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AMEZKETAKO UDALERRIA
Amezketa Gipuzkoako hego-ekialdean kokatutako udalerri bat da, Aralar inguruan
kokatua, Txindoki mendiaren magalean, Tolosaldeko eskualdearen hegoaldean. Tolosatik
12 km-ra eta Donostiatik 36ra dago, eta herri mugakideak Alegia eta Orendain dira
iparraldean, Bedaia ekialdean eta Abaltzisketa mendebaldean.
Herriaren hegoaldean, Aralarreko mendilerroa kokatzen da eta natura parkera sartzeko
Larraitz da puntu nagusietakoa da. Udalerria, Enirio-Aralarko Mankomunitatean
barruan dago sartuta XV. mendetik.
Herriak 20,58 km2-ko azalera du, eta hainbat
auzotan banaturik dago:
o Ugarte (herri sarreran kokatuta)
o San Bartolome edo erdigunea (Plazaren inguru
guztia)
o Ergoiena auzoa (elizaren inguruko zonaldea)
o San Martin (Amezketatik 2 km-ra kokatuta
dagoen eremua)
Amezketak 945 biztanle ditu (Eustat, 2021), eta
azken hamarkadetan biztanleak galdu arren,
ugalkortasun tasa oso altua izan ohi du
Tolosaldeako landa-eremuko balioetan kokatuz
2008 urterarte. Geroztik ugalkortasuna apalagoa
izateko joera gailendu da Amezketan, landaeremuetako errealitatetik aldenduz.
Azken 30 urteetan gazteen bolumenaren jaitsiera
fenomeno oso nabarmena izan da, eta azken
hamarkadan ere, hauen proportzioa gutxitze
joeran
mantendu
da.
Gauzak
horrela,
azpimarratzekoa da Amezketako 15-29 urtekoen
urritasuna,
baita
beste
landa-eremuekin
alderatuta ere. Mapan ikusi daitekeen bezala,
biztanleriaren gehiengoa herri nukleoan bizi da, zehazki, %57a, nahiz eta landa-eremu
barreiatuan biztanleak ere mantentzen diren %43 (2017ko datuak).
Arlo-ekonomikoari dagokionez, Amezketako biztanleko BPGa 67.654 €/biztanlekoa da
(2019) Gipuzkoako bataz-bestekoa baina nabarmen altuagoa (37.188 €/bizt., 2019), eta
18 urtetik gorakoen errenta pertsonalaren bataz-bestekoa 20.754 €koa da. BEG-aren
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jarduera ekonomiko nagusia industria eta energia sektoreari dagokio, % 61,2 hain
zuzen, zerbitzu sektoreak %14,1 duelarik, %2 eraikuntzak, eta azkenik, lehen-sektoreak
%1,5.
Aralargo Parke Naturalaren sarreran kokatuta, Amezketa mendizale eta natur zale ugari
jasotzen ditu urtean zehar, eta beraz, eguneko turismoak presentzia garrantzitsua du
herrian. Honez gain, ondare historiko zein natural zabala du: Arritzagako glaziarra eta
indusketa arkeologikoak, Zazpiturriko ondare naturala eta eskalada gunea etab.
1,6%
16%

Nekazaritza,
abeltzaintza eta
arrantza
Industria eta energia

3%

Eraikuntza
Zerbitzuak
79,4%
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AMEZKETA 2030 AGENDAREN AURREAN
Amezketako Tokiko 2030 Agendaren osatzeko, sorkuntza kolektiboan oinarritutako prozesu
baten bidez bideratu da, hausnarketa partekaturako eta Planaren diseinu parte-hartzailerako
espazioak erraztean oinarrituta. Honela, udal teknikari eta ordezkariek Planaren pauso guztietan
parte-hartzea ziurtatu da, hurrengo urteetan udal-ekintza planifikatzeko erreferentziatzat har
dezaketen plana modu partekatuan eraikiz.
Honez gain, planaren osaerak hainbat gako ditu:
o

