean, amaitutako 37 jarduketetatik 18k segidako traktua dute.

JARDUKETEN LABURPENA:
2019KO
MAIATZA

JARDUKETAK, GUZTIRA
HASIERA, AURREIKUSI GABE
HASIERA, AURREIKUSITA
AURREIKUSITA, BAINA HASI GABE

GAUZATZEN
BUKATUAK
GAUZATUAK, GUZTIRA

0%

44
0
44
1
6
37
43

HASIERA,
AURREIKUSI
GABE
HASIERA,
AURREIKUSITA

100%

%

2015EKO
UZTAILA

44
38
6
0
6
0
6

%0
% 100
%2
% 14
% 66

2% 14%

%

% 86
% 14
%0
% 100
%0

AURREIKUSITA,
BAINA HASI
GABE
GAUZATZEN

84%

BUKATUAK
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GAUZATZE-TXOSTENA:
5.1. HELBURUA: ARABAKO ARDOAK SUSTATZEA

5.1.1 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO ERRIOXAKO ARDOAK NABARMENTZEA.
5.1.1.1 JARDUKETA: ESKUMEN PROPIOA LORTZEKO LANAK JATORRI-DEITUREN ARLOAN. ERAKUNDEEN
ARTEKO LANKIDETZA.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: Helburua da ardogintza kudeatzeko marko propioa garatzea, Errioxa izendatzeko gaur
egungo eredua aldatuz eta Arabako Errioxaren Jatorrizko Deitura sortzea ahalbidetuz esparru partekatu
baten pean. Ekintza hori aurrera eramaten da Eusko Jaurlaritzaren lankidetzarekin.

5.1.1.2 JARDUKETA: TOPAKETAK EGITEA BEREZKO KUDEAKETA EREDU BAT LORTZEKO, ZEINAK ARABAKO
ERRIOXAKO ARDOAK BEREIZTEA AHALBIDETUKO BAITU.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2016 eta 2017ko ekitaldietan sektoreari
laguntzeko aurrera eramandako jardunen ondoren, jatorrizko deiturak ardoei identitate berriak ematen
dizkieten neurriak onartu ditu (eremu, udalerri eta finkari buruzkoak); horrek lagunduko du merkatuan
Arabako ardoen bereizkuntza sustatzen.

5.1.2 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO ARDOEN ARDOGILEAK ETA EKOIZLEAK LAGUNTZEA.
5.1.2.1 JARDUKETA: ZUZKIDURA EKONOMIKOA IGOTZEA MAHASTIEN ASEGURUETARAKO.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2016ko ekitaldian, aurrekontua 100.000 eurokoa
zen; 2017an, 125.000 eurokoa, eta 2018rako aurrekontua 175.000 eurokoa da.

5.1.2.2 JARDUKETA: EL CHISPIAL LURSAIL ESPERIMENTALAREN JARDUNBIDE EGOKIAK ETA EMAITZAK
ZABALTZEA.
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Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. El Chispial lursailean landatutako mahasti
barietateak ikertzen, horiek esperimentatzen eta horiei buruzko zabalkunde-lana egiten jarraitu da;
halaber, mahasti, olibondo eta melokotoien landareen jarraipena ere egin da. Lursailean lankidetza
publiko eta pribatuko kudeaketa eredua ezarri da, nekazaritza ekologikoaren jardun kulturalen pean.

5.1.2.3 JARDUKETA: MAHASTIEN ERREGISTROAREN GERUZA GRAFIKOA EGITEA ETA LANDATZEKO
BAIMENEN SISTEMA BERRIA KUDEATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Lan hauek egin dira: baimenen sistema berriari buruzko hitzaldi dibulgatzaileak, geruza
grafikoa egitea, aplikazio informatikoa egokitzea eta sistema berria abian jartzea.

5.1.3 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO ARDOAK ZABALTZEA ETA SUSTATZEA.
5.1.3.1 JARDUKETA: ARDOAREN ETA MAHASTIAREN KULTURA-PAISAIA GIZATERIAREN ONDARE
IZENDATZEA LORTZEKO LAN-MAHAIA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2017an topaketak izan dira eta horietan
Administrazioak, unibertsitateak eta adituek parte hartu dute, eskualdeko baliabideak eta
potentzialtasunak identifikatzeko eta, hala, izendapen hori lortzeko. Xedea zera da: hautagaitzaren
balioak justifikatzea, eskualdearekiko informazio estrategiak ezartzea eta Unescok ezarritako baldintzak
betetzen dituzten lurralde mugakideekiko lankidetza estrategiak ere finkatzea. Euskadiko, Nafarroako
eta Errioxako gobernuen artean lankidetza-hitzarmen bat sinatzea adostu da, hautagaitza batera
birformulatzeko eta berriz bultzatzeko.

5.1.3.2 JARDUKETA: ARDOA ETA TXAKOLINA SUSTATZEKO TOPAKETAK ETA EKITALDIAK.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. ABRArekin elkarlanean jarraitu da (Arabako
Errioxa markaren posizionamendua sare sozialetan, sustapen-ekitaldiak...), Arabako Txakolina JD,
Vitoria-Gasteiz Wine City Elkartea (Kopa Komunikatuak zikloa, berrikuntzaren foroa, lehen ardo
gaztearen aurkezpena...) eta Gasteiz On (Ardoaraba) Arabako ardoak sustatzeko, ezagutzeko eta
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nabarmentzeko. 2018an eta 2019an estrategia horri jarraitu zaio, Arabako upategiei 2017an Errioxako
JDKAk onartutako ardo-kategorizazio berriak dakarkien aukera sendotuta etiketatua bultzatzeko
laguntza-ildo baten bidez. Gainera, Arabako Errioxako Ardoaren Ibilbidearekin eta Hornigaien Plazarekin
lankidetzan jardun da 2018an, ardo zuriak (Zuria ta Kitto) sustatzeko eta preskribatzaileekin eta
ostalariekin egiten diren dastaketak bultzatzeko 2019an (Spring Wine Fest).

5.2. HELBURUA: LEHEN SEKTOREAN ENPLEGUA IGOTZEA
5.2. helburu honek bat egiten du 2030 Agendako Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 2. helburua «Gosea amaitzea, elikagai-segurtasuna eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea»,
eta dagozkion 2030 Euskadiko Agendako 7 eta 9. helmugak.
2. 8. helburua «Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, osoko enplegu produktiboa eta lan
duina sustatzea», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 40. helmuga.

5.2.1 LERRO ESTRATEGIKOA: NEKAZARITZA-JARDUERAN GAZTEAK ETA EMAKUMEAK SARTZEKO
LAGUNTZA-PLANA.
5.2.1.1 JARDUKETA: EJ-REKIN LANKIDETZAN ARITZEA GAZTENEK 2020 PROGRAMA EGITEN (PRAKTIKAK,
BITARTEKARITZA,...).
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Gaztenek 2020 Euskal Autonomia Erkidegoan
ezarritako prozedura da, nekazaritzan lehenengoz jardun nahi duen gazteari laguntzeko. Programaren
filosofia da gaztea arian-arian sartzea, instalazio prozesuan porroterako arriskuak minimizatzeko
ahaleginak eginez. Prozedura horrek balio du 2014-2020 LGPn ezarritako laguntzak izapidetzeko,
egiaztatzeko eta, hala badagokio, lortzeko, hala nola lehenengo instalaziorako laguntza eta nekazaritzaustiategietan inbertitzeko laguntza. Azken lau ekitaldietan 120 gazte inguru instalatu dira.

5.2.1.2 JARDUKETA: HITZARMENAK TOKI-ERAKUNDEEKIN NEKAZARITZA-LURRAK MUGITZEKO GAZTE
EKINTZAILEENTZAT
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Helburua da jarduera honetan hasi berri diren
nekazari gazteen esku jartzea kontzeju edota udalen jabetzakoak diren landa-lursailak. Horretarako,
kuadrilletan bilerak izan dira Arabako udaletako ordezkariekin eta ACOArekin (Arabako kontzeju ugari
biltzen dituen elkartea). Era berean, UAGArekin nekazaritza-lurra eskuratzeari buruzko azterlan bat
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prestatu da; horren xedea izan da oinarri bat eskaintzea hala nahi duten erakunde titularrek lurra eskain
diezaieten sektorean jardun nahi duten gazteei. Bi azterlanak (ACOA, UAGA) amaiturik daude. 2018an
ekimen honetan sakontzen jarraitu da.

5.2.1.3 JARDUKETA: EMAKUME NEKAZARIEN ESTATUTUAN JASOTAKO NEURRIAK EZARTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Sailaren laguntza-planetan landa-eremuko emakumezkoen onarpena, protagonismoa eta
ikusgaitasuna bultzatzen dituzten neurriak ezarri dira, hala nola ustiategien titularitate partekatuaren
sustapena. Etorkizunean helburua da emakumeek nekazaritza jardueran eta sektorearen antolakuntza
egituretan izan beharreko partaidetza aktibo eta erabakigarrian sakontzea, haien zeregina eta lana
ikusgai bihurtuz.

5.2.2 LERRO ESTRATEGIKOA: NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN INDUSTRIALDEA.
5.2.2.1 JARDUKETA: NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN INDUSTRIALDE BAT EZARTZEKO AZTERLANA,
PRODUKTU ERALDATUAK ETA BALIO ERANTSI HANDIKOAK EKOIZTEKO.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016 eta 2017ko ekitaldietan Lautadan eta Mendialdean nekazaritzako elikagaien
transformazio-zentroak instalatzeko eta garatzeko jardunak eraman dira aurrera; Añanan eta Aiaran ere
gisa horretako proiektuak izan dira. Kasu batzuetan prozesu parte-hartzaileak egin dira, ekoizleen
interesa eta eskaririk handiena duten transformazio-jarduerak identifikatzeko. 2018. urtearen hasieran
egoskariak garbitzeko eta ontziratzeko zentro bat sustatu zen Arabako Lautadan.

5.2.3 LERRO ESTRATEGIKOA: BASOGINTZA-SEKTOREAN ENPLEGUA SUSTATZEA
5.2.3.1 JARDUKETA: ENPLEGUA SUSTATZEKO JARDUKETAK
ERAKUNDEEKIN ELKARLANEAN (MANTENTZEA, BIOMASA...).

BASOGINTZA-SEKTOREAN

TOKI-

Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Toki-erakundeetarako Basogintzarako Laguntzen
Planean aldaketak egin dira, zura mugitzeko, basoko lanak errazteko, azpiegitura egokitzeko, basoko
osasuna mantentzeko eta zuraren erabilera sustatzeko baliabide berriztagarri gisa. Baskegur-ekin,
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udalekin eta administrazio-batzarrekin lanean jarraituko da, mendi publikoa landa-eremuan enplegua
eta baliabideak sorraraziko dituen jarduera-gune bat izan dadin.

5.3. HELBURUA: NEKAZARITZAKO AZPIEGITURAK HOBETZEA
5.3. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 2. helburua «Gosea amaitzea, elikagai segurtasuna eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea»,
eta dagozkion 2030 Euskadiko Agendako 7, 8, 9 eta 10. helmugak.
2. 15. helburua «Lurreko ekosistemen erabilera jasangarria babestu, leheneratu eta bultzatzea, basoak modu jasangarrian
kudeatzea, desertifikazioaren aurka borrokatzea, lurren degradazioa geldiarazi eta iraultzea eta dibertsitate biologikoaren
galera etetea», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 86. helmuga.

5.3.1 LERRO ESTRATEGIKOA:
MODERNIZATZEA.

UREZTATZE-SISTEMAK

ZABALTZEA,

HOBETZEA

ETA

5.3.1.1 JARDUKETA: UREZTATZEEN PLANGINTZAREN ERAKUNDEARTEKO PLAN BAT SINA DADILA
PROPOSATZEA: ARABAKO HARANAK, ROJO IBAIA ZABALTZEA, NORYESTE, ETAB. ERAKUNDEEN ARTEKO
LANKIDETZA.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: Arabako Haranetako Eskualdeko ureztatzea hobetzeko eta modernizatzeko proiektuari
bultzada ematea, urtean 1.700.000 euro inguruko inbertsioa eginez. Era berean, ureztatzeaurreproiektuak eta -proiektuak ari dira egiten Armiñonen, Moreda-Labraza-Gorrebuston eta Elvillarren,
eta ureztatze-sistema hobetzen ari da Rojo ibaia-Berantevillan, Bernedo-Obekurin,... Behar diren
inbertsioak egiteko, beste administrazio batzuekin elkarlanean aritu behar da.

5.3.1.2 JARDUKETA: UREZTATZAILE-KOMUNITATEEN ANTOLAMENDUA ETA KUDEAKETA HOBETZEA, BAI
ETA HAIEN ENERGIA-EEFIZIENTZIA ERE.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Ureztatze-lanetan jardun ohi duten zenbait
komunitaterekiko lankidetza (Antezana, Tuyo, Oion, Bernedo, Kanpezu-Urbisu, Mañueta, Lapuebla de
Labarca), aurrezpen eta efizientzia energetikoari buruzko azterketak egiteko. Ureztatzaile-komunitateen
aurretiazko azterlanak amaitu dira, eta ondorioztatu dute tarifa elektrikoekiko mendekotasun handia
dutela. 2018an Urbisuko ureztatzaile-komunitatearekin lan egin da, eta beren eremu ureztagarrian
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ponpatze-kostua murrizteko instalazio fotovoltaiko bat ezarri da. 2019an bide horretan jarraituko da
ureztatzaileen beste komunitate batzuekin; esaterako, Tuyorekin.

5.3.2 LERRO ESTRATEGIKOA: LANDA-BIDEEN PLAN BEREZIA.
5.3.2.1 JARDUKETA: LANKIDETZA UDALEKIN ETA ADMINISTRAZIO-BATZARREKIN BIDEAK MANTENDU,
KONPONDU ETA BERRITZEKO.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Landa-bideak mantentzeko eta kontserbatzeko
laguntzen dekretu bat prestatu da ACOA, ACOVI eta EUDEL erakundeekin lankidetzan; horrek ahalbidetu
du zenbait urtetako planifikazio baten barnean lurraldeko bideen sarea hobetzeko zereginak betetzea,
2017an 350.000 euroko inbertsioa eginda, eta 450.000 eurokoa 2018an. Planaren emaitza oso ona izan
da abian izan den bi urteetan. ACOVI eta Vitoria-Gasteizko Udalarekiko hitzarmena berritu da 2018rako,
200.000 euroko aurrekontuarekin, eta 12/2018 Foru Dekretua onartu da, zeinak 450.000 euroko
zuzkidura jasotzen duen. 2019rako, ACOVIrekin eta Vitoria-Gasteizko Udalarekin 200.000 euro jasotzen
dituen hitzarmena sinatzea aurreikusita dago, eta 450.000 euro jasotzen dituen Foru Dekretua.

5.3.3 LERRO ESTRATEGIKOA: PARTZELA-KONTZENTRAZIOKO JARDUKETAK.
5.3.3.1 JARDUKETA: GAUBEAKO PARTZELA-KONTZENTRAZIOKO OBREN 2. FASEA AMAITZEA.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: Obren 2. faseko jarduketarekin jarraitzen da. 1, 2 eta 3. sektoreko Kontzentrazio
Proiektua amaitu da. 2. sektoreko obrak esleitu dira, eta espero da 2019an amaitzea.

5.3.3.2 JARDUKETA: BULTZADA EMATEA BATERATZE PRIBATU TXIKIAK ETA ZATITUTAKO LURZATIAK
BERRIRO BATZEKO JARDUEREI.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Amaitu da Ziraoko Kontzentrazio Proiektu
pribatua. Hasieran, amaierako lurzatiak banatu dira. ALHAOn argitaratu dira oinarriak, orain arte
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osatutakoari lege-balioa emateko, eta argitaratzeko dago kontzentrazio-akordioa. Langara Ganboarekin
jarraitu da, eta Aiarako interesdunekin kontaktuak hasi dira.

5.3.4 LERRO ESTRATEGIKOA: IBAIERTZEN ETA IBILGUEN MANTENTZE-LANAK.
5.3.4.1 JARDUKETA: URA-REKIN JARDUKETA-PROTOKOLO BAT LANTZEA IBAIEN ETA ERREKEN ERTZAK
MANTENTZEKO. ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: AFAko Ingurumen Sailak URA agentziarekin eta UAGArekin duen solaskidetzaren bidez,
jarduketa-protokolo bat prestatzeko zeregina bete da, sektoreak eta toki erakundeek aplikatzeko eta,
hala, ibilguak eta ibaiertzetako landaretza egoera onean mantentzeko, ibaien gaitasun hidraulikoari
lagunduz. Era berean, zenbait lankidetza-hitzarmen sinatu dira URA agentziaren eta Arabako zenbait
udalen artean.

5.4. HELBURUA: NEKAZARITZA- ETA ABELTZAINTZA-SEKTOREARI LAGUNTZEA
5.4. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 2. helburua «Gosea amaitzea, elikagai segurtasuna eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea»,
eta dagozkion 2030 Euskadiko Agendako 7, 9, 10 eta 11. helmugak.
2. 15. helburua «Lurreko ekosistemen erabilera jasangarria babestu, leheneratu eta bultzatzea, basoak modu jasangarrian
kudeatzea, desertifikazioaren aurka borrokatzea, lurren degradazioa geldiarazi eta iraultzea eta dibertsitate biologikoaren
galera etetea», eta dagozkion 2030 Euskadiko Agendako 85 eta 86. helmugak.

5.4.1 LERRO ESTRATEGIKOA: NPB-AREN ZUZENEKO LAGUNTZAK.
5.4.1.1 JARDUKETA: NPB-AREN LAGUNTZEN KUDEAKETA INTEGRALA,
BATERATUAREN BIDEZ. ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA.

APLIKAZIO INFORMATIKO

Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2015-2020ko NPBaren laguntzen programazio berritik aurrera, hiru foru-aldundientzako
eta erakunde ordaintzailearentzako aplikazio bateratua diseinatu da. Xedea da irizpideak bateratzea eta
eskatzaileek adierazpenak egitea erraztea (adierazpen geoespaziala, abisuen sistema…). Era berean,
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2018ko kanpainan FEADER laguntzak integratu dira, SIGPAC erreferentziarekin adierazten direnak
(nekazaritza eta ingurumenekoak eta premia duten zonaldeentzako laguntzak).

5.4.2 LERRO ESTRATEGIKOA: LGJP NEURRIAK.
5.4.2.1 JARDUKETA: LGJP LAGUNTZEN KUDEAKETA INTEGRALA,
BATERATUAREN BIDEZ. ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA.

APLIKAZIO

INFORMATIKO

Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2015-2020ko NPBaren laguntzen programazio berritik aurrera, hiru foru-aldundientzako
eta erakunde ordaintzailearentzako aplikazio bateratua diseinatu da. Xedea da irizpideak bateratzea eta
eskatzaileek adierazpenak egitea erraztea (adierazpen geoespaziala, abisuen sistema…). Era berean,
2018ko kanpainan FEADER laguntzak integratu dira, SIGPAC erreferentziarekin adierazten direnak
(nekazaritza eta ingurumenekoak eta premia duten zonaldeentzako laguntzak).

5.4.2.2 JARDUKETA:
2015-2020 LGJP-EKO NEURRIEN DEKRETUAK LANTZEA (INBERTSIOAK, GAZTEAK
SARTZEA, ESKUALDE AHULETARAKO KALTE-ORDAINAK, NEKAZARITZA-INGURUMENEKOAK…).
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapen
Jasangarriko 2015-2020ko Plan berriak abian jartzeko, Arabako nekazaritza-politikaren ardatza diren
laguntzei buruzko foru-dekretu berriak prestatu eta garatu behar izan dira, laguntzok sektorearen
egiturazko euskarria baitira. 2016, 2017 eta 2018an laguntza-neurri berri horietan egin eta
aurreikusitako jarduketek 23.000.000 euro ingururen inbertsioa ekarri dute Arabako nekazarien eta
abeltzainen bizi- eta lan-baldintzen hobekuntzan. Hona hemen dekretu nabarmenenak:
• Laguntzak nekazari gazteek enpresak sortzeko: Sektorean 80 gazte sartu dira, eta aurreikusi da
2.831.000 euroko laguntza-bolumena bideratzea.
• Nekazaritza-ustiategietan inbertitzeko laguntzak: 6.874.000 €.
• Muga naturalak eta beste muga berezi batzuk dituzten eremuetako nekazaritza-ustiategietarako
laguntzak: 3.631.000 €.
• Nekazaritza-ingurumenerako eta nekazaritza ekologikorako laguntzak: 2.520.000 €
• Nekazaritzarako baliabide hidrikoak kudeatzeko laguntzak: 1.900.000 €
• Landa-bideetarako laguntzak: 2.300.000 €
• Basogintzarako laguntza-plana: 3.350.000 €
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2019an sektoreari laguntzeko neurri hauekin jarraituko da, alderdi hauetarako laguntzekin: nekazaritzaustiategietan inbertitzeko, nekazari gazteek enpresak sortzeko, muga naturalak eta bestelako muga
espezifikoak dituzten eremuetako nekazaritza-ustiategietarako, nekazaritzako baliabide hidrikoak
kudeatzeko, landa-bideetarako... Gutxi gorabehera, 7.600.000 milioi euro bideratuko dira.

5.4.2.3 JARDUKETA: FORU-DEKRETU BAT LANTZEA TOKIKO PRODUKTUAK EKOITZI, LANDU ETA
MERKATURATZEN DITUZTEN PERTSONEN ERROLDA ARAUTZEKO
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: 17/2008 Legeak, Nekazaritza eta Elikagai Politikari buruzkoak, ezarritako manuari
jarraikiz, foru-organo eskudunek nekazaritza-produktuak eta -elikagaiak tokian tokiko merkatu eta azoka
tradizionaletan merkaturatzen dituzten ekoizleen eta egileen errolda prestatu behar da, haien jatorria
edo lehengaiarena Euskadin badago. Arautegi hori Araba-mailan garatzeko asmoz, beste lurralde
batzuetan dagoen arautegia aztertzen hasi da.

5.4.3 LERRO ESTRATEGIKOA: NEKAZARITZA EKOLOGIKOA SUSTATZEA.
5.4.3.1 JARDUKETA: NEKAZARITZA EKOLOGIKOAREN 2014-2018 ALDIKO FORU-PLANAREN GARAPENA
EZARTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Xede horri begira, 20.000 euro jaso ziren aurrekontuan 2016an eta 40.000 euro 2017an,
betiere ohiko ekoizpen-sistemetatik nekazaritza ekologikoetako ereduetara igarotzea sustatzeko.
Nekazaritza ekologikoko jardunetarantz abiatzeko prozesuak bultzatzeko proposamenak eta lanmetodologia jasotzen dituzten txostenak prestatu dira. Halaber, Arabarako nekazaritza ekologikoko
elkarteekin lankidetzan jarraitzen da, ekoizpen-eredu hori sustatu nahian.

5.4.3.2 JARDUKETA: JARDUKETA-PLANA ESKALMEDI LURSAIL ESPERIMENTALERAKO.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Arabako nekazaritza ekologikoaren elkarte guztiekin eta UAGArekin elkarlanean,
Eskalmendiko lursail esperimentala landaketa ekologikoko berrikuntza-proiektuak garatzera bideratuko
da.
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5.4.4 LERRO ESTRATEGIKOA: NEKAZARITZA-ASEGURUAK SUSTATZEA.
5.4.4.1 JARDUKETA: LAGUNTZAK NEKAZARIENTZAT ETA ABELTZAINENTZAT, ASEGURU-POLIZEN KOSTUA
MURRIZTEKO.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2017an, abeltzaintza-aseguruen dirulaguntza
ildoa abiarazi zen, 75.000 euroko aurrekontuarekin, abereen gaixotasunen ondoriozko arriskuak
estaltzeko nekazaritza-aseguruen polizak finantza daitezen. 2018an lan-ildo horri eutsi zaio aseguruen
politika bultzatzeko eta hedatzeko; guztira 235.000 euroko aurrekontua izan da ildo horren eta
mahastien aseguruen ildoaren artean. 2019an aseguru-ildo hau ezartzen jarraituko da.

5.4.4.2
JARDUKETA:
NEKAZARITZA-USTIAPENAK
KONTZIENTZIAZIO-EKINTZAK.

ASEGURATZEKO

BEHARRARI

BURUZKO

Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017an, AFAk antolatutako bi jardunaldi egin ziren, abeltzaintza-aseguruei buruzko
informazioa eskaintzeko. Helburu berarekin, UAGAK antolatutako jardunaldietan elkarlanean ari gara
mahastien aseguruetarako. Mahastietarako aseguru-polizak harpide daitezen, AFAren laguntza
eskatzeko irekiera-eta itxiera-epeak argitaratu dira Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzuaren
webgunean. Mahastien aseguru-poliziak harpidetzeko nekazaritza-aseguruaren epeak argitaratu dira
zerbitzuaren webgunean. Arabako Errioxako Kuadrillak Guardian duen egoitzan izandako zabalkundejardunaldia 2017ko azaroaren 15ean; bertan Agrosegurok eta AFAk parte hartu zuten. Zerbitzuaren
webgunean AFAren nahiz Agroseguroren aurkezpenak argitaratu dira, informazio zehatza emanez.
2018an eta 2019an lan-ildo horri jarraitu zaio.

5.4.5 LERRO ESTRATEGIKOA: ABELTZAINTZA-SEKTOREA BABESTEA.
5.4.5.1 JARDUKETA:
KOOPERATIBAREKIN.

ZERBITZU-PRESTAZIOAREN

ESPARRU

BERRI

BAT

EZARTZEA

ABERE

Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017an, abeltzaintzako sektoreko ordezkariekin negoziatu zen eta 54/2017 Foru
Dekretua argitaratu zen; dekretuan abeltzaintzako laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dira zenbait
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gai kudeatzeko: arrazak hobetzeko programak, animalien osasuna, animalien ekoizpena, ustiategiei
elikadura segurtasunean eta kudeaketa ekonomikoan orientatzeko zerbitzua. Hurrengo ekitaldietan
zerbitzu horiek eskaintzeko deialdiarekin jarraitu da.

5.4.5.2 JARDUKETA: USTIAPENEKO ALBAITARIAREN FIGURA SORTZEA.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: Beste autonomia-erkidego batzuetan dagoen figura hau arautu eta martxan jarri nahi da.
Hala, 54/2017 Dekretua norabide horretan egindako lehen urratsa da.

5.4.5.3 JARDUKETA: HONI GUZTIARI BURUZKO ARAUDIETAKO ALDAKETAK AZTERTZEA: ABELTZAINTZAUSTIAPENEN ERREGISTROA, KALEKO TXAKURREN KUDEAKETA, GANADU-HILOTZEN KUDEAKETA, KALTEORDAINAK EMATEA ANIMALIEN GAIXOTASUNAGATIK
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Inplikatutako zerbitzu eta erakundeekin batera beharrezko aldaketak aztertu dira
abeltzaintzarekin zerikusia duten zenbait jardueraren arautegian eta kudeaketa-ereduan, betiere
gobernantza errazteko eta prozedurak nahiz herritarren zerbitzua sinplifikatzeko eta arintzeko. VitoriaGasteizko Udalarekin lanean jarraitzen dugu, kalean abandonatutako txakurrak biltzeko.

5.4.5.4 JARDUKETA: ANIMALIAK GARRAIATZEN DITUZTEN IBILGAILUAK DESINFEKTATZEKO ZENTROAK
SUSTATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017an Araban erabilera pribatuko bi zentro onartu eta gaitu dira; era berean, interes
orokorrekoa da zentro publiko nahiz pribatuak egiten jarraitzea, betiere animalien osasuna bermatze
eta ziurtatze aldera.

5.4.5.5 JARDUKETA: NEKAZARIEN ETA ABELTZAINEN ARTEKO SINERGIAK AZTERTZEA: BAZKA EROSTEA,
HONDAKINAK APROBETXATZEA...
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016an lankidetzan jardun zen artisau-gaztandegien azpiproduktuak aprobetxatzea
errazteko azterlan nahiz proiektuetan. 2018an landa eremuan mindak eta simaurrak aplikatzeko
baldintzei buruzko lege aldaketa aztertu da, Arabako sektorearen, ingurune fisikoaren eta kultura-
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praktiken arabera egokitzeko; hala, beharrezkoa izanez gero, aplikazio-zisternak erosteko edo
modernizatzeko inbertsioak babestu dira.
5.4.5.6 JARDUKETA: ELIKAGAI-KATEA KONTROLATZEKO PLAN BERRIA (EKKOPB) 2016-2020 ALDIRAKO.
ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016an Arabako Foru Aldundiaren lankidetza eta ekarpenak izanik, Euskal Autonomia
Erkidegoaren Elikagaien Katea Kontrolatzeko Plana onartu zen.

5.4.6 LERRO ESTRATEGIKOA: NEKAZARITZA-SEKTOREA BABESTEA.
5.4.6.1 JARDUKETA: INGURUMEN-NEURRIAK GARATZEA:
ERRIOXAKO LABOREAK... ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA.

ERREMOLATXA,

PATATA,

ARABAKO

Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 15/2016 Foru Araua, azaroaren 30ekoa,
aldarrikatu da; foru-arau honek berresten du Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak
izenpetutako lankidetza-hitzarmena, laborantza estentsiboa nekazaritzako ekoizpen teknika jasangarrien
pean dibertsifikatze aldera, nekazaritza- eta ingurumen-laguntza kudeatzeko. Nekazaritza- eta
ingurumen-laguntza berria da, erremolatxa, patata, lekale eta barazki-laborantzak dibertsifikatzeko.
Gutxi gorabehera 1.100.00 euro dira urtean, Arabako 225 ustiategiri zuzenduta. 2017an ekoizpen
sektoreetako ordezkariekin elkarlanean, ingurumen- eta nekazaritza-laguntzaren hobekuntza proposatu
da, Batasunaren arautegiak ezarritako mugaraino. 2018an 275.000 euroko laguntza gaitu da Arabako
Errioxan mahasti zaharrak mantentzen laguntzeko eta, horrela, landare-ondarearen eta kalitatezko
mahastien iraupena sustatzeko, laguntza horrek jarraitu egingo du 2019an.

5.4.6.2 JARDUKETA: EREITEKO PATATAREN OSASUNARI LAGUNTZEKO NEURRIAK.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Uztailaren 6ko 231/2017 Foru Arauaren bidez
ebatzi zen Arabako Lurralde Historikoan ereiteko patataren ekoizpen-tokietan birosi-arriskuak arintzeko
laguntzen deialdia, 2016-2017ko kanpaina. Zortzi espediente onartu dira, zeinak 14,93 ha-ri eragiten
dien, eta dirulaguntza, guztira, 9.313,40 eurokoa da. Helburua da Araban landaketa honi eustea, bereziki
bestelako ekoizpen-aukera urriak dituzten eskualdeetan. Hurrengo ekitaldietan ere egingo da laguntzaneurri honen deialdia.
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5.4.6.3 JARDUKETA: OLIBONDOA (MAORA) BERRESKURATZEKO BULTZADA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2017an MAORArekin jardun zen lankidetzan,
olibondoen ekoizleak eta oiloaren egileak eta merkaturatzaileak ordezkatuko dituen elkargo profesional
berria eratzeko. Aldi berean, olioa sustatzeko, landaketa prestatzeko eta babesteko eta uzta antolatzeko
zenbait jardueratan hartu da parte. 2019an, elkargo hori jarri da martxan; horrela, proposatutako
jarduerei babes ekonomikoa emango zaie eta laguntzen dekretu berria bultzatu da, landaketa berriei
bultzada emateko.

5.5. HELBURUA: BASO-KUDEAKETA JASANGARRIA
5.5. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 13. helburua «Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko», eta dagokion 2030
Euskadiko Agendako 72. helmuga.
2. 15. helburua «Lurreko ekosistemen erabilera jasangarria babestu, leheneratu eta bultzatzea, basoak modu jasangarrian
kudeatzea, desertifikazioaren aurka borrokatzea, lurren degradazioa geldiarazi eta iraultzea eta dibertsitate biologikoaren
galera etetea», eta dagozkion 2030 Euskadiko Agendako 83 eta 86. helmugak.

5.5.1 LERRO ESTRATEGIKOA: BASO-ARLOKO JARDUKETAK.
5.5.1.1 JARDUKETA: BASOAREN FORU-KONTSEILUA ERATZEA. ERAKUNDE-LANKIDETZA.
Egoera: Hasi gabe
Deskribapena: hasi gabeko ekintza; 2019an martxan jartzea espero da.

5.5.1.2 JARDUKETA: NATURA 2000 SAREKO MENDI PUBLIKOEN BASO-PLANAK IDAZTEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. LIFE Oreka Mendian Mugaz Gaindiko Europaren
Proiektuan hartzen da parte gainerako foru-aldundiekin, Akitaniako erakundeekin eta teknologia
zentroekin. Proiektu horren helburua da Arabako mendietako larre-habitatak zaintzea, 2021era arte.
Aurrekontua, denen artean partekatuta eta Europako laguntzarekin, 3.750.000 eurokoa da. 2018an
lankidetzan jardun da honako proiektuak aurrera eramateko: batetik, Habios proiektua (Izkiko Parke
Naturalean egin da eta ametzen eta haren bidez zenbait fauna espezieren artean dagoen erlazioa
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aztertzen da), eta, bestetik, Green egitasmoa (Habios-en ondorioak beste espazio natural batzuetara
eramaten dira).

