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1.  SARRERA 

Garapen Jasangarrirako Helburuak, GJH 
izenarekin ere ezagutzen direnak, 
ekintzarako dei unibertsala dira, 
pobreziari amaiera emateko, planeta 
babesteko eta mundu osoko pertsonen 
bizitza eta etorkizuna hobetzeko.  

2015ean, NBEren Batzar Orokorrak 
Garapen Iraunkorrerako 2030 Agenda 
onartu zuen. 

Plan hori bi urte baino gehiagotan egin 
zen kontsulta publikoetan, gizarte 
zibilarekiko elkarreraginean eta 
herrialdeen arteko negoziazioetan. 17 
Garapen Jasangarrirako Helburu 
jasotzen ditu eta 15 urteko epean 
betetzeko konpromisoa hartzen du. 

Agendak 17 helburu horiek planteatzen 
ditu, 169 xede integratuak eta 
zatiezinekin, ekonomiaren, gizartearen 
eta ingurumenaren esparruetan. 

EUDELek, Euskadiko Udalen Elkarteak, 
EAEko udalei laguntzeko lehenengo 
metodologia (gida) prestatu du 2022an, 
udal-aurrekontuak garapen jasangarri-
rako helburuekin bat egiten hasteko. 

Legazpiko Udalak garapen 
iraunkorrarekin eta, bereziki, 2030 
Agenda betetzearekin duen 
konpromisoaren esparruan, udal-
aurrekontua garapen iraunkorreko 
helburuekin lerrokatu da.  

Aurrekontua erabilera anitzeko tresna 
erabilgarria da, politika publikoak 
GJHekin bateratzeko eta artikulatzeko. 
Politikak planifikatzeko eta ezartzeko 
lan-tresna nagusia da. 

Horrek bat egiten du ekonomia-, gizarte 
eta ingurumen-jasangarritasunarekin.  

Beraz, beharrezkoa da dimentsio 
anitzeko eta zeharkako ikuspegia izatea, 
eta diru-sarreren eta gastuen 
zenbakizko kontzeptu hutsettik harago 
joatea. 
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2.  METODOLOGIA 

Metodologia GJHen lurreratzetik eta 
haien helburuetatik abiatzen da, euskal 
udalerrien errealitatera. Lurreratze hori 
—eskuarki “lokalizazioa” deitzen zaio— 
NBEk planteatzen duen estrategia 
unibertsalari tokiko ikuspegia emateko 
egiten da. Horretarako, GJH bakoitzean 
kontuan hartu beharreko helburu-
multzo bat aukeratu da, eta arreta 
udalen helmenekoak diren eta euskal 
udalerrien errealitatean zuzenean aplika 
daitezkeen helburuetatik soilik jarri da. 

Nabarmentzekoa da lerrokatze-ariketa 
gastu-politika eta -programetan 
oinarrituta egin dela, eta aurrekontuan 
jasotako jarduera bakoitzarekin 
zuzeneko lotura duten GJHak 
identifikatu direla. Lerrokatzea GJH 
nagusi batetik abiatzen da, eta horrek 
zuzenean lagundu diezaioke 
aurrekontuan jasotako ekintzari. Hala 
ere, bigarren mailako GJH batzuek ere 
ekarpena egiten diote jarduerari. 

Horretarako, aurrekontua osatzen 
duten gastu politika guztiak hartu dira 
kontuan. 

Ikuspegirako, azterketa funtzionala 
kontuan hartu da, aurrekontuaren 
irizpide kualitatiboak sartu behar 
direlako. 

Azkenik, txosten honetan emaitzak 
aurkezteko, GJHak hiru dimentsiotan 
bilduko dira: soziala, ekonomikoa eta 
ingurumenekoa. 

Garapen iraunkorreko eredu batek 
premiaz heldu behar dio trantsizio sozial 
eta ekologikoari, desberdintasunei 
amaiera eman, gizarteratzea sustatu eta 
gure planetaren mugak bere eginez. 
Beraz, ekonomia inklusibo eta 
jasangarrietan inbertitzeak oparotasun 
partekaturako aukera handiak eman 
ditzake. 

Garapen iraunkorraren euskarri izan 
diren oinarriei esker, GJHak hiru 
dimentsiotan (soziala, ekonomikoa eta 
ingurumenekoa) multzokatu daitezke, 
aurrekontua 2030eko Agendaren 
helburuekin lerrokatzeko balantze 
orokorraren irakurketa didaktikoagoa 
eskaintzeko. 