Metodologia: Udalsarea 2030-ek argitaratutako Euskadiko udalerrietarako garatutako
metodologian oinarritu da plana, zeina Tokiko 2030 Agenda. Nola heldu Garapen
Jasangarriaren Helburuei tokiko eremutik. (Ihobe, 2019).

o

Landa inguruneko testuingurua: Aipatutako metodologia Amezketako testuingurura
egokitu da, udalerriko landa-izaera bereziki kontuan hartuta. Gaur egun ez da ezagutzen
metodologia hau EAEko landa-ingurunean aplikatu den esperientziarik, beraz,
Amezketako Plana izaera bereko eta antzeko premiak dituzten beste udalerri batzuentzat
eredu eta erreferente izango da.

o

Udalaz gaindiko politikak: Plana Euskadiko politika- eta arau-esparruarekin bat dator,
eta, horrela, legezko eskakizunak eta erreferentziazko helburuak betetzen direla zaindu da.

o

Urteko kudeaketa eta kontuak ematea: Plana Udalsarea 2030en ebaluazio- eta
jarraipen-ereduari atxiki ahal izateko moduan artikulatu da eta horrek plana aktiboki
kudeatzea ahalbidetuko du, ekintzara eta kontuak ematera bideratuta, bai eta
komunikazioa eta herritarrengana hurbiltzera ere.

o

Tokiko datuen alderaketa EAEko eta Gipuzkoako datuekin: Amezketako tokiko
adierazleak kalkulatu eta aurkezterako orduan, testuinguruko datua ere ematen da
txostenean, emaitzak interpretatzen eta ulertzen laguntzeko asmoz. EAE mailako datua
Udalsarea 2030-ek argitaratutako “Euskal Udalerrien ekarpena Garapen Jasangarriaren
Helburuei” II. txostenetik (2021) atera da, eta Gipuzkoa mailako datua “Gipuzkoan
ingurumen helburu eta -helmugen Arloan egin den aurrerabidea” III. Txostenetik (2021).

Hau dena kontutan edukiz, Amezketako Udalak Agenda 2030arekin eta Nazio Batuen Garapen
Jasangarriko Helburuekin bat egiteko konpromisoa hartzen du.
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ZEIN GJH-TAN ARI DA LANEAN AMEZKETA?
Gako hauek kontutan hartuta, Tokiko 2030 Agenda osatzeko prozesuaren lehenengo pausoa,
herriaren argazki partekatua edo diagnostikoa burutzea izan da.
Bertan, lehenik eta behin Garapen Jasangarriko Helburuak (GJH) lau gai edo bloke tematikoetan
sailkatu dira lan-taldearekin batera: ingurumen-arlokoak, arlo-soziala, arlo-ekonomikoa eta
gobernantza-arloari dagozkionak.
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Pobreziari amaiera eman nahi zaio, bere
forma guztietan eta mundu osoan.

HELBURU HONEK GAI HAUEK JASOTZEN DITU
Helburu honek lantzen dituen alderdietako batzuk honako hauekin lotuta
daude: muturreko pobrezia, pobrezia orokorra eta zaurgarritasuna, gizartebabesa, baliabide ekonomikoak izateko eta oinarrizko zerbitzuak eskuratzeko
eskubidea, eta klimarekin eta ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-arloko beste
hondamendi batzuekin lotutako muturreko fenomenoen aurrean pobreek eta
zaurgarriek duten erresilientzia.
ERREFERENTZIAZKO HELMUGAK
1.1. Pertsona ororentzat eta mundu osoan muturreko pobreziarekin
amaitzea.

1.3. Nazio mailan guztiontzako babes sozialeko sistema eta neurri
egokiak ezartzea, gutxieneko mailak barne, eta, hemendik 2030era,
pertsona pobre eta ahulen babes zabala lortzea.

1.4. Gizon eta emakume guztiek, baliabide ekonomikoak eta
oinarrizko zerbitzuak, lurra eta beste ondasunen jabetza eta
kontrola izateko, herentziarako, natura-baliabideetarako, teknologia
berrietarako eta finantza-zerbitzuetarako, eskubidea dutela
bermatzea.