5.5.1.3 JARDUKETA: MENDIETAKO LARRIALDIEN FORU-PLAN BAT EGITEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016ko ekainean Eusko Jaurlaritzaren Babes Zibileko Batzordeak ALHko Mendi
Larrialdietarako Foru Plana onartu zuen.

5.5.1.4 JARDUKETA: MENDI PARTIKULARRAK KUDEATZEKO PROGRAMEN ARAUDI BERRIA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017an ALHri zura egiaztatzeko aplikagarri zaizkion Baso Kudeaketa Iraunkorreko Planak
arautzeko araudia prestatu da eta 2018an amaitu da.

5.5.1.5 JARDUKETA: BASO-ERRESERBEN KATALOGOA SUSTATZEA.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: ALHn babesteko moduko hainbat zuhaizti daude (Munain, Okariz, Igoroin, Labraza…),
baina babesteaz gain, komenigarria da horiek guztiak Baso Erreserben Katalogoan jasotzea.

5.6. HELBURUA: NEKAZARITZA-LURRA BABESTEA
5.6. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 2. helburua «Gosea amaitzea, elikagai-segurtasuna eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea»,
eta dagozkion 2030 Euskadiko Agendako 9 eta 11. helmugak.
2. 15. helburua «Lurreko ekosistemen erabilera jasangarria babestu, leheneratu eta bultzatzea, basoak modu jasangarrian
kudeatzea, desertifikazioaren aurka borrokatzea, lurren degradazioa geldiarazi eta iraultzea eta dibertsitate biologikoaren
galera etetea», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 86. helmuga.

5.6.1 LERRO ESTRATEGIKOA: BALIO AGROKOLOGIKO HANDIKO LURRAK.
5.6.1.1 JARDUKETA: ERAGIN SEKTORIALA EBALUATZEKO PROTOKOLOA (ESEP) GARATZEA. ERAKUNDEEN
ARTEKO LANKIDETZA.
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Egoera: Amaituta
Deskribapena: Irailaren 16ko 166/2014 Dekretuak onartutako Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde
Plan Sektorialak beharrezko egiten du nekazaritza-arloko organo eskudunaren txostena, baldin eta
zenbait erabilera eta jarduera garatu nahi badira lurzoru urbanizaezinaren gainean. Txosten horretan
ebaluatuko da aurreikusitako jarduketak nekazaritza-lurzoruaren okupazioan eta nekazaritza-jardueran
izango duen eragina, bai eta landa-azpiegiturak ere (nekazaritza-eraikinak eta -jarduerari atxikitako
etxebizitzak barne). Zenbait bilera izan dira Eusko Jaurlaritzarekin eta gainerako foru-aldundiekin, agindu
baten bidez Nekazaritza Sektorearen Afekzioa Ebaluatzeko Protokoloa (SAEP) garatzeko.

5.7. HELBURUA: GOBERNANTZA
5.6. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 2. helburua «Gosea amaitzea, elikagai-segurtasuna eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea»,
eta dagozkion 2030 Euskadiko Agendako 8 eta 10. helmugak.

5.7.1 LERRO ESTRATEGIKOA: ADMINISTRAZIO SINPLIFIKATZEA ETA HOBETZEA.
5.7.1.1 JARDUKETA: WEBGUNEAK EGUNERATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Edukiak iraunkorki garatzen ari dira eta sailaren
prozedura administratibo guztiak elektronikoki (baimena, erregistroak, dirulaguntzak…) garatzea
ahalbidetzeko lan egiten ari da prozedura eta zerbitzuen gidaren bidez.

5.7.1.2 JARDUKETA: ESKUALDEETAKO NEKAZARITZA-BULEGOEK ESKAINITAKO ZERBITZUAK AZTERTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Kasurik gehienetan, Nekazaritza Sailak nekazariekin dituen lehen harremanak Eskualdeko
Nekazaritza Bulegoen bidez izaten dira. Bulegootan lehen aholkuak ematen zaizkie eta sailaren laguntza
gehienak izapidetzen dizkiete. Hala ere, bulegoetako kontsulta-banaketa oso desberdina da; gauzak
horrela, Vitoria-Gasteiz, Guardia eta Amurrioko ENBetan izaten dira kontsultarik gehien eta Espejo,
Agurain, Kanpezu eta Murgiakoetan kontsultarik gutxien. Azterketa honen ondorioz, ENBetan dagoen
pertsonala banatu da, herritarrei ahalik eta zerbitzurik onena eman ahal izateko.
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5.7.1.3 JARDUKETA: ADMINISTRAZIO-PROZEDURAK AZTERTZEA ETA HOMOGENEIZATZEA
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Webgune korporatibo globalaren eta Prozeduren eta Zerbitzuen Gidaren diseinuak eta
edukiak definitu dira.
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7. 6.ARDATZA: KULTURA, KIROLA, EUSKARA ETA
GAZTERIA
DESKRIBAPENA:
Kultura berez da balioa, eta berezkoa dute Arabako herritarrek. Kultura-ekimenak, beraz, tokian
tokiko kulturaren mundua osatzen duten gizatalde eta pertsonen itxaropen eta eskaerei erantzuna
emateko sustatu eta indartu behar dira, besteak beste. Hala, ardatz estrategiko honek herritarrekiko
hurbiltasunean oinarritzen den kultura-garapena bultzatuko du.
Euskara, hizkuntza eta gizarte-harremanetarako tresna den aldetik, Arabako ondarearen aberastasun
handienetakoa da. Euskararen jakintza, erabilera eta familia bidezko transmisioa behar-beharrezkoak
ditugu gure lurraldean hitz egiten diren hizkuntzen arteko berdintasuna lortuko bada.
Kirolak gizarte, kultura eta hezkuntzaren ikuspegitik herritarren bizi-kalitatea eta osasuna errazten
laguntzen du, bereizkeriarik gabe.
Azkenik, gazteei erreparatu behar diegu bereziki, zeharkakotasunez, enplegu, berrikuntza eta
ikaskuntzaren gaineko politikek gazteon eskari eta beharrizanak kontuan har ditzaten.
Hasiera batean, 42 jarduketa planifikatu ziren, baina beste 3 gehitu dira eta, guztira, 45 jarduketa
dauzka plangintzak.
Plan Estrategikoa ixtean, amaitutako 44 jarduketetatik 12k segidako traktua dute.

JARDUKETEN LABURPENA:
2019KO
MAIATZA

JARDUKETAK, GUZTIRA
HASIERA, AURREIKUSI GABE
HASIERA, AURREIKUSITA
AURREIKUSITA, BAINA HASI GABE

GAUZATZEN
BUKATUAK
GAUZATUAK, GUZTIRA

45
0
45
1
0
44
44

%

%0
% 100
%2
%0
% 98

2015EKO
UZTAILA

42
34
8
0
8
0
8

%

% 81
% 19
%0
% 100
%0
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0%

HASIERA,
AURREIKUSI
GABE

2% 0%

AURREIKUSITA,
BAINA HASI
GABE
GAUZATZEN

HASIERA,
AURREIKUSITA
100%

98%

BUKATUAK

GAUZATZE-TXOSTENA:
6.1. HELBURUA: KULTURA, ARABAKO BALIO ESTRATEGIKO GISA
6.1. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 4. helburua «Hezkuntza inklusiboa, ekitatiboa eta kalitatezkoa bermatzea, eta ikasteko aukerak sustatzea, guztientzat eta
adin guztietan», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 27. helmuga.
2. 11. helburua «Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea», eta dagokion
2030 Euskadiko Agendako 65. helmuga.

6.1.1 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO KULTURA-PLAN ESTRATEGIKOA EGITEA.
6.1.1.1 JARDUKETA: ARABAKO KULTURAREN PLAN ESTRATEGIKOA AZTERTU, ANALIZATU, GOGOETA
EGIN ETA IDAZTEA, ERAKUNDEEN ARTEKO ETA KULTURA-ERAGILEEKIKO ELKARLANA OINARRI HARTURIK.

Egoera: Amaituta
Deskribapena: Arabako Kultura Plan Estrategikoa egin da.
Arabako Kulturaren 2017-2020 aldiko Plan Estrategikoaren diagnostiko, azterketa, gogoeta eta
idazketari lotutako jarduera guztiak 2016an gauzatu ziren; Hala, planaren lehen zirriborroa 2016ko
abenduan jaso zen.
Aipatutako zirriborroa 2017ko urtarrilean aurkeztu genien planean parte hartu zuten kultur eragile
publiko eta pribatu guztiei, bai eta Batzar Nagusietako talde guztiei ere.
Batzar Nagusietako Osoko Bilkurak plana aurkezteko izapidea Batzar Nagusietako Batzordean txertatzea
erabaki zuen, plana izapidetu zedin.
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AFAren Gobernu Kontseiluak plana onartu zuen 2017ko otsailean eta, geroago, Batzar Nagusietara
helarazi zuen, Euskara, Kultura eta Kirol Batzordeak izapidetu zezan.
Batzar Nagusietako taldeek egindako zenbait mozio txertatu ziren planean eta ekainaren 9an aho batez
onartu zen.
Plan Estrategikoa dakarren agiria ondoko ataletan banatuta dago:
•
•
•

Eragileak eta Metodologia.
Kulturak Araban duen egoerari buruzko azterketa eta diagnostikoa.
Proposamen estrategikoa: Foku estrategikoa, Printzipio orientatzaileak, Erronka nagusiak,
Lehentasunezko jarduketa-ildoak, Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren eginkizuna eta ingurune
erlazionala.
34 ekintza, ondoko 6 programetan bilduta:
1. Koordinazioko eta sareko programa.
2. Prestakuntza eta lanbide-gaikuntzako programa.
3. Finantza-dibertsifikazioa sustatzeko programa.
4. Kultura-erakundeak sendotzeko eta gaurkotzeko programa.
5. Sorkuntza eta jardunbide garaikideak sustatzeko programa.
6. Ikusleak garatzeko eta jendea sentiberatzeko harreman programa.

•

6.1.1.2 JARDUKETA: ARABAKO KULTURA-PLAN ESTRATEGIKOA AURKEZTEA ETA ZABALTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Batzar Nagusietako Euskara, Kultura eta Kirol
Batzordean onartu zenetik, aipatutako plana aurkezteko egutegiaren plangintza egin da.
Planaren hedapena egiteko plangintza egokitu zen, Batzar Nagusietako Batzordeak izapidetzeko
behar izan zuen epea dela eta.
2017an, ekitaldi horretan aurreikusitako ekintzak eta programak abiatu ziren, hots, guztira egin
beharreko ekintzen % 75.
Euskara, Kultura eta Kirol Zuzendaritzak agiri horren argitalpen xumea aurkeztu zuen 2018ko
urtarrilean; bertan, planari lotutako ekintzak, programak eta gainerako alderdiak jasotzen dira.
2018an eta 2019an ekintza hauek planifikatu eta gauzatu dira:
•
•
•

Planari lotutako ekintza guztiak jorratuko dituen Kulturaraba marka aurkeztu da.
Koordinazio eta Jarraipen Mahaia arautzen duen foru-dekretua onartu da.
Koordinazio eta Jarraipen Mahaia eratu zen. Guztira, 25 mahaikidek osatzen dute mahaia.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kultura eragileentzako TRANS FOKO prestakuntza-programa abian jarri da; bertan, 14
kultura-eragilek parte hartzen dute.
Artium museoaren bilduman orain dela gutxi gehitu diren grabatuen erakusketa ibiltaria
egin da Agurainen eta Amurrion, eta lantegi praktikoak antolatu dira herri horietan.
Departamentu arteko mahaia.
Planaren webgunea, komunikazio-tresna gisa.
Bekak Artiumen eta Arte Ederren Museoan.
Laguntzak sorkuntza-fabrikentzat.
IBILBIDEAN: udaletako eta kuadrilletako kultura-teknikarientzako prestakuntza-ibilbidea
Kulturaraba bulegoa: Kultura-eragileen aholkularitza-bulegoa.
EKINEAN IBILTARI: Sorkuntza-arteen erakusketa natura-ingurunean

6.2. HELBURUA: KULTURA PROPIOAREN SORRERA SUSTATZEA
6.2. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 11. helburua «Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea», eta dagokion
2030 Euskadiko Agendako 65. helmuga.

6.2.1 LERRO ESTRATEGIKOA: KULTURA-HAZITOKIAK. KULTURA-LANTEGIAK.
6.2.1.1 JARDUKETA: KULTURA-MINTEGIAK EDO TOKIKO KULTURA AMATEURRA SUSTATZEKO GUNEAK
AZTERTZEA ETA GARATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Ekintza hau 2017-2020 aldiko Arabako Kulturaren Plan Estrategikoan jasota dago,
ekintza-programa honetan: 6.5. Laguntza-programa sorkuntzarako eta praktika garaikideetarako,
zehatzago 6.5.1ean Sortzaileek languneetarako sarbidea izateko programa. Mintegiak, kulturalantegiak eta sormen-lantegiak.
2017an abiatu zen eta, une honetan, jarduteko eredua prestatu zen, ekimenarekin bat etor
daitezkeen guneak dituzten tokiko erakundeekin lankidetzan, lurraldeko lehen ekimen pilotua
2018ko ekitaldian bertan abiatzeko. 2018ko lehen seihilekoan, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailarekin
batera, lanean aritu ginen sormen-lantegiei laguntzeko, Sorgune nahiz Bitartez modalitateei
dagokienez, gure lurraldean garatzen diren esperientzia sortzaile eta berritzaileak bultzatzeko;
horrela, 2018-2019an 8 ekimen egin dira, eta 2019ko martxoan amaitu dira.
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2019ko apiril-maiatzean programa ebaluatuko da.

6.2.2 LERRO ESTRATEGIKOA: KULTURA-ESPERIENTZIA SORTZAILEEN SARE BAT SORTZEA.

6.2.2.1 JARDUKETA: KUADRILLETAN GARATZEKO KULTURA-PROIEKTU BERRIAK TRUKATZEKO
ZIRKUITUAK ETA SAREAK AZTERTZEA, ETA HORIEN BALIOA AITORTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Ekintza hau 2017-2020 aldiko Arabako Kulturaren Plan Estrategikoan jasota dago,
zehaztu diren 3 ekintza programetan jasotako ekintza batzuen bidez:
• 6.1. Koordinazioko eta sareko programa
• 6.4. Kultura-erakundeak sendotzeko eta gaurkotzeko programa
• 6.6 Ikusleak garatzeko eta jendea sentiberatzeko harreman-programa
Kultura Ekintzako Zerbitzuak bultzatu dituen kuadrilla eta udaletako teknikariekiko koordinaziobatzarrak baliatuz, prestakuntza-ekintzak, programazioari lotutako ekintzak eta sormenari laguntzeko
ekintzak landu dira, kuadrilletan garatzen diren kultura-proiektu berrien balioa aitortzeko xedez.

6.2.2.2 JARDUKETA: KUADRILLETAKO KULTURA-TEKNIKARIEN LAN-EGONKORTASUNA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Ekintza hau 2017-2020 aldiko Arabako Kulturaren Plan Estrategikoan jasota dago,
zehaztu diren 4 ekintza programetan jasotako ekintza batzuen bidez:
• 6.1. Koordinazioko eta sareko programa
• 6.2 Prestakuntza eta Lanbide gaikuntzako programa
• 6.3 Finantza-alorreko dibertsifikazioa sustatzeko programa
• 6.6 Ikusleak garatzeko eta jendea sentiberatzeko harreman-programa
Kultura Ekintzaren Zerbitzuak lurraldeko kultura-teknikari guztien koordinazioan izan duen lidergotik
eratorritako ikuspuntu berri baten ondorioz, prestakuntza-ibilbide bat landu da udaletako eta
kuadrilletako kultura-teknikarientzat, beren prestakuntza areagotzeko.
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6.2.3 LERRO ESTRATEGIKOA: KULTURAFINANTZATZEA.

ETA

KIROL-JARDUERA

GARRANTZITSUAK

6.2.3.1 JARDUKETA: DENBORAN IRAUNGO DUTEN EREDUZKO JARDUERA GARRANTZITSUEI BABESA
EMATEA. ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren 2016, 2017, 2018 eta 2019ko ekitaldietako
aurrekontuetan, Araba, kultura eta kirolaren erreferentea izeneko berariazko aurrekontu saila jasota
dago, denboran iraungo duten ereduzko kultura eta kirol jarduerei babesa emateko helburuz.

Vitoria-Gasteizko jazzaldia, Azkena Rock jaialdia, Araia-Asparreneko Umorezko Antzerki Jaialdia,
Martín Fiz maratoia, IronMan Vitoria-Gasteiz, Espainiako eta nazioarteko zenbait txapelketa,
Laudioko Nazioarteko Ziklokrosa, Herri Kiroletako 7 Herrialde, Ametzaga Zuiako Nazioarteko
Ziklokrosa...

6.2.4 LERRO ESTRATEGIKOA: ARTE- ETA LANBIDE-ESKOLAREN BIDERAGARRITASUN-PLANA

6.2.4.1 JARDUKETA: BIDERAGARRITASUN-PLAN BAT GARATZEA, ARTE- ETA LANBIDE-ESKOLAREN
EGOKITZAPEN INTEGRALA EGITEKO.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016ko uztailean, Arte eta Lanbide Eskolako Patronatuak Vitoria-Gasteizko Arte eta
Lanbide Eskolaren Bideragarritasun Plana onartu zuen aho batez. Arabako Foru Aldundiko eta
Vitoria-Gasteizko Udaleko hainbat arlotako profesionalek prestatu zuten plana eta, bertan, honako
atalak jaso ziren:
A. Testuingurua
B. Premien diagnostikoa, 4 arlotan: kudeaketa-arloan, arlo juridiko-arauemailean, azpiegituren
arloan eta heziketa-arloan.
C. 39 jardute-proposamen, aipatutako 4 esparruetan banatuta.
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Euskara, Kultura eta Kirol diputatuak 2016ko uztailaren 18an aurkeztu zuen plana Batzar Nagusietako
Euskara, Kultura eta Kirol Batzordean.
2017an, Bideragarritasun Planean oinarrituta, era parte-hartzailean landu da hala eskolako
langileekin nola profesional nabarmenekin, Zentroaren Plana. 2017ko 4. hiruhilekoan plan honen
lehenengo zirriborroa egin zen.
2018ko lehen seihilekoan behin-behineko bertsioa egin zen, eta Eskolaren Patronatuak 2018ko
uztailean onartu zuen. Pixkanaka martxan jartzen hasi zen 2018-2019ko ikasturtean.

6.3. HELBURUA: ARABAKO MUSEOEN POLITIKA BERRIZ ZEHAZTEA

6.3.1 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO MUSEOEN PLANA .

6.3.1.1 JARDUKETA: ARABAKO MUSEO-PLANA AZTERTZEA, ANALIZATZEA, GOGOETATZEA ETA
IDAZTEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Arabako Museoen Foru Sarearen 2018-2021 aldiko Ekintza Plana Aztertu, Gogoetatu
eta Idazteko zereginak atzeratu egin ziren, Kulturaren Plan Estrategikoari lotutako eginkizun guztiak
denboran luzatu zirelako. Hala, aurreikusi den epe berria 2017ko maiatzetik abendura artekoa izan
da.
2017ko maiatzean, Azterketa eta Gogoeta egiteko zereginak gauzatzeko metodologia eta kanpoko
aholkularitza zehaztu ziren; 2017ko irailean, berriz, aipatutako zereginak hasi ziren, egutegia zehaztu
eta barruko lantalde eragilea identifikatu ondoren.
2017ko abenduan, planaren lehen zirriborroa prestatu zen eta, geroago, planaren kontraste-lanak
egin ziren interes-taldeekin (AFA barruko interes-taldeekin, beste erakunde publiko batzuetako
interes-taldeekin, hornitzaileekin, erabiltzaileekin, elkarteekin, erreferentziazko museo
erakundeekin…).
2018ko urtarrilean, lantalde eragileak kontrasteetan agertu den informazio guztia bildu eta aztertu
zuen; geroago, otsailean, Museoen Foru Sarearen 2018-2021 aldiko Ekintza Plana deritzon azken
dokumentua prestatu zen. Barruko izapidetzea hasi zen Gobernu Kontseiluak ekintza-plana onar
dezan eta, aldi berean, antzemandako 5 erronkei atxikitako ekintzak garatuko dituzten hiru
lantaldeak abian jarri dira.
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6.3.1.2 JARDUKETA: ARABAKO MUSEO-PLANA AURKEZTEA ETA ZABALTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2018ko urtarrilean taldeen osaera zehaztu
zen.
2018ko urtarrilean Arabako Museoen Foru Sarearen Ekintza Plana zabaltzeko behar diren barnetaldeak eratu ziren: Hiru lantalde eta koordinazio-taldea. Lantalde horiek planifikatu behar dituzte
planean jasota dauden 5 erronketan garatu behar diren ekintzak.
Gobernu Kontseiluak plana onartu eta 2018-2019ko plangintza zehaztu ondotik, interes-taldeei
aurkeztu zitzaien.

6.3.2 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO MUSEOAK DOAN BISITATZEA.
6.3.2.1 JARDUKETA: FORU-TITULARTASUNEKO MUSEOETAKO BISITAK DOAN IZATEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016ko maiatzaren 18an, Museoen Nazioarteko Eguna ospatzeaz batera, museoetako
sarreren prezioa ezartzen zuen 2012ko dekretua indargabetu zuen foru-dekretua indarrean jarri zen.
Egun horretatik aurrera, foru-sarea osatzen duten museo guztietara sartzea doakoa da.

6.3.3 LERRO ESTRATEGIKOA: NATURA-ZIENTZIEN MUSEOA INDARTZEA.
6.3.3.1 JARDUKETA: LANTALDE BAT SORTZEA NATURA-ZIENTZIEN MUSEOARENTZAT
ERREFERENTZIAZKO EREDU BERRIA LANTZEKO. ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2015eko azken hiruhilekoan, erakundeen arteko lantaldea eratu zen Natur Zientzien
Museoaren eredu berria lantzeko xedez. Bertan, Eusko Jaurlaritzako, Vitoria-Gasteizko Udaleko eta
Arabako Foru Aldundiko ordezkariek parte hartzen dute. Legealdia aldatutakoan, Eusko Jaurlaritzak
baietsi zuen erakundeen arteko lantalde horretan parte hartuko zuela.
Hala, 2016ko azaroan, nazioarteko adituek parte hartu zuteneko goi-mailako jardunaldiak egin ziren,
arrakasta handiz egin ere, Euskadin eredugarria izan den Natura Zientzien Museoa lantzerakoan,
irizpide aurreratuenak ezagutu eta gurera ekartzeko helburuz.
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2017an, museoaren eredua lantzen jarraitu zen eta, horretarako, zenbait zereginen artean, ofizialki
bisitatu zen Tolosako Zientzien Museoa (Okzitania), zeina esparru honetan eredugarria den.
2018ko lehen hiruhilekoan, Vitoria-Gasteizko Udalarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera adostu zen
Natura Zientzien Museoaren definizioa osatu behar duen ikuspegia; horrez gain, museoarekin lotuta
dauden eragile eta elkarteekiko kontrasteari ekin zaio (hala nola Alavesia, unibertsitateko irakasle eta
abarrekin).
2019an, Zientzien Museoa eta Bartzelonako CaixaForum bisitatzeaz gain, «Naturaren Museo Zentro»
berriaren eredua definitu da, kokapen berria proposatzeaz gain.

6.3.4 LERRO ESTRATEGIKOA: ARTIUM MUSEOAREN PLAN ESTRATEGIKOA (2016-2020).

6.3.4.1 JARDUKETA: ARTIUM-EN MUSEO-, HEZKUNTZA-, GIZARTE- ETA KUDEAKETA-JARDUERARI
BURUZKO PLAN ESTRATEGIKOA DISEINATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2016ko urtarrilean eta otsailaren lehen
hamabostaldian, beharrezko informazio guztia bildu zen, hausnarketa egiteko eta plan estrategikoa
idazteko datu baliagarriak lortzearren. 2016ko martxoan, lan-saioa egin zen lehenbizi langileekin eta
azpikontrataturiko enpresetako langileekin, hausnarketa estrategikoa bideratzeko; geroago,
hausnarketa estrategikoa landu zen kanpoko eragileekin, eta 2016ko apirilean batzorde eragileari
aurkeztu zizkioten hautatutako ideia-gakoak. 2016ko apirilean, maiatzean eta ekainean, ardatzak,
helburu estrategikoak eta jarduteko lerroak idatzi ziren.
Patronatuaren osoko bilkurak 2016ko uztailaren 7an onartu zuen 2016-2020 aldiko plan estrategikoa.
Horrela, segidako traktua duen ekintza bihurtu zen.
Eta Euskara, Kultura eta Kiroleko diputatu andreak aurkeztu zuen Batzar Nagusietan 2016ko
uztailaren 18an.
Plan estrategikoa onartu ondoren, jarduteko 76 lerroei atxikitako 240 ekintza eta proiektu landu
ziren. Azkenik, 2016ko abenduan amaitu zuten ekintzak idazten.
2017ko lehen hiruhilekoan, arrakasta izateko alderdi kritikoak (AAK) lantzen hasi ziren, eta horrelako
8 antzeman zituzten. 2017ko bigarren eta hirugarren hiruhilekoan Aginte Koadro Integrala (AKI)
osatuko duten adierazleen identifikazioa lantzen ari dira.
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2017ko azken hiruhilekoan 2018/20ko plan estrategikoko 76 jarduketa-ildoetako ekintza guztiak
zabaldu dira. Ekintza bakoitzak arduradun bat du, bertan inplikatutako prozesu bat, ekintzaren
garapena eta betetzea ebaluatzen duen adierazle bat, eta azkenik ekintza hori plan estrategikoan
kokatzen duen kronograma bat, 2017tik 2020ra.
Plan estrategikoak ez du aurreikusten ekintzarik amaitzea 2016an, planaren lehen urtean. 2017ko
ekitaldirako plan estrategikoaren betearazpen-txostena 2018ko lehen seihilekoan egingo da.
Beste alde batetik, aginte-koadro integrala osa dezaketen adierazle batzuk identifikatu dira. Agintekoadro integrala behin betiko osatuko duten adierazleak hautatzea falta da oraindik.
2017ko ekitaldirako plan estrategikoaren betearazpen-txostena egin da, eta Fundazioaren Batzorde
Betearazleari aurkeztu 2018an. Ondoren, Artiumen webguneko gardentasun-atarian argitaratu da.
Bertan, ondorioztatzen da, oro har, era ontzat jo daitekeela plan estrategikoaren betearazpena
2017an, eta nabarmendu behar da, jarduketa-ildoetan egindako lanaren ondorioz, museoak indartu
egin duela bere posizionamendua arte garaikidearen arloan hala nazioartean nola estatuan.
2018ko bigarren seihilekoan Artiumeko zuzendaritzako ordezkatze-prozesua egin zen. Hori abenduan
amaitu zen Artiumeko zuzendari berria lanean hasita.
2019ko lehenengo seihilekoan, 2018ko plan estrategikoaren betearazpen-txostena aurkeztu zen.
Aginte-koadro integrala osa dezaketen adierazle batzuk identifikatu dira. Aginte-koadro integrala
behin betiko osatuko duten adierazleak hautatzea falta da oraindik.

6.3.5 LERRO ESTRATEGIKOA: AMARICA ARETOAREN ESPEZIALIZAZIOA.

6.3.5.1 JARDUKETA: AMARICA ARETOA ESPEZIALIZATZEKO ETA ARGAZKI ETA IKUS-ENTZUNEZKOEN
ZENTRO BIHURTZEKO PLANA. ERAKUSKETAK, JARDUERA BERRIAK, MINTEGIAK ETA ABAR
SENDOTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Amarica aretoaren azken urteotako bilakaera azterturik, lurraldean argazkien eta ikusentzunezkoen arloan erreferentziazkoa izango den erakusketa-areto bihurtzeko erabakia hartu da.
2017ko plangintza onartu eta gero, 2018 eta 2019ko ekitaldietako programazioa atontzeko funtsezko
irizpideak ezarri ziren.
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Nabarmendu beharra dago aretoak Arabako Argazkilaritza Elkartearen lankidetza iraunkorra
baliatzen duela VIPHOTO azoka antolatzeko, bai eta Vitoria-Gasteizko Udalarekin 2017an abian
jarritako lankidetza, “Tetrapack” izeneko erakusketa antolatzeko.
Gainera, Arte eta Lanbideen Eskolako Irudi Saileko ikasleentzako berariazko bisita gidatuen
antolaketa finkatu da, erakusketa guztietan.
2018rako eta 2019rako erakusketen plangintza onartu da eta, horretan, nabarmendu behar dugu
Arte eta Lanbide Eskolarekiko lankidetza, bai eta José Uruñuela Goi Mailako Dantza Eskolarekikoa,
erakusketei lotutako prestakuntza-jarduerak antolatzeko helburuz.

6.4. HELBURUA: KULTURA, ARABAKO BALIO ESTRATEGIKO GISA

6.4. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 11. helburua «Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea», eta dagokion
2030 Euskadiko Agendako 65. helmuga.

6.4.1 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO
KULTURA-ONDAREAREN
NABARMENTZEA, DELA HIGIEZINA, DELA HIGIGARRIA.

GARRANTZIA

6.4.1.1 JARDUKETA: ARABAKO ONDARE HIGIEZINEAN INBERTITZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da. 2015ean, Martiodako dorrean, arriskuak
kendu ziren eta barnealdea garbitu zen. Horrez gain, dagokion indusketa arkeologikoa egin zen, baina
ez zen emaitzarik egon.
2016an, Lurraldeko Ondare Historiko Arkitektonikoan inbertitzeko aurrekontu-sailak berreskuratu
ziren: 870.500 euro. Hauek izan dira ekitaldi horretan egindako jarduketak:
Martiodako dorrea leheneratzeko lehen fasea.
Musituko Igoroin errota: garbitzeko obrak eta urgentziaz sendotzea.
. Navarreteko El Soto errota: garbitzeko obrak eta urgentziaz sendotzea.
Korresko gaztelua: urgentziaz sendotzeko obrak.
Uribarri Gaubean La Sebe presa: zaharberritze-obrak.
Zabalateko gaztelua: urgentziaz sendotzeko obrak.
Tobillasko eliza: arriskuan dauden elementuak konpontzea.
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Lahozko eliza: haizeak hondatutako estalkia konpontzea.
Toloñoko santutegia: sarbideak prestatzea, ingurumena leheneratzea eta sendotze-obrak.
Gazeoko eliza: drainatze-obra perimetralak.
Galarretako eliza: horma zaharberritzeko obrak.
Ondare higiezinean inbertitzeko, Gotzaindegiarekiko hitzarmena berreskuratu da eta, guztira,
300.000 euroren lanak egin dira (erdi eta erdi).
Elementu txikiak zaindu eta zaharberritzeko laguntzen deialdia esleitu da.
2017an, aurreko ekitaldiko aurrekontu-ahalmenari eutsi genion eta honako obra hauek gauzatu
ziren:
Martiodako dorrea berreskuratzeko bigarren fasea.
Igoroingo errotaren garrantzia nabarmentzea.
Korresko gaztelua: 2. fasea, sendotzea.
Toloñoko santutegia: 2. fasea, sendotzea.
Kexaako monumentu-multzoaren azterketa hidrologikoa eta geoteknikoa.
Lazarraga jauregia egokitzea.
Ardoaren eta Mahastien Kultura Paisaiako zabaltza eta terrazei buruzko azterketak, eta
nekazaritzako eta industria-ondareari buruzkoak.
Ondare higiezinean inbertitzeko Gotzaindegiarekin dagoen hitzarmena dela eta, guztira,
300.000 euroren lanak egin dira (erdi eta erdi).
Elementu txikiak zaindu eta zaharberritzeko laguntzen deialdian erabiltzeko saila 53.000 euro
handitu da, eta baselizak ere aintzat hartu dira programan.
2018an obra hauek egin ziren:
Martiodako dorrea. Leheneratzeko 3. fasea: elementu eta azterlan historiko-artistikoak
lehengoratzea.
Navarreteko Soto errota: garrantzia nabarmentzea.
Zabalateko gaztelua: Gune altua sendotzeko 2. fasea, baita esku-hartze arkeologikoa ere.
Forondako Markesaren jauregia: ondoko eraikineko estalkiak zaharberritzea.
Arabako Lurralde Historikoko haitzuloak geolokalizatzea.
Ondare industriala: taulak zerbitzuko dokumentu-funtsetara egokitzea.
Kexaako monumentu-multzoa egokitzea (Zuzendaritzaren eskaera).
Ondare higiezinean inbertitzeko Gotzaindegiarekin dagoen hitzarmena dela eta, guztira, 300.000
euroren lanak egin dira (erdi eta erdi).
Elementu txikiak eta baselizak zaindu eta zaharberritzeko laguntzen deialdian erabiltzeko
zenbatekoa 49.995 euro handitu da.