Neurri horiek GJH guztiak hartzen 
dituzte, 16 (Bakea, Justizia eta Erakunde 
sendoak) eta 17 (Helburuak lortzeko 
aliantzak) izan ezik. Horiek zeharkako 
izaera dute, politika publikoak 
integratzeko eta koordinatzeko bidea 
ematen baitute. 
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ALDERDI SOZIALA 

COVID-19k are gehiago indartu du herritarren osasuna, ongizatea, hezkuntza eta 
gizarte-eskubideak babesteko konpromisoa, eta arreta berezia jarri die kolektibo 
ahulenei. 

Agenda 2030eko GJHen lehen talde honetan sei helburu hauek daude: 

 1. GJH, Pobrezia   desagerraraztea 
 2. GJH, Goserik ez 
 3. GJH, Osasuna eta ongizatea. 
 4. GJH, Kalitatezko hezkuntza. 
 5. GJD, Genero-berdintasuna. 
 10. GJH, Desberdintasunak murriztea. 
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ALDERDI EKONOMIKOA 

Alderdi hori hazkunde ekonomikotzat hartuta, baina betiere gizarte-, ingurumen- eta 
erakunde-zutabeak txertatzeko ikuspegitik. Dimentsio hori errenta handitzetik haratago 
doa, baliabide naturalak errespetatzeari eta etorkizunean pentsatuz gizarte-ongizatea 
hobetzeari ere protagonismoa emanez, eta bi GJH identifikatu dira: 

 
 8.GJH, Lan duina eta hazkunde ekonomikoa 
 9. GJH, Industria, berrikuntza eta azpiegitura. 
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INGURUMEN-ALDERDIA 

Klima-aldaketaren aurkako borroka, ingurumenaren babesa eta ekoizpen- eta 
kontsumo-eredu iraunkorragorako trantsizioa dira alderdi horren funtsezko 
elementuak, eta zazpi GJH identifikatu dira: 

 6. GJH, Ur garbia eta saneamendua 
 7. GJH, Energia irisgarria eta ez kutsagarria 
 11. GJH, Hiri eta komunitate jasangarriak 
 12. GJH, Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak 
 13. GJH, Klimaren aldeko ekintza 
 14. GJH, Itsaspeko bizitza. 
 15. GJH, Lehorreko ekosistemetako bizitza 
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3.  LERROKADURA OROKORRA 

Hurrengo taulan ikus daiteke nola banatzen den GJHn onetsitako aurrekontua gastu-politika bakoitzean: 

 

Gastu-
politika 

Izena 

G
JH

1 

G
JH

2 

G
JH

3 

G
JH

4 

G
JH

5 

G
JH

6 

G
JH

7 

G
JH

8 

G
JH

9 

G
JH

10
 

G
JH

11
 

G
JH

12
 

G
JH

13
 

G
JH

14
 

G
JH

15
 

G
JH

6 

G
JH

17
 GJHri 

egotzi 
gabea 

Aurrekontua, 
guztira, gastu 

politikaren arabera 
(eurotan) 

13 
Herritarren 

segurtasuna eta 
mugikortasuna 

                              661.939 

    

661.9390,00 €  

15 
Etxebizitza eta 

hirigintza 

                    1.073.535 

              

1.073.535,00 € 

16 Gizarte 
ongizatea 

            217.000 

      629.966 

701.000 

           

1.547.966,00 € 

17 Ingurumena 

                        90.319 

  277.775 

      

368.0940,00 € 

23 

Gizarte 
zerbitzuak eta 

gizarte 
sustapena 

2.272.498 

      10.000  

                          

2.282.4980,00 € 
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Gastu-
politika Izena 

G
JH

1 

G
JH
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G
JH
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G
JH
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G
JH
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G
JH
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G
JH

7 

G
JH
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G
JH

9 

G
JH

10
 

G
JH

11
 

G
JH

12
 

G
JH

13
 

G
JH

14
 

G
JH

15
 

G
JH

6 

G
JH

17
 GJHri 

egotzi 
gabea 

Aurrekontua, 
guztira, gastu 

politikaren arabera 
(eurotan) 

24 

Enpleguaren 
sustapena 

             50.000 

                    

50.000,00 € 

32 Hezkuntza 

      852.386 

                            

852.386,00 € 

33 Kultura 

      1.040.754 

                            
1.040.754,00 € 

34 Kirola 

    1.196.055 

                              

1.096.055,00 € 

41 
Nekazaritza, 

abeltzaintza eta 
arrantza 

  207.784 

                                