1.5. Pobreen eta ahultasun-egoeretan dauden pertsonen
erresilientzia sustatu eta klima eta beste hondamen ekonomiko,
sozial eta ingurumenekoen ondoriozko ahultasuna murriztea.

AMEZKETAKO EGUNGO EKARPENA
• Udalak herriko familientzat Elikagaien Bankutik hileroko zerbitzua
ematen du.
• Beharra duten familientzat udaleko diru-laguntzak kudeatzen ditu.
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EGUNGO EGOERA NEURTZEKO ADIERAZLEAK

2015
11_04 - Diru-sarrerak Bermatzeko
Errentaren (DBE) onuradunak, mila
biztanleko, udalerriko biztanleria
osoa kontuan hartuta
11_05 - Gizarte Larrialdietarako
Laguntzak jasotzen dituzten
bizikidetza-unitateak ehun
biztanleko

2016

2017

2018

2019

EAE-ko datua

4,1 [2017-2020]
Herriko DBEren onuradunak guztira 38 pertsona dira, eta azken
urteetan mantendu egin da

8,4 (2018)
-

-

%2,8

%4,1

%3,6

6,0
<1.000 biztanleko
udalerrientzat

HAUSNARKETA PARTEKATUA

Orokorrean, udaleko diru-laguntzen jasotzaileak profil antzekoa duten pertsonak izaten dira,
beraz, kolektibo espezifiko horri zuzendutako ekintzen beharra ikusten da.
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Gosea amaitzea, elikagai segurtasuna eta
elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza
jasangarria bultzatzea
HELBURU HONEK GAI HAUEK JASOTZEN DITU
Gosearen eta malnutrizioaren amaiera, elikadura osasuntsu eta nutritiboa,
nekazaritzako produktibitatea, eskala txikiko elikagaien ekoizpena, ekosistemak
mantentzen dituzten eta klima-aldaketara egokitzeko gaitasuna indartzen duten
nekazaritza-praktika
erresilienteak,
elikagaiak
ekoizteko
sistemen
iraunkortasuna, hazi-bankuak eta hazien dibertsitate genetikoa…
ERREFERENTZIAZKO HELMUGAK
2.3 Nekazaritza-ustiapena eta eskala txikian elikagaien ekoizle direnen
diru-sarrerak igotzea.

2.4 Elikagaien ekoizpen-sistemen jasangarritasuna ziurtatzea.

AMEZKETAKO EGUNGO EKARPENA
JAN TOLOSALDEA Tolomendik bultzatutako ekimenak, bertako
produktuen kontsumoan oinarritutako elikadura sistema sustatzea zuen
helburu. Tolosaldean nekazal kultura eta langintza indartzeko eta
biziberritzeko sortua; herritarren elikadura, osasuna, tokiko ekonomia eta
ingurugiroa zaintzeko.
Gaur egun ekimenak ez du aurrera jarraitu, baina bertatik ateratako
ikasketari eustea eta markatutako bidea jarraitzea du helburu udalak.
COVID-19aren pandemiako itxialdian zehar, bertako produktu eta
ekoizleen zerrenda osatu zen, herrikoek bertatik bertara erosi ahal izateko.

Herriko Eskolako Jangelan bertako produktuak erabiltzeko lanketa abian
jarri dute, pixkanaka, otorduetan Amezketan bertan sortutako elikagaiak
erabiltzeko asmoz.
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EGUNGO EGOERA NEURTZEKO ADIERAZLEAK

02_03 - Nekazaritzako ustiategi
ekologikoen kopurua

2015

2016

2017

2018

2019

EAE-ko datua

0

0

0

0

1

386 (2019)
17,49 ha (2019)

02_04 - Labore ekologikoetarako
nekazaritza-azalera

0 ha

0 ha

0 ha

0 ha

3,3 ha

02_05 - Abeltzaintza
ekologikoko ustiategien kopurua

0

1

1

1

1

02_06 - Abeltzaintza
ekologikorako azalera
17_06 - Nekazaritza, abeltzaintza
eta arrantza Balio Erantsi
Gordina (BEG), sektore guztien
BEGd-arekiko