2019rako obra hauek planifikatu dira:
· Navarreteko El Soto errota.
· Karkamuko San Juan ermita.
· Esku-hartzeak Martiodako dorrean.
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· Vitoria-Gasteizko San Bizente dorrea.
· San Eztebe eliza Valderejon.
· Birgarabarrengo Andre Maria Sortzez Garbia eliza (I. fasea).

6.4.1.2 JARDUKETA: ARABAKO ONDARE HIGIGARRIA KONTSERBATZEA ETA ZAHARBERRITZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da. 2015, 2016 eta 2017ko ekitaldietako
aurrekontuetan jasotako «Aldundiaren ondarea hobetzea» diru-sailean, 300 jarduketa baino gehiago
egin dira ondare artistikoa leheneratzeko, hala Foru Sareko Museotako eta Artiumeko obran nola
AFAren jabetzako higiezinetako ondareetan.
2016ko eta 2017ko ekitaldietan ondare higigarrian inbertitzeko, Gotzaindegiarekiko hitzarmena
berreskuratu da eta, guztira, 80.000 euroren lanak egin dira (erdi eta erdi).
2016ko ekitalditik aurrera, toki-erakundeetako ondasun higigarriak zaharberritzeko laguntzen
deialdia ere egiten da.
2017an, 30 urte bete ziren Zaharberritze Zerbitzua abian jarri zenetik. Urteurren hori ospatzeko, urte
osoan zehar, zerbitzuak egindako lana zabaltzeko hitzaldiak antolatu dira, bai eta helburu bera
betetzeko erakusketa bat BiBat museoan.
2018rako eta 2019rako plangintzak onartu dira.
2018an zaharberritzeari buruzko estatuko kongresuaren antolakuntzan elkarlanean aritu ginen.
Kongresu horretan lehen mailako erakundeek eta profesionalek parte hartu zuten.

6.4.2 LERRO ESTRATEGIKOA: AÑANAKO GATZ HARANEKO JARDUKETA-PLANA.
6.4.2.1 JARDUKETA: GATZAGAK LEHENGORATZEKO, MANTENTZEKO ETA EKOIZTEKO LANAK.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da. Gatzezko spa 2015ean amaitu zen. UP 100
lehengoratzeko lanak 2016ko irailean amaitu ziren. Errege kaleko 9. zenbakiko biltegiak egiteko
proiektua aldatu egin zen, Errepideen Sailak eskatuta. Une honetan, beste proiektu bat idazten ari
dira. 2017ko urrian hasiko da. UP Santa Ana 2016an amaitu zen. Micaela Portilla eskola UParen
lehengoratzea 3 fasetan banatu zen. Lehenengoa 2016ko irailean amaitu zen eta bigarrena egiten ari
da, 2017ko irailean amaituko da, eta 3. Fasea hasiko da ondoren, 2018ko uztailean. 2016ko urrian
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Haraneko 1:500 kartografia eguneratzez amaitu zen. Lehengoratze-lanak, mantentze-lanak eta SIG
sistema eguneratzeko lanak etengabeak dira.
2018ko urtarrilean amaitu zen 2. eta 3. Faseen Ingurumen Ibilbidea. 2018ko apirilean inauguratu
ziren Ingurumen Ibilbidearen 2. eta 3. faseak. Ingurumen-ibilbidearen 1.1. fasea lizitatu eta esleitu
zen, eta lanak 2018ko maiatzean hasi ziren. Kokaleku Botanikoa amaitu zen 2018ko apirilean.
Kokaleku Botanikoaren eta Ingurumen Ibilbidearen 2. eta 3. faseen arteko konexioaren 086 eta 087
UP gauzatu dira. 2018ko uztailean, Micaela Portilla Eskolarekiko lankidetzaren 3. fasea hasi zen.
Muera ibaiaren gaineko hormigoizko zubia desmuntatu da eta egurrezko egitura batez ordeztu da.
Ingurumen Ibilbidearen 1.1. faseko lanak amaitu dira. Ingurumen Ibilbidearen 1.2. fasearen lizitazioa
prestatzen ari da. Eraikin bat egokitzeko obrak amaitzen ari dira, atseden hartzeko, jateko, janzteko
eta aisiarako erabil dezaten gidari turistikoaren lanetan, gatza prozesatu eta ontziratzeko lanetan eta
berreskuratze- eta mantentze-lanetan diharduten kontratek. Gatz Haranaren iparraldea
berreskuratzeko obrak hasi dira, Bonifazeko UPan hasitako asmo handiko lehengoratze-plan batekin.

6.4.2.2 JARDUKETA: GATZA PROZESATU, ONTZIRATU ETA SALTZEKO LANAK.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Gatzaren egoerari, bideragarritasunari eta merkataritza-planari buruzko txosten bat
izateko lanak 2016ko ekainean amaitu ziren. 2016ko abenduan Gatz Mineralaren biltegia
birkokatzeko eta gatza ontziratzeko, biltegiratzeko eta banatzeko prozesuak hobetzeko azterlana
amaitu zen. 2017ko ekainean, Gatzaren esparruaren egitura berria abian jarri zen. 2017ko ekainetik
aurrera, Subillabide dago jardunean, hau da, gatza biltegiratzeko eta banatzeko gune berria. 2017ko
abuztuan, gatza ehotzeko sistema instalatu zen eta, handik aurrera, Añanako gatz fina ere ekoizten
dugu. Gatz Haraneko gatz fina merkaturatzen hasi da; El Torcon saltzen da soilik.
2018ko maiatzean, Kanban Kaizen ekoizteko kudeaketa-sistema bat sartu zen ontziratzeko
operazioetan. 2018ko martxoan, aurretiazko azterlan bat amaitu da Tuesta industrialdean ontziratzeeragiketak kokatzeko. Martin Berasategi lerro beltzeko gatz fina merkaturatu da, eta linealetan eta
HORECAn jarriko da salgai.
Produktu berri bat diseinatzez amaitzen ari gara Tecnaliaren, sagardotegien eta txakolinaren
upategien lankidetzarekin produktu gastronomiko bat egiteko, honetan oinarrituta: Añanako gatza +
Sagardo-patxa eta Añanako gatza + mahats beltz/zuriaren hondarrak/azala.
Ontzi batzuen paketatzea hobetzeko lanean ari gara.

6.4.2.3 JARDUKETA: KULTURA-, TURISMO- ETA SUSTAPEN-JARDUERAK .
Egoera: Amaituta
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Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da. 2015eko azken hiruhilekotik aurrera,
programazioa eta feed-back delakoa etengabe berrikusten dira eta bisita gidatuak ere etengabe
egokitzen dira. Bisita egokituen eskaintza handitu da, itsuen bisitei dagokienez.
2017ko otsailean, Gatz Haranetik barrenako bisita birtuala euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez
eskaintzeko lanak amaitu ziren. Uzta Hasieraren festak 2016ko eta 2017ko maiatzean. Gatzaren
azokak 2016ko eta 2017ko uztailean. Biltegiratze-festak 2015, 2016 eta 2017ko irailean. 2016ko
irailean Mendi Maratoia antolatu zen. 2017ko maiatzean, berriz, 42 km-ko proba arautu bat antolatu
zuen Vitoria-Gasteizko mendi-klubak.
2018ko otsailean amaitu ziren 4k-n RV bideo bat euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez ekoizteko lanak.
Software bat garatu da aurreko bideoak aldi berean ikusteko; 2018ko ekainean amaitu zen lana.
Uzta-hasiera BCCrekin; 2018ko ekainerako lortu zen . 2018ko Gatzaren Azoka eta 2018ko biltegiratzefesta antolatzen eta finantzatzen elkarlanean aritu gara. Lanzaroteko Salinas de Janubiorekin
senidetzeko 2018ko Poesia Eguna antolatzen parte hartu da. 2018ko ekainean beste bisitamodalitate bat diseinatu da: Ingurumen-bisita. Gatz Haranaren Ikerketaren I. Lantegia antolatu zen
unibertsitateekin eta ikerketa-zentroekin 2018ko maiatzean. 2018ko irailean, Gatzaren
Antropologiaren Munduko II. Kongresua antolatu zen. Errealitate birtuala + Gatz-dastatzearen bisitamodalitate berri bat eskaintzen da. Gatz Haranaren solarigrafien bilduma bat egin da. UPV/EHUrekin
batera, El Sistema de Producción de Sal de Añana liburua aurkeztu da, UPV/EHUren Lurralde eta
Paisaia bilduman.
Euromontanak gonbidatuta, Gatz Haranaren Munduko Nekazaritza Ondareko Sistema Garrantzitsua
(MNOSG) aurkeztu da XII. Kongresuan, kultura-ondarea mendiguneetan berrikuntza eta sormena
motor gisa erabiltzeko adibide gisa. Gatz Harana FAOren hiru ordezkaritzari aurkeztu zaie eta
MNOSGerako bi ordezkaritza hautagaiei, baita nazioarteko idatzizko eta telebistako hainbat
komunikabideri ere.
Gatz Harana aurkeztu da Euskadiko Slow Food-aren Gustuaren Arkaren azken edizioan.

6.4.2.4 JARDUKETA: PLANEN ETA ARAUEN IDAZKETAN ESKU-HARTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Añanako diapiroaren biotopo babestua kudeatzeko plana dela eta aurkeztu diren
alegazio guztiak onartu dira. Añana Gatzagako HAPOren barruan, hainbat jarduketa proposatu zaizkio
Bide Azpiegituren Sailari A-2622 errepidean gauza ditzan, Gesaltza Añanatik igarotzean. Añanako
Gatz Haranaren Gida Plana eguneratu da, SIPAM proiektuaren esparruan eskatzen den formatura
egokitzeko. MNOSG espedientearen lehen bertsioa 2017ko uztailean amaitu zen. 2017ko azaroan
azken bertsioa entregatu zen eta Gatz Haranaren hautagaitza defendatu zen. Saria FAOk 2017ko
azaroan eman zuen.
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FAOn aurkeztu zen Añanako Gatza ekoizteko sistema, 2018ko apirilean. Errepideen Azpiegituren
Sailarekin batera, A-2622 Gesaltza Añanaren parean hobetzeko eta oinezkoak errepidean hobeto
ibiltzeko eta herriko zirkulazioa hobetzeko plan bat berriz hartu da 2017ko proposamen batekin eta
foru-sailarekin 2018an zehaztu behar den proiektu batekin.
AFAren Ingurumen Sailarekin batera SL – A-35 eta GR1 bideak Gatz Haranaren parean iragaten dira
eta irtenbide bat ari gara planifikatzen.

6.4.3 LERRO ESTRATEGIKOA: SANTA MARIA KATEDRALAREN FUNDAZIOAREN JARDUKETAPLANA .
6.4.3.1 JARDUKETA: SENDOTZEKO ETA ZAHARBERRITZEKO OBRETARAKO INBERTSIOAK GIDAPLANAREN ARABERA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da. Transeptuaren iparraldeko pinoia sendotzea,
2015eko urria-2016ko maiatza. Alboetako habearte estaliak zaharberritzea, 2015eko iraila-2016ko
abendua. Eraikuntza eta hargintza sendotzea girolako kapera gaineko erlaitzetan, 2016ko iraila2018ko otsaila.
Jarduketa zehatzak:
· Girolaren estalkiak: estalkiaren egitura eta isurkiak, irisgarritasuna eta argiztapena.
· Aiztogile kaleko 103. zenbakiaren zaharberritzea, 2018an.
· Aiztogile kaleko 93. zenbakiaren zaharberritzea (aterpetxea handitzea) eta Aiztogile kaleko
99. zenbakiaren zaharberritzea, 2018an eta 2019an.
· Habearte nagusien eta transeptuen estalkiak: irisgarritasuna eta argiak, 2019-2020.
· Bisitarien zentroa egokitzea.

6.4.3.2 JARDUKETA: SANTA MARIA KATEDRALEKO KRIPTAK MUSEO BIHURTZEKO INBERTSIOAK.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Kriptak museo bihurtzea, 2015eko urria - 2015eko abendua. Kriptetako argiak, 2016ko
apirila- uztaila.
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6.4.3.3 JARDUKETA: SANTA MARIA KATEDRALA KULTURA- ETA TURISMO-INTERESEKO LEKU GISA
ERABILTZEKO BIDERAGARRITASUN-PLANA DISEINATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Bisita gidatuak katedralera (irekita urteko 360 egunean), lantegiak eta udalekuak.
Kultura-jarduerak katedralean (irekia arte guztiei: musika, poesia eta literatura, konferentziak,
teatroa, arkitektura eta zaharberritzea...).
Gazte eta erromesentzako aterpetxea (urteko 365 egunetan zabalik).
2017an neurri berriak ezarri ziren. Horiek bisita gidatuak aberasten dituzte eta balioa ematen diete:
polikromiak inauguratu dira (argiaren portikoa) haur-bertsioan familia-turismoari begira eta italiera
sartu da audiogidetan (aurrez, ingelesa, frantsesa eta alemana zeuden) atzerritarren eskari gero eta
handiagoari erantzuteko. Ildo berean, frantsesa eta alemana ernatsi dira bisiten sarrerari buruzko
bideoan; era berean, azpitituluak erantsi dira entzumen-arazoak dituzten bisitarientzat.
Webgune berria eta ibilaldi birtualak, seinale berriak hegoaldeko horma pikoaren ganga nola altxatu
zen azaltzeko ikus-entzunezkoa (katedrala itxi behar izan zen alde horretan gertatutako jauziaren
ondorioz) aurkeztu dira. Horiek guztiak museoko elementu bilakatu dira.
Gainera, 2018-2019an, katedralaren barruan ematen den kontzertu-kopurua handitu da eta, halaber,
Santa Maria plazara eta harresira eraman dira noizean behin.

6.4.4 LERRO ESTRATEGIKOA: KATEDRALAREN KULTURA-BIRGAIKUNTZAKO
LURRALDEKO BESTE ONDARE-ELEMENTU BATZUETARA ZABALTZEA.

EREDUA

6.4.4.1 JARDUKETA: KATEDRALAREN KULTURA-BIRGAIKUNTZAKO EREDUA LURRALDEKO BESTE
ONDARE-ELEMENTU BATZUETARA HEDATZEKO AZTERLANAK EGITEA.
Egoera: Aurreikusita baina hasi gabe

6.4.5 LERRO ESTRATEGIKOA: 2010-2020 IRUÑA-VELEIA GIDA-PLANA.
6.4.5.1 JARDUKETA: IRUÑA-VELEIAKO AZTARNATEGIKO ELEMENTUAK ZIENTZIA, PAISAIA ETA
ZAINTZAREN IKUSPEGITIK EGOKITZEKO INBERTSIOAK.
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Egoera: Amaituta
Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da. 2010-2020ko Gida Planari jarraiki eta
aurrekontuko baliabideak aintzat hartuta, inbertsioak egin dira Iruña-Veleiako aztarnategiko
elementuak berreskuratzeko zientzia, paisaia eta zaintzaren ikuspegitik. Hala, 2015eko uztailetik
2019ko ekainera honako jarduketa hauek nabarmendu behar ditugu:
· Harresiko hegoaldeko kuboaren zaharberritzea.
· Kanpainetan berreskuratutako materialen zaharberritzea.
· Malecum delakoa edo azoka hainbat fasetan zaharberritzea eta berreskuratzea.
· Esku-hartze arkeologikoa Astorga-Bordele bidean, Oppidum delakoaren sarreran.
· Esku-hartze arkeologikoa Macelum delakoaren mendebaldean.
· Eskuratutako materialen askotariko azterketak egiten hasi gara.
· Egindako esku-hartzeen memoria zientifikoa lantzen hasi gara.
· Langraiz Okako Udala 2010-2020 Gida Planaren Zuzendaritza Batzordean sartzea.
· Harresiko hegoaldeko atea zaharberritzeko lan berriak egiten hasi gara, Eusko Jaurlaritzak 2017ko
abenduan egindako ekarpenari esker. Lan horiek 2018ko uztailera arte iraungo dute:
Esku hartzeen aurreko garbiketa.
Esku-hartze arkeologikoa
Kontserbazioaren esku-hartzea
· 2019ko uztailetik urrira Macelum delakoaren patio nagusian eta mendebaldean egin beharreko
esku-hartzeak onartu dira.

6.4.5.2 JARDUKETA: AURKIKUNTZA BERRIAK ESKAINTZEN DITUZTEN EZAGUTZAK GIZARTEAN
ZABALTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da. Aztarnategian bertan dauden informaziopanelak zein triptiko dibulgatzaileak eguneratzea. Aztarnategiko bisita gidatuak bultzatzea.

6.4.6 LERRO ESTRATEGIKOA: ERROMATARREN AURREKO MONUMENTUAK BABESTEKO
ARRETA-PLANA

6.4.6.1 JARDUKETA: MONUMENTU MEGALITIKO, TRIKUHARRI ETA IRUINARRIEN BABES INTEGRALEKO
BERARIAZKO PROGRAMA BAT GARATZEA.
Egoera: Amaituta
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Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2015ean lurraldean katalogatutako 16
trikuharriak zaharberritu, sendotu, seinaleztatu eta garrantzia nabarmentzeko lanak amaitzeko
plangintza onartu zen. Plangintza horrek 2016-2019 aldia hartu zuen. Plangintza horri Lakondoa
trikuharria gehitu behar zaio. 2017ko udan aurkitu zen, eta pixkanaka induskatu, eta hurrengo
ekitaldietan aztertuko da.
2017an amaitutako jarduketak: Montecillo, San Martin, Los Llanos, La Hechicera, La Huesera, El
Sotillo, La Yaza, La Lastra, La Mina, Sorginetxe eta Aizkomendi
Lakondoaren kokapena eta indusketa: 2017an hasi zen, hurrengo ekitaldietan esku hartzeko
2018ko eta 2019ko jarduketak Kuartangoko San Sebastian iparralde , San Sebastian, Gurpide
iparralde eta Gurpide hegoaldean.
Esku-hartzeak Lakondoko eta El Encinal trikuharrietan.
Esku-hartzea amaitu da Arkaiako aztarnategi erromatarrean
Halaber, 2018an eta 2019an Entziako mendizerrako menhirretan jardun da. Horretarako, hitzarmen
bat sinatu da Gondra Barandiarán fundazioarekin.

6.4.7 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO ONDAREAREN IBILBIDE BAT SORTZEA.
6.4.7.1 JARDUKETA: KULTURA-PROGRAMAZIOAK DISEINATZEA, MUSEOEN SAREKO JARDUERAK,
LURRALDEKO GAINERAKO ERAKUSTARETOETAKOAK, SANTA MARIA KATEDRALEKOAK, AÑANAKO
GATZ HARANEKOAK, IRUÑA-VELEIAKO AZTARNATEGIKOAK, GAINERAKO AZTARNATEGIETAKOAK ETA,
ORO HAR, ONDARE-EREMU GUZTIETAKO JARDUERAK OINARRITZAT HARTURIK
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Museoen Planaren amaierarekin erlazionatutako ekintza. 2017ko abenduan, sailen
arteko lantaldea eratzeko lehen urratsak egin dira AFAn bertan.
2018ko ekainetik 2019ko ekainera aurreikusi ekintza-planean, zenbait ekintza proposatu dira esparru
horretan dagoeneko abian ari diren ekitaldiak jasotzeko, ondarearen inguruko funtsezko lerroak
zehazten joateko.

6.5. HELBURUA: KIROLARI BABESA EMATEA
6.5. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 3. helburua «Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea», eta dagokion 2030
Euskadiko Agendako 15. helmuga.
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6.5.1 LERRO ESTRATEGIKOA: ESKOLA-KIROLA SUSTATZEA.
6.5.1.1 JARDUKETA: ESKOLA-KIROLEAN KIROLA EGITEARI BURUZ GOGOETATZEA. ERAKUNDEEN
ARTEKO LANKIDETZA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017ko urtarrilean, gure lurraldean den eskola-kirolaren ereduari buruzko
hausnarketa egin genuen. Horretarako, 15 lagunek osatutako lantaldea eratu genuen, federazio,
ikastetxe, kirol-elkarte, tokiko erakunde eta AFAko Kirol Zerbitzutik etorritako ordezkariez.
Metodologia parte-hartzailea erabili genuen eta, une batzuetan, kontrastea egin zen lehen
aipatutako esparruetako ordezkari gehiagoren eskutik.
2016ko ekainean, hausnarketaren ondorioak aurkeztu ziren Arabako Eskola Kirolaren Lurralde
Kontseiluan. Eusko Jaurlaritzarekin eta beste foru-aldundiekin batera lan egin dugu, erakunde
bakoitzak egindako gogoetatik sortutako aurrerapenak ezagutu eta erkatzeko.
2018ko lehen hiruhilekoan, Goi Mailako Kirol Teknikaria deritzon lanpostu aldatu berria bete bezain
laster, Arabako kirol-komunitateari aurkeztu zitzaion amaierako dokumentua, datozen 3-4 urteotan
proposatzen den aurrerabidearen giltzarriak nabarmenduz.
Aurrekoaz gain, esan beharra dago egindako hausnarketan atera diren ondorio batzuk dagoeneko
txertatzen ari direla Eskola Kirolaren araudian.

6.5.2 LERRO ESTRATEGIKOA: BERTAKO KIROLA SUSTATZEA.
6.5.2.1 JARDUKETA: ERAKUNDEARTEKO GARAPENA ETA HAUSNARKETA BERTAKO KIROLEKO KIROLJARDUERARAKO PLANEN GAINEAN. ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Hala 2016ko aurrekontuetan nola 2017ko eta 2018ko aurrekontuetan «Kirolfederazioak - Bertako kirola» partida handitu da. Guztira, % 117, 2015ko aurrekontu-kopuruarekin
erkatuz gero.
2016ko hauteskunde-prozesuak amaitu ondoren, Kirolaren Zerbitzuak proiektu berriak garatzeko
ggoeta-prozesuak sustatu ditu gure lurraldean bertako kirola osatzen duten hiru federazioen kasuan
(Herri Kirolak, Euskal Pilota eta Bola-jokoa), 2017ko 2. seihilekoan hasi eta amaituta.
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AFAren eta hiru federazioen arteko 2018-2019rako lankidetza-plangintza 2018ko lehen hiruhilekoan
zehaztu da, gogoetetan zehaztutako proiektuetan oinarrituta.

6.5.3 LERRO ESTRATEGIKOA: KIROL-PRESTATZAILEAK ESPEZIALIZATZEA.

6.5.3.1 JARDUKETA: LANKIDETZA-HITZARMENAK KIROL-KLUBEKIN,
IKASTETXEEKIN, ENTRENATZAILEAK ETA PRESTATZAILEAK PRESTATZEKO.

FEDERAZIOEKIN

ETA

Egoera: Amaituta
Deskribapena: Batez ere Eskola Kirolaren arloko begiraleei eta prestatzaileei dagokienez, titulartasun
publikoko ikastetxeen egoeraren diagnostiko bat izateko helburuarekin, 2016an Denon Eskolarekin
elkarlanean aritu ginen bi jarduketetan: batetik, eskatu zitzaion ikastetxeetako benetako egoeraren
azterlana egitea eta, bestetik, zati batean Denon Eskolak ikastetxeei eskaintzen dien laguntza-,
aholkularitza- eta kontratazio-zerbitzua finantzatu da.
2017an kontratazioari buruzko gida bat egin zen, ikastetxeen eskura jartzeko, 2018an banatu zena.
Bestalde, KIROLENE Kirolaren Euskal Eskolarekin lankidetza mantentzen
entrenatzaileentzako eta begiraleentzako prestakuntza-jardueren eskaintzan.

da,

zehazki,

2018ko ekitaldian, 20.000,00 euroko berariazko partida erabili zen entrenatzaileak prestatzeko
ondoko kiroletan: Saskibaloia, Atletismoa eta Tiro olinpikoa, Arabako Kirol Federazioen Elkartearekin
sinatutako lankidetza hitzarmen bati esker.

6.5.4 LERRO ESTRATEGIKOA: EMAKUMEEN KIROLA SUSTATZEA.
6.5.4.1 JARDUKETA: HITZARMENAK ETA ELKARLANEKO JARDUERAK KIROL-KLUBEKIN, FEDERAZIOEKIN
ETA ELKARTEEKIN, EMAKUMEEK ANTOLATZEN DITUZTEN EDO PARTE HARTZEN DUTEN JARDUERAK
BABESTEKO
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016ko aurrekontuan, emakumeen kirol-jarduera sustatzeko sail berria sortu zen,
24.000 euroz hornitutakoa. 2017ko ekitaldian, berriz, 40.000 euroko partida erabili zen eta 2018ko
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ekitaldian 60.000,00 euroko zenbatekoa erabiliko da. Azkena lehiaketa bidezko laguntza gisa
esleituko da.
Aurrekontuan, sail berria sortu zen 2016ko ekitaldian, eta sail horri eutsi genion 2017ko
aurrekontuan. Sail horretan jasotako zenbatekoaren helburua da berdintasun-planak garatzen eta
hedatzen laguntzea Arabako federazio- eta kirol-klubetan. Gaurdaino, bederatzi erakunde (5
federazio eta 4 kirol klub) ari dira programa garatzen, eta datozen ekitaldietan programa pixkanakapixkanaka garatzeko asmoa dute.
Aurrekoez gain, 2016ko ekitalditik aurrera, programa berria garatzen ari gara Eskola Kirolean parte
hartzen duten erakundeentzat (ikastetxeak eta kirol klubak), esparru horretan, emakumeen eta
gizonen arteko berdintasuna sustatzen duten ekintzak abian jartzeko xedez.
Lehentasunezko babesletza-jarduerak zehazten dituen foru-dekretua eta jarduera horiek bete behar
dituzten baldintzak eguneratu dira, lehentasunezko jardueraren aitorpena jaso dezaten, bai kirolklubetako emakumeen taldeek egiten dituzten kirol-jarduerei dagokienez, bai lehiaketei dagokienez.
2018ko ekitaldian, eta 2019ko aurrekontu luzatuan, emakumeen kirol-jarduera sustatzeko diru-saila
20.000,00 eurotik 60.000,00 eurora handitu da. Emakumeen kirolaren-arloan erreferentziazkoak
diren Arabako kirol-klubekiko bileretan eztabaidatu eta gero, goian aipatutako zenbatekoaren zati
bat emakumeen kirol-jarduera ikusarazten erabili da (20.000,00 €); hortaz, 40.000,00 euroko
zenbatekoa gorde da lehiaketa bidezko deialdian esleitzeko. Dena dela, esan beharra dago deialdian
ere irizpideak berrikusi direla, arestian aipatutako bileretan atera diren ondorioak aintzat hartuta.

6.5.5 LERRO ESTRATEGIKOA: KIROLARABA FUNDAZIOA SUSTATZEA. ERRENDIMENDUKO
KIROLA
6.5.5.1 JARDUKETA: FUNDAZIOAREN EGITURAZ, BALIABIDE EKONOMIKOEN HORNIDURAZ ETA
KUDEAKETA-PROZEDUREZ HAUSNARTZEA. ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016ko ekitaldian, fundazioaren izena aldatu eta KIROLARABA deitzea onartu zuen
fundazioaren patronatuak, xedearekin eta lurralde-eremuarekin hobeto identifikatzeko.
Bestalde, ekitaldi horretan bertan, kirol-erakunde eta kirolarientzako laguntzen sistema osoa
berrantolatu zen eta laguntza guztiak lehiaketa bidezko deialdi publikoen bidez esleitzen hasi ginen,
laguntza izendunak baztertuta, gardentasuna eta aukera-berdintasuna lehenesteko xedez. 2017ko
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eta 2018ko ekitaldietan ere printzipio horiei jarraiki jardun genuen. Patronatuko kide berriak
sartzeko lanean ari gara eta, helburu horrekin bat, zenbait bilera egin ditugu.
2017an zenbait ekitaldi egin dira kirolarientzat, klubentzat, federazioentzat eta enpresentzat,
helburu bikoitzarekin: batetik fundazioaren helburuak azaltzea, baita ekar ditzakeen abantailak ere,
eta, bestetik, KIROLABA marka berria sendotzea profesionala ez den errendimenduko kirolari
laguntzeko eredu gisa.
Hala 2018an nola 2019an, ekitaldien plangintza egiten jarraitzen dugu, fundazioa bera eta Arabako
lurralde historikoko errendimendu handiko kirola eta kirol-klub ez-profesionalak balioan jartzeko.

6.5.6 LERRO ESTRATEGIKOA: LEGUTIOKO ESTROPADEN EREMUA AKTIBATZEA.
6.5.6.1 JARDUKETA: ERAKUNDEARTEKO PLANA ESTROPADEN EREMUA EGOKITZEKO
AKTIBATZEKO. ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA.

ETA

Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2015eko azken hiruhilekotik hona, zenbait bilera egin dira Eusko Jaurlaritzako Kirol
Zuzendaritzarekin, Euskadiko Arraun Federazioarekin, Arabako Piraguismo Federazioarekin eta
Legution diren bi arraun-elkarteekin egungo egoera aztertu eta irtenbideak bilatzeko, azkenik,
Legutioko estropada-eremua aktibatzeko helburuz.
2016an, Euskadiko Arraun Federazioarekin elkarlanean, AFAk bi edukiontzi jarri zituen arraunelkarteen esku, kirol-jarduera horretan aritzeko beharrezkoa den material guztia haietan gordetzeko.
Eusko Jaurlaritzak “Albano eremua” zedarriztatu du estropada-eremuan 2018an eta, horri esker,
lehiaketa gehiago egin ahal izango dira aulki mugikorrean nahiz aulki finkoan.

6.6. HELBURUA: EUSKARA SUSTATZEA

6.6. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 3. helburua «Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea», eta dagokion 2030
Euskadiko Agendako 11. helmuga.
2. 11. helburua «Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea», eta dagokion
2030 Euskadiko Agendako 66. helmuga.
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6.6.1 LERRO ESTRATEGIKOA: EUSKARAREN PLAN ESTRATEGIKOA (2014-2017) ZABALTZEA
ETA EBALUATZEA.

6.6.1.1 JARDUKETA: EUSKARAZ EDITATUTAKO GIZARTE-KOMUNIKABIDEAK SUSTATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren 2016, 2017 eta 2018ko ekitaldietako
aurrekontuetan, Euskara Sustatzeko programaren atalean, «Euskarazko hedabideak sustatzeko
laguntzak» jasotzen dituzte. Lehia edo norgehiagoka bidezko deialdiak dira eta, hiru ekitaldietan, hiru
komunikabidek parte hartu dute. Hiru deialdietan, laguntzaren zenbatekoa oso-osorik agertu da.
2019ari begira, hitzarmen bat sinatzea adostu da Eusko Jaurlaritzarekin eta Bizkaiko eta Gipuzkoako
Foru Aldundiekin, euskarazko komunikabideei laguntzeko.

6.6.1.2 JARDUKETA: EUSKARAREN ERABILERA SUSTATZEKO PROIEKTUEN ETA PROGRAMEN
DEIALDIETARAKO LAGUNTZAK GEHITZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da. Euskararen erabilera sustatzeko proiektu eta
programen deialdietarako laguntzak handitzeko ekimena, hasteko eta behin, Euskara, Kultura eta
Kirol Sailaren aurrekontuan islatu da, hain zuzen ere, Euskara Sustatzeko programaren zuzkiduran,
275.000,00 euroko gehikuntza izan baitu. Horren ondorioz, ondoko programa edo deialdi berriak
sortu dira:
· Euskarazko komunikabideak sustatzeko laguntzak.
Euskalduntzeko laguntzak ikasleentzat.
· Euskaltegien ikasgela desplazatuentzako laguntzak.
Euskara enpresetan sustatzeko programa.
Kuadrilla eta Trebiñurekiko hitzarmenak.
· Euskara teknikarien lankidetza-jarduerak.
Birika programa
2018ko eta 2019ko ekitaldietan, EUSKARALDIA programa lehentasunezkotzat jo da. Programa hori
Eusko Jaurlaritzak sustatzen du, eta lurralde osoan du hedadura.
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6.6.1.3 JARDUKETA: EUSKARAREN ERABILERARAKO GUNEAK SUSTATZEA HAINBAT MAILA
SOZIALETAN.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016ko ekitaldian sortu zen eta hurrengo aurrekontuetan ere jaso den Birika
programari atxikitako partidaren bitartez, Euskarako Foru Zerbitzuak euskara erabiltzeko eremuen
sorrera sustatzen da gizarte-maila desberdinetan eta Arabako hainbat tokitan, hala ekitaldiak
antolatzen tokiko elkarte edo erakunde publiko eta pribatuekin elkarlanean, nola ekitaldi horien
antolakuntza eta garapena oso-osorik zerbitzuaren bizkar hartuta.
· 2016: Jalgi, Laboa gertutik, Begibistan, Zineleku, Gazte sortzaileak...
· 2017: Ikimilikiliklik, Korrika, Begibistan, Zineleku, Gazte sortzaileak, Bertso Bizigazte,
Euskalerria Kantuz, Euskalerriko Bertsolari Txapelketa.
· 2018: Begibistan, Zineleku, Gazte sortzaileak, Bertso Bizigazte, Euskalerria Kantuz, Botaba 2.0,
2018 Euskaraldiari lotutako jarduera ugari.
· 2019: Begibistan, Korrika, Zineleku, Gazte sortzaileak, Bertso Bizigazte, Euskalerria Kantuz,
Botaba 2.0, Euskaraldiaren pilotajeak 2020ari begira.