207.784,00 € 

43 

Merkataritza, 
turismoa eta 

ETEak 

              96.396 

                    

96.396,00 € 

44 

Garraio 
publikoa 

                    156.930 

              

156.930,00 € 
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Gastu-
politika Izena 

G
JH

1 

G
JH

2 

G
JH

3 

G
JH

4 

G
JH

5 

G
JH

6 

G
JH

7 

G
JH

8 

G
JH

9 

G
JH

10
 

G
JH

11
 

G
JH

12
 

G
JH

13
 

G
JH

14
 

G
JH

15
 

G
JH

6 

G
JH

17
 GJHri 

egotzi 
gabea 

Aurrekontua, 
guztira, gastu 

politikaren arabera 
(eurotan) 

91 Gobernu-
organoak 

                              448.554 

    

 
448.554,00 €  

 

92 
Izaera 

orokorreko 
zerbitzuak 

                              946.669 

    

946.669,00 €  

93 
Finantza- eta 

zerga-
administrazioa 

                  467.638 

122.501 

              
590.139,00 €  

94 

Transferentziak 
beste 

administrazio 
publiko 

batzuetara 

        85.000 

                      223.614 

  

308.614,00 €  

1 Zor publikoa 

                                108.043 

  

 
108.043,00 € 

Aurrekontua, guztira, GJH-ko 
(eurotan) 

2.272.498,00 € 

207.784,00 € 

1.196.055,00 € 

1.893.140,00 € 

95.000,00 € 

0,00 € 

217.000,00 € 

146.396,00 € 

0,00 € 

467.638,00 € 

1.982.932,00 € 

701.000,00 € 

90.319,00 € 

0,00 € 

277.775,00 € 

2.057.153,00 € 

331.657,00 € 

0,00 € 

11.936.347 
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Gainera, hurrengo grafikoan, aurrekontu horiek GJH bakoitzari ematen dioten garrantzia 
ikus daiteke. 

 

Aurreko grafikoan ikus daitekeenez, honako hauek nabarmentzen dira: 

 1. GJH, Pobrezia desagerraraztea, hemen Gizarte-Zerbitzuen programa sartzen da, 
zeina aurrekontu-eragin handieneko programa baita, 2023ko aurrekontu osoaren 
% 19,1arekin. 

 16. GJH, Bakea, justizia eta instituzio sendoak, non Udalaren gastu-programak 
sartzen diren, erakunde gisa.  

 4. GJH, Kalitatezko hezkuntza, non Kultura, Hezkuntza, Euskara, Euskaltegia eta 
Jaietako programak sartzen diren, 

 11. GJH, Hiri eta komunitate jasangarriak, non lurraldearekin lotuta dauden 
programak sartzen diren: Hirigintza, Bide Publikoak, Kale Garbiketa, Lorezaintza, 
Kale-Argiteria, Ondarearen Kudeaketa, Junetorri eta Hilerria,  

 3. GJH, Osasuna eta ongizatea, non Kiroletako programa sartzen den. 

Bestalde, aurrekontu-izendapenik gabeko hiru GJH daude: 

 6. GJH, Ur garbia eta saneamendua, Gipuzkoako Urak kontsortzioaren bidez 
kudeatzen da eta, beraz, ez du aurrekontuko diru-izendapenik, 

 9. GJH,  Industria, berrikuntza eta azpiegitura, SPRILUR sozietate publikoak eta 
UGGASA garapen ekonomikorako eskualdeko agentziak kudeatzen dituzte. 

 14. GJH, Itsaspeko bizitza, itsasoa eta itsas baliabideak kontserbatzera 
bideratutako jarduerekin lotuta dago, eta horregatik ez du aurrekonturik. 
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Azkenik, eta txosten honetan aurretik aipatutako dimentsioak kontuan hartuta, 
ondorengo grafikoak aurrekontu hauetan dimentsio desberdinek duten lehentasuna 
islatzen du. 

 

 

 

Horrela, honako hau ikus daiteke: 

 Gizarte-dimentsioa % 51ekoa dela  
 Ingurumen-dimentsioa % 27koa 
 Ekonomia-dimentsioa % 4koa 
 Politika publikoak integratzea eta koordinatzea % 20koa 

Gizarte-dimentsioa da garrantzi handiena duena, eta horrek argi eta garbi adierazten du 
udal-politiken gizarte-orientazioa. 