16,91 ha
<1.000 biztanleko
udalerrientzat

103 (2019)
10,35 ha (2019)

0 ha

0 ha

0 ha

0 ha

3,3 ha

10,81 ha
<1.000 biztanleko
udalerrientzat

%6,49 (2017)
%1,7

%1,8

%2,1

-

-

%12,23
<1.000 biztanleko
udalerrientzat

HAUSNARKETA PARTEKATUA

•

Landa-izaerak presentzia handia du herrian, bertako izaeran eta identitatean, nahiz eta
ez den herriko sektore ekonomiko nagusia.

•

Badirudi, Amezketan, belaunaldi-erreleboa gutxi-gora behera bermatuta dagoela:
landa-eremuko ekoizleen belaunaldi berriak daude, batez ere emakumeak abeltzaintzan
hasi direnak.

•

Nahiz eta herriko lehen sektoreko ekoizle gehienak ez diren ekologikoak, oso ustiapen
txiki eta estentsiboak dira, eta beraz, bere horretan gehienak dagoeneko jasangarriak
badirela esan daiteke.

•

Herriko produktuei ikusgarritasuna ematea eta balorean jartzea du helburu udalak
hurrengo urteetan.
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1.224 ha en
Gipuzkoa

Bizitza osasuntsua bermatu eta adin guztietako
pertsonen ongizatea sustatu nahi da.

HELBURU HONEK GAI HAUEK JASOTZEN DITU
Helburu honek lantzen dituen alderdietako batzuk honako hauekin lotuta daude: munduko
amen eta jaioberrien hilkortasunaren amaierarekin, hiesa, hepatitisa edo urak
transmititutako gaixotasunak bezalako epidemien amaierarekin, mendekotasuna sortzen
duten substantzien abusua prebenitu eta tratatzearekin, trafikoaren ondoriozko heriotzak
eta lesioak murriztearekin, osasun-estaldura unibertsalarekin, sexu- eta ugalketaosasunarekin, sendagaiak eta txertoak eskuratzearekin, produktu kimikoek eta aire, ur edo
lurreko kutsadurak eragindako heriotzak eta gaixotasunak murriztearekin

ERREFERENTZIAZKO HELMUGAK
3.4 Heren batera murriztea transmititu ezin diren gaixotasunen
ondoriozko heriotza-tasa goiztiarra, eta osasun mentala eta
ongizatea sustatzea.

3.6 Erdira murriztea munduan trafiko-istripuen ondorioz
eragindako heriotza- eta lesio-kopurua.

3.7 Sexu- eta ugalketa-osasuneko zerbitzuetarako sarbidea
bermatzea, familia-plangintzakoak, informaziokoak eta
hezkuntzakoak barne, eta ugalketa-osasuna sartzea estrategia eta
programa nazionaletan.

3.9 Nabarmen jaistea produktu kimiko arriskutsuen eta airearen,
uraren eta lurraren poluzioaren eta kutsaduraren ondorioz
eragindako heriotza eta gaixotasunak.

AMEZKETAKO EGUNGO EKARPENA
• Sarrera autonomodun Gimnasioa dago Kultur-Etxean, edozein
biztanlek giltza eska dezake eta bertako makina eta instalakuntzak
erabili.
•

Kirolaren inguruko udal-lanketa burutu da udalerrian: Herriko kirol
taldeei laguntza ematen zaie, ume eta gaztean beste herri batera joan
ez daitezen kirol elkarte edo azpiegituretara.

•

Aspalditik beharra ikusten zen Ugarte Auzotik Amezketako erdigunera doan bide-gorria
eraikitzeko proiektua aurki jarriko da martxan.
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•

Herriko erdigunearen mugikortasuna hobetze aldera eta oinezko eta ibilgailuen arteko bizikidetza
orekatzeko xedez (oinezkoen alde), Amezketako Udalak herriko plazan lur azpiko aparkalekua
sustatu nahi du.