6.6.1.4 JARDUKETA: EREMU SOZIOEKONOMIKOAN EUSKARA ERABILTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2015eko azken hiruhilekoan Araban Euskara Lanean lantaldea osatu zen Arabako
enpresa-ehuneko agente sozioekonomiko ordezkagarriekin.
2016ko aurrekontuan, aurrenekoz jaso zen “Euskararen erabilera enpresetan sustatzeko programa”
izeneko partida. 2017ko aurrekontuan ere jaso zen partida hori eta hurrengo ekitaldietan ere
jasotzeko asmoa dago. Euskarako Foru Zerbitzua buru dela, "Bai Euskarari" elkartearekin lankidetzan,
lantalde batzuk eratu dira programatutako ekintzak aurrera eramateko:
· 2016: Taldea aurkeztea, lantaldeak eratzea, webgunea prestatzea, Lanpres gida prestatzea
(Lanbide Heziketako ikastetxeetan banatzeko), Lazarraga sariak antolatzea (bi urtez behin…).
· 2017: Lanenpres gida prestatzea (LHko ikasleak praktikaldian hartzen duten enpresetan
banatzeko), administrazioko kontratuen baldintza-agiriak aztertzea, "Araban bai" kanpaina,
euskararen erabilera eta presentzia ostalaritzan eta merkataritzan sustatzeko, euskara
sustatzeko mikroplanak bultzatzea enpresetan…
· 2018tik, kudeaketa-eredua aldatu da teknikari bat gehiago dagoelako zerbitzuan, horren
ondorioz, "Araba Euskara Lanean" lantaldea osatzen duten eragileekiko elkarlan zuzenagoa
egin baitezake.
· 2018an Lazarraga sarien beste edizio bat egin da.
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6.6.1.5 JARDUKETA: KUADRILLETAKO EUSKARA-TEKNIKARIEN LAN-EGONKORTASUNA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Arabako kuadrillei eta Trebiñuri laguntza ematen diegu euskara-teknikariak kontrata
ditzaten; hala, 2016ko ekitalditik aurrera, "Kuadrilletako euskara teknikariekiko lankidetza" izeneko
partidaren barruko izapidetzea aurrekontua onartu aurretik bideratzen da, aipatutako teknikarien
iraunkortasuna urteko 12 hilabetean bermatzeko.
2017an, azterketa bat egiten ari da kuadrillekin eta Trebiñurekin elkarlanean, euskara-teknikarien
zereginak eta eginkizunak begiratu, jardunbide egokien berri izan eta kasuan-kasuan izan daitezkeen
hobekuntza-arloak antzemateko, 2018ko ekitaldian, baterako jarduketa-plana lantzeko.
Euskarako Foru Zerbitzua buru duen eta, 2016ko ekitalditik aurrera, berariazko zuzkidura daukan
“Arabako Euskara Zerbitzuak” deritzon lantaldearen bidez, batera garatzeko edo eskualde bakoitzean
garatzeko programak eta jarduketak koordinatzen dira eta, gainera, guztion beharrizanei erantzuteko
irtenbideak lantzen dira (prestakuntza, programa berriak, jarduteko irizpide gaurkotuak…).
2018ko urtarriletik, "Kuadrilletako euskara-teknikariekiko lankidetza" izeneko partida tokierakundeak finantzatzeko funtsaren pentzura igaro da eta, beraz, ez du sail honek kudeatzen.
Nolanahi ere, Euskarako Foru Zerbitzuak "Arabako Euskara Zerbitzuak" deritzon lantaldearen
zereginak koordinatzen eta zuzentzen ditu eta, ildo horretan, 2018ko plangintza urtarrilean zehaztu
zen.

6.6.1.6 JARDUKETA: EUSKARAZKO AISIA-, KIROL- ETA KULTURA-JARDUEREN PLANAK DISEINATU ETA
GAUZATZEA GAZTEENTZAT.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Gazteriaren Foru Erakundearekin elkarlanean hasi gara gazteei eskaintzen zaizkien
euskarazko aisialdi-, kirol- eta kultura-jardueren planak diseinatu eta gauzatzeko:
• 2015:
· Gazte Sortzaileak izeneko programa diseinatu zen. Programa hori 2016ko ekitalditik garatu da
urtero-urtero Vitoria-Gasteizko Udalarekin lankidetzan.
• 2016:
· Mintzagune programa egokitu zen, euskararen erabilera eta gizarteratzea lehenesteko.
Zineleku programa diseinatzea eta martxan jartzea. Programa honen lehen edizioa 2016an
Zarautzen egin zen (Gipuzkoako Aldundiaren elkarlanarekin) eta bigarrena Vitoria-Gasteizen
egin zen 2017an (Udalaren elkarlanarekin).
• 2017:
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· Bertso Bizigazte programa diseinatu eta abian jarri zen, Arabako Bertsolari Elkartearekin
lankidetzan.
· Gainera, saileko Euskara eta Kirol zerbitzuekin elkarlanean, Arabako Kirol Federazioen
Elkartearen laguntzaz, 2017an, kirol-federazio, kirol-elkarte, kirolari, gurasoen elkarte,
unibertsitateko irakasle eta beste eragile batzuentzako topaldia antolatu genuen euskararen
erabilera Arabako kirol-jardueran aztertzeko eta hobekuntzak zein programak proposatzeko.
Horiek guztiak 2018-2021 aldiko Euskararen Plan Estrategikoan garatuko dira.
· Beste alde batetik, 2017ko ekitaldian, lankidetzan hasi gara Eusko Ikaskuntzarekin. Hala,
2017ko ekitaldian, "Euskara eta Gazteak" izeneko jardunaldia antolatu zen horren haritik, eta
jardunaldi horretako parte hartzearen ondorioz, lehentasunezko bi lan-ildo atera dira. Eta
lehentasunezko bi lan-ildo horiek garatzeko, 2 beka esleituko dira eta balizko jarduketak
2018an landuko dira. Lanen emaitza 2018ko ekitaldian aurkeztuko da, elkarlanean antolatuko
den jardunaldi batean.
• 2018 eta 2019:
· Aurreko urteetan hasitako programei eusteaz gain, Gazteriaren Foru Erakundearekin,
Labayru ikastegiarekin eta Euskadi Gaztearekin lankidetzan jardungo dugu, Botaba 2.0
programan.
· Araban Euskara Sustatzeko Plan Estrategikoan (2019-2022) hiru arloek –aisia, kirola eta
kultura– jarduketa-ardatz propioa dute.

6.6.1.7 JARDUKETA: 2014-2017 EUSKARAREN PLAN ESTRATEGIKOA EBALUATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2014-2017ko Plan Estrategikoaren behin betiko ebaluazioa 2017ko azken hiruhilekoan
egin da, 2014-2017ko Euskararen Plan Estrategikoa Egiteko hasierarekin gainjarrita.
2016ko hasieratik Euskararen Foru Zerbitzuan ezarri da plan estrategikoan planteatutako ardatzekin
lerrokatutako indarreko lan-metodologia berri bat, horren amaierako ebaluazioa prestatu ahal
izateko. Hala, 2017ko otsailean egin zen Euskararen Aholku Batzordean, ardatz bakoitzaren ordura
arteko betetze-mailaren berri eman zen eta jarduketa esanguratsuenen nondik norakoak azaldu
ziren.
Ebaluazioa egiteko, aholkularitza-enpresa baten laguntza baliatu da eta metodologia parte-hartzailea
erabili da, bai Euskara Batzordearekin, bai profesionalekin eta arloko arduradunekin.
Ebaluazioari buruzko behin betiko txostena 2018ko otsailean aurkeztu zen.
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6.6.2 LERRO ESTRATEGIKOA: EUSKARAREN PLAN ESTRATEGIKOA EGITEA (2018-2021).
6.6.2.1 JARDUKETA: EUSKARAREN PLAN ESTRATEGIKOA (2018-2021) AZTERTZEA, ANALIZATZEA,
GOGIOETATZEA ETA IDAZTEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017ko irailean, 2018-2021 aldiko Euskararen Plan Estrategikoa aztertzeko, egoeraz
hausnartzeko eta idazteko eginkizunei ekiteko metodologia eta kanpoko aholkularitza zehazten hasi
ziren. Zeregin horiek bat etorri ziren orduan indarrean zegoen ebaluazioarekin.
Hausnartzeko 3 gune osagarri identifikatu dira, eraginkortasun handiagoa izateko eta parte-hartze
handiagoa errazteko: Talde Eragilea, Lan Mahaia eta Kontraste Foroa.
Plangintza 2018ko ekainera arte luzatu da.

6.6.2.2 JARDUKETA: EUSKARAREN PLAN ESTRATEGIKOA (2018-2021) AURKEZTEA ETA ZABALTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Plana Gobernu Kontseiluak onartu zuen 2018ko abenduan eta Euskara, Kultura eta
Kirolaren Batzordeak 2019ko otsailean berretsi zuen.

6.7. HELBURUA: ARRETA BEREZIA EMATEA GAZTEEI
6.7. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 3. helburua «Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea», eta dagokion 2030
Euskadiko Agendako 19. helmuga.

6.7.1 LERRO ESTRATEGIKOA: GAZTERIAREN FORU-ERAKUNDEAREN EKINTZA-PLANA.

6.7.1.1 JARDUKETA: EGOERA AZTERTZEA, EGOERAZ HAUSNARTZEA ETA GAZTERIAREN FORUERAKUNDEAREN (GAZTERIA) EKINTZA-PLANA IDAZTEA.
Egoera: Amaituta
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Deskribapena: GFEk 2017-2010 urteetarako Ekintza Planaren lehen zirriborro bat du, zeina 2016ko
irail-2017ko maiatzean egin zen. 2017ko maiatzean-2018ko urtarrilean egiaztatu da, interestaldeekin (GFEko langileak, elkarteak, erakundeak, hornitzaileak, erabiltzaileak, agente hezitzaileak...)
egingo den prozesu parte-hartzaile baten bidez, haien iritziak jasotzeko eta amaierako dokumentua
idazteko 2018ko otsailean.
Ekintza Plan horrek hainbat esparru jasotzen ditu, hala nola plangintza, pertsonen kudeaketa,
erabiltzaileak, zerbitzuen eskaintza eta GFEren marka hedatzea.
Planaren hedapena 2018ko maiatzean hasi zen, ekintzak eta programak abian jarrita.

6.7.2 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO GAZTEEN PARTE-HARTZE KONTSEILUA.

6.7.2.1 JARDUKETA: GAZTEEK PARTE HARTZEKO KONTSEILU BAT SORTZEA, KONTSULTA-ORGANO
GISA. ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Gazteek parte hartzeko lurralde-kontseilua eratzeko ekintza 2016ko uztailean hasi
zen, GFEren Ekintza Planari zegokion hausnarketa amaitu ondoren, planak berak beharrezkotzat eta
premiazkotzat jotzen baitu ekintza hori. Plana zehazteko, Euskadiko Gazteen Kontseiluaren laguntza
baliatu da. Kontseiluaren inguruko proposamena 2017ko abenduan itxi zen eta, bertan, eraketa,
xedea eta lan egiteko metodologia eta dinamikak jaso ziren.
Hori sortzea onartu zuen Gobernu Kontseiluak 2018ko uztailean.
Arabako Gazteek Parte Hartzeko Lurralde Kontseiluaren lehen topaketa 2019ko martxoaren 14an
izan zen.

6.7.3 LERRO ESTRATEGIKOA: GAZTEENTZAKO
BIRDEFINITZEA.

INFORMAZIOAREN

LURRALDE-ZENTROA

6.7.3.1 JARDUKETA: LANEKO METODOLOGIA ETA SISTEMATIKA BERRIAK AZTERTZEA.
Egoera: Amaituta
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Deskribapena: Azterketa 2017ko abenduan hasi zen, eta lehen txostena 2018ko maiatzean eman da.
2018ko urrian Gazteriaren Foru Erakundearen Administrazio Kontseiluak onartu zuen ordura arte AGIDZ
kudeatzen zuten 4 pertsona subrogatzea; horrela, GFEko lanpostu-zerrendan 4 plaza sortu ziren. 4
pertsona horiek 2019ko urtarrilaren 1ean hasi ziren lanean GFEn.
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8. 7.ARDATZA: AURRERA EGITEA LURRALDE-OREKAN
DESKRIBAPENA:
Lurralde-oreka lortzeko, Arabako biztanle guztientzat bizi-kalitate eta ongizate-maila berberak
erdietsi behar dira, nonahi bizi direla ere. Horretarako, beharrezkoa da tokiko erakundeekiko edo
erakundeentzat finantzaketa, lankidetza, kooperazio eta aholkularitzan oinarritutako jarduerak
garatzea. Zalantzarik gabe, lan hori ezin da lortu gure lurraldeko administrazio txikiekin harreman
sendo eta iraunkorra ezartzen ez bada.
Beraz, lurralde-oreka lortzea Foru Aldundiaren Gobernuaren legegintzaldiko helburuetako bat da.
Helburu horren arabera, Arabako herritar guztiek aukeretarako eta oinarrizko zerbitzuetarako
sarbidea izango dute baldintza berberetan, lurraldea sozialki kohesionatuta egote aldera.
Helburu horrekin, ardatz honen xedea da landa-azpiegiturak finantzatzen laguntzeaz gain, bestelako
oinarrizko zerbitzuak artikulatzea, esaterako, telekomunikazioak, aholkularitza juridikoa eta
ekonomikoa, merkataritzako, turismoko, ostalaritzako jarduerak, etab. Baita zerbitzu sozialetako,
enpresarialetako edo profesionaletako edo Udalek detektatzen dituzten beste gabezia batzuk ere.
Hasieran onartutako planean egindako aldaketei dagokienez, beste jarduketa bat erantsi da, 7.3.1.4.
JARDUKETA. LURRALDEAN INBERTSIOAK EGITEKO APARTEKO PROGRAMA «LURRALDE-OREKA
SUSTATZEKO EKIMENAK»
Plan Estrategikoa ixtean, amaitutako 22 jarduketetatik 9k segidako traktua dute.

JARDUKETEN LABURPENA:
2019KO
MAIATZA

JARDUKETAK, GUZTIRA
HASIERA, AURREIKUSI GABE
HASIERA, AURREIKUSITA
AURREIKUSITA, BAINA HASI GABE

GAUZATZEN
BUKATUAK
GAUZATUAK, GUZTIRA

24
0
24
0
2
22
24

%

%0
% 100
%0
%8
% 92

2015EKO
UZTAILA

23
14
9
3
6
0
6

%

% 61
% 39
% 33
% 67
%0
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0%

8%

HASIERA,
AURREIKUSI
GABE

AURREIKUSITA,
BAINA HASI
GABE
GAUZATZEN

HASIERA,
AURREIKUSITA
100%

92%

BUKATUAK

GAUZATZE-TXOSTENA:
7.1. HELBURUA: TREBIÑU ARABAN SARTZEA

7.1.1 LERRO ESTRATEGIKOA: TREBIÑU ARABAN SARTZEA.
7.1.1.1 JARDUKETA: TXERTAKETA-PROZESUA BURUTZEKO BEHARREZKOAK DIREN JARDUKETAK
ZEHAZTEKO LAN-MAHAIA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017ko ekitaldian Argantzongo eta Trebiñuko udalei laguntzak eta dirulaguntzak eman
zitzaizkien, Trebiñurekin dagoen lankidetza-konpromisoa betez. Era berean, ikastolari laguntzak
eman zitzaizkion.
Legegintzaldian, gai honetan nabarmenena izan da Burgosko Diputazioarekin esparru-hitzarmen bat
egin dela trebiñarrei ere eskaintzeko Arabako Foru Aldundiaren eskumeneko zerbitzu publikoak.
Negoziazio hori Trebiñuko eta Argantzongo udalen adostasunez eta Arabako Batzar Nagusien
onespenez egin da. Adostutako esparru-akordioan, zerbitzuak emateko 13 jardun-esparru ageri dira.
Geroago eta prozesua bukatuta (2016ko uztaila-2017ko martxoa), zehazki apirilean, Arabako ahaldun
nagusiak eta Burgosko Diputazioko lehendakariak esparru-akordio hori sinatu zuten.
Esparru-akordio hori gauzatzeko, 2018ko martxoaren 27an Gobernu Kontseiluak 7 hitzarmen
sektorial onartu ditu arlo hauetan: desgaitasuna, euskara, berdintasuna, suhiltzaileak, gazteria eta
ondarea zaharberritzeko bi.
Esparru-akordioa eta hitzarmen sektorialak betetzen direla egiaztatzeko segimendua egiteko
Segimendu Batzorde bat dago.
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Halaber, Gaztela eta Leongo Juntari azterlan bat bidali zaio Arabako Foru Aldundiak eta Juntak
eskumenak dituzten arloei buruzkoa, eta elkarrizketak hasteko zain gaude jarduketa bateratuei
buruzko adostasunak lantzeko, adostasunik egonez gero.
Era berean, saila Eusko Jaurlaritzaren Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailarekin elkarrizketan
ari da, Eusko Jaurlaritzaren eskumen-eremuaren barnean trebiñarrek arabarrek dituzten zerbitzu
publiko berberetarako sarbidea izateko ekimenak jaso ahal izateko. Orain eskaintzen diren zerbitzuen
eta etorkizunean sar daitezkeenen zerrenda egiteko dago.

7.2. HELBURUA: TOKI-ERAKUNDEENTZAKO FINANTZAKETA-PROGRAMAK HOBETZEA

7.2.1 LERRO ESTRATEGIKOA: TEFFF-AREN BITARTEZ EMANDAKO INBERTSIOETARAKO DIRULAGUNTZEN IRIZPIDEAK BERRIKUSI ETA HOBETZEA.

7.2.1.1 JARDUKETA: EHUNEKO GUTXIENEKO BAT MANTENTZEA TOKI-ERAKUNDE BAKOITZAK
BALIABIDEEN GUZTIZKOAN DUEN PARTAIDETZAN.

Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. TEFFF finantzaketa-sistema ez da finalista,
eskuragarritasun askekoa da, eta baldintzarik gabea. Itundutako zergetatik elikatzen da eta,
legealdiaren azken urtean, 229.971.860 euroko zuzkidura izan du. Laburbilduz, ondokoak izan dira
kuadrillentzako, udalentzako eta kontzejuentzako diru-baliabideak:
Udalak: 232.606.662,40
Kuadrillak: 3.707.748,67
Kontzejuak: 4.478.673,73

2017ko udazkenean Batzar Nagusietan onartu zen, Diputatuen Kontseiluak proposatuta, TEFFF
sistema aldatzea; horrela, eskura dauden baliabideen ehunekoa % 52,8ra igo zen. Era berean,
kuadrillentzako banaketa ere aldatu zen, 7 teknikariren finantzaketa baldintzatua egonkortzeko:
Euskara, Ingurumena, Berdintasuna eta Herritarren parte hartzea.
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7.2.1.2 JARDUKETA: BANAKETA-INDIZE ETA -IRIZPIDEAK EGUNERATZEKO PROZESU PARTE-HARTZAILEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Batzar Nagusietan TEFFF batzorde bat sortu zen. Honako sail hau batzordearekin
elkarlanean aritu zen eta finantza-arloko ardura duten saileko jarraibide eta iritzi teknikoak eskainiz
tokiko finantzazioaren arloko arduradun gisa.
Batzordea proposamen batzuk eginda amaitu zen. Helburu hori lortzeko Aldundiak aurreikusitako
kudeaketak amaitu direla ulertzen da.

7.2.1.3 JARDUKETA: TEFFF-AREN FORU-ARAU EGUNERATU BERRIA ONARTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. TEFFF finantzaketa-sistema ez da finalista,
eskuragarritasun askekoa da, eta baldintzarik gabea. Itundutako zergetatik elikatzen da eta,
legealdiaren azken urtean, 229.971.860 euroko zuzkidura izan du. Laburbilduz, ondokoak izan dira
kuadrillentzako, udalentzako eta kontzejuentzako diru-baliabideak:
Udalak 232.606.662,40
Kuadrillak
3.707.748,67
Kontzejuak
4.478.673,73

TEFFF sistemaren aldaketa Batzar Nagusietan eztabaidatu da, eta erabilgarri dauden baliabideen
ehunekoa 52,8 handitu da. Era berean, kuadrillentzako banaketa ere aldatu zen, 7 teknikariren
finantzaketa baldintzatua egonkortzeko: Euskara, Ingurumena, Berdintasuna eta Herritarren partehartzea.

7.2.2 LERRO ESTRATEGIKOA: TEPEF-AREN BITARTEZ EMANDAKO INBERTSIOETARAKO DIRULAGUNTZEN IRIZPIDEAK BERRIKUSI ETA HOBETZEA.

7.2.2.1 JARDUKETA: TEPEF-AREN
BIDERAGARRITASUN-AZTERKETA.

TOKI-ERAKUNDE

BAKOITZARI

EMANDAKO

ESLEIPENEN

Egoera: Amaituta
Deskribapena: TEPEFari dagokionez, Foru Gobernuak bete egin zuen ahaldun nagusiordeak hartutako
konpromisoa. Konpromiso hori Batzar Nagusietako Batzordean, CETALFAn eta Batzar Nagusietan
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aurkeztu zen, TEPEFaren saldoak banakatzeko asmoz, Batzar Nagusietako talde askoren eta tokierakundeen eskaria baitzen. Aipaturiko konpromisoa 2016ko abenduan onartu zen Aurrekontu
Betearazpeneko Foru Arauan jaso zen, eta banakatzeko formula 2016ko ekitaldiko behin betiko
likidazioan aplikatu zen, 2017ko martxoan.
Une horretatik Arabako toki-erakunde guztien saldoa funts honekiko 0 eurokoa da, salbu eta VitoriaGasteizko Udalarena, jaisten ari baita urtero, TEFFFek udal honentzat urteko duen likidazioarekiko
proportzioan.

7.3. HELBURUA: ELKARLAN EKONOMIKOA TOKIKO ERAKUNDEEKIN

7.3.1 LERRO ESTRATEGIKOA: OBRA ETA ZERBITZUEN FORU-PLANA FINKATZEA.
7.3.1.1 JARDUKETA: BALIABIDE EKONOMIKOAK FINKATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da. Obra eta Zerbitzuen Foru Planen finantzaketa
finalista da, toki-erakundeentzat baldintzatua, eta azpiegiturak eta ekipamenduak sustatu eta
garatzeko helburua dauka. Plan horri dagokionez, 2016-17 aldiko deialdiaren ebazpena onartu zen.
Hasiera batean, 32,41 milioi euroko zenbatekoa onartu zen, baina azkenean, 36 milioi euro baino
gehiago zuzkitu ziren. Horri esker, saileko zerbitzu teknikoek komenigarritzat adierazitako eskari
guzti-guztiak finantzatu dira. Bestalde, 246 eskaritatik, 197 onartu dira. Foru Planari esker biztanle
gutxiko toki-erakundeek tamaina handiko azpiegitura-obrak egin ditzakete; bestela, plan hau egongo
ez balitz, ezingo lituzkete egin. Arabako herrien arteko plan solidario bat.
Aukera horrek sekulako onurak dakarzkio lurralde-antolamenduari eta kohesioari eta, gainera,
zuzeneko etekina sortzen du lurraldearen jarduera ekonomikoan; izan ere, aurreko deialdietan
gertatu bezala, pentsatzekoa da obren esleipendun suertatzen diren enpresen ia % 70ren jarduera
gure lurralde historikoan garatzen dutela.
Sailaren xedeak betez, Foru Plana arautzeko Arauaren proiektu berria aurkeztu zen, eta batzarkidetaldeek aho batez onartu zuen 2018ko apirilean. Arau berri honekin, 2018-19 ekitaldiko Foru
Planaren Oinarrien deialdia egin zen, 2018/05/29an 34.706.084,28 euroko zenbatekoarekin. 217
eskaera egin ziren, eta, azkenik, guztira, 141 proiektu onartu ziren.
2019ko apirilean Obra eta Zerbitzuen Foru Planaren deialdi berria ireki da, 2020ko eta 2021eko
ekitaldietarako. Deialdi honen oinarriak aurreko deialdikoaren berdinak dira.
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7.3.1.2 JARDUKETA: ERAKUNDEEN ARTEKO KOORDINAZIOA: EREIN PROGRAMA
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da. Koordinazio bilerak izan ditugu Eusko
Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako Sailburuordetzarekin, EREIN eta LEADER
programen laguntzak koordinatzeko helburuz.
Informazio-trukea etengabea da saileko ordezkarien eta zerbitzuburuen artean.

7.3.1.3 JARDUKETA: TOKIKO ZERBITZU ETA AZPIEGITUREN KATALOGO DIGITAL BAT SORTZEA (CISAL).
GIS KORPORATIBOAREN SISTEMAN TXERTATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da. Lurralde Orekako Zuzendaritza Foru Plan eta
Inbertsioen Zerbitzuaren menpeko GIS geruzei buruzko datuak sartzen ari da Arabako Foru Aldundiko
Ingurumen eta Hirigintza Saileko Hirigintza Zerbitzuak kudeatzen duen GIS sisteman.

7.3.1.4 JARDUKETA: LURRALDEAN INBERTSIOAK EGITEKO APARTEKO PROGRAMA "LURRALDE-OREKA
SUSTATZEKO EKIMENAK"
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da. 2018ko ekainaren 26an Foru Gobernuaren
Kontseiluak "Lurralde-oreka sustatzeko ekimenak" departamentu arteko programa sortu zuen.
2018rako 6.995.000,00 eurorekin eta 1.050.000,00 eurorekin 2019rako. Jarduketa hauek egin dira:
• Larrialdietarako eta ezusteetarako obretarako laguntzak.
• Argiteria publikoa berritzeko laguntzak.
• Aurrezpen energetikoa argiteria publikoan.
• Dentsifikazio baxua landa-nukleoetan.
• Lur Jareak. Arabako mendien proiektu pilotua.
• Errepideak.
• Sustapen ekonomikoko jarduketak.
• Ondasunen inbentarioak egiteko laguntzak.
Laguntzak eman zaizkie 230 inbertsio-proiekturi baino gehiagori.
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7.3.2 LERRO ESTRATEGIKOA: FINANTZATUTAKO OBREI EMANDAKO KREDITUEN BALDINTZAK
HOBETZEA.
7.3.2.1 JARDUKETA: FINANTZA-ENTITATEEKIKO KREDITU-HITZARMENAK BALDINTZA HOBEETAN
BIRFORMULATZEA, FINANTZAKETAKO FORU-LERROAREN BARRUAN.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Toki-erakundeen hitzarmenen birformulazioan elkarlanean aritu gara zenbait finantzaerakunderekin, eta horien pasiboaren finantzazioa hobetu da, bereziki, finantza- eta aurrekontukontrolaren mende dauden erakundeena.
Legegintzaldian Batzar Nagusiek onartutako bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren plan berezi
bat zuten 5 udalek ezarritako eskakizunak betetzea eta planetik ateratzea lortu dute.

7.3.3 LERRO ESTRATEGIKOA: OBRA TXIKI ETA BIDEZIDORREN PLANAK INDARTZEA.
7.3.3.1 JARDUKETA: BI PROGRAMA HORIETARA ZUZENDUTAKO BALIABIDE EKONOMIKOEN
HAZKUNDE NABARMENA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da. Obra Txikien eta Bidexken programan,
eskabideak aztertu ondoren, 2017ko ekainaren hasieran, obra txikien deialdiaren ebazpena onartu
zen. Programa horri esker, Arabako herriek 35.000 eurotik beherako obrak egin ditzakete.
2017ko abuztuaren 3an, 2018ko ekitaldiko deialdia onartu zen, aurreko urteetako irizpideei jarraiki
eta aurreko bi ekitaldietako finantzaketa-gehikuntza berdinari eutsita, AFAren aurrekontuaren
kontura. Eskaerak aurkezteko epea irailaren 30ean amaitu zen. Deialdia aurreratu zenez, ebazpena
2018ko urtearen hasieran argitaratu zen eta, beraz, tokiko erakundeek denbora luzeagoa izango dute
obrei ekiteko. Bi programa horien baliabide ekonomikoak areagotu dira, 2016ko eta 2017ko
ekitaldietan egin bezala.
2018ko ekitaldian ere ebatzi da deialdia eta 2.941.123,02 euroko zuzkidura izan du. Aurkeztutako 175
proiektuetatik 74 onartu ziren.
2019 ekitaldirako Obra Txikien eta Bidexken deialdi berria ireki da, 2018ko azaroaren 13ko onartzedatarekin, eta 2019ko maiatzean ebatzi da.
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7.4. HELBURUA: TOKIKO ERAKUNDEETAKO ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA

7.4.1 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO TOKI-ADMINISTRAZIOA DIGITALKI MODERNIZATZEA.
IKT-EN ERABILERA HANDITZEA ETA SAREKO INTERKONEXIOA AHALBIDETZEA.
7.4.1.1 JARDUKETA: SAILEN ARTEKO BATZORDE TEKNIKO BAT SORTZEA TOKIKO EGOITZA
ELEKTRONIKOETARAKO (IZAPIDETZEAK...) SARE INTERKONEKTATU BAT IZATEKO AUKERA
AZTERTZEKO
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da. Legealdia hasi zenetik, saileko funtzionarioek,
AKGABeko arduradunek eta Arabako lurralde historikoan destinoa duten idazkari eta kontu-hartzaileek
osatutako lan-batzordea osatu zen. Batzorde horretako partaideek merkatuko aukerak aztertu zituzten
administrazio-arloko legeriak eskatzen dizkigun erronkei aurre egiteko sistema informatikoa ezartzeko
toki-erakundeetan.
Lan horren emaitzaz, lizitazio irekiko deialdi bat prestatu zen erakunde anitzeko aplikazioen suite berria
eskuratzeko, toki-erakundeak herritarrengana hurbiltzeko eta herritarren sarbidea ahalbidetzeko
sistema elektronikoen bitartez.
2016ko uztailean egin zen lizitazioa. Aplikazioaren instalazioa, ordea, berandutu egin da enpresa
lizitatzaile batek esleipendunaren aurkako errekurtsoa aurkeztu zuelako, lehenengoaren ustez,
esleipendunak ez zituelako kaudimen ekonomikoko baldintzak betetzen dokumentazioa aurkezteko
epea amaitu zen unean.
Azkenik, Aytos enpresari esleitu zitzaion. Gaur egun, udal guztietan dago instalatuta eta konfiguratuta.
Gainera, onartu da hori zabaltzea Langraiz Okako eta Legutioko Administrazio Batzordeetara. Instalazio
hau egiteko dago eta aurreikusten da 2020aren hasieran ezarriko dela.
Era berean, gardentasun ekonomikoaren aplikazio bat eskuratu da Arabako udal guztietarako.
Aplikazioak datuak zuzenean ateratzen ditu Sicalwin kontabilitatetik; beraz, automatikoki kalkulatzen da.
Halaber, suite informatikoan integratutako tokiko ondarea kudeatzeko modulu berri bat eskuratu da,
eta horrek informazioa zuzenean kontabilitatera bideratzen du.
Era berean handitu da eta Amurrioko eta Laudioko udalentzat administrazio-kontratazio elektronikoaren
arlora bideratutako tresnak.
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7.4.2 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABA KONEKTATUA PROGRAMA
ESTALDURA UNIBERTSALA ARABAKO LANDA-INGURUNEAN.

MARTXAN

JARTZEA.

7.4.2.1 JARDUKETA: TOKI-ERAKUNDEENTZAKO AZPIEGITURA TEKNOLOGIKOETARAKO LAGUNTZAK
DISEINATZEKO PLANA: ANTENAK, KONEXIOAK, WIFI-SISTEMAK, INTERNETERAKO SARBIDEA ETA
ABIADURA, ETAB.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Informazioaren gizarterako irismenean arazoak planteatzen ditu Arabako geografia
zabalak eta hiri-nukleo handien gabeziak.
Ekonomiaren Garapen eta Lurralde Orekako Sailak lantalde bat osatu du bi zuzendaritzetako
langileak, Arabako Kalkulu Gunekoak eta Arabako Garapen Agentziakoak hartuta. Lantalde horrek
gogoz parte hartzen du Eusko Jaurlaritzak eta foru-aldundiek banda zabala Euskadin ezartzeko
helburuz lan egiten duen erakunde anitzeko foroan.
Lehen hilabeteetan eta legegintzaldian, lantaldea, funtsean, ondoko zereginean aritu zen:
industrialdeetan, sarerako sarbidea ahalbidetzeko politika diseinatzea, baina, gaur egun, sarea
Arabako biztanle guztiengana hedatzeko lanean ari da.
Gainera, estaldura duten Arabako gune guztiak identifikatu dira, eta, horri esker, Telekomunikazioen
eta Informazioaren Gizartearen Estatu Idazkaritzak aldatu egin du Arabako ehun eta laurogeita
hamar herri baino gehiagoren identifikazioa “estaldurarik gabeko eta gerora izateko aurreikuspenik
gabeko” gisa. Horrek aukera emango du eragileei laguntza publikoa emateko, banda zabala heda
dezaten beste gune geografiko horietan.
Horren ondotik, foru-administrazioa Gobernuarekin batera aritu da lanean guneak identifikatzen
industrialdeentzako laguntza berriak prestatzeko, baita landa-eremuentzako laguntzen politikadiseinuan ere.
2018 eta 2019 ekitaldietako PFOS deialdiak % 15eko gastua gorde du telefonia sustatzeko eta datusarera sarbidea izateko inbertsioentzat
Telefonia-enpresentzako deialdia egin eta ebatzi zen eta Telefónicak eta Movistar enpresek
eratutako enpresen aldi baterako elkarteak hartu zuen esleipena, 2.429.929,80 euroren truke.
Araban 446 biztanle-gunetan zabalduko da banda zabala Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiak
emandako laguntzekin. 332 gunetara zuntz optikoarekin iritsiko da, eta 114 gunetara LTE izeneko
teknologiarekin. Gure herrietako 23.559 herritar izango dira onuradunak.
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Era berean, AFAk finantzatzen dituen azpiegiturak lurraldean behar bezala ezartzen direla bermatzen
duen behatokia sortzeko erabakia hartu da. Zerbitzu hori kanpoko enpresa bati esleitzeko fasean
dago.
Kanpoko ikuskapen-enpresa bat (ALTEL) ari da ziurtatzen instalazio bakoitzaren instalazioa eta abian
jartzea.