 

  

%51

%27

%4

%20

2023ko aurrekontua
Gizarte dimentsioa

Ingurumen dimentsióa

Ekonomia dimentsioa

Politika publikoak 
integratzea eta 
koordinatzea
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4. ALDERDI SOZIALA 

Herritarren osasuna, ongizatea, hezkuntza eta gizarte-eskubideak babesteko hartu dugun 
konpromisoaren esparruan, 1, 2., 3., 4., 5. eta 10. GJHetarako aurrekontuaren 
banakapena ikus daiteke jarraian. 

 

Hauek dira gizarte-dimentsioari laguntzen dioten udal-zerbitzuak: 

 1. GJH, Pobrezia desagerraraztea, % 37ko garrantziarekin dimentsio sozialean. GJH 
honetan, Gizarte-Zerbitzuen programari dagokion gastu-partida jasotzen da. 

 4. GJH, Kalitatezko hezkuntza, % 31ko garrantziarekin gizarte-dimentsioan. GJH 
honetan, Hezkuntza, Euskara, Euskaltegia, Gazteria, Kultura eta Jaietako 
programei dagozkien gastu-partidak jasotzen dira. 

 3. GJH, Osasuna eta ongizatea, % 20ko garrantziarekinu dimentsio sozialean. GJH 
honetan, Kirolen programari dagokion gastu-partida jasotzen da. 

 10. GJH, Desberdintasunak murriztea, % 8ko garrantziarekin du dimentsio 
sozialean. GJH honetan, Ekonomia eta Zerga Politikako programari dagokion 
gastu-partida jasotzen da. 

 2. GJH, Goserik ez, % 3ko garrantziarekin dimentsio sozialean. Programa honetan, 
Landa-Garapeneko programari dagokion gastu-partida jasotzen da. 

 5. GJH, Genero berdintasuna, % 2ko garrantziarekin dimentsio sozialean. GJH 
honetan, Legazpik eskualdeko Berdintasun-arloari egindako ekarpenari dagokion 
gastu-partida jasotzen da. 

 

  

%37

%3%20

%31

%2
%8

2023ko aurrekontua

GJH 1 Pobrezia desagerarraraztea

GJH 2 Gozerik ez

GJH 3 Ongizatea eta osasuna

GJH 4 Kalitatezko hezkuntza

GJH 5 Genero berdintasuna

GJH 10 Desberdintasunak 
murriztea
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5.  ALDERDI EKONOMIKOA 

Udalerriaren hazkunde ekonomikoarekin dugun konpromisoaren esparruan, betiere 
ikuspegi jasangarri batetik, jarraian 8. eta 9. GJHetarako aurrekontuaren banakapena ikus 
daiteke. 

 

Hauek dira dimentsio-ekonomikoari laguntzen dioten udal-zerbitzuak: 

 8. GJH, Lan duina eta hazkunde ekonomikoa, % 100eko garrantziarekin dimentsio 
ekonomikoan. GJH honetan Enplegu, Merkataritza eta Turismo programei 
dagozkien gastu-partidak jasotzen dira.  

 9. GJH, Industria, berrikuntza eta azpiegitura,  %0ko garrantziarekin dimentsio 
ekonomikoan. GJH honetan, honako hauekin zerikusia duten jarduerak jasotzen 
dira: industria-azpiegiturak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta iraunkorra 
sustatzea eta berrikuntza sustatzea. SPRILUR sozietate publikoak eta UGGASA 
eskualdeko garapen ekonomikorako Agentziak garatzen dituzte jarduera horiek. 

 

 

  

2023ko aurrekontua

GJH 8 Lan duina eta hazkunde 
ekonomikoa

GJH 9 Industria, berrikuntza eta 
azpiegitura
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6.  INGURUMEN-ALDERDIA 

Klima-aldaketaren aurka borrokatzzeko eta ingurumena babesteko hartu dugun 
konpromisoaren esparruan, jarraian 6., 7., 11., 12., 13., 14. eta 15. GJHetarako 
aurrekontuaren banakapena ikus daiteke. 