EGUNGO EGOERA NEURTZEKO ADIERAZLEAK

2015

2016

2017

2018

2019

EAE-ko datua

03_01 Bidegorri edo bizikleta
bideen sarea

0

0

0

0

0

11 (2019)

10_15 - Belaunaldi bateko
emakume batek batez beste
zenbat urte biziko dituen,
Eustaten definizioaren arabera.

-

86,3

-

-

-

86 (2016)

10_16 - Belaunaldi bateko
gizon batek batez beste
zenbat urte biziko dituen,
Eustaten definizioaren arabera.

-

80,5

-

-

-

80 (2016)

03_04 - 1.000 biztanleko,
udalerrian matrikulatutako
ibilgailu motordunen kopurua.

1.060

1.076

1.100

1.068

-

03_05 - 1.000 biztanleko
turismo-kopurua.

562

581

597

609

-

03_06 - 1.000 biztanleko
motozikleten kopurua.

127

131

140

149

-

03_08 - 1.000 biztanleko
furgoneta kopurua.

116

110

109

108

-

03_12 - 1.000 biztanleko
ibilgailu elektrikoen kopurua.

1,08

1,09

1,09

1,08

-

HAUSNARKETA PARTEKATUA
-Herrian kirolari bultzada emateko beharra ikusten da, orokorrean, kirola herrian eta eskolan
bertan sustatzeko eta beste herrietara joateko beharra saihesteko.
-Bestalde, mugikortasunari dagokionez, herrian ibilgailuekiko dependentzia handia dago,
eta hau bereziki nabarmena da gazteen artean, istripu eta larrialdien arriskua areagotuz.
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Kalitatezko hezkuntza inklusiboa eta ekitatiboa bermatu
nahi da, eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak sustatu
nahi dira guztientzat.

HELBURU HONEK GAI HAUEK JASOTZEN DITU
Helburu honek jorratzen dituen alderdietako batzuk honako hauekin lotuta daude: doako
irakaskuntza, ekitatiboa eta kalitatezkoa, goi-mailako prestakuntzarako berdintasunezko
sarbidea, garapen jasangarrirako hezkuntza, desgaitasunen bat duten pertsonentzako
hezkuntza-instalazio egokiak, ikaskuntza seguruko inguruneak, indarkeriarik gabekoak,
inklusiboak eta eraginkorrak.

ERREFERENTZIAZKO HELMUGAK
4.2 Haur guztiek haurtzaroan eta aurre eskolako hezkuntzako
kalitatezko zerbitzuak eskura ditzaketela ziurtatzea.

4.5 Genero-desberdintasunak ezabatzea hezkuntzan, eta
berdintasunean oinarritzen den sarbidea ematea irakaskuntzako
maila guztietan eta lanbide-prestakuntzan.

4.7 Ikasle guztiek garapen jasangarria sustatzeko beharrezkoak
diren ezagutza teorikoak eta praktikoak eskuratzen dituztela
ziurtatzea.

AMEZKETAKO EGUNGO EKARPENA
• Herritarrentzat ikastaro ugari daude eskuragarri udalerrian: KZ Gunea dago
herrian bertan, eta udalak bertako ikastaroak sustatzen ditu. Horrez gain,
udalak bestelako ikastaroak ere antolatzen laguntzen du: joskintza, yoga,
informatika, etab.
• Herriko Eskolan Baso-eskola proiektua txertatzeko lanean dabiltza.
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EGUNGO EGOERA NEURTZEKO ADIERAZLEAK

2015

2016

2017

2018

2019

EAE-ko datua

10

10

10

10

10

60 (2019)

11_10 0-3 urte arteko haurhezkuntzako plaza kopurua
14_02 - Eskolako Agenda 21 duten
udalerriko ikastetxeak (publikoak,
itunpekoak eta pribatuak).
14_03 - Gutxienez bigarren
mailako ikasketak gainditu
dituzten pertsonen ehunekoa
14_04 - Gutxienez bigarren
mailako ikasketak gainditu
dituzten emakumeen ehunekoa
14_05 - Gutxienez bigarren
mailako ikasketak gainditu
dituzten gizonen ehunekoa
14_06 - Unibertsitate-ikasketak
dituzten pertsonen ehunekoa
14_07 - Unibertsitate-ikasketak
dituzten emakumeen ehunekoa
14_08 - Unibertsitate-ikasketak
dituzten gizonen ehunekoa