7.5. HELBURUA: LANDA-AZPIEGITURAK HOBETZEA

7.5. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 2. helburua «Gosea amaitzea, elikagai segurtasuna eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea», eta
dagokion 2030 Euskadiko Agendako 8. helmuga.

7.5.1 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO LANAK SOZIETATEA BIRMOLDATZEA.
7.5.1.1 JARDUKETA: ARABAKO LANAK SOZIETATEAREN FUNTZIONAMENDUA, EGITURA ETA HELBURU
SOZIALAK BERRIKUSTEKO AZTERKETA EGITEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Sozietatearen ikuspegitik, Arabako Lanak erakundearen egoera, lan-eskaeren gabezia
eta Lehiaren Euskal Kontseiluaren ebazpena direla eta, sozietatearen xedea bideraezina zen.
Horrexegatik hain zuzen proposatu zuen diputatuen kontseiluak Arabako Lanak sozietatea desegitea
eta bertako langileak Foru-aldundiaren sektore publikoan birkokatzea 2016ko maiatzean.
Prozesu horri 2015eko udazkenean hasi, eta 2016ko udazkenean bukatu zen. Prozesu hori langileen
eta sindikatuen oniritziarekin burutu da, eta langile horien zerbitzuak hartu dituzten hainbat
erakunde publikorekin koordinatuz. Sozietatea likidazio-prozesuan dago.
Gaur egun, Arabako toki-erakundeen esku zeuden akzio guztiak eskuratzen ari gara. Hala, enpresa
AFArena da oso-osorik gaur egun.
Gainera, zorrak eta ordaindu gabeko sarrerak berrikusten ari gara. Era berean, obretan egindako
akatsen ziozko bermeak baliatzen eta, hala badagokio, itzulketak egiten ari gara.
Sozietatea likidazioan dago, baina sozietatea berrikusteko jarduketa amaituta dago.
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7.5.2 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO ONDARE ERAIKIA BIRGAITZEA.
7.5.2.1 JARDUKETA: HIRIGUNE HISTORIKOAK BIRGAITZEKO LAGUNTZA ZUZENAK.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Laguntzak bertan behera geratu dira ARABARRI enpresa publikoa likidatzeagatik.

7.5.2.2 JARDUKETA: PROIEKTUAK ANALIZATZEKO SAIL ETA ERAKUNDEEN ARTEKO LAN-MAHAIA.

Egoera: Amaituta
Deskribapena: Laguntzak bertan behera geratu dira ARABARRI enpresa publikoa likidatzeagatik.

7.6. HELBURUA: TOKIKO ERAKUNDEEN AHOLKULARITZA ETA KUDEAKETA INDARTZEA

7.6.1 LERRO ESTRATEGIKOA: AHOLKULARITZA JURIDIKO, EKONOMIKO ETA TEKNIKOA BERMATZEA
BALIABIDE PROPIOEKIN.
7.6.1.1 JARDUKETA: KANPO-ZERBITZUAK EMATEKO BARNE-UNITATEAK INDARTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Aholkularitza-zerbitzua berrantolatzeari esker, Arabako toki-erakundeek
planteatutako aferak izapidetzeko beharrezkoa den denbora murriztu da. Lege-aholkularitzako
zerbitzua berrantolatzearen ondorioz, lege-zerbitzuko funtzionarioen kopurua handitu egin da. Hala
eta guztiz ere, toki-erakundeetatik gero eta eskaera gehiago egiten da gai ekonomikoei eta
aurrekontuko kontrolari buruz. Lege-aholkularitza udaletan eskaintzen da zuzenean, udalen likidazioa
eta kontu orokorra prestatzeko helburuz. Era berean, zerbitzuak zorpetzea baimentzeko txostenak
ere izapidetzen ditu, betiere izapidetzeko denbora murrizteko helburuz. Azken batean, administrazio
atal horren eraginkortasuna eta eragingarritasuna areagotu da.
Aipagarria da, esaterako, Laguardia, Harana, Nabaridas, Agurain eta Gaubeako udalak segimenduplan ekonomiko eta finantzariotik ateratzeko egin behar izan zen tramitazioa.
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Oraingoz, asmoa da baliabide propioak erabiliz jardutea; hala, eginkizunak metatu edo zeregin
konplexuegiak agertu ezean, ez da kanpoko zerbitzurik kontratatuko.
Aholkularitza-eremuaren barnean toki-erakundeei, administrazio-batzordeei eta 250 biztanletik
beherako udalei laguntzeko hiru deialdi egin dira, ondasunen inbentarioak eratzeko. Guztira, 88 tokierakundek egin dituzte. Aurrekontua, guztira, 683.656 eurokoa da, eta horietatik sailak 500.000 euro
finantzatu ditu.

7.6.1.2 JARDUKETA: TOKI-ERAKUNDEEI KANPOKO AHOLKULARITZA-ZERBITZUAK EMATEKO LAGUNTZAK
BIRFORMULATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Zerbitzua kanpora aterako da zerbitzutik zuzeneko arreta ematea ezinezkoa denean
lanaren edukia edo kopuruagatik.
Gaur egun, kanpoko zerbitzua baliatzen da Arabako lurralde historikoko kuadrilletako langileak
kontratatzeko egoerari buruzko egoeraren azterketa egiteko eta, gainera, Kuadrillen Foru Arauaren
proiektua prestatzeko txostena egin da.
Era berean, laguntza teknikoaren kontratu bat lizitatu eta esleitu da 2018-2019 urteko OZFPn
babeseko obrak esleitu eta gauzatzeko. Kontratuak, agiriak idaztea, esleipenaren segimendua, zergabetebeharrak, etab. barne.
Sailak, era berean, toki-erakundeen eskura lokal bat ezarri du lizitazio elektronikoetarako. Saileko
funtzionarioek pliken irekiera elektronikoetan parte hartu dute.

7.6.2 LERRO ESTRATEGIKOA: IDAZKARI KONTU-HARTZAILE LANPOSTUAK BEREHALA
BETETZEA.
7.6.2.1 JARDUKETA: HUTSIK GERATZEN DIREN LANPOSTUEN ARAZOARI KONPONBIDEA EMATEKO
EGITURA ETA METODOLOGIA EZARTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Lurralde Orekako Zuzendaritzan, estatuko gaikuntza duten bi teknikariren lanpostuak
sortu dira. Bi teknikari horiek kuadrilletako idazkari kontu-hartzaileen ordezpenak egingo lituzkete
eta lurraldeko udaletako lanpostu horietan gertatzen diren hutsak aldi baterako beteko lituzkete.
2019ko ekitaldirako aurrekontu-luzapenak ondorerik gabe utzi du neurria berehala onartzea.
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7.6.3 LERRO ESTRATEGIKOA: ARAUDIA GARATZEA
7.6.3.1 JARDUKETA: KONTZEJUEN FORU-ARAUA ONARTZEA, GAI HAUETAN EGUNERATUTA:
DEIALDIAK, ZENTSURA-MOZIOAK, ALDUNDIAREN BABES EKONOMIKOA ETA ABAR.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: Kontzeju-elkarteei aurkeztu zaie arauaren zirriborroa (AKE eta GKE). AKEko
zuzendaritza-batzordeko kideak aldatu direnez, 2018ko martxotik aurrera eutsi genion lehengo
harremanari eta aldizkako batzarrak egin ditugu.
Kontzejuen arauari buruzko jardunaldiak egin ziren, eta elkarteek kontzeju guztiei bidali zien
arauaren lan-zirriborroa. Zirriborroaren edukiari buruz elkarteek dituzten iritziak jasotzeko zain
gaude.

7.7. HELBURUA: LARRIALDIAK ETA SUTEAK PREBENITZEA ETA ITZALTZEA

7.7. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 11. helburua «Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea», eta dagokion
2030 Euskadiko Agendako 67. helmuga.

7.7.1 LERRO ESTRATEGIKOA: SUHILTZAILEEN ETXE NAGUSIARI BABESA EMATEA.
7.7.1.1 JARDUKETA: VITORIA-GASTEIZKO UDALAREKIN BESTE LANKIDETZA-HITZARMEN BAT SINATZEA
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Segidako traktua duen jarduketa bat da. Vitoria-Gasteiz, Miranda eta Logroñoko
udalekin dauden hitzarmen guztiak berritu dira, baita Errioxako eta Nafarroako erkidegoekin eta
Gipuzkoa eta Bizkaiko foru-lurraldeekin daudenak ere.
Beste hitzarmen bat sinatu zen Burgosko Diputazioarekin, Trebiñuri eta Arabarekin muga egiten
duten Burgosko herriei zerbitzua emateko.
Suhiltzaileen etxe nagusia ireki ondoren, 2018ko uztailaren 1etik, suhiltzaile-etxe guztiak irekita
daude eguneko 24 orduetan eta SOS Deiekin dauden prozedurak eta jarduketa-mapak aldatu dira.
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7.7.1.2 JARDUKETA: SUTEAK PREBENITU ETA ITZALTZEKO ETA SALBAMENDURAKO 2011KO ARABAKO
FORU-PLANA GARATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Legealdia hasi zenetik, funtsean, Suteak Prebenitu eta Itzaltzeko eta Salbamendurako
Arabako Foru Plana landu da. Izan ere, zerbitzua emateko modua ez zen eraginkorra, ez eragingarria,
ezta funtzionala ere eta, gainera, ez zuen SISEUetako langileen segurtasuna bermatzen.
Gainera, hasieratik bertatik, zerbitzua emateko erakunde autonomo bat sortzeko lanean aritu gara
eta, horretarako, eragindako alderdi guztien iritziak (langile, sindikatu, tokiko erakunde eta
abarrenak) jakiteko prozesu parte-hartzailea abiatu genuen.
Ahalegin bateratu horren emaitza gisa, eta jasotako ekarpenekin, foru-arauaren proiektu bat idatzi
zen. Batzar Nagusiek adostasun handiarekin onartu zuten hori, 2016ko uztailean, eta horren bidez
sortu da Arabako Foru Suhiltzaileen Erakunde Autonomoa.
Erakunde hori gaur egun funtzionamenduan dago, eguneko 24 orduetan suhiltzaile-etxeak irekita
baitaude.
2019ko urtarrilaren 1etik, erakunde autonomoa da basoetako suteak itzaltzeko arduraduna,
Nekazaritza Sailarekin koordinatuta eta harekin elkarlanean.

7.7.2 LERRO ESTRATEGIKOA: PSISZ ZERBITZUAREN KUDEAKETA HOBETZEA - ARABAKO
PREBENTZIOAREN, SU-ITZALKETAREN ETA SALBAMENDUAREN ZERBITZUA.

7.7.2.1 JARDUKETA: PSISZ - PREBENTZIOAREN, SU-ITZALKETAREN ETA SALBAMENDUAREN ZERBITZUA
FORU-ERAKUNDE AUTONOMOA MARTXAN JARTZEKO PLANA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Aurreko jarduketan nabarmentzen da Arabako Foru Suhiltzaileen Erakunde
Autonomoa sortu zela 2016ko uztailean. Data horretatik aurrera hainbat jarduketa jarri dira martxan
landa-ingurunean, 24 orduko zerbitzu bat, publikoa, kalitatezkoa, eraginkorra eta profesionalek
emana eskaintzeko. Jarduketa hauek nabarmendu behar dira:
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2017ko urtarrilaren 1ean, Guardiako SISEU gau eta egun dago zabalik, SISEU direlakoak zabaltzeko
egutegiaren arabera. Ahaldun nagusiaren kabineteak Batzar Nagusiei jakinarazi zien egutegi hori eta,
horri jarraikiz, uztailaren 1etik aurrera Espejoko SISEU egon da zabalik 24 orduan.
2016ko EPEa onartu zen, baita 2016ko lanpostuen zerrenda ere. Horrez gain, 2017ko lanpostuen
zerrenda eta EPEa ere onartu zen, eta erakunde autonomoko suhiltzaile-lanpostuak eta beste
lanpostu batzuk betetzeko deialdia egin zen.
2016an, zerbitzuko suhiltzaile-etxe nagusia (Iruña Okako udalerrian) eraikitzeko lanak lizitatu ziren,
eta eraikuntza 2017ko lehen hilabeteetan hasi zen. Suhiltzaile-etxe nagusiak Fernando Martínez de
Ilarduya izena dauka, zerbitzu hau abian jartzeko hark egindako lana eta gogoa aitortzeko. Jardunean
dago 2018ko apirilaren 9tik.
Beste alde batetik, hitzarmena lantzen ari da Eusko Jaurlaritzarekin Aiarako SPISZeko eraikinaren
zaharberritzea desblokeatzeko. Gaur egun, Batzar Nagusiek onartu dute Eusko Jaurlaritzarekin
Laudioko eta suhiltzaile-etxea eta ertzain-etxea birgaitzeko eta zabaltzeko egindako hitzarmena.
Espejoko SISEU birgaitzeko obrak amaitu dira. Guztira, 400.000 euroko kostua izan dute.
Halaber, 2017an zerbitzuan integratu ziren 32 metroko ibilgailu-eskala bat suhiltzaile-etxerako, 6
ibilgailu arin; 2018an, basorako 4 autoponpa-ibilgailu eta garabia duen "kako anitzeko" kamioi bat
suhiltzaile-etxe bererako.
Berriki kontratu berri bat sinatu da 20 m-ko autobesoa duen kamioi bat eskuratzeko Espejoko
suhiltzaile-etxerako, 626.175 eurokoa.
Halaber, komunikazioak integratzeko sistema bat lizitatu da, 49.170 eurokoa.
Lizitazio-fase honetan 2020an entregatzeko, suhiltzaile-etxe nagusirako autoponpa-ibilgailu bat
ibilgailuak modernizatzeko, 349.690 euroren truke. Halaber, zisterna-edukiontzi bat lizitatuko da,
159.720 euroan; 2019an entregatzeko hau ere.

7.7.2.2 JARDUKETA: ARABAKO LURRALDE HISTORIKOKO LARRIALDIETARAKO PLANAREN (ALHLP)
ARAUDIA ALDATZEA.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: Lurralde Orekaren Zuzendaritzaren barnean, Suteak Prebenitzeko Plan berri baten
zirriborro bat dago, eta aldaketa bana ALHLPrako eta Basoko Suteen Planerako, zeina onartzeko
dagoen.

2015-2019 aldirako Plan Estrategikoaren jarraipena. 2019ko maiatzeko itxiera-txostena

169

ARABAKO FORU-ALDUNDIAREN 20152019KO LEGEGINTZALDIRAKO PLAN
ESTRATEGIKOAREN JARRAIPENA

9. 8.ARDATZA: JASANGARRITASUNA ETA INGURUNE
NATURALA
DESKRIBAPENA:
Ingurumen-jarduketa ardatzak esan nahi du hiru premisa hauetan oinarritutako garapen jasangarriaren
politikak zabaltzea: hazkundea, zeren ingurumenak ezin du izan inbertitzeko eta hazteko freno bat,
baizik eta lehiakortasun-faktore bat; erantzukizuna, Arabak EAEko birika naturala izateko erantzukizuna
baitu; eta konpromisoa, gaur egungo beharrak bete ahal izateko, etorkizuneko belaunaldien baliabideak
konprometitu gabe.
Hasiera batean onartutako planari egindako aldaketak direla eta, beste lau jarduketa txertatu dira,
8.1.2.1 jarduketa beste lautan banatu delako, hain zuzen ere, honako hauetan: 8.1.2.1, 8.1.2.2,
8.1.2.3, 8.1.2.3 eta 8.1.2.5.
Plan Estrategikoa ixtean, amaitutako 21 jarduketetatik 1ek segidako traktua du.

JARDUKETEN LABURPENA:
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JARDUKETAK, GUZTIRA
HASIERA, AURREIKUSI GABE
HASIERA, AURREIKUSITA
AURREIKUSITA, BAINA HASI GABE

GAUZATZEN
BUKATUAK
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GAUZATZE-TXOSTENA:
8.1. HELBURUA: URAREN ZIKLO INTEGRALAREN KUDEAKETA-EREDUA

8.1. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 6. helburua «Uraren eskuragarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea», eta
dagozkion 2030 Euskadiko Agendako 33, 34 eta 35. helmugak.
1. 13. helburua «Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko», eta dagokion 2030
Euskadiko Agendako 73. helmuga.

8.1.1 LERRO ESTRATEGIKOA: UREN LURRALDE-KUDEAKETAREN EREDU OREKATU BAT
AZTERTZEA.
8.1.1.1 JARDUKETA: ARABAKO HORNIDURAREN ETA SANEAMENDUAREN GIDA-PLANA AZTERTZEA,
ANALIZATZEA ETA IDAZTEA. ETORKIZUNEKO AZPIEGITUREN, KUDEAKETA-EREDUAREN ETA
GOBERNANTZA EREMUA ZEHAZTEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena:
a. Arabako Lurralde Historikoko Hornidura eta Saneamenduko Gida Plana prestatu da, Arabako
biztanleentzako hornidura bermatzeko helburuz, kantitateari nahi kalitateari dagokienez.
Halaber, ingurumena babesten lagundu nahi du, emari ekologikoak errespetatuz eta urak
ibilguetara itzuli aurretik tratatuko direla bermatuz; izan ere, hartara, isurien eragin
kaltegarriak txikiagotzen lagunduko du. Horrez gain, jomuga du ura eta azpiegitura
hidraulikoak eraginkorrago egitea eta optimizatzea ere. Hori guztia egingo da zerbitzuen
kostuak lurralde-orekari eragin gabe; hala, egungo egoeraren azterketa egingo da gure
lurraldeak datozen hamar urteotan azpiegitura hidraulikoetan izango dituen beharrizanak
diseinatzeko.
b. Plan Estrategiko Sektoriala: Informazio publikoaren aldian jasotako alegazioak aztertu dira eta,
agiria moldatuta, Gobernuaren Kontseiluak onartu zuen 2018ko maiatzaren 3an.

8.1.1.2 JARDUKETA: ARABA ERDIALDEAN URAREN KUDEAKETA OPTIMIZATZEKO ERAKUNDE BAT
SORTZEKO AZTERLANA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Lurraldean erabiltzen den uraren kudeaketa-ereduaren diagnostikoa egin da, Gida
Planaren esparruan. Diagnostiko horretatik ondorioztatu da Arabako Lurralde Historikoko edateko
uraren hornidura eta saneamenduko zerbitzua era publikoan emateko eskakizun teknikoak eta
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legeak ez direla hein handi batean betetzen eta, beraz, legezko eskakizunetara egokitzeko
hobekuntza-tarte zabal-zabala dago. Horretarako, egun dauden aukerak eta Arabako lurraldearen
ezaugarri bereziak azterturik, uraren zikloa behar bezala kudeatzeko, egokitzat jotzen da ahalik eta
erakunde kudeatzaile gutxien egon dadila lurralde osoan.
Beraz, tamaina handiagoko eredu baten alde egingo dugu, egun aritzen diren erakundeak bilduta.
Eredu berriak kudeaketa publikoaren eraginkortasuna hobetu beharko du, administrazio bikoizketak
kendu beharko ditu eta abenduaren 27ko 27/2013 Legeak egun ezartzen duen aurrekontuegonkortasun eta finantza-iraunkortasuna bete beharko ditu. Erakunde horietan sartzea edo horiei
atxikitzea guztiz borondatezkoa izango da, baina Arabako Foru Aldundiak legezko alderdiak,
ingurumen-alderdiak eta alderdi ekonomikoak hobetzeko eginkizunaren ardura hartu eta
koordinazioa bideratu beharko du, erakunde eskumendunek betekizun guztiak bete ditzaten uraren
zikloa kudeatzeko zerbitzuak ematerakoan ALHn.
2017ko maiatzetik aurrera, lanean dihardugu aipaturiko erakundea garatzen eta bultzatzen, Arabako
uraren kudeaketa optimizatzeko helburuz eta, hala, aholkularitza teknikoa kontratatu da. Arabako
Lurralde Historikoko uraren zikloari lotutako zerbitzuak eskaintzen dituen erakunde eskumendunak
koordinatu, antolatu, kudeatu eta horiei laguntzeko erakunde bakarraren diseinua, plangintza eta
garapena jasotzen dituen proposamena daukagu, zuzeneko kudeaketa publikoa eta zerbitzuaren
ziozko tarifa homogeneoa eskaintzeko xedez. Ereduaren proposamena ALH osoan aurkezten hasi
gara eta ereduari buruzko ekarpenak jasotzeko metodologia lantzen ari gara.
URBIDE-Arabako Ur Partzuergoa sortu da 2019ko urtarrilaren 15ean.

8.1.2 LERRO ESTRATEGIKOA: INBERTSIOAK LEHENESTEKO PLANA.
8.1.2.1 JARDUKETA: OBRA HIDRAULIKOEN INBERTSIOAK LEHENESTEKO PLANA: 1. GOI-NERBIOIREN
SANEAMENDUA ETA ARAZKETA.
Egoera: Amaituta. Hasierako jarduketa berriro programatu da eta 5 jarduketatan banatu da (8.1.2.1,
8.1.2.2, 8.1.2.3, 8.1.2.3 eta 8.1.2.5).
Deskribapena: Goi-Nerbioiri dagokionez, Ministerioari eskatu diogu saneamenduko lanak has ditzan,
horren lehentasunezkoa den proiektu hori gehiago atzeratu ez dadin, eta horretarako behar diren
urrats guztiak egin ditugu:
•

Aiarako Udalarekin elkarlanean aritu gara eragindako lursailak zehaztu eta katalogatzeko, eta
Aianox enpresaren balizko hazkundearen ondoriozko azalera beharrizanei erantzuteko.
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•

•

•

Ministerioaren behin-behineko proiektuan antzeman ziren arazo nagusietako bat ebatzi
genuen, hau da, obrek eta lur-mugimenduek sorrarazitako hondakin geldoak biltzeko
lekuaren gabezia. Horretarako, aldundi honek Bitorikako harrobia betetzeko eta
lehengoratzeko proiektua idatzi du.
Horrez gain, CAKUn parte hartu du herrietan sartzeko saneamenduko lotura obren eta
proiektuak idazten eta gauzatzen, eta eragindako udalerri eta kontzejuetako isuriei buruzko
zerga-ordenantzak onartzen.
Araztegiak gauzatzen ere parte hartu du, Espainiako Gobernuaren 2017ko aurrekontuak
onartzeko hitzarmenari loturik.

Ministerioak proiektu guztiak onartu ditu eta jendaurrean iragarri du obrak hasteko lizitazioa, 2018ko
udan.

8.1.2.2 JARDUKETA:
OBRA HIDRAULIKOEN INBERTSIOAK LEHENESTEKO PLANA: 2. EKIALDEKO
LAUTADAREN SANEAMENDUA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Ekialdeko Lautadan, Agurain eta Dulantziko araztegiak gainezka dabiltza emari eta
karga kutsagarriei dagokienez. Alde batetik, araztegiak oso zaharrak direlako eta, bestetik, industria
batzuetatik heltzen diren kutsagarriak ezin bereizi dituztelako.
Sareak bereizteko gaitasunik eza eta azpiegiturak oso zaharkituta daudelako, araztegietara
gehiegizko emaria heltzen denez, ezin dute emaria kudeatu eta tratatu eta, horren eraginez,
prozesuen eraginkortasuna nabarmen apaltzen da. Ekipoak zahar-zaharrak direnez, konpontzeko eta
piezak ordezteko zailtasun handiak daude.
Arazo horri heltzeko, aldundiak bi arlotan lan egin du:
• Aguraingo araztegi berriaren eraikuntza bultzatu du, hain zuzen ere, Aguraingo saneamendua eta
arazketa hobetzeko proiektua idazteko lana kontratatuta. Horren barruan, araztegi berriaren
oinarrizko proiektua jasotzen da eta, gainera, hitzarmen-esparrua sinatu dugu URA agentziarekin
araztegia finantzatzeko, 2020ra arte.
• Gainera, ohiko konponketa-lanak eta mantentze-lanak egin ditugu, udalaren titulartasuneko
azpiegituretan inbertsioak egin ditugu eta biztanleguneetan ere bai, egoera arintzeko. Ildo
horretan:
a) Dulantzin, inbertsioak egin ditugu aireztapen-sistema zaharra ordezteko, araztegi berrietan ez
baita erabiltzen. Hala, turbina kendu eta haize egileak jarri dira, prozesu biologikoan potentzia
txikiagoa erabiltzen dutelako eta, gainera, eraginkorragoak dira mikroburbuilak erabiltzen
dituztelako. Hala, prozesu biologikoa errazagoa da, turbinak berak sortzen duen irabiaketa
desagertzen delako eta, gainera, aparra murrizten delako isurkian. Bi haize eragileen eta
difusoreen kostua 23.603,83 eurokoa eta 28.560,63 eurokoa izan zen. Gainera, 2016 eta
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2017an, euri-urak eta hondakin-urak bereizteko lanak egin dira Dulantziko ipar-mendebaldean,
432.254,97 euroren truke eta, gainera, kontrol-eraikineko teilatua eta erretenak egokitu dira.
Foru-aldundi honek, araztegiaren titularra izan ez arren, SMS mezuak telefono mugikorrera
bidaltzen dituen alarma-sistema batez hornitzeko beharrizana antzeman du,
funtzionamenduaren gaineko akatsen berri izan eta, hala, gertatzen diren akatsak ahalik eta
denbora tarterik laburrenean konpontzeko. Proposatutako ekipoek Datalogger funtzioa dute
eta, etorkizunean, datu historikoak erregistratzeko erabil daitezke edo aginte postuan dagoen
SCADA batekin komunikatzeko balia daitezke, era telematikoan kudeatuta. Arazketa
kontrolatzeko eta argindarraren kontsumoa txikiagotzeko, erreaktore biologikoan dagoen
disolbatutako oxigenoaren kontzentrazioa neurtzeko ekipoa instalatuko da eta, balio horren
arabera, haize-eragilea martxan hasiko da. Era berean, lohi biologikoaren dekantazioa
errazteko, koagulatzailea (aluminio- edo burdin-gatza) dosifikatzeko sistema instalatuko da
erreaktorean.
b) Agurainen, sareak bereizteko lana egin da eta, ildo horretan, hiriguneko hondakin-urak eta
euri-urak biltzeko hodiak azterturik, ikusi da euri-uren sarea hondakin-uren sarean sartzen zela
hainbat lekutan. Horregatik, ur garbien sarrera hondakin-uren sarean ekiditeko, 2016ko urrian,
60.158,71 euroren obrak egin ziren. Beste alde batetik, Aguraingo araztegiak joan den urtera
arte zeuzkan bahetzeko eta olioa kentzeko sistemak ez ziren nahikoak tratatu beharreko
uraren ezaugarriak eta emaria aintzat hartuta eta, horregatik, gehiegizko gantzak eta solidoak
metatzen ziren erreaktore biologikoan. Hori dela eta, 2016ko urrian, prozesu biologikoan
tratatu beharreko ura sartu baino lehenagoko tratamendua hobetu behar izan zen eta, helburu
horrekin bat, “Aguraingo araztegiko aurretratamenduaren sistema hobetzeko proiektuak”
prestatu zen. Obren zenbatekoa 58.492,04 eurokoa izan zen. 2016an, araztegiko eskudelak
pintatu ziren eta, instalaziora sartzen ziren uren kalitatea hobeto kontrolatzeko (batez ere,
industriako isurien kalitatea hobeto kontrolatzeko), pH eta konduktibitatea etengabe
neurtzeko sistema instalatu zen, araztegira sartzen den uraren parametro horiek
erregistratzeko helburuz. Esku-hartze horren zenbatekoa 4.600,57 eurokoa izan zen. Forualdundi honek SMS mezuak telefono mugikorrera bidaltzen dituen alarma-sistema batez
hornitzeko beharrizana antzeman du, funtzionamenduaren gaineko akatsen berri izan eta,
hala, gertatzen diren akatsak ahalik eta denbora tarterik laburrenean konpontzeko.
c) Gainera, Araiako araztegia dela eta, ur lodiko bi ponpa, birzirkulazioko ponpak eta irabiagailu
anoxikoa aldatu dira, horiek guztiak zaharkituta zeudelako eta behar bezala ez zebiltzalako.
Aurrekoak aldatzeagatiko zenbatekoa 24.000 eurokoa izan zen eta, gainera, instalazio osoaren
sistema informatikoa berriro konfiguratu da, ur lerroak era automatikoan funtziona dezan.
Aurrekoez gain, polielektrolitoa prestatzeko sistema automatikoa ezarriko da, lohiak
deshidratatzeko. Hala, araztegiaren ustiapenak automatizazio handiago izango du.

8.1.2.3 JARDUKETA: OBRA HIDRAULIKOEN INBERTSIOAK LEHENESTEKO PLANA: 3.GOPEGI ETA
ONDATEGIKO SANEAMENDUA ETA ARAZKETA.
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Egoera: Amaituta
Deskribapena: Gopegi-Ondategiko araztegiaren proiektua amaitu da eta “Gopegi-Ondategiko (Araba)
saneamendu-sarea eta arazketa-sistemak hobetzeko eraikuntza-proiektua”, onartuta dago, Foru
Gobernuaren Kontseiluaren uztailaren 18ko 437/2017 Erabakia dela bide. Lanak prozedura irekiz
lizitatu dira, 765.912,06 euroko (BEZik gabe) edo 926.753,59 euroko (BEZa barne) zenbatekoaren
truke, eta gauzatzeko epea lau (4) hilabetekoa da.
Beste alde batetik, lursailak eskuratzeko desjabetzeak amaitu dira eta, alegazioei erantzun eta
desjabetzea amaitu ondoren, obrak esleitu ziren 2018ko martxoaren 6an.
Obrak amaitu dira, eta aldundiak araztegi entregatu dio Zigoitiko Uren Partzuergoari, kudea eta
manten dezan.

8.1.2.4 JARDUKETA: OBRA HIDRAULIKOEN INBERTSIOAK LEHENESTEKO PLANA: 4.HORNIDURA
AIARAKO KUADRILLAN.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Eusko Jaurlaritzarekin sinatu den 2008-2012ko hitzarmen-esparruan jaso diren obren
barruan, Arabako Foru Aldundiak Amurrioko hornidura hobetzeko konpromisoa hartu zuen; atal
horretan, hornidura- eta bilketa-sareak berritzeko eta hobetzeko jarduketa batzuk ageri ziren.
Besteak beste, ondoko jarduketak gauzatu dira:
1. Lejarzoko biltegia. 2013an, Kantauriko Urkidetzaren Ur Partzuergoak “Aiarako kuadrillako urhornidurako sistemak erregulatzeko azterketa” sustatu zuen. Azterketa horretan bertan, Lejarzoko
biltegiaren ahalmena handitzea jaso zen hobekuntza-jarduketa gisa. Amurrio hornitzeko sistema
erregulatzeko ahalmena, gaur egun, Lejarzo eta Aspuruko biltegietan funtsatzen da, baina gauza
jakina da sistema ez dela gauza hornidura bermatzeko matxurarik gertatzen bada, konponketarik edo
garbiketarik egin behar bada, edo suterik gertatzen bada. Hala, arazoari irtenbidea emateko, 3.250
m3-ko biltegi berria eraiki da oraingo biltegiaren alboan, egungo sistema osatu eta indartzeko. AFAk
AMAITU ETA GAUZATU DU eta obraren kostua, guztira, 410.742 eurokoa izan da.
2. Ura Altube ibaitik San Bartolomeko edateko uren araztegirainoko ponpaketa berritzeko proiektua.
Proposatutako inbertsioa 900.000 eurokoa da. AFAk finantzatu eta CAKUk gauzatuko du. Obraren
helburua da ura Bestialdieko araztegitik San Bartolomeko araztegiraino eramatea, hornidura
larrialdiko egoeretan bermatzeko xedez.
3. ARTOMAÑAko hornidura Urduñako edateko uren araztegitik. Artomañako lehen fasea amaitu da
eta 480.867 euro inbertitu dira. Amurrioko udalerriko Arrastaria haranean dauden Aloria, Artomaña
eta Delikako biztanleguneak iturburuetatik elikatzen dira, baina iturburu horietako emaria nabarmen
jaisten da agorraldian eta ez dira nahikoak herri horietako beharrizanei erantzuteko. Azaldutako
obrak Artomañako egoera konponduko du.
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4. Emaria Amurriotik Izoriako araztegiraino eramateko hodia. Obra horiek helburua dute ura
Amurrioko bilketetatik, Askarganetik, Izoriako araztegiraino eramatea, eta araztutako ura Larrinbe,
Axpuru eta Iperragako biltegietaraino eramatea. 2017ko irailaren 19an behin betiko onartu zen
proposamena eta 2018ko maiatzaren 15ean behin behiko onartu da obren kontratazioa.
1.414.148,78 euroko kostua du.