 

Ingurumen-dimentsioari leguntzen dioten udal-zerbitzuak honako hauek dira: 

 11. GJH, Hiri eta komunitate jasangarriak, %61eko garrantzia du ingurumen-
dimentsioan. GJH honetan, Hirigintza, Bide Publikoak, Kale-Garbiketa, Junetorri, 
Ondarearen Kudeaketa eta Hilerria programei dagozkien gastu-partidak jasotzen 
dira, 

 12. GJH, Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak, %21eko garrantzia du ingurumen-
dimentsioan. GJH honetan, Hondakinak Kudeatzeko programari dagokion gastu-
partida jasotzen da, 

 15. GJH, Lehorreko ekosistemetako bizitza, %8ko garrantzia du ingurumen-
dimentsioan. GJH honetan, Udal-Parkeak eta Lorategiak Mantentzeko programari 
dagokion gastu-partida jaso da, 

 7. GJH, Energia irisgarria eta ez kutsagarria, %7ko garrantzia du ingurumen-
dimentsioan. GJH honetan, Argiteria Publikoaren programari dagokion gastu-
partida jasotzen da, 

 13. GJH, Klimaren aldeko ekintza, %3ko garrantzia du ingurume-dimentsioan. GJH 
honetan, Ingurumen programari dagokion gastu-partida jaso da, 

 Ez da dirurik jartzen 6. GJHerako, Ur garbia eta saneamendua, Gipuzkoako Urak 
kontsortzioak kudeatzen duelako eta 14. GJHerako, Itsaspeko bizitza.  

%7

%61

%21

%3 %8

2023ko aurrekontua

GJH 6 Ur garbia eta 
saneamendua

GJH 7 Energia irisgarria 
eta ez kutsagarria

GJH 11 Hiri eta 
komunitate jasangarriak

GJH 12 Ekoizpen eta 
kontsumo arduratsuak

GJH 13 Klimaren aldeko 
ekintza

GJH 14 Itsaspeko bizitza

ODS 15 Lehorreko 
ekosistematako bizitza
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7. UDAL POLITIKAK INTEGRATZEA ETA 
KOORDINATZEA 

16. GJH , Bakea, Justizia eta instituzio sendoak, eta 17. GJH, Helburuak lortzeko aliantzak, 
helburuek zeharkako izaera dute, udal-politikak integratzeko eta koordinatzeko euskarria 
ematen baitute. 

Jarraian, 16. Eta 17. GJHetarako aurrekontuaren bankapena ikus daiteke: 

 

Udal-politikak integratzen eta koordinatzen laguntzen duten udal-zerbitzuak honako 
hauek dira: 

 16. GJH, Bakea, justizia eta instituzio sendoak, % 86ko garrantzia du udal-politiken 
integrazioan eta koordinazioan. GJH honetan: Segurtasun eta Ordena Publikoko 
programei, Gobernu-Organoei, Administrazioa Orokorrari, Herritarren Arreta 
Zerbitzuari eta Ezustekoei dagozkien gastu-partidak jasotzen dira, 

 17. GJH, Helburuak lortzeko aliantzak, udal-politiken integrazioan eta 
korodinazioan % 14ko garrantziarekin. GJH honetan, Urola Garaia 
Mankomunitateari, Goimeni, eta Zubillagako hiltegiari egindako transferentziei 
dagozkien gastu-partidak jasotze dira. 

 

 

  

%86

%14

2023ko aurrekontua

GJH 16 Bakea, Justizia eta 
Instituzio Sendoak

GJH 17 Helburuak lortzeko 
aliantzak
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8. ONDORIO NAGUSIAK 

2020an pandemiak hankaz gora jarri zituen gure bizitzak, eta, oraindik ere, ez dugu bizi 
garen ziurgabetasun-egoeratik ateratzea lortzen. 

Lehenik eta behin, pandemia iritsi zen, eta, ondoren, Ukrainako gerra etorri da. gerra 
horrek mundo mailako inflazioari eragin dio, energiaren kostuak izugarri igoz eta 
munduko ekonomia, oro har, eta familia-ekonomia, bereziki, ahulduz. 

Garai zailak bizitzen ari gara, beraz. Hala ere, pandemia bat kudeatu behar izateak eman 
digun esperientziak etorkizunari ilusioz begiratzeko aukera ematen digu eta jakin 
badakigu etorkizuneko erronkei aurre egiteko gaitasuna dugula. 

Hori dela eta, 2023rako egin dugun aurrekontuan: 

1. udal-politikak pertsonei zuzenduta daude, (aurrekontuaren % 51 gizarte-
dimentsioan  ardazten dela erakusten duen bezala), 

2. Ez dugu gure kaleak eta eraikinak hobetu behar ditugula ahaztu, (ingurumen-
dimentsioaren % 11ak  Hiri eta komunitate jasangarrien 11. GJHan ardazten dela 
erakusten duen bezala), 

3. eta Udala erakunde sendoa izan dadin lan egiten dugu, 16. GJHkak (Bakea, justizia 
eta instituzio sendoak) erakusten duen bezala. 

 

 