Herrian eskola bakarra dago, Zumadi Eskola, eta honek ez du Eskolako Agenda
21eko programetan parte hartu orain arte

%37,58

%37,19

%37,84

%40,64

-

%39,06

%40,00

%39,55

%42,66

-

%36,25

%34,73

%36,32

%38,83

-

%9,92

%10,15

%9,69

%10,33

-

%19 (2018)

%14,41

%14,86

%14,61

%16,13

-

%23 (2018)

%5,87

%0,00

%5,33

%5,19

-

%15 (2018)

HAUSNARKETA PARTEKATUA
•

Udaletik Eskolako 2030 Agenda sustatzearen beharra ikusten da, modu honetan, udala
eta eskolaren arteko harremana estutuz eta koordinazioa indartuz. Gainera, Udalak bere
Agenda 2030 Plan propio berau garatzean, elkar-trukerako eta loturarako erraminta izan
daiteke.
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Genero-berdintasuna lortzea eta emakume eta
neska guztiak ahalduntzea.

HELBURU HONEK GAI HAUEK JASOTZEN DITU
Helburu honek lantzen dituen alderdietako batzuk honako hauekin lotuta daude: emakumeen
eta neskatoen aurkako diskriminazio- eta indarkeria-mota guztiak ezabatzearekin,
ordaindu gabeko zaintzak eta etxeko lanak aitortzearekin, erantzukizun partekatuarekin,
aukera-berdintasunarekin, emakumeen parte-hartze oso eta eraginkorrarekin eta bizitza
politikoan, ekonomikoan eta publikoan erabakiak hartzeko maila guztietan lidergo-aukera
berdintasunarekin, ugalketa-eskubideekin, baliabideetarako eskubideen berdintasunarekin.

ERREFERENTZIAZKO HELMUGAK
5.1 Mundu guztian emakume eta neskatoen aurkako diskriminazio
modu guztiekin amaitzea.

5.2 Emakume eta neskato guztien aurkako indarkeria modu guztiak
ezabatzea eremu publiko eta pribatuetan, sexu-salerosketa eta sexuustiapena eta beste ustiapen mota batzuk barne.

5.4 Ordaindu gabeko zaintzak eta etxeko lana aitortzea eta
baloratzea zerbitzu publiko, azpiegitura eta gizarte-babeseko
politiken bidez, eta etxean eta familian partekatutako erantzukizuna
sustatuz, herrialde bakoitzean dagokionaren arabera.

5.5 Emakumeen parte-hartze osoa eta eraginkorra ziurtatzea, baita
lidergoko aukera-berdintasuna ere, bizitza politikoko, ekonomikoko
eta publikoko maila erabakitzaile guztietan.

AMEZKETAKO EGUNGO EKARPENA
•

Herriko Emakume Taldeak aipagarria den ibilbide nabarmena du.

•

“Berdinbidean” saioak antolatu izan dira, genero ikuspegia lantzen dutenak:
ikastaroak, saioak, etab. Gainera, saio hauei jarraipena eman zaie udalak antolatutako
beste 2-3 saioekin.
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2015

2016

2017

2018

2019

EAE-ko datua

11_01 Pertsonen batez besteko
errenta

20.020€

21.165€

22.662€

23.152€

-

21.243€ (2017)

11_02 Emakumeen batez besteko
errenta pertsonala

11.721€

13.031€

13.741€

14.115€

-

15.963€ (2017)

11_03 Gizonen batez besteko
errenta pertsonala

27.514€

28.500€

30.564€

31.157€

-

26.378€ (2017)

24_01 Udal korporazioan dauden
emakumeen ehunekoa

%28,57

%28,57

%28,57

%28,57

%42,85

%46 (2019)

24_02 Emakumeen aurkako
indarkeriaren biktimak

USTEZKO 2 biktima guztira (2021)*
*Aurreko urteetako daturik ez du udalak

56 (2019)

HAUSNARKETA PARTEKATUA
•

Udalaren barruan genero ikuspegia txertatzea erronkatzat jotzen da, eta horretarako,
lanketa espezifiko baten beharra dago: udal langile zein ordezkariak formatu eta
ahalduntzeko.