8.1.2.5 JARDUKETA: OBRA HIDRAULIKOEN INBERTSIOAK LEHENESTEKO PLANA: 5.HORNIDURA
AIARAKO KUADRILLAN.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: Aiarako Kuadrillako biztanlegune batzuek ohiko hornidura-arazoak izaten dituzte
sareen egoerarengatik edo baliabidea bermatzen duten azpiegiturarik ez izateagatik, ildo horretan
Arabako Foru Aldundiak honetan egin du lan:
•
•

•

Biltegi berri batzuk eraiki dira, Berantevillakoa bezalakoak.
Halaber, Sobrongo hornidura-sistemaren hoditeria berritu da. 564.011 euro inbertituta,
azaldutako obrak lehen urratsa dira Lantarongo udalerriak historian zehar pairatu duen urhorniduraren arazoa konpontzeko. Zehatz esateko, Sobron, Bergonda, Larrazubi eta
Fontechako herritarrek ur-hornidurako arazo larriak dauzkate, eta tanga-kamioietara jo
behar izaten dute maiz. Izan ere, egungo hoditeria 60ko hamarkadakoa da, eta leku askotan
ihesak ditu hamabost kilometroko luzeran. Hoditeria estrategikoa da etorkizunera begira,
duen balioa dela eta kokalekuak eta edukierak ematen diote balio hori, baliabide
agorrezina eta Zadorrako sistemaren osagarria emango diolako lurraldeari. Une honetan,
bigarren tartea desjabetzen ari gara eta trazatuaren proiektua gauzatzen ari da Bergondatik
Larrazubi eta Fontecharaino eta biltegi berriraino.
Sobrongo hoditeriaren bigarren tartearen proiektua egin da, 1.482.000 euroko
aurrekontuarekin. Lur-desjabetzeak egin dira eta obren lizitazioa tramitatzen ari da.
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8.1.3 LERRO ESTRATEGIKOA: ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA: PARTE-HARTZE AKTIBOA
URA AGENTZIAN ETA PARTZUERGOETAN.

8.1.3.1 JARDUKETA: ESPARRU-AKORDIOA AFA-REN ETA URA AGENTZIAREN ARTEAN AZPIEGITURETAN
INBERTITZEKO.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017ko uztailean, Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak esparru-hitzarmena
sinatu zuten, aurreko akordioetan jasota zeuden Arabako Lurralde Historikoko azpiegitura
hidraulikoak finantzatu eta gauzatzeko. Hitzarmenak eguneratu egiten ditu bi erakundeen
konpromisoak azpiegitura hidraulikoak eraikitzeko lurraldean, plangintza hidraulikoaren aginduekin
eta aurrekontu erabilgarritasunarekin bat etorriz. 2017-2027 esparru-hitzarmenean jasotako ekintzak
egiteko aurrekontua 74 milioi eurokoa da. Zenbateko horretatik, Uraren Euskal Agentziak 50 milioi
jarriko ditu eta Arabako Foru Aldundiak, berriz, 24 milioi.

8.2. HELBURUA: HONDAKINEN KUDEAKETA INTEGRALA

8.2. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 12. helburua «Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 68.
helmuga.
2. 13. helburua «Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko», eta dagokion 2030
Euskadiko Agendako 73. helmuga.

8.2.1 LERRO ESTRATEGIKOA: UREN
AZTERTZEA.

LURRALDE-KUDEAKETAREN

EREDU

OREKATU

BAT

8.2.1.1 JARDUKETA: PLAN INTEGRAL BERRIA IDAZTEA, LURRALDEKO BEHARRAK AZTERTUZ, ORAINGO
ZERBITZUEN AZTERKETA EKONOMIKOAK EGINEZ ETA KUDEAKETA- ETA GOBERNANTZA-EREDU
BERRIAK DEFINITUZ.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Egun indarrean dagoen Arabako Lurralde Historikoko hondakinen plana aurki
amaituko da eta Arabako Foru Aldundiak, bere eskumenak egiletsiz, Hiri Hondakinak Prebenitu eta
Kudeatzeko Plan berria idatzi du 2017-2030 aldian garatzeko, Europan, estatuan eta autonomiaerkidegoan ezarrita dagoen legezko esparrua aintzat hartuta. 2030 helburu hartuta, agiriak Europako,
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estatuko eta autonomia erkidegoko araudian eta plangintzan hiri-hondakin solidoen arloan jasota
dauden eskakizun teknikoak, ingurumen-arlokoak, juridikoak, sozialak, ekonomikoak eta alderdi
interesgarri guztiak aintzat hartu ditu, Arabako hondakinen kudeaketari buruzko etorkizuneko ildoak
lantzeko. Era berean, plan berriak Arabako Lurralde Historikoko berezko ezaugarri eta berezitasunak,
lurralde-antolaketa eta udalerri eta kuadrillen eskumenak aintzat hartuko dituen hondakinen
kudeaketarako gobernantza-eredua ere proposatu beharko du. Hori guztia egingo da prozesu partehartzaile baten bidez, egindako proposamenen bateratze lanean oinarrituta.
Planak hiru jarduketa-programa jasotzen ditu:
•
•
•

Gobernantza eta neurri estrategikoak
Azpiegitura
Prebentzioa hobetzeko eta lehentasunezko lan-ildoak kudeatzeko neurri osagarriak

8.2.2 LERRO ESTRATEGIKOA: HIRI-HONDAKINEN SORKUNTZA MURRIZTEA HONDAKINEN
KUDEAKETA ETA APROBETXAMENDUA OPTIMIZATUTA.
8.2.2.1 JARDUKETA: BOSGARREN EDUKIONTZIAREN EZARPENA AZTERTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Arabako Foru Aldundiak azterlan bat egin du lurraldeko kuadrilla guztietan (VitoriaGasteizen izan ezik), hondakin organikoen bereizketa eta kudeaketa sustatzeko, besteak beste,
konpostatzea bultzatuz edo edukiontzi marroia ezarriz. Proposamena kuadrilla eta udalekin batera
egindako prozesu parte-hartzaile baten ondorioa da; prozesu horretan, aukera guztiak aztertu eta
erakunde bakoitzarentzat egokienak direnak hautatu dira. Azterlanaren helburua hauxe da: etxeko
hondakin organikoen kudeaketa jasangarria lortzea, etxebizitzak baitira hondakin organikoen
sortzaile nagusiak, baina sortzaile handiak ere ahaztu gabe, hau da, janari-dendak, ikastetxeak eta
jatetxeak.
Zehatz-mehatz esanda, arestian aipaturiko azterlanean oinarrituta, bosgarren edukiontzia edo
edukiontzi marroia hautatu da jendea bizi den etxebizitzen % 48an eta konpostajea % 47an, azkena
nork bere kabuz edo taldeka egiteko. Azkenean, % 4,5ek bilketa pneumatikoa erabiliko du.
Gainera, aldundiak dirulaguntzen lerroa egokitu du zati organikoa biltzeko sistema ezartzen hasteko
inbertsioei ekiteko. Zenbatespenen arabera, milioi bat euroko inbertsioa egin beharko da sistema
ezartzeko eta, 2017an, 125.000 euroko dirulaguntzen lerroa erabili zen, 2018an bezala.
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8.2.3 LERRO ESTRATEGIKOA: EKONOMIA ZIRKULARRAREN KONTZEPTUA GARATZEN
LAGUNTZEA.
8.2.3.1 JARDUKETA: EROSKETA
KONTRATAZIO-AGIRIETAN.

PUBLIKO

BERDEAREN

IRIZPIDEAK

TXERTATZEA

AFA-REN

Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2017ko irailetik aurrera, kontratazioko baldintza agirietan, hain zuzen ere, ezaugarri
teknikoen taularen U atalean, aipatutako politikak ahalbidetzen dituzten ingurumen-klausulak
txertatu dira, hain zuzen ere, honako hauek:
“Eskaintzan txertaturiko ingurumen-kudeaketako neurriak (100 puntutik, 5 puntuko balioespena
dute). Atal horretan, proiektuan ezarritakoaz kanpoko doako neurriak balioetsiko dira, ondoko
alderdi hauei guztiei dagokienez:
- Obren ingurumen-eragina txikiagotzea
- Obretan, material edo produktu birziklatuak erabiltzea
- Materialak berrerabiltzea eta/edo birziklatzea
- Hondakinen sorkuntza, energiaren kontsumoa eta uraren kontsumoa murriztea”.

Oharren atalean, gainera, hau sartzen da: "Ingurumenaren babesa"
“Kontratak beharrezko neurriak hartu beharko ditu ingurumena eta gizakien bizia babesteko,
besteren ondasunak babesteko eta kontratu honen xede diren jarduerek sorraraz dezaketen
kutsadura saihesteko. Horren ondorioz, kontratak bere gain hartuko ditu kontratazio honi loturik
egiten diren jarduerek sorrarazitako ingurumen-kudeaketako gastuak, osasun-arlokoak, segurtasunarlokoak eta laneko osasun eta segurtasunekoak eta bestelakoak”.

8.3. HELBURUA: ONDARE NATURALA BABESTU, ZAINDU ETA SUSTATZEA

8.3. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 2. helburua «Gosea amaitzea, elikagai segurtasuna eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea», eta
dagokion 2030 Euskadiko Agendako 11. helmuga.
2. 13. helburua «Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko», eta dagokion 2030
Euskadiko Agendako 76. helmuga.
3. 15. helburua «Lurreko ekosistemen erabilera jasangarria babestu, leheneratu eta bultzatzea, basoak modu jasangarrian
kudeatzea, desertifikazioaren aurka borrokatzea, lurren degradazioa geldiarazi eta iraultzea eta dibertsitate biologikoaren
galera etetea», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 84. helmuga.
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8.3.1 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO
KONTSERBATZEA.

ONDARE

NATURALA

BABESTEA

ETA

8.3.1.1 JARDUKETA: NATURA 2000 SAREKO EREMUAK KUDEATZEKO NEURRIAK AMAITU ETA
ONARTZEA (15 EREMU GERATZEN DIRA).
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Natura 2000 sarearen barruko 13 eremu kudeatzeko neurri eta jarraibideei buruzko
dekretuak onartu dira:
- 5 KBE eta HBBE, Salburua, Arabako hegoaldeko mendilerroak (Kantabria mendilerroa, ArkamoGibijo-Arrastaria-Salbada mendilerroa, Izki eta Valderejo-Sobron-Artzenako mendilerroa.
- 8 KBE, Entzia, Zadorrako urtegiak, Arabako lautadako harizti bakanak, Gasteizko mendiak,
Aldaiako mendiak, Guardiako aintzirak, Arreoko aintzira eta Gorbeia.
Valderejo, Gorbeia eta Izkiko parte naturalei dagokienez, abagunea baliatu da Erabilera eta
Kudeaketa Plan Artezleak (EKPA) tramitatze-prozedura bakarrean berrikusteko eta, horrela,
kudeaketa-agiri bakarra prestatu da (parkearentzat eta Natura 2000 sareko eremuarentzat balio
duena).

8.3.1.2 JARDUKETA: 15 KBE KUDEATZEKO PLANETAN LANDU BEHARREKO NEURRIAK GAUZATZEKO
LAN-PLANA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2018ko lehen seihilekoan, Araban Natura 2000 sarea osatzen duen eremu guztien
agiri GUZTIAK onartu dira, zuzentarauetan ezarritako betebeharrak bete dira eta aurreko legealdian
bazter utzitako gai bati azkena eman diogu.
2017ko maiatzetik, NATURA 2000 SAREA kudeatzeko dokumentuetan jasotako neurriak gauzatzen
jarraitu da, deklaratutako gune guztien neurriak antolatzeko sistema batean lan eginez. Sistema
horrek aukera emango digu segimendu bat egiten kudeaketa-neurrien gauzatzea planifikatu eta
artikulatzeko.
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8.3.2 LERRO ESTRATEGIKOA: NATURAGUNEEN GOBERNANTZAREN ETA KUDEAKETAREN
EREDU BAT DISEINATZEA.
8.3.2.1 JARDUKETA: "NATURA SAREA" BATZORDEA SORTZEA KBE, BBE, HEZEGUNE ETA BIOTOPOEN
KUDEAKETA-PLANA ONARTUAK GAUZATZEKO.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: Alderdi interesdunen arteko lantaldea sortzea aurreikusi da, ondare naturala
babesteko eremuen gobernantza- eta kudeaketaren-eredua zehazteko helburuz.

8.3.3 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO NATURAGUNEEN GARRANTZIA AZPIMARRATZEA.
8.3.3.1 JARDUKETA: ESKAINTZA EGITURATUA KOORDINATZEA GESALTZA AÑANAKO BIOTOPO
BERRIAREN AITORPENAREN, GATZ HARANAREN, VALDEREJOREN ETA SOBRONEN ARTEAN.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Jarduketa honen helburua da Valderejo-Sobron eta Gatz Haranaren arteko turismoeskaintza jasangarria eta egituratua lantzeko baliabideak sortzea. Horretarako, ondokoak egin dira:
•

•

•

Erakundeak eta administrazioak koordinatzea Sobrongo Uraren Museoa berriro zabaltzeko.
Hala, Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru Aldundiak, Añanako kuadrillak, Lantarongo Udalak eta
Vital Fundazioak hitzarmena sinatu dute museoaren mantentze-lanari datozen 4 urteotan
eusteko.
Zenbait obra finantzatu dira aipaturiko hiru eremuen garrantzia nabarmentzeko, besteak
beste:
o Santa Engraziako barrendegi botanikoa, Gatz Haranaren barruan, habitat horietako
berezko landaredia babesteko eta birpopulazioetan erabili ahal izateko. Gainera,
baliabide hori ingurumen-hezkuntzako eskaintzan erabiliko da, erabilera publikoa
emanda eta bere garrantzia azpimarratuta.
o Saien behatoki berria egin dugu Valderejon.
o Muera ibaia lehengoratzeko azterketan/proiektuan parte hartu dugu.
o Arreoko aintzira eta inguruak leheneratu ditugu; lursailak eskuratu ditugu aintziraren
inguruan, horiek leheneratu ditugu eta Lacus izeneko herri zaharrean dauden aztarna
arkeologikoak berrosatu, horien garrantzia nabarmendu dugu eta aparkalekua eraiki
dugu.
Parke naturaletatik egiten diren ingurumen-hezkuntzako programetan, biotopora, uraren
museora eta Sobronera joateko irteerak eskaini ditugu.
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•

Ministerioarekin batera bultzatu eta lan egin dugu Araba eta Burgos Sobron parean lotzen
dituen zubi berria eraikitzeko eta GR-99ko lotura berreskuratzeko, azken uholdeetan galdu
baitzen.

8.3.4 LERRO ESTRATEGIKOA: EKOSISTEMEN ARTEKO KONEKTIBITATEA SUSTATZEA.
8.3.4.1 JARDUKETA: KONEKTIBITATE ETA AZPIEGITURA BERDEAREN PLANA ARABAN.
Egoera: Hasi gabe

8.4. HELBURUA: TOKIKO LURRALDEAREN JASANGARRITASUNA
8.4. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1 2. helburua «Gosea amaitzea, elikagai segurtasuna eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea», eta
dagokion 2030 Euskadiko Agendako 11. helmuga.
2. 12. helburua «Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 69.
helmuga.
2. 13. helburua «Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko», eta dagokion 2030
Euskadiko Agendako 76. helmuga.
3. 15. helburua «Lurreko ekosistemen erabilera jasangarria babestu, leheneratu eta bultzatzea, basoak modu jasangarrian
kudeatzea, desertifikazioaren aurka borrokatzea, lurren degradazioa geldiarazi eta iraultzea eta dibertsitate biologikoaren
galera etetea», eta dagozkion 2030 Euskadiko Agendako 81, 82 eta 83. helmugak.

8.4.1 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO
KOORDINATZEA.

GARAPEN

JASANGARRIAREN

POLITIKAK

8.4.1.1 JARDUKETA: GARAPEN JASANGARRIAREN 2020 PLANA EGUNERATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Garapen Jasangarriaren II. Plana onartu da eta lehen Ekintza Plana prestatu da,
kuadrilla eta tokiko erakundeekin elkarlanean. Lan honi esker, aurreko plana eguneratu da eta
jasangarritasuna sustatzeko irizpide berriak txertatu dira. Hala, aurrera egin dugu garapen
jasangarriaren arloan, Europako eta munduko erronka eta konpromisoekin bat egin dugulako,
bereziki, Hiri eta Eskualde Jasangarrien Euskal Adierazpenarekin Nazio Batuen garapenerako
erakunde nagusiaren garapen jasangarriko helburuekin.
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8.4.1.2 JARDUKETA: LURRALDEAREN JASANGARRITASUN-ADIERAZLEAK DEFINITZEA, KALKULATZEA ETA
MANTENTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Sistema jakin bat zehaztu eta ezarri baino lehen, egun erabiltzen diren
jasangarritasun-adierazleen ereduak aztertzez amaitu da.

8.4.1.3 JARDUKETA: ALHko JASANGARRITASUN-POLITIKEN KUDEAKETA-EREDU HOMOGENEO ETA
OREKATUA BULTZATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Lurraldeko jasangarritasun-mahaia sortzeko proposamena mahairatu da kuadrilla eta
udalen ekintza-planei bultzada emateko eta Arabako Garapen Iraunkorreko Planaren jarraipena
egiteko.

8.5. HELBURUA: KLIMA-ALDAKETA-ARINTZEA

8.5. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1 7. helburua «Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat» eta dagokion 2030
Euskadiko Agendako 38. helmuga.
2. 13. helburua «Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko», eta dagozkion 2030
Euskadiko Agendako 72 eta 73. helmugak.
3. 15. helburua «Lurreko ekosistemen erabilera jasangarria babestu, leheneratu eta bultzatzea, basoak modu jasangarrian
kudeatzea, desertifikazioaren aurka borrokatzea, lurren degradazioa geldiarazi eta iraultzea eta dibertsitate biologikoaren
galera etetea», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 82. helmuga.

8.5.1 LERRO ESTRATEGIKOA: JASANGARRITASUN ENERGETIKOA UDALERRIETAN.

8.5.1.1 JARDUKETA: HITZARMENA EEE/EJREKIN, UDALERRIEI LAGUNTZA EMATEKO, KALEKO ARGIEN
INSTALAZIOAK EFIZIENTEAK IZAN DAITEZEN ENERGIAREN ETA ARGIAREN ALDETIK.
Egoera: Amaituta
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Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Araban, Energia Berriztagarriak Sustatu eta
Garatzeko 2010-2020ko Estrategiaren barruan (MUGARRI PLANA), 1,5 milioitik gorako ekintzak
garatu dira energia berriztagarrietatik datorren energiaren erabilera sustatzeko, Arabako Lurralde
Historikoan, energiaren inguruko kultura berria bultzatuz. Kultura berri horrek energia
berriztagarrien garapen jasangarria sustatzen du natura- eta paisaia-balioen babesarekin bat etorrita
eta teknologia berriztagarri berrietan oinarritzen den Arabako industria energetikoa bultzatzen du.
Orain arte egindako jarduketak bat datoz ondoko programekin: “Araba Berriztagarria”, “Araba
Eraginkorra”, “Araba Konprometitua” eta “CO2-ko Isurbideak Bultzatzea”.
Beste ekintza batzuen artean, bi deialdi eta horiei lotutako laguntzen oinarri arautzaileak onartu dira,
efizientzia energetikoa bultzatzen duten ekintzei laguntzeko eta biomasaren erabilera energetikoa
sustatzeko.
Urban-Clima proiektua aurkeztu da Eusko Jaurlaritzarekin, Ihoberekin, EVErekin, Foru Aldundiekin,
udalekin eta zentro teknologikoekin lankidetzan klima-aldaketara egokitzeko jarduketak garatzeko
eta finantzatzeko.

8.6. HELBURUA: KLIMA-ALDAKETA-EGOKITZEA

8.6. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 7. helburua «Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat» eta dagokion 2030
Euskadiko Agendako 38. helmuga.
2. 13. helburua «Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko», eta dagozkion 2030
Euskadiko Agendako 72, 73, 74 eta 76. helmugak.
3. 15. helburua «Lurreko ekosistemen erabilera jasangarria babestu, leheneratu eta bultzatzea, basoak modu jasangarrian
kudeatzea, desertifikazioaren aurka borrokatzea, lurren degradazioa geldiarazi eta iraultzea eta dibertsitate biologikoaren
galera etetea», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 82. helmuga.

8.6.1 LERRO ESTRATEGIKOA: LEHEN SEKTOREAN ERRESILIENTZIA IGOTZEA.
8.6.1.1 JARDUKETA: NEKAZARITZA INTEGRATUAREN ETA EKOLOGIKOAREN EKOIZPENA SUSTATZEA.
LANKIDETZA NEKAZARITZA-SAILAREKIN.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: Sailen arteko lankidetza-tramiteak hasi dira.
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8.7. HELBURUA: LURRALDE-ANTOLAMENDUA

8.7. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 13. helburua «Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko», eta dagokion 2030
Euskadiko Agendako 76. helmuga.
2. 15. helburua «Lurreko ekosistemen erabilera jasangarria babestu, leheneratu eta bultzatzea, basoak modu jasangarrian
kudeatzea, desertifikazioaren aurka borrokatzea, lurren degradazioa geldiarazi eta iraultzea eta dibertsitate biologikoaren
galera etetea», eta dagozkion 2030 Euskadiko Agendako 81 eta 83. helmugak.

8.7.1 LERRO ESTRATEGIKOA: LURRALDE-GARAPEN OREKATU ETA JASANGARRIA, POLITIKA
HAUEK EGINEZ: LURRALDE-JASANGARRITASUNA ETA KLIMA-ALDAKETARA EGOKITZEA,
NATURA KONTSERBATZEA, HIRI-BERRIZTAPENA, ZONA ANDEATUAK BERRESKURATZEA ETA
ABAR.
8.7.1.1 JARDUKETA: ARABAKO ERRIOXAKO LPP ALDATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Arabako Foru Aldundiak egindako Guardia-Arabako Errioxako lurralde-plan
partzialaren betetze-mailaren azterketa eta diagnostikoa aurkeztu da, eta erakundeek (Aldundia eta
udalak) ondorioztatu dute premia handia dagoela lurralde-plan hori berrikusteko datozen urteetan.
Arabako Errioxako LPP berrikusteko prozedura hori, erakundeen arteko lankidetzaren printzipioari
jarraiki, Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak elkarlanean egin beharko lukete. Ildo
horretan, AFAk onartu du Gobernu Kontseiluan Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmen bat egitea hori
egiten hasteko; une honetan agiriak egiten ari gara.

8.7.1.2 JARDUKETA: ARABAKO ERDIALDEKO LPP ALDATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Egiteke zegoen aldaketa amaitu da, ingurumen-adierazpena onartuta. Aldaketak
Jundizko intermodala jasotzen du eta, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendurako
Zuzendaritzarekin batera, barruko lantaldea sortzea adostu da diagnostikoa lantzeko, LPPren
berrikuspena egiteko eta erakunde bien arteko finantzaketa arautzen duen hitzarmena
proposatzeko.

8.7.1.3 JARDUKETA: BIZIKLETA-BIDEEN ETA IBILBIDE BERDEEN LPP EGITEA.

2015-2019 aldirako Plan Estrategikoaren jarraipena. 2019ko maiatzeko itxiera-txostena

185

ARABAKO FORU-ALDUNDIAREN 20152019KO LEGEGINTZALDIRAKO PLAN
ESTRATEGIKOAREN JARRAIPENA
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Arabako Bizikleta Bideen eta Ibilbide Berdeen Lurralde Plan Sektorialaren aurrerapen
agiria-foru agindu bidez onartu da eta lurraldeko administrazio publiko interesdunei helarazi zaie,
oharrak, iradokizunak, ordezko aukerak eta proposamenak egin ditzaten. Hala berean, planak
dakartzan helburuak eta proposamenak bertatik bertara ezagutzeko aukera eman diegu Arabako
toki-erakunde guztiei. Iradokizunak jasota, LPSren hasierako onarpenari buruzko proposamena
idazten ari gara egun.
Aldi berean, Arabako ibilbide berdeen garrantzia nabarmentzen ibili gara lanean eta Euskadi eta
Nafarroako ibilbideko bi gune beltz konpondu ditugu, Antoñanako adar berria eta Olaranbeko zubia
eraikita. Gatz Harana-Arreoko aintzira bidexka berdea egokitu da, hots, Ignazioren bidearen
saihesbidea Bilarretik eta Kanpezutik igarotzean. Nerbioiko Parke Linealaren adar berria eraikitzen ari
gara, Refor-eraino. Zadorrako ibilbide berdearen lehen tartea eraiki da, eta komunikazio-kanpaina
bat prestatu da Araban dauden ibilbide berdeak ezagutzera emateko, forfait bat zigilatuta.
Tramitatzen ari da dokumentuaren hasierako onarpena.

8.7.2 LERRO ESTRATEGIKOA: UDALERRIEI LAGUNTZEA EAE-KO KUTSADURA AKUSTIKOAREN
213/2012 DEKRETUA APLIKATZEKO.
8.7.2.1 JARDUKETA: KUTSADURA AKUSTIKOA MURRIZTEKO JARRAIBIDE TEKNIKO BAT IDAZTEA ETA
ONARTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Hiri Antolamenduko Plan Orokorra tramitazio-fasean zeukaten Arabako 22 udalerriren
zonakatze akustikoa egin da eta lan hori baliatu da legeria akustikoa Arabako udalen hirigintzaplangintzan aintzat hartzen duen gidaliburua prestatzeko, 213/2012 Dekretuak dioena betetzeko.
Gidan, legearen ondorioak eta udaletan izan ditzakeen eraginak jasotzen dira.
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10.
9.ARDATZA:
AZPIEGITURAK

MUGIKORTASUNA

ETA

JARDUKETEN LABURPENA:
Sailak bide azpiegituren eta mugikortasunaren inguruko foru-eskumenak kudeatzen ditu.
Bide-azpiegituren inguruko eskumena egikaritzeko, errepideen zaintza, mantentze-lana, ustiapena eta
eraikuntza egiten ditugu, bai eta plangintza ere, bidaiari eta merkantzien zirkulazioa egokia izan dadin.
Ekintza horiek guztiek bide-segurtasuna hobetzen dute, eta lurralde-orekari buruzko lehentasunak
garatzen, suspertze ekonomikoa bultzatzen eta erakarpen logistikoa sortzen laguntzen dute.
Garraioaren inguruko eskumena dela eta, sailaren helburu nagusia da garraio kolektiboa hobetzeko
zerbitzu publiko ona eskaintzea, gizarte- eta lurralde-kohesioa lantzeko giltzarria delako.
Plan Estrategikoa ixtean, amaitutako 32 jarduketetatik 13k segidako traktua dute.

JARDUKETEN LABURPENA:
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GAUZATZE-TXOSTENA:
9.1. HELBURUA: BIDE-AZPIEGITURAK
9.1. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 9. helburua «Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusibo eta jasangarria bultzatzea eta berrikuntza
sustatzea» eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 47. helmuga.

9.1.1 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO ERREPIDEEN PLAN INTEGRALA (AEPI) BERRIKUSTEA
ETA EGUNERATZEA.
9.1.1.1 JARDUKETA: ARABAKO ERREPIDEEN PLAN INTEGRALAREN (AEPI) ALDAKETA AZTERTU,
ANALIZATU ETA EBALUATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016-2027ko AEPIa behin betiko onartu dute Batzar Nagusiek martxoaren 20ko
6/2019 Foru Arauaren bidez.

9.1.1.2 JARDUKETA: INBERTSIO PUBLIKOAK MANTENTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Errepideetan inbertsio publikoa berriz
aktibatu da:
1. Izarrako nahiz Artziniegako zeharbideak amaitu dira.
2. Lapuebla de Labarcako Riscoko obrak amaitu dira eta herrira sartzeko errepidea ez ixtea lortu
dugu, jausien eraginez.
3. Langraiz Okako herrira sartzeko obrak amaitu dira.
4. Melledes eta Manzanos herriak lotzen dituen errepidea amaitu da.
5. Asa eta Elvillar lotzen dituen errepidea hobetzeko lanak egiten jarraitzen dugu.
6. Lurraldean egin behar diren hiru obra egiten ari dira:
a. N-124 galtzadaren bikoizketa eta Berantevillako saihesbidea. Obrak 2017an hasi ziren.
Horien aurrekontua 19 milioi eurokoa da eta gauzatzeko epea 27 hilabetekoa. Proiektu
horri esker lurraldean zeuden bi gune arazotsu (Berantevillako bidegurutzea eta AP-68ko
sarbidea) kendu dira. Obra horri esker, Arabako Errioxarako lotura ere hobetu da. Era
berean, Miranda de Ebro eta Lacorzanillako industrialdearen arteko lotura egiteko obrak
amaitu dira.
b. N-240 (Legutio). Obrak 2018ko ekainean hasi ziren.
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c. Saratxon, gauzatzeko dago hirugarren inbertsio handia, esleitu da jada eta obrak 2019ko
apirilean hasi dira. Era berean, arestian aipaturiko bi obrekin gertatu bezala, erakundeen
eta gizartearen adostasun handiena lortzen saiatu gara.

9.1.2 LERRO ESTRATEGIKOA: ERREPIDEEN KONTROL-ZENTROA.
9.1.2.1 JARDUKETA: ARABAKO ERREPIDEAK KONTROLATZEKO ZENTRO BERRI BAT ERAIKITZEKO
INBERTSIOAK.
Egoera: Amaituta
Deskribapena:
a. Errepideak Kontrolatzeko Zentro berria eraikitzeko lanak amaitu dira.
b. Langileak 2017ko abuztuan joan ziren instalazio berrietara.
c. Irudiak denbora errealean eskaintzen dituen videowall delakoa instalatu dugu.
d. Zentro berriaren eraikuntzak ondokoak ekarri ditu:
• Bertan lan egiten duten langileen lan-baldintzak nabarmen hobetzea.
• Herritarrentzako arreta nabarmen hobetzea.
• Foru-errepideen sarea kontrolatzeko sistemak eguneratzea.
• Neguko Bidezaintza Planari laguntzea.

9.1.2.2 JARDUKETA: LANKIDETZA-HITZARMENAK EUSKO JAURLARITZAREKIN: DATUAK TRUKATZEA.

Egoera: Amaituta
Deskribapena: Hitzarmena sinatu dute Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak. Eusko
Jaurlaritzak amaitu du Errepideak Kontrolatzeko Zentro berrira zuntz optikoa eramateko kanalizazioa.

9.1.3 LERRO ESTRATEGIKOA: ERREPIDEEN FORU-SAREA MANTENTZEA ETA KONTSERBATZEA.

9.1.3.1 JARDUKETA: ERREPIDEEN FORU-SAREA MANTENTZEKO ETA KONTSERBATZEKO BEHARRAK
AZTERTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Foru Errepideen Sarea mantendu eta
zaintzeko kontratua berritu dugu eta horren aurrekontua milioi bat euro handitu dugu urtean.
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9.1.3.2 JARDUKETA: INBERTSIOAK LAN HAUETAN: HIRI-ZEHARBIDEAK EGOKITZEA, OBRA ETA
ZERBITZUEN FORU-PLANAREKIN ELKARLANEAN; HARTXINTXARRA BOTATZEA; AGLOMERATUAREN
HORNIKUNTZA ETA AZALEKO TRATAMENDUAK NAHIZ LARRIALDIKO OBRAK KALTEENGATIK.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Izarra eta Artziniegako zeharbideen obrak amaitu dira. Sarea mantendu eta zaintzeko
urteko lanak egin dira, lehentasunezko esku-hartzeen azterketa eta plangintza egin ondoren.

9.1.3.3 JARDUKETA: NEGUKO BIDEZAINTZA-PLANA. SILOEN MAPA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Lurraldeko siloen kokapena duen mapa bat
dago jada. Aztertzen jarraitzea gehiago gehitzea beharrezkoa den.

9.1.3.4 JARDUKETA: LURRALDEKO INDUSTRIALDEETARAKO SARBIDEAK HOBETZEA.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: Biomendi enpresarako sarbidea (Bernedo) hobetzeko proiektua kontratatu da.
Asparrenako industrialderako sarbidea hobetzeko lanean ari gara.

9.1.4 LERRO ESTRATEGIKOA: ERREPIDEKO SEGURTASUNA HOBETZEA.

9.1.4.1 JARDUKETA: INBENTARIOA AMAITZEA ETA BIDE-SEGURTASUNEKO NEURRIAK MARTXAN
JARTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Bide-segurtasuna hobetzeko lanak egiten
jarraitzen dugu lurraldeko herri batzuetan eta istripu ugari gertatu diren tokietan. Besteak beste,
ondokoak nabarmendu behar ditugu: Zurbanorako sarbidea, Azazetako seinaleztapena hobetzea,
egokitzapen- eta seinaleztapen-lanak Guardian, Eskuernagan, Lezan eta Fontechan, besteak beste.
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9.1.4.2 JARDUKETA: ISTRIPU-KONTZENTRAZIOEN TARTEEN URTEKO AZTERLANAK.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Kontratazio bat egiten da urteko
maiztasunarekin

9.1.4.3 JARDUKETA: ISTRIPU
NEKAZARITZA-SAILAREKIN.

ZINEGENETIKOAK

PREBENITZEA.

JARDUKETA-PROTOKOLOA

Egoera: Amaituta
Deskribapena:
a. Barruko funtzionamendu-protokoloa prestatu da Ingurumen eta Nekazaritza sailekin batera.
b. A-1en faunaren pausoen azterlan bat egin da.

9.1.5 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO ERREPIDEEN FORU-ARAUA EGUNERATZEA.

9.1.5.1 JARDUKETA: FORU-ARAUA EUROPAKO ETA ESTATUKO ARAUDIRA EGOKITZEA.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: Idazteko fasean dago, Errepideen Plan Integralaren tramitazioa amaitu eta gero.

9.1.6 LERRO ESTRATEGIKOA: ZARATAREN
AKUSTIKOAREN PREBENTZIOA.

AURKAKO

EKINTZA-PLANA.

KUTSADURA

9.1.6.1 JARDUKETA: ERREPIDEEN FORU-SAREKO ZARATAREN AURKAKO PLANA AMAITZEA ETA
BERTAN JASOTAKO NEURRIAK ABIAN JARTZEA.
Egoera: Amaituta
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Deskribapena: Zarataren aurkako ekintza-plana (2016-2020) amaitu da. Pantailak instalatu dira Zuian.
Era berean, ekintza-planaren lehen ekintza gisa, Altubeko autobiaren alboan dagoen etxea, Murgian,
hosgabetzen amaitu dugu.

9.1.7 LERRO ESTRATEGIKOA: BIZIKLETA-BIDEEN ETA IBILBIDE BERDEEN LURRALDE PLAN
SEKTORIALA.
9.1.7.1 JARDUKETA: BIZIKLETA-BIDEEN ETA IBILBIDE BERDEEN LURRALDE PLAN SEKTORIALA AMAITU
DA. JARDUKETAK.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Jarduketa AFAren Ingurumen eta Hirigintza Sailarekin batera egin da. Arabako
Bizikleta Bideen eta Ibilbide Berdeen Lurralde Plan Sektorialaren aurrerapen agiria foru-agindu bidez
onartu da eta lurraldeko administrazio publiko interesdunei helarazi zaie, oharrak, iradokizunak,
ordezko aukerak eta proposamenak egin ditzaten. Aldi berean, planak dakartzan helburuak eta
proposamenak bertatik bertara ezagutzeko aukera eman diegu Arabako toki erakunde guztiei.
Iradokizunak jasota, LPSren hasierako onarpenari buruzko proposamena idatzi da.

9.1.8 LERRO ESTRATEGIKOA: FORU-IZENDEGIAREN SEINALEAK EGOKITZEA.
9.1.8.1 JARDUKETA: SEINALE EGUNERATUEN INBENTARIOA ETA ORDEZPENA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Seinaleak etengabe ordezten dira errepideak
mantentzeko eta zaintzeko kontratuen bidez.
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9.2. HELBURUA: MUGIKORTASUNA
9.2. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 11. helburua «Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea», eta dagokion
2030 Euskadiko Agendako 64. helmuga.
2. 13. helburua «Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko», eta dagokion 2030
Euskadiko Agendako 75. helmuga.

9.2.1 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO HIRIARTEKO GARRAIOAREN ZERBITZUAK HOBETZEA.
9.2.1.1 JARDUKETA: ARABAKO HIRIARTEKO GARRAIOAREN PLAN INTEGRALAREN EGUNERATZEA
AZTERTU, ANALIZATU ETA EBALUATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Aztertzea eta etengabeko ebaluazioa.

9.2.1.2 JARDUKETA: LURRALDEKO UDALERRIENTZAKO KOMUNIKAZIO-KANPAINAK, LINEA, GELTOKI
ETA ZERBITZU BERRIEI BURUZ.
Egoera: Amaituta
Deskribapena:
a. Hiriarteko foru-garraiobideari buruzko telefono mugikorrentzako aplikazioaren abian jartzea
amaitu da.
b. Alavabus webgunearen hobekuntza amaitu da.
c. Eskualdeko garraioaren lizitazioa laster egingo dela eta, komunikazio-kanpaina egingo da
eskualdeko garraio berria ezagutarazteko.

9.2.1.3 JARDUKETA: IRAUNGITAKO EDO LASTER AMAITUKO DIREN KONTZESIOAK BERRITZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena:
a. Araba Erdialdeko linea 2015eko urriaren 26an hasi zen jardunean. Horren aurretik, Errioxako
eta Aiarako lineak hasi ziren eta, horrela, aldundiak diruz laguntzen duen hiriarteko
garraioaren sarea amaitu da. Gaur egun, erabiltzaileen kopurua nabarmen handitu da linea
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horietan, eta goranzko joera erakusten dute (batez beste, % 20ko igoera). Gainera, BAT
txartela ordaintzeko tresnatzat erabiltzeko ezarpenak emaitza bikainak izan ditu, ordaintzeko
tresnarik erabiliena delako (eskudiruzko ordainketaren aldean) Aiarako linean; beste bietan
ere, maiztasun handiz erabiltzen da.
b. 2017ko maiatzaren 8an, Bilbo-Logroño linea hasi zen jardunean. Linea hori, lehenengoa dena
arrisku eta menturaren araberakoa, ez du soilik BAT txartelaren erabilera, baita aurretiazko
salmenta bezalako elementuak ere.
c. 2019ko urtarrilaren 16an funtzionatzen hasi zen Miranda-Vitoria/Gasteiz-Durango korridorea.
d. Autobide bidezko Vitoria/Gasteiz-Bilbo linearen aurreproiektua egiteko lana kontratatu da, bai
eta Murgiatik igarotzen den Vitoria/Gasteiz-Bilbo linearena ere. Kontratazio horren barruan,
Vitoria/Gasteiz-Foronda-Loiu linearen azterketa eta aurreproiektua txertatu dira.

9.2.1.4 JARDUKETA: ESLEITUTAKO EMAKIDAK AZTERTZEA, SEGIMENDUA EGITEA ETA EBALUATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Besteak beste, eginkizun hauek nabarmentzen dira:
a. Tokiko erakundeen eta erabiltzaileen ekarpenei esker, Arabako Errioxako, Aiarako eta
Araba Erdialdeko linea batzuen maiztasunak eta ordutegiak hobetu dira.
b. Vitoria/Gasteiz-Durango linearen izaera aldatu da eta arrisku eta menturazko linea izatetik
diruz lagundutako linea izatera igaro da, hala, linearen kalitatea hobetu da eta oinarritzat
erabili da Miranda de Ebro-Vitoria/Gasteiz-Durango korridorearen emakida berriaren
proiektua lantzeko.
c. EBAOn argitaratu da (lizitazioa egin baino urte bat lehenago egin behar da gutxienez)
Bilbo-Iruñea linearen lizitazio-aurreikuspena.

9.2.1.5 JARDUKETA: GARRAIO-ALTZARI OSAGARRIAK MODERNIZATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Garraio-altzari osagarrien (markesinak, zutabeak...) inbentarioa egin da. Inbentarioan
jasotako datu guztiak aztertzen ari gara.

9.2.2 LERRO ESTRATEGIKOA: ESKUALDEKO GARRAIO-EREDU BERRIA.
9.2.2.1 JARDUKETA: ESKUALDEKO GARRAIO-EREDU BERRIA DEFINITZEA ETA EZARTZEA.
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Egoera: Amaituta
Deskribapena: Bartzelonako Hiri Ekologiako Agentzia kontratatu genuen eskualdeko garraio berriaren
eredua amaitzeko; izan ere, garraio-eredu hori definitzea falta zen Arabako Errioxan eta Trebiñun.
Lan hori amaituta dago. Eredua definituta dago eta hainbat lizitazio egiten ari dira. Lote gehienak
2019ko ekainean hasiko dira funtzionatzen.

9.2.3 LERRO ESTRATEGIKOA: LURRALDEAN HAINBAT GARRAIO-MODU INTEGRATZEA.

9.2.3.1 JARDUKETA: MIRANDA-ALTSASU TRENBIDE-LINEA. ARABATRAN AZTERLANA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Urtarrilaren 20ko 1/2016 Foru Araua garatu da. Vitoria-Gasteizko Udalarekin
kontratatu da N-1 Trenbide Korridorea erabiltzeko azterlan espezifiko bat. Azterlan hori amaitu da.

9.2.3.2 JARDUKETA: VITORIA-GASTEIZEN TRANBIA ZABALTZEA.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: 1/2016 Foru Araua garatzeko jarduketa. Tranbia Adurza, San Cristobal eta
Unibertsitateetara hedatzeko obrak martxan daude.

9.2.3.3 JARDUKETA: VITORIA-GASTEIZEN BRT EZARTZEA.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: 1/2016 Foru Araua garatzeko jarduketa. Dagokion hitzarmena onartu da Foru Arau
baten bidez.
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9.2.4 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO MUGIKORTASUNAREN AGINTARITZA SENDOTZEA.

9.2.4.1
JARDUKETA:
ERAKUNDEEN
ARTEKO
LANKIDETZA-HITZARMENAK
ARABAKO
MUGIKORTASUNAREN AGINTARITZA SORTZEKO, KOORDINAZIO- ETA PLANGINTZA-ORGANO GISA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena:
a.

Bilerak egin ditugu Eusko Jaurlaritza eta
Mugikortasunaren Agintaritza sortzeko helburuz.

Vitoria-Gasteizko

Udalarekin,

Arabako

b. Hiru erakundeek hitzarmena prestatu dute eta hiru erakundeetako organo egokietan onartu da
hitzarmena. Agintaritza 2018ko maiatzean eratu da.
c. Arabako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak eta Vitoria-Gasteizko Udalak onartu dute forualdundi hau BAT txartelari atxikitzea.

9.2.5 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO GARRAIOAREN MODUEN TARIFAK INTEGRATZEA.

9.2.5.1 JARDUKETA: ORDAINTZEKO TEKNOLOGIAREN EZARPENA ZABALTZEA. BAT TXARTELA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Neurri berriak hartu dira BAT txartela beste lurralde historietako beste garraiobide
batzuetan erabili ahal izateko.

9.2.5.2 JARDUKETA: ELKARRERAGINGARRITASUNA GARATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: AFArentzako eredu baten lehen fasea amaitu da, foru-garraio erregularra erabiltzeko
bidaia-txartelak erreserbatu eta aurretiaz erosi ahal izateko.
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9.2.5.3 JARDUKETA: DIRULAGUNTZAK GARRAIOBIDEZ ALDATZEAGATIK, HIRIARTEKO AUTOBUSEN ETA
VITORIA-GASTEIZKO TRANBIAREN ETA HIRI-AUTOBUSEN ARTEAN.
Egoera: Hasi gabe
Deskribapena: Honako proposamen hau diseinatu eta gauzatu egingo da foru-linea guztien emakida
berritutakoan.
9.2.5.4 JARDUKETA: HOBARI BERRIAK GARATZEA.
Egoera: Hasi gabe
Deskribapena: Jarduketa honen diseinua eta proposamena egingo dira garraio publikoko foru-linea
guztiak berritutakoan.

9.2.6 LERRO ESTRATEGIKOA: TAXIAREN BATZORDEA.

9.2.6.1 JARDUKETA: TAXIAREN BATZORDEA SUSTATZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena:
a. Aurreko legealdian geldirik egon den Arabako taxien batzordeari berriro ekin diogu.
b. Hiru ohiko bilera egin dira (batzorde horren araudiak ezarritakoari jarraiki, ohiko bilera bat egin
behar da urtean) eta ezohiko bi kide guztiek arloko gai interesgarriez eztabaidatzeko.

9.2.7 LERRO ESTRATEGIKOA: GARRAIOAREN ARBITRAJE-JUNTA.
9.2.7.1 JARDUKETA: GARRAIOAREN ARBITRAJE-JUNTA JARDUERA INDARTZEA
Egoera: Amaituta
Deskribapena:
a. Garraioaren arbitraje-batzordea aldiro batzen da.
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b. Batzordea erregulatzen duen araudia aldatu da, eguneratzeko helburuz.

9.2.8 LERRO ESTRATEGIKOA: AP-1 ETA AP-68 AUTOBIDEEN OHIKO ERABILTZAILEENTZAKO
HOBARIAK. BIDESARI SOZIALA.
9.2.8.1 JARDUKETA: BIDESARI SOZIALAK MANTENTZEA AP-1 ETA AP-68 AUTOBIDEETAN.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: AP-68 autobidearen erabiltzaile arabarrei hobaria handitu zaie eta tarifa lau bat ezarri
da AP-1 autobidearen erabiltzaile arabarrentzat.

9.2.9 LERRO ESTRATEGIKOA: IBILGAILU ASTUNAK. IBILGAILU ASTUNEN HITZARMENA AP-68
AUTOBIDEA ERABILTZEKO.

9.2.9.1 JARDUKETA: HOBARIAK MANTENTZEA AP-68 AUTOBIDEKO IBILGAILU ASTUNEI.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Helburu horretarako partiden aurrekontua
mantentzea.

9.3. HELBURUA: HERRITARREN ARRETA HOBETZEA ETA SAILAREN WEBGUNE BERRIA
9.3.1 LERRO ESTRATEGIKOA: JARDUKETA-PROTOKOLOA HERRITARREN ARRETAN.
9.3.1.1 JARDUKETA: ERANTZUNAK, DENBORAK ETA ERANTZUTEKO BALIABIDEAK DEFINITZEA.
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Egoera: Amaituta
Deskribapena: Foru-araura egokitzea (1/2017 Foru Araua, otsailaren 8koa, Arabako Lurralde
Historikoko sektore publikoaren gardentasunarena, herritarren parte-hartzearena eta gobernu
onarena).

9.3.2 LERRO ESTRATEGIKOA: SAILAREN WEB-ATAL BERRI BAT DEFINITZEA.
9.3.2.1 JARDUKETA: EDUKI BERRIAK SAILAREN WEBGUNEAN.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Aldaketak egin dira aldundiko webgunearen barruko sailaren atalean, edukiak hobetu
eta erabiltzen errazagoak izateko erabiltzaileentzat.

9.3.2.2 JARDUKETA: HERRITARREN POSTONTZI BAT SORTZEA.
Egoera: Hasi gabe

9.3.3 LERRO ESTRATEGIKOA: SARE SOZIALEN ERABILERA EZARTZEA.
9.3.3.1 JARDUKETA: TWITTERREN KONTU BAT IREKITZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena:
a. Bide Azpiegituren Zerbitzuaren Twitter kontua ireki zen.
b. Geroago, Twitter kontu hori itxi zen, aldundiak kontu orokorra ireki zuelako.
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9.4. HELBURUA: ARABAKO BIDEAK

9.4.1 LERRO ESTRATEGIKOA: AP-1 AUTOBIDEAREN ERABILERA IGOTZEA.

9.4.1.1 JARDUKETA: AZPIEGITURA MANTENTZEA ETA HOBETZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena:
a. Beste bi gatz-silo eta erdibitzaile mugikorra eraiki dira Isuskitzako tunelaren inguruan,
larrialdietan erabiltzeko.
b. Etxabarri-Ibiña ordainlekurako loturaren zoladura berritu da. Oraingo kontratua amaitu denez,
kontratatua likidatu egingo da eta, beraz, egoera onean utzi behar da autobidea emakidadun
berriarentzat.

9.4.2 LERRO ESTRATEGIKOA: SOZIETATEAREN NAHIKOTASUN FINANTZARIOA BERMATZEA

9.4.2.1 JARDUKETA: AP-1 AUTOBIDEAREN MANTENTZE- ETA USTIAPEN-KONTRATUA BERRITZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: AP-1 autobidea ustiatu eta mantentzen duen emakida lizitatu da. Arabako Foru
Aldundiko Ogasun Sailarekin batera, eraikitzeko mailegua berriro negoziatu da eta, aldi berean, bere
garaian egindako zorpetze-eragiketak bermatzen zituzten swap direlakoak kendu dira. Eragiketa horri
esker, sozietateak aurrekontu eta finantza egonkortasuna izango du datozen urteetan eta, horrela,
finantza kostua eta zorraren konpromisoak arinduko dira aurrekontuan.

9.4.2.2 JARDUKETA: AURREIKUSITAKO ZERBITZUGUNEA ERAIKI DADILA SUSTATZEA.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: Une honetan, AP-1 autobideko Arabako tartean aurreikusita zegoen zerbitzugunea
eraiki eta ustiatzeko eskaintza lehiaketan ateratzeko bideragarritasuna aztertzen ari gara.
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11. 10.ARDATZA: GOBERNANTZA, BERDINTASUNA
ETA GIZA ESKUBIDEAK
DESKRIBAPENA:
Foru Aldundia eredugarri izan behar da, bai bikaintasuneko kudeaketa publikoan, bai bere jardueren
gaineko gardentasun osoan. Era berean, une oro erantzun behar die Arabako herritarrek proposatzen
dituzten hobekuntzei eta azalpenei. Horren harira, Arabako gizartearen garapena aukera
berdintasunean oinarrituta soilik eraiki daiteke, eta, oso bereziki, gizon eta emakumeen
berdintasunean oinarrituta, bizitzako eremu guztiak kontuan hartuta. Berdintasuna giza eskubideak
eta pertsonen duintasuna defendatuz eraikitzen da, beren jatorria eta izaera edozein izanda ere,
bizimodu normala, betea eta duina gara dezaten.
Ardatz honek jatorrian 48 jarduketa zituen eta 46ra egokitu dira, zeren 10.4.2 ildo estrategikoan
hasieran programatutako bi jarduketa integratu dira (10.4.2.4 eta 10.4.2.5). AFA OSOAN
GARAPENAREKIKO ELKARTASUN- ETA LANKIDETZA-POLITIKA ZEHARKAKO BIHURTZEA, 10.4.2.1.
jarduketan. Plan Estrategikoa ixtean, amaitutako 43 jarduketetatik 39k segidako traktua dute.

JARDUKETEN LABURPENA:
2019KO
MAIATZA

JARDUKETAK, GUZTIRA
HASIERA, AURREIKUSI GABE
HASIERA, AURREIKUSITA
AURREIKUSITA, BAINA HASI GABE

GAUZATZEN
BUKATUAK
GAUZATUAK, GUZTIRA

46
0
46
3
7
36
43

%

2015EKO
UZTAILA

48
32
16
0
16
0
16

%0
% 100
%7
% 15
% 78

7%
15%

%

% 67
% 33
%0
% 100
%0

AURREIKUSITA,
BAINA HASI
GABE
GAUZATZEN

78%

BUKATUAK
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GAUZATZE-TXOSTENA:
10.1. HELBURUA: GARDENTASUNA, HERRITARREN PARTE-HARTZEA ETA GOBERNU ONA
BULTZATZEA
10.1. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 16. helburua: «Garapen jasangarrirako gizarte baketsu eta inklusiboak sustatzea, guztiek justizia eskura izatea
bermatzea, eta erakunde efikaz, arduratsu eta inklusiboak sortzea maila guztietan» eta dagozkion 2030 Euskadiko
Agendako 88. eta 89. helmugak.

10.1.1 LERRO ESTRATEGIKOA: KARGU PUBLIKOAREN JARDUNBIDE EGOKIAK SUSTATZEA.
JARDUKETA: 10.1.1.1: AFA-REN KARGU PUBLIKOEN ETIKAREN ETA GOBERNU ONAREN KODEA IDAZTEA
ETA ONARTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: Gobernu Kontseiluaren 2015eko irailaren 3ko Erabakia dela bide, Gobernu Onerako
Kode Etikoa onartu zen. 2015eko urriaren 21ean, aldiz, Etika Publikoko Batzordea eratzea onartu zen.
Bost pertsonak osatzen dute batzordea. Batzordeak 2015, 2016, 2017 eta 2018ko urteko memoriak
egin ditu. Sortu zenetik eta legegintzaldi osoan zehar, Etika Publikoko Batzordeak ez du AFAko
kargudunen jarduerarik gaitzesteko ebazpenik kaleratu.

JARDUKETA: 10.1.1.2: KARGU PUBLIKOAREN ARAU BERRIA IDAZTEA ETA ONARTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2018ko apirilaren 24an, Foru Gobernuak Foru Kargu Publikoaren foru-arauaren
proiektua onartu zuen. Batzar Nagusietan tramitatu ondoren, uztailaren 11ko 10/2018 Foru Araua,
kargu publikoen jarduna arautzen duena, 2018ko uztailaren 21ean jarri zen indarrean.

JARDUKETA: 10.1.1.3: ARABAKO SEKTORE PUBLIKOAREN ARAU EGUNERATU BAT ONARTZEA.
Egoera: Burutzen.
Deskribapena: 2017an eta 2018an onartzea zegoen aurreikusita, baina ezin izan zen hori egin
zerbitzuaren lan-karga dela eta. Zerbitzu tekniko horrek dokumentua lantzen jarraitzen du, Arabako
Sektore Publikoaren Foru Arauaren Proiektua Gobernu Kontseiluan onartzeko eta 2019an Batzar
Nagusietara bidaltzeko.
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10.1.2 LERRO ESTRATEGIKOA: ARABAKO FORU-ALDUNDIKO GARDENTASUN-POLITIKAK
ARAUTZEA.
JARDUKETA: 10.1.2.1: GARDENTASUNAREN, HERRITARREN PARTE-HARTZEAREN ETA GOBERNU
ONAREN FORU-ARAUA IDAZTEA ETA ONARTZEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2016ko urriaren 18an, AFAko Foru
Gobernuaren Kontseiluak Gardentasunaren, Herritarren Parte Hartzearen eta Gobernu Onaren Foru
Arauaren proiektua onartu zuen. 2016ko azaroaren 28an, diputatu nagusiak agerraldia egin zuen bere
eskariz Batzar Nagusietako Lehendakaritza Batzordean, foru-arauaren proiektuaren nondik norakoak
azaltzeko. Batzar Nagusien Osoko Bilkurak otsailaren 8an onartu zuen araua. Handik aurrera, AFA
gogoz ari da lanean araua ezartzeko helburuz. Horren ardura hartzeko, arlo honetako unitate bat
izendatu da, Ahaldun Nagusiaren Kabineteko Zuzendaritzari atxikitako bi teknikarik osatutakoa. Bi
teknikari horiek, gardentasun eta herritarren parte-hartzearen arloan sail bakoitzean izendatu diren
unitateekin elkarlanean, foru-araua pixkanaka ezartzeko eta Gobernu Irekiaren ataria garatzeko lanean
ari dira.
Foru Arau hau garatzeko, aurreikusi den bezala, 2018ko azaroan Arabako Foru Aldundiaren Gobernu
Irekiaren esparru-estrategia bat lantzeko prozesu bat hasi zen, 2019ko maiatzean amaitu dena.
Dokumentu hau AFAren bide-orria da hurrengo urteetan Gobernu Onaren eredu baterantz
bideratzeko.
Aldi berean, herritarrek parte hartzeko berariazko ekimen gisa, AFAk “AGORA-Araba da erronka”
izeneko ekimena jarri zuen martxan 2016ko urtarrilean. Ekimen horren bidez, ALHko hainbat eragile
ekonomiko, sozial eta kulturalek Arabako garapenari lotutako etorkizuneko erronka nagusiak
antzeman zituzten. Prozesu hau aktibo egon da legegintzaldi osoan, talde eta ekimen desberdinak
martxan izanda.

JARDUKETA: 10.1.2.2: GOBERNU IREKIAREN ATARI BERRI BAT SORTZEA ETA EGUNERATZEA ONDOREN.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2018ko martxoaren 13an, ARABA IREKIA,
AFAren Gobernu Irekiaren ataria, abian hasi zen, 1/2017 Foru Arauak, Gardentasun, Herritarren Parte
Hartze eta Gobernu Onari buruzkoak, ezartzen duen bezala. Atari hori atal eta edukiz hornitu da 2018
eta 2019an.
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JARDUKETA: 10.1.2.3: GARDENTASUNA
EBALUATZEKO
EBALUAZIOEN BALDINTZAK BETETZEKO JARDUKETAK.

ERAKUNDEEK

EGINDAKO

KANPO-

Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2015eko urrian eta azaroan, Nazioarteko
Gardentasunaren erakundeak foru-aldundien webguneen gardentasuna aztertu zuen. Egun, hurrengo
ebaluazioa noiz egingo duten zain gaude. Bien bitartean, AFA adierazleak eguneratzen eta handitzen
ari da, kanpoko ebaluazioei erantzuteko eta 1/2017 arauak ezarritakoa betetzeko helburuz.
Bestalde, AFA, 2018ko martxotik, OGPn sartzeko erakundearteko proiektuaren parte da. Horrek
eskatzen du Gobernu Irekiaren erakundearteko eredu bat eta ekintza-plan bat ezartzea. 2018-2020
ekintza-plan honen barnean, AFA 4. konpromisoaren liderra da, Vitoria-Gasteizko Udalarekin batera.
Konpromiso horretan hau definitzen da: «Open Eskola: Gobernantza Publikorako herritarren eskola
irekia».

10.2. HELBURUA: BAKEA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEAK SUSTATZEA
10.2. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 4. helburua «Hezkuntza inklusiboa, ekitatiboa eta kalitatezkoa bermatzea, eta ikasteko aukerak sustatzea, guztientzat
eta adin guztietan», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 27. helmuga.
2. 10. helburua «Herrialde bakoitzaren barneko eta herrialdeen arteko desberdintasunak murriztea», eta dagozkion 2030
Euskadiko Agendako 58, 59 eta 60. helmugak.
3. 16. helburua: «Garapen jasangarrirako gizarte baketsu eta inklusiboak sustatzea, guztiek justizia eskura izatea
bermatzea, eta erakunde efikaz, arduratsu eta inklusiboak sortzea maila guztietan» eta dagozkion 2030 Euskadiko
Agendako 87. eta 90. helmugak.

10.2.1 LERRO ESTRATEGIKOA: GIZA ESKUBIDEEN ETA MEMORIA HISTORIKOAREN ALDEKO
JARDUKETAK SUSTATZEA.
JARDUKETA: 10.2.1.1: DIRULAGUNTZA LERRO BERRIA GIZA ESKUBIDEEN ETA MEMORIA
HISTORIKOAREN ARLOAN, IRABAZI-ASMORIK GABEKO ELKARTEENTZAT, ETA LAGUNTZA-PROIEKTU
BEREZIENTZAT.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2016an, dirulaguntzen lerro berria sortu zen,
giza eskubideak sustatzen dituzten proiektuak eta memoria historikoa berreskuratzeko proiektuak
bultzatzeko. 2016ko ekitaldian, deialdia 100.000 eurokoa izan zen. 10 proiektu aurkeztu ziren eta
horietatik 8 lagundu ziren. 2017an, deialdia 70.000 eurokoa izan zen. 10 proiektu aurkeztu ziren eta
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horietatik 6 lagundu ziren. 2018ko deialdia ez da egin, berrikusi egin behar baita, aurreko bi deialdiek
izan duten arrakasta txikia ikusita. Berrikuspen hori 2019an zehar egingo da.
Bestalde, 2016ko irailean AFAk omenaldi bat egin zuen Teodoro Olarteren erailketaren 80. urteurrena
zela eta. Urtean-urtean, data hori ezarri da frankismoak Araban errepresaliatutako guztiak
gogoratzeko.
2017ko apirilean, beste gertaera baten 80. urteurrena izan zela eta, Azazetan eraildako 16
lagunentzako omenaldia egin zen Azazetan bertan. AFAk, Batzar Nagusiek eta Vitoria-Gasteizko Udalak
antolatu zuten ekitaldia, eta Iñigo Urkullu lehendakaria bertan izan zen.
2018ko maiatzaren 5ean, Luis Álava Sauturen fusilamenduaren 75. urteurrena dela eta (1943ko
maiatzaren 6an erail zuten Madrilen), Álava sarea osatu zuten pertsonak guztiak, batez ere,
emakumeak, omendu eta aintzatesteko ekitaldia egin zen. Plaka bat jarri zen Vitoria-Gasteizko
Sendako pasealekuan, eta ekitaldian lehendakariak, ahaldun nagusiak, Vitoria-Gasteizko alkateak eta
beste agintari batzuek parte hartu zuten. Álava sareari buruzko erakusketa egin da eta sare horri
buruzko dokumentala eskaini da. Gainera, 2019an AFA elkarlanean arituko da Álava Sareari buruzko
liburu bat editatzeko eta argitaratzeko.
2017an, UPV/EHUko Historia Garaikideko Sailarekin elkarlanean, memoria historikoa berreskuratzeko
proiektua egin zen. Proiektu horren ildotik, frankismoaren garaian Araban errepresaliatu zituzten
pertsonei buruzko txostena prestatu zen. Horretarako, ekainetik urrira, Frankismoaren Biktimei Arreta
egiteko Bulegoa jarri zen Arabako herritarren esku. Bulego horren helburu nagusia ondokoa izan da:
errepresaliatuen edo haien senideen lekukotasunak eta dokumentuak biltzea. Lan horretan
funtsaturik, oroimen historikoa berreskuratzeko jarduketa berriak antolatu ahalko dira Araban, VitoriaGasteizko Udalarekin edo Gogora institutuarekin lankidetzan.
2017an eta 2018an, dirulaguntza bidez, Gasteiz, martxoaren 3a film luzea egin da. Horren xedea da
historia berreskuratzea eta sarraski haren memoriari ekarpena egitea eta demokrazia, askatasuna eta
giza eskubideak goraipatzea. Film honen laguntzarekin, AFAk ere lagundu nahi du aipatutako balioak
Arabako gizartean berreskuratzen eta hedatzen.
2017an, Arabako Foru Aldundia, Batzar Nagusien laguntzaz, ahalegindu da matxoaren 3ko
biktimentzako justizia aldarrikatzen eta, horren haritik, kereila aurkeztu du Vitoria-Gasteizko
epaitegietan. Kereila ez zen onartu eta Konstituzio Auzitegiraino errekurritu zen; hala ere, auzitegi
horrek ere ez zuen kereila onartu. AFAk laguntza eta aholkularitza eskaini dizkie Martxoaren 3ko
elkarteari eta zuzeneko biktimei, horiek Giza Eskubideen Europako Auzitegira, Giza Eskubideen
Batzordera edo NBEren Giza Eskubideen Batzordera jo dezaten.
2017ko ekainean, AFAk ondare historikoa berreskuratzeko erakundeen arteko hitzarmen batean parte
hartu zuen: “Burdinazko Gerrikoa eta Bilboko Defentsak”. Ondare historiko horren aztarnak Laudion
eta Okondon ere aurki ditzakegu, eta Gerra Zibilari buruzko oroimena berreskuratzeko ekarpen handia
da, batetik, Euskal Herriak garai hartako (1936) demokraziari erakutsitako errespetuagatik eta,
bestetik, matxinatutako indar frankisten aurkako erresistentziagatik. AFAren parte-hartzea honakoan
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datza: aipaturiko ondarea osatzen duten eta Araban dauden elementuak zaintzeko jarduketak
gauzatzea.

10.2.2 LERRO ESTRATEGIKOA: BAKEAN ETA ELKARBIZITZAN SUSTATZEA ARABAKO
GIZARTEAREN HEZKUNTZA.
JARDUKETA: 10.2.2.1: ELKARLANEAN ARITZEA EUSKO JAURLARITZAREKIN ETA BESTE ERAKUNDE
BATZUEKIN.
Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2015, 2016, 2017 eta 2018ko ekitaldietan (bai
eta 2019koan ere) AFAk lagundu eta parte hartu du Terrorismoaren Biktimen Europako Eguna dela eta
(martxoaren 11), Oroimenaren Eguna dela eta (azaroaren 10a) eta Giza Eskubideen Eguna dela eta
(abenduaren 10a ) antolatu diren ekitaldietan. 2018an, Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren
70. Urteurrena beteko dela eta, erakundeen arteko lankidetzaz bultzatutako kanpaina egin da,
"Eskerrak Giza Eskubideei - Gracias a los Derechos Humanos" izenekoa. Ekimen horren bidez, erakunde
bakoitzak arloko jarduerak antolatuko ditu. Ildo horretan, AFAk Gazteriaren Foru Erakundeak
antolatzen duen Zineleku baliatu du giza eskubideen gaia lantzeko.