•

Bestalde, herrian bertan genero rolak oraindik oso presente daudela antzematen da,
agian, adineko biztanleriaren presentzia handiagatik. Nahiz eta belaunaldi gazteen artean
rol hauek pixkanaka aldatzen ari diren, oraindik ere hau lantzeko beharra ikusten da
udaletik.
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Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria
bermatu nahi dira, bai eta saneamendua ere,
guztiontzat.

HELBURU HONEK GAI HAUEK JASOTZEN DITU
Helburu honek lantzen dituen alderdi batzuk honako hauekin lotuta daude: ura arrazoizko
prezioan eta modu unibertsalean eskuratzea, saneamendu- eta higiene-zerbitzuetara
iristea, kutsadura eta tratatu gabeko hondakin-uren ehunekoa murriztea, ur-baliabideen
erabilera eraginkorra, kudeaketa integratua, ur-ekosistemen babesa eta tokiko
komunitateek uraren kudeaketa eta saneamendua hobetzen parte hartzea.

ERREFERENTZIAZKO HELMUGAK
6.1 Ur edangarria lortzeko aukera unibertsala eta bidezkoa izan dadila
lortzea, denontzako prezio egokian.

6.2 Saneamendu- eta higiene-zerbitzu egoki eta bidezkoetarako sarbidea
lortzea denontzat, arreta berezia eskainiz emakumeen eta neskatoen
beharrei, eta ahultasun‐egoeran dauden pertsonenei

6.3 Uraren kalitatea hobetu: kutsadura murriztu; hondakin, produktu
kimiko eta material arriskutsurik ez isuri; tratatu gabeko hondakin‐uren
portzentajea erdira murriztu; arriskurik gabeko birziklapena eta
berrerabilera nabarmen areagotu mundu osoan.

6.4 Baliabide hidrikoen erabilera eraginkorra areagotu, ur gezaren
erauzketa eta horniketaren jasangarritasuna bermatu, ur-gabeziari aurre
egiteko.

6.6 Babestea eta berrezartzea urarekin lotura duten ekosistemak, basoak,
mendiak, hezeguneak, ibaiak, akuiferoak eta lakuak.

6.b Toki-komunitateek ur- eta saneamendu-kudeaketaren hobekuntzan
duten parte-hartzea babestea eta sendotzea.

AMEZKETAKO EGUNGO EKARPENA
•

Ur saneamendu Goierritik datorren kolektore nagusiari lotzea.
Aliantzak: URA Agentzia, Gipuzkoako Foru Aldundia, Ur
Kontsortzioa…
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05_01 Etxeko ur kontsumoa, biztanle
eta egun bakoitzeko

2015

2016

2017

2018

2019

EAE-ko datua

147,19

154,01

152,96

151,48

154,71

96,4 (2019)

L/biz/egun

L/biz/egun

L/biz/egun

L/biz/egun

L/biz/egun

05_03 Udalerriko ur eskari osoa
(sareko ur hornikuntza altan)

48.862 m3 (2020)

05_08 Kontrolik gabeko ur
kontsumoak (bajako sareko galerak eta
fakturatu
gabek ura)

Ez dago kontrolik gabeko ur kontsumorik
%99,1 (2019)

05_09 - Edateko uraren kalifikazio
sanitarioa*

2

1

1

1

-

05_10 - Ur-masa baten egoera
ekologikoa bere baldintza naturalekiko
duen alterazio-maila**

2

2

-

2

-

05_17 Hondakin-urak tratatzeko
sistema egokiak dituzten eta
saneamendu-sarera
lotuta dauden udalerriko etxebizitzak
05_18 Hondakin-urak tratatzeko
sistema egokiak dituzten, baina
saneamendu-sarera
lotuta ez dauden udalerriko
etxebizitzak