Azkenik, 2019ko maiatzean, AFAren eta Gogora Institutuaren arteko lankidetza-protokoloa tramitazioprozesuan dago. Horrek esparru gisa balioko du memoria historikoaren arloan dokumentuak
trukatzeko eta lan partekatuen lankidetzan aritzeko.

10.2.3 LERRO ESTRATEGIKOA: INDARKERIAREN BIKTIMAK ERREKONOZITZEA.
10.2.3.1 JARDUKETA: FORU-ALDUNDIAREN PARTE-HARTZEA MEMORIAREN INSTITUTUAN ETA BESTE
ERAKUNDE BATZUEKIKO LANKIDETZA.
Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. AFA GOGORA Memoriaren, Bizikidetzaren eta
Giza Eskubideen Institutuaren zuzendaritza batzordeko kidea da. Batzordekide gisa GOGORAK EAEn
antolatzen dituen proiektuak bultzatzen ditu, eta zuzenean parte hartzen du Araban gauzatzen diren
proiektuetan. Esaterako, Burdinazko Gerrikoa eta Bilboko Defentsak berreskuratzeko ekimenean
Araban (Laudion eta Okondon), erakundeen arteko hitzarmena sinatu duela; bestetik, Gasteizko
Memoria Plaza proiektuan parte hartu zuen 2016an.
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10.3. HELBURUA: EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA SUSTATZEA
10.3. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 5. helburua «Genero berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neska guztiak ahalduntzea», eta dagozkion 2030
Euskadiko Agendako 29 eta 31. helmugak.
2. 8. helburua «Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, osoko enplegu produktiboa eta lan
duina sustatzea», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 46. helmuga.
3. 16. helburua: «Garapen jasangarrirako gizarte baketsu eta inklusiboak sustatzea, guztiek justizia eskura izatea
bermatzea, eta erakunde efikaz, arduratsu eta inklusiboak sortzea maila guztietan» eta dagozkion 2030 Euskadiko
Agendako 93., 94., 95. eta 96. helmugak.

10.3.1 LERRO ESTRATEGIKOA: GOBERNANTZA ETA GENERO-MAINSTREAMINGA
10.3.1.1 JARDUKETA: GENEROAREN IKUSPEGIA ZEHARKAKO BIHURTZEA AFA-N.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Araban emakumeen eta gizonen arteko
Berdintasunaren IV. Foru Plana (2016-2020) 2016ko abenduan onartu zen. Geroago, 2018an, Foru
Gobernuaren Kontseiluaren erabakia dela bide, berdintasunaren arloko AFAren barruko egitura berriak
onartu ziren. Sailen arteko batzordea eratu zen bi mailatan (maila politikoan eta maila eragilean).
Batzorde horrek bultzatu eta gauzatuko du generoaren ikuspegiaren txertaketa AFA osoan. 2018ko
apirilean, Batzordeak, bi mailetan, lehen bilera egin zuen eta 2019ko maiatzera arte bere sortzedekretuan ezarritako bilera guztiak egin dira.
AFAn zeharkakotasunaren arloan, hainbat barne-jarduketa egin dira (generoaren ikuspegia txertatzea
2017ko aurrekontuetan eta ondorengoetan; genero-inpaktuaren ebaluazioak; sexuaren arabera
bereizitako datuak lortzeko gida bat egitea; AFAko langileek berdintasuneko prestakuntza jasotzeko
lehenengo plana onartzea eta martxan jartzea; AFAko emakumeen eta gizonen arteko
berdintasunaren barne-egoerari buruzko azterlan kuantitatiboa; lanean sexu-jazarpena prebenitzeko
eta horri erantzuteko protokoloa; berdintasunaren arloa txertatzea funtzionarioei harrera egiteko
eskuliburuetan).
Era berean, politika sektorialek genero-ikuspegia txertatu dute (suhiltzaileen EPE; kontzejuetarako
hauteskundeak eta emakumeek parte-hartze kontzejuetan; kirolen emakumeak ikusaraztea;
berdintasunaren aldeko lantalde bat sortzea Azpiegitura eta Mugikortasunaren Sailean; PFEZen
generoa aztertzea; etab.)

10.3.1.2 JARDUKETA: BERDINTASUN-POLITIKAK SUSTATZEA ALH-KO KUADRILLETAN ETA UDALETAN.
Egoera: Amaituta.
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Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2016ko urrian, kuadrillei emandako
dirulaguntzen bidez, AFA kuadrilletako berdintasun-teknikarien lana sustatzen hasi zen kuadrilletan.
2018ko urtarriletik aurrera, finantzaketa hori TEFFF baliatuz egiten da eta, horri esker, berdintasunatalak egonkortu eta finkatu dira gure lurraldean. Berdintasun-teknikariak kuadrilletan lanean hastea
jauzi kualitatibo garrantzitsua da kuadrillek edo udalek eurek tokiko berdintasun-politikei ekin edo
garatu ditzaten. AFAk berdintasun teknikariei laguntzen eta aholkularitza eskaintzen die, Berdinbidean
zerbitzua dela medio; hala, hileko koordinazio bilerak egiten dira AFAko Berdintasun Zerbitzuko
teknikarien eta kuadrilletako teknikarien artean. Berdintasunaren IV. Foru Planak jasotzen duen eran,
Arabako Berdintasun Teknikarien Sarea eratu da eta 2019an Berdintasun arloko Lurraldeko Esku
Hartze Eredua amaituko da.
Beste alde batetik, AFAk urterik urte handitu ditu udal eta kuadrillentzako dirulaguntzen lerroak,
zeinek bere eremuan berdintasuna sustatzeko ekintzak egin ditzan, Laia Eskolarekiko koordinazioan.
Gainera, 2017tik eta hurrengoetan, Berdinbidean programaren bidez, oinarrizko prestakuntza eskaini
diegu kuadrilla eta udaletako teknikari eta politikariei, berdintasunaren aldeko politika publikoek
duten garrantziaz jabetzeko oinarrizko nozioak eskura ditzaten.

10.3.1.3 JARDUKETA: BERDINTASUNERAKO IV. FORU-PLANA LANTZEA, MARTXAN JARTZEA ETA
SEGIMENDUA EGITEA.
Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2016ko abenduan onartu zen, Foru
Gobernuaren Kontseiluaren akordioaren bidez, Arabako 2016-2020 Emakumeen eta Gizonen arteko
Berdintasunerako IV. Foru Plana. Urte bat iraun duen prozesu parte-hartzaile batetik sortu den plan
bat da. Prozesu horretan, besteak beste, elkarteen, adituen, teknikarien, politikarien ekarpenak bildu
dira Plan horrek 5 urtean garatu beharreko 4 ardatz eta 80 jarduketa ditu. Plana gauzatzen ari dira.

10.3.1.4 JARDUKETA: LANKIDETZA PUBLIKO/PRIBATUA INDARTZEA BERDINTASUNAREN ARLOAN.
Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. AFAk berdintasun-arloan lan egiten duten
eta/edo beste arlo batzuetatik berdintasunaren aldeko ekintzak sustatzen dituzten elkarteentzako
laguntzak handitu ditu.
Dirulaguntzak areagotzeaz gain, elkarteekiko koordinazioa indartu da Berdintasunaren Foru Kontseilua
berriro aktibatu eta definitzeko, baita eta eskualdeko partaidetza kontseiluak/guneak aktibatzeko ere.
Azkenik, LAIA Eskolaren proiektua eraiki eta finkatu nahi da.
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10.3.2 LERRO ESTRATEGIKOA: EMAKUMEAK AHALDUNTZEA, ETA BALIO-ALDAKETA.
10.3.2.1 JARDUKETA: ARABAKO AHALDUNTZE-ESKOLA.
Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2016ko irailean, AFAk LAIA ESKOLA (Arabako
Ahalduntze eta Berdintasun Eskola) jarri zuen abian. Lehen urtean Lautadako kuadrillan baino ez zituen
jarduerak eskaini, lehen esperientzia gisa. 2017ko irailean, Araba osora zabaldu zuen eskaintza. Gure
lurraldean berdintasun-arloan garatzen diren politika eta jarduera guztien proiektu biltzailea da Laia,
Arabako beste erakunde eta elkarte batzuekiko koordinazioan. Izan ere, proiektua AFAk bultzatu duen
arren, kuadrillek, udalek, elkarteek eta norbanakoek ere parte hartzen dute. 2018ko irailean, Laia
Eskola Trebiñun ere ezarri zen.
Laia Eskola proiektua errealitate bat da ALH osoan. Urtez urte jarduerak zabaldu ditu eta partehartzaileen kopurua handitu du, eta hurrengo urteetan jarraituko du.

10.3.2.2 JARDUKETA: LANKIDETZA ENPRESEKIN ETA SINDIKATUEKIN EMAKUMEAK AHALDUNTZEKO
ARLOAN.
Egoera: Hasi gabe.

10.3.2.3 JARDUKETA: SENTSIBILIZAZIO-KANPAINAk.
Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Martxoaren 8a, Emakumeen Nazioarteko
Eguna dela eta, kanpainak, sentsibilizazio ekintzak eta aitorpen ekimenak egin dira (2016an,
Ahalduntzea; 2017an, Emakume iheslariak; 2018an, gizartea eraldatzen duten emakume ikusezinak;
2019an, Emakume gehiagorekin, gure kontzejuek irabazi egiten dute). Azaroaren 25aren kariaz ere
sentsibilizazio-kanpainak egin dira (2015, 2016, 2017 eta 2018an).

10.3.2.4 JARDUKETA: LGTBI. SENTSIBILIZAZIOA.
Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Aurreikusita dago 2019an, hainbat ekintza
egitea 17M eta 28E (LGTBI Harrotasun Eguna) dela eta.
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10.3.3 LERRO ESTRATEGIKOA: GENERO-INDARKERIAREN AURKAKO BORROKA.
10.3.3.1 JARDUKETA: GENERO-INDARKERIA DIAGNOSTIKATZEA ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAN.
ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA.
Egoera: Amaituta.
Deskribapena: 2016 eta 2017ko ekitaldietan, indarkeria matxistari buruzko diagnostikoak prestatu dira
Arabako sei kuadrilletan (Vitoria-Gasteizko kuadrillan izan ezik). Diagnostiko hau 2018ko azaroan
aurkeztu eta argitaratu zen.
2018ko udazkenean, Trebiñun diagnostikoa egiteko lanak hasi ziren, AFAk eta Burgosko Diputazioak
sinatutako lankidetza-hitzarmenaren esparruan. 2019ko maiatzean, diagnostiko horiek egiten
jarraitzen da.

10.3.3.2 JARDUKETA:
UDALERRIETAN.

SENTSIBILIZAZIO- ETA PREBENTZIO-PROGRAMA BAT

EGITEA ALH-KO

Egoera: Burutzen.
2018ko azaroan hasi ziren Berdintasun Zerbitzuaren eta GOFEren eta Kuadrilletako berdintasunteknikarien arteko barne-lanak indarkeria matxistaren arloan esku hartzeko eredu baterako. 2019ko
uztailean dokumentua amaituta egotea aurreikusten da.

10.3.3.3 JARDUKETA: INDARKERIA-BIKTIMEI ARRETA EMATEKO PROTOKOLOAK EGITEA.
Egoera: Burutzen.
Deskribapena: 2017an amaitu ziren kuadrilletako indarkeria matxistari buruzko diagnostikoen
ondorioz, 2018an, Emakunderekin elkarlanean, AFAk kuadrillei lagundu die indarkeriazko kasuetan
tokiko erantzuna emateko protokoloak diseinatzen eta prestatzen. Protokoloak egin dira eta kuadrilla
guztietan onartu dira 2018an (Arabako Errioxan izan ezik) eta 2019ko maiatzean kuadrillak segimendubatzordeak ari dira eratzen.
Bestalde, 2019ko apirilean Erakundearteko Batzordea eratu zen genero-indarkeriaren biktimei arreta
emateko Arabako Lurralde Historikoan.

10.3.3.4 JARDUKETA: SENTSIBILIZAZIO-KANPAINAK GENERO INDARKERIAREN AURKAKO NAZIOARTEKO
EGUNA (AZAROAREN 25a) DELA ETA.
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Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Urtero-urtero, indarkeria matxistaren aurkako
nazioarteko eguna (azaroaren 25a) dela eta, AFAk erakunde-adierazpena onartu du eta jendaurreko
deia egin du indarkeria matxistaren aurkako ekitaldietan parte hartzeko. 2017an, ekintza horien
guztien osagarri, sentsibilizazio- eta komunikazio-kanpaina bat antolatu da, lelo hau erabilita:
“Indarkeria matxistak geruza asko ditu; erauzi errotik”. 2018an, lelo honen inguruan eratu da: «Aske
bizi nahi dugu, ez biziraun».

10.3.3.5 JARDUKETA: GENERO-INDARKERIA PREBENITZEA GAZTEEN ARTEAN.
Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. AFAk arreta berezia jartzen du indarkeria
matxista gazteen artean prebenitzeko, «Hitz kolpez» izeneko programa estrategiko baten bidez.
Programa hori 2015ean hasi zen eta geroko edizio guztietan (2016an, 2017an eta 2018an) sendotu
egin da. 2019an egokitzapenekin eta eguneratzeekin jarraituko du.

10.3.4 LERRO ESTRATEGIKOA: GIZARTE-ANTOLAKUNTZA ERANTZUKIDEA.
10.3.4.1 JARDUKETA: GIZARTE-ANTOLAKUNTZA ERANTZUKIDEAREN PROGRAMA BAT EGITEA.
Egoera: Hasi gabe.

10.3.4.2 JARDUKETA: LANKIDETZA ENPRESEKIN ETA SINDIKATUEKIN ERANTZUKIDETASUNAREN
ARLOAN.
Egoera: Hasi gabe.

10.4. HELBURUA: GARAPENERAKO ELKARLAN-POLITIKAK BERRESKURATZEA
10.4. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 5. helburua «Genero berdintasuna lortzea, eta emakume eta neska guztiak ahalduntzea», eta dagokion 2030 Euskadiko
Agendako 32. helmuga.
2. 10. helburua «Herrialde bakoitzaren barneko eta herrialdeen arteko desberdintasunak murriztea», eta dagokion 2030
Euskadiko Agendako 57. helmuga.
3. 16. helburua: «Garapen jasangarrirako gizarte baketsu eta inklusiboak sustatzea, guztiek justizia eskura izatea
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bermatzea, eta erakunde efikaz, arduratsu eta inklusiboak sortzea maila guztietan» eta dagokion 2030 Euskadiko
Agendako 90. helmuga.
4. 17. helburua «Garapen Jasangarrirako Mundu Aliantza inplementatzeko eta biziberritzeko tresnak sendotzea», eta
dagozkion 2030 Euskadiko Agendako 98, 99 eta 100. helmugak.

10.4.1 LERRO ESTRATEGIKOA: 2030 AGENDA SARTZEA POLITIKA PUBLIKOETAN.
10.4.1.1 JARDUKETA: AFA-REN ELKARTASUN- ETA LANKIDETZA-POLITIKAREN ESPARRU BAT EGITEA.
Egoera: Amaituta
Deskribapena: 2016ko urrian, ALHko GGKE direlakoekin batera egindako prozesu parte-hartzaile baten
ondotik, Foru Gobernuaren Kontseiluaren erabakiz, "Eskutik – Arabako Foru Aldundiaren Elkartasun
eta Garapenerako Politiken Esparru Agiria, 2016-2019 aldikoa" onartu zen. Dokumentu honek AFAren
jardute-lerro estrategiko nagusiak jasotzen ditu, eta ordutik ezarri egin da eta lankidetza-arloko
politikak dokumentu honetan ibilbide ezarria jarraitu dute.

10.4.1.2 JARDUKETA: 2030 AGENDA ARABAKO ERAKUNDEETAN TXERTA DADILA SUSTATZEA.
Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2016an, AFAk, Unesco Etxearen laguntzaz, plan
estrategikoen eta sektorialen azterketa egin zuen, 2030 Agenda eta Garan Jasangarriko Helburuen
inguruan. Lehen azterketa 2017ko irailean egin zen. Horren ondotik, Foru Gobernuaren Kontseiluak
AFAren 2030 Agendarekiko atxikimendua onartu zuen eta jendaurreko ekitaldi batean adierazi zuen.
Gainera, informazio-erakusketa antolatu zuen Vitoria-Gasteizko Udalarekin batera.
2018an, hiru Sailen kasuan (diputatu nagusia, Enplegua, Turismoa, Merkataritza eta Foru
Administrazioa eta Nekazaritza) Agendarekiko lerrokatze edo koherentziari dagokionez, AFA bere
politika eta programak sakon aztertzen hasi da. Bestalde, AFAk 2030 Garapen Jasangarrirako Arabako
Aliantza eratu du (2018ko irailean aurkeztu zen) ALHko erakundeekin eta agenteekin 2030 Agendaren
alde. 2019ko urtarrilean eta apirilean "Aliantzaren elkarrizketak" izan dira, atxikitako erakundeen
hausnarketa eta sareko lana indartzeko.

10.4.1.3 JARDUKETA: 2030 AGENDA SOZIALIZATZEA ARABAKO GIZARTEAN.
Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. AFAren 2030 Agendarekiko atxikimendu
publikoa, atxikimendu horretara beste erakunde batzuk gehitzeko plana eta Arabako aliantza eratzea
oso neurri garrantzitsuak dira agenda gizarte osora heda dadin.
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10.4.1.4 JARDUKETA: KLIMA-ALDAKETAREN GAINEKO ESPARRU-HITZARMENA AFA-REN ELKARTASUNETA LANKIDETZA-POLITIKAN TXERTATZEA.
Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. ESKUTIK esparru-agiriak Itunaren akordioak
jasotzen ditu, AFAk aintzat har ditzan bere lankidetza-politiketan.

10.4.1.5 JARDUKETA: GENEROAREN IKUSPEGIA ELKARTASUNAREN ETA LANKIDETZAREN POLITIKAN
INTEGRATZEN JARRAITZEA.
Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. AFAk generoaren ikuspegia txertaturik dauka
eta bete beharreko eskakizuna da lankidetza proiektuei laguntzeko deialdietan. Dena dela, ikuspegia
GGKEei txertatzen laguntzeko, ebaluazioa egin eta GGKEeekin partekatu zituen emaitzak. Bestalde,
hainbat proiektu berrikusi dira generoaren ikuspegia indartzeko eta inpaktu positiboa indartzeko.

10.4.2 LERRO ESTRATEGIKOA: AFA OSOAN GARAPENAREKIKO ELKARTASUN- ETA LANKIDETZAPOLITIKA ZEHARKAKO BIHURTZEA.
10.4.2.1 JARDUKETA: GIZA ESKUBIDEEN, LANKIDETZAREN ETA ELKARTASUNAREN IKUSPEGIA
TXERTATZEA AFA-REN POLITIKA PUBLIKOETAN.
Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. AFAko beste sail batzuekin harremanetan hasi
gara eta proiektu txikiak partekatzen hasi gara giza eskubideen eta lankidetzaren ikuspegia txertatzeko
sail horien politiketan (Laia Eskolan elkartasun-ildoa sortzea, berdintasunaren arloak; SEFekiko
lankidetza, GGKEen Koordinakundearentzako laguntza, Enplegu Sailak diruz lagundutako prestakuntzaikastaroak eskainita; Nekazaritza Sailaren laguntza, AFAk Brasilen finantzatutako lankidetza proiektu
baten bidez; giza eskubideen ikuspegiaren txertaketa Zineleku ekimenaren 2018ko edizioan, Giza
Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren 70. urteurrena dela eta; Arabak laguntzea Saharako herria
Garatzeko Agentziari eta Arabako Suhiltzaileen Erakunde Autonomiari, materialentzako biltegi bat eta
ibilgailuak lagata, hurrenez hurren).

10.4.2.2 JARDUKETA: 5/2015 ARAUAREN APLIKAZIOA SUSTATZEA.
Egoera: Amaituta.
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Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. Justizia-auzitegiek 5/2015 Foru Araua
indargabetu zuten; hala eta guztiz ere, kontratazioan gizarte-klausulak txertatzen jarraitzen dugu.

10.4.2.3 JARDUKETA: SAILEN ARTEKO KOORDINAZIOA ETA LANKIDETZA ELKARTASUN- ETA
LANKIDETZA-POLITIKETAN.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: ESKUTIK esparru-agiriak jasotzen duen eran, politiken koherentzia eta AFAko beste sail
batzuekiko koordinazioa lankidetzaren arloko jarduketa garbia dugu. Urratsak egin dira lankidetza horri
eusteko beste arlo batzuekin, hala nola Berdintasun, Nekazaritza, Enplegu eta Kulturarekin.

10.4.3 LERRO ESTRATEGIKOA: HEZKUNTZA, ELKARTASUNA ETA SENTSIBILIZAZIOA SUSTATZEA
ALH-N GIZARTEA TRANSFORMATZEKO.
10.4.3.1 JARDUKETA:
DIRULAGUNTZAK.

ALH-KO

GGKE-K

SUSTATUTAKO

SENTSIBILIZAZIORA

BIDERATUTAKO

Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. AFAk sentsibilizazio-proiektuentzako
dirulaguntzen deialdien funtsak handitu ditu eta, orain, Gizarte Eraldaketarako Hezkuntza deitzen dira,
AFAk (H)Abian Euskal Estrategiarekin bat egin ondoren. Gainerako tresnak bezala, deialdi hori
GGKEekin batera berrikusten ari gara (2016an Eskutik Mundura-ren barnean sortutako talde espezifiko
batean, tresnak berrikusteko), (H)Abian Estrategiaren helburuak hobeto betetzeko asmoz.

10.4.3.2 JARDUKETA: LANKIDETZA TOKI-ERAKUNDEEKIN HEZKUNTZARAKO ETA SENTSIBILIZAZIORAKO.
Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. ESKUTIK esparru-agiriak jasotzen duen eran,
AFAk beste eragile batzuk sartu nahi ditu lankidetzan, besteak beste, tokiko erakundeak (batez ere,
udalak eta kuadrillak). 2018an, lankidetza politikak lurralde osora hedatzeko xedez, “Eskualdetik
Mundura” izeneko ekimena jarri zen abian. Hala, esperientzia pilotu bat garatuko da garapen-proiektu
bati batera ekiteko udalerri batean, hain zuzen ere, Amurrion, hainbat eragileren eskutik eta interesak
nahiz kezkak bildurik tokiko eremuan.
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Beste alde batetik, AFAk 2030 Agendarekiko atxikimendua hedatu nahi du udalen eskutik eskualdemailan.

10.4.3.3 JARDUKETA: AFA-REN SENTSIBILIZAZIO-KANPAINAK ETA BESTE ERAKUNDE BATZUEKIN
LANKIDETZAN.
Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: 2018an, erakundeen arteko kanpaina bat sustatu zen beste euskal erakunde handiekin
batera (Eusko Jaurlaritza, foru aldundiak, Vitoria-Gasteizko Udala, Bilboko Udala, Donostiako Udala eta
Eudel), Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren 70. Urteurrena balioan jartzeko.
Era berean, 2018-2019an, elkarlaneko kanpaina bat egingo dute Garapenerako Lankidetzaren Euskal
Agentziak eta foru-aldundiek, garapenerako lankidetza balioan jartzeko.

10.4.3.4 JARDUKETA:
PROIEKTUETARAKO.

ERAKUNDEEI

ZUZENEAN

LAGUNTZEA

ALHN-N

GARATU

BEHARREKO

Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. AFAk lurralde historikoko elkarteei laguntzen
die, besteak beste, Afanis, RASDen Lagunen Elkartea, Chernobil - Sagrada Familia Elkartea eta GGKEen
Koordinakundea. Beste alde batetik, hasierako fasean, AFAk zuzenean lagunduko du "Eskualtik
Mundura" ekimenaren ondorioz ateratzen den proiektua.

10.4.4 LERRO ESTRATEGIKOA: GARAPENERAKO LANKIDETZAKO ETA GIZA HONDAMENDIEI ETA
LARRIALDI-EGOEREI ERANTZUTEKO PROIEKTUEI LAGUNTZEA.
10.4.4.1 JARDUKETA: DIRULAGUNTZAK ELKARTASUN- ETA GARAPEN-PROIEKTUETARAKO.
Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2016ko abenduan, GGKEekin batera landutako
"Eskutik Mundura" ekimenaren barruan, GGKEekin batera adostu zen lankidetzarako proiektuen
urteko deialdia urte anitzeko deialdi bihurtzea. Hala, 2017an, deialdia urte anitzekoa izan zen (2017,
2018, 2019) eta, horri esker, GGKEek proiektu iraunkorragoak, hedadura handiagokoak eta
eraldatzaileagoak aurkez ditzakete. Tresna hau, Sentsibilizazio/EpTS dirulaguntzak bezala, berrikusi
egiten da tresnei buruzko hausnarketa-taldean.
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10.4.4.2 JARDUKETA: ZUZENEKO LANKIDETZA SUSTATZEKO LANKIDETZA-HITZARMENAK.
Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. AFAk zuzenean laguntzen die lankidetzaproiektuei, lekuan bertan ari diren antolakundeekiko hitzarmenak eginez. AFAk 2019an ere lagunduko
die horrelako antolakundeei.

10.4.5 LERRO ESTRATEGIKOA: AFA-REN PRESENTZIA SUSTATZEA ELKARRIZKETA- ETA
KOORDINAZIO-EREMUETAN.
10.4.5.1 JARDUKETA: EUSKAL FUNTSEAN AFA-K PARTE HARTZEA. ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA.
Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. AFAk parte-hartze handiagoa hartu du Euskal
Funtsean, batetik, zuzendaritzako kide gisa 2015eko udazkenetik eta, bestetik, ematen dituen funtsak
areagotuta. Gainera, AFAren iritziz, Euskal Funtsa eragile laguntzaile estrategikoa da lankidetzapolitikak lurraldera hedatzerakoan eta lankidetzara beste udal batzuk batzerakoan. Horregatik, Euskal
Funtsa "Eskutik Mundura" ekimenean parte hartzen ari da, hausnarketa-taldearen barruan.
10.4.5.2 JARDUKETA: AFA-REN PARTE-HARTZEA GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL
AGENTZIAREN KONTSEILUAN ETA ERAKUNDEARTEKO BATZORDEAN. ERAKUNDEEN ARTEKO
LANKIDETZA.
Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. AFAk gogoz parte hartzen du erakundeen
arteko koordinazioa bermatzeko foroetan eta halakoetan sortzen diren baterako proiektuak sustatzen
ditu, hala nola Lankidetza Publikoaren Ataria edo euskal erakundeek Erdialdeko Amerikan bultzatzen
ari diren lankidetza-proiektua, ur eta saneamenduaren ingurukoa.

10.4.5.3 JARDUKETA: KOMUNIKAZIO-KANAL EGONKOR BAT IREKITZEA ALH-KO GGKE-EKIN.
Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. ESKUTIK esparru-agiria onartu ondotik, 2016ko
azaroan, "Eskutik Mundura 2017-2019" izeneko elkarrizketa eta partaidetza gunea jarri zen abian.
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GGKEek gune horretan parte hartzen dute. Elkarrizketa, trukea, gogoeta eta gardentasuna sustatzeko
gunea da. AFAren eta GGKEen berezko topagune horren osagarri, bada gogoetarako beste bat (bertan,
Vitoria-Gasteizko Udalak, Euskal Funtsak eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak parte
hartzen dute) eta eztabaida eta gogoeta lantzeko beste bat (azken horretan, GGKEek ere parte hartzen
dute). Aurreikusi da parte hartzeko gune/prozesu horrek etorkizunean jarraitzea.

10.4.5.4 JARDUKETA: LANKIDETZA VITORIA-GASTEIZKO
ERAKUNDEEKIN. ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA.

UDALAREKIN

ETA

ALH-KO

TOKI-

Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. AFAren eta ALHko beste erakunde batzuen
arteko lankidetza aurreko ataletan esandako topaguneetan gauzatzen da (Eskutik Mundura eta
Eskualdetik Mundura, Arabako Aliantza 2030 Garapen Jasangarrirako).

10.4.6 LERRO ESTRATEGIKOA: POLITIKAK ETA PROGRAMAK EBALUATZEKO PROZESUAK
SUSTATZEA.
10.4.6.1 JARDUKETA: ELKARTASUN- ETA LANKIDETZA-PROGRAMAK ETA POLITIKAK EBALUATZEKO
TRESNAK ABIAN JARTZEA.
Egoera: Burutzen.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. 2016an, genero-ikuspegiaren txertaketari
buruzko ebaluazioa egin zen GGKEek AFAren deialdietan aurkezten dituzten proiektuetan. 2019.
urtean Lanbrean Amazonas basoberritzeko proiektua ebaluatu da, segimendu- eta ebaluazio-bidaia
baten bidez; eta aurreikusi da bigarren bidaia bat egitean 2019an zuzeneko beste finantzazio-proiektu
batera. 2019an Eskutik Mundura prozesua ere ebaluatuko da.

10.5. HELBURUA KULTURARTEKOTASUNA:
10.5. helburu honek bat egiten du 2030 Agendaren Garapen Jasangarriaren helburu hauekin:
1. 4. helburua «Hezkuntza inklusiboa, ekitatiboa eta kalitatezkoa bermatzea, eta ikasteko aukerak sustatzea, guztientzat
eta adin guztietan», eta dagokion 2030 Euskadiko Agendako 23. helmuga.
2. 10. helburua «Herrialde bakoitzaren barneko eta herrialdeen arteko desberdintasunak murriztea», eta dagokion 2030
Euskadiko Agendako 60. helmuga.
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3. 16. helburua: «Garapen jasangarrirako gizarte baketsu eta inklusiboak sustatzea, guztiek justizia eskura izatea
bermatzea, eta erakunde efikaz, arduratsu eta inklusiboak sortzea maila guztietan» eta dagozkion 2030 Euskadiko
Agendako 87. eta 90. helmugak.

10.5.1 LERRO ESTRATEGIKOA: KULTURA ETA JATORRI DESBERDINEKO PERTSONEN ARTEKO
TOPAGUNEAK SUSTATZEA.
10.5.1.1 JARDUKETA: GOGOETARAKO ETA ELKARRIZKETARAKO
IMMIGRANTEEN ALDEKO ETA HIRUGARREN SEKTOREKO ELKARTEEKIN.

ESPAZIOAK

AKTIBATZEA

Egoera: Gauzatzen
Deskribapena: 2017ko ekainean, AFAk Kulturartekotasunaren Foru Kontseilua deitu zuen
immigrazioaren eta kulturartekotasunaren arloan lan egiten duten lurraldeko elkarte eta erakundeen
kezkez jakiteko xedez. Bilera horretan, Kontseiluaren eginkizunei eta erabilgarritasunari buruzko
gogoeta egin zen. AFAren iritziz, Kontseilua beste era batean proposatu eta berriro definitu behar da,
eta hori egingo du 2019an, ALHko immigrazioari buruzko diagnostiko baten lanketari loturik.
Diagnostikoa 2019an egingo da eta kulturartekotasunari buruzko planaren ataria izango da.

10.5.2 LERRO ESTRATEGIKOA: XENOFOBIAREN AURKAKO
BIZIKIDETZAREN ALDEKO SENTSIBILIZAZIOA SUSTATZEA.

ETA

KULTURARTEKO

10.5.2.1 JARDUKETA: ARRAZA-AURREIRITZIEN ETA -ESTEREOTIPOEN AURKAKO SENTSIBILIZAZIOESTRATEGIA SUSTATZEA. ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA.
Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. AFA 2016ko maiatzean Euskadiko
Zurrumurruen Aurkako Sarean sartu zen. Handik aurrera, zurrumurruen aurkako estrategia hasi zuen
Araban, CEAR-Araba antolakundearen eskutik. Estrategia hau 2016. eta 2017. urteetan garatu da eta
2018an jarraitu du. Estrategia hau udalerri hauetan garatu da: Laudio, Amurrio, Artziniega, ArraiaMaeztu, Santikurutze Kanpezu, Agurain, Zalduondo, Asparrena, Alegria-Dulantzi, Bastida eta Oion.
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10.5.3 LERRO ESTRATEGIKOA:

PARTE-HARTZE AKTIBOA ERAKUNDEARTEKO FOROETAN.

10.5.3.1 JARDUKETA: FORU-PARTAIDETZA BERRESKURATZEA
KOORDINAZIO-EGITURETAN. ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA.

ETA

HOBETZEA

TRUKE-

ETA

Egoera: Amaituta.
Deskribapena: segidako traktua duen jarduketa bat da. AFAk Euskadiko zurrumurruen aurkako sarean
parte hartzen du, beste erakunde eta gizarte-erakunde batzuekin batera. Eusko Jaurlaritza buru duen
Immigrazio foroan ere parte hartzen du eta, era berean, Eusko Jaurlaritza buru duen erakundeen
arteko koordinazio- eta gizarte-mahaian parte hartzen du, iheslarien krisiari erantzuteko xedez.
Iragaten ari diren migratzaileen fenomenoari erantzuteko batzordean ere parte hartzen du, bien burua
Eusko Jaurlaritza da.
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