L/biz/egun

Kontsumo‑ur egokiz
hornitutako
biztanleria

210 (2020)
Amezketak ez du saneamendu-sistemarik, baina 210 dira
saneamendurako lotura egiteko prest dauden etxebizitzak

%86,5 (2019)

156 (2020)
Amezketak ez du saneamendu-sistemarik, baina 156 dira
saneamendurako lotura egiteko prest ez dauden etxebizitzak

%4,6 (2019)

*(1) Udalerriaren % 100 ur onargarriz hornitzen da; (2) Udalerriko eremu bat edo gehiago onargarritzat edo txartzat jotako urez
hornitzen dira.
**Uraren Esparru Zuzentarauak (UEZ) bost egoera ekologiko mota ezartzen ditu gainazaleko ur-masa naturaletarako: oso ona (1), ona
(2), moderatua (3), eskasa (4) eta txarra (5). Ur-masa artifizialen edo oso eraldatuen kasuan, potentzial ekologikoa ebaluatzen da eta
lau motatan sailkatzen dira: maximoa edo ona (2), moderatua (3), urritzailea (4) eta gaiztoa (5).

HAUSNARKETA PARTEKATUA
Orokorrean Udaletik Uraren Pedagogiarako beharra ikusten da:
•

Ur-kontsumoren inguruko azterketa baten beharra (etxeetan, jarduera ezberdinetan…)

•

Ur-edangarriaren inguruko lanketa Nekazalturismoekin.

•

Landa-eremuko auzoetako uraren zaintza sustatzea.
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Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta
modernoa bermatu nahi da guztientzat.

HELBURU HONEK GAI HAUEK JASOTZEN DITU
Helburu honek lantzen dituen alderdietako batzuk honako hauekin lotuta daude:
energia-zerbitzu eskuragarri, fidagarri eta modernoetarako sarbide unibertsala,
energia berriztagarrien proportzioa handitzea, energia-eraginkortasuna, ikerketa
eta energia-azpiegituretan eta teknologia garbietan inbertsioa sustatzea.
ERREFERENTZIAZKO HELMUGAK
7.1 Energia-zerbitzu arrazoizko, fidagarri eta modernoetarako
sarbide unibertsala bermatzea.

7.2 Nabarmen areagotzea energia berriztagarrien proportzioa,
energia-iturri guztien artean.

7.3 Energia-eraginkortasunaren hobekuntzaren munduko tasa
bikoiztea mundu osoan.

AMEZKETAKO EGUNGO EKARPENA
•

Udal eraikinetako fakturen kontrola eta segimendua burutzen du udalak egun
(4/2019 Legea beteaz). Gainera, herriko argiteria publikoaren %80a dagoeneko
LED motakoa da eta hainbat udal ekipamenduetan argiteria aldatu da (Udaletxean,
Kultur-etxean, Frontoian…). Jarraipen eta kontrol hau “Our City Our Energy”
aplikazioan islatuko da eta herritarren eskura jarriko da.

•

Bestalde, Udaletxean eta herriko eskolan plaka fotovoltaikoak instalatzeko
prozesua martxan dago, eta Eskolan energia erabilpen arduratsuagoa egiteko
estudioa abian da ere.

•

Zazpiturriko Zentral Hidroeletrikoan eguzki-plakak jartzeko azterketa fasean
aurkitzen da udala.

•

Gainera, ibilgailu elektriko eta hibridoak erosteko, eta energia berriztagarriak
instalatzeko hobariak eskura daitezke udal zergetan.
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EGUNGO EGOERA NEURTZEKO ADIERAZLEAK
2015

2016

2017

2018

2019

EAE-ko
datua

06_01 - Energia elektrikoaren etxeko
kontsumoa biztanleko.

1.318,20
kWh/biz/ur

1.276,13
kWh/biz/ur

1.314,76
kWh/biz/ur

1.360,61
kWh/biz/ur

-

1.292
(2018)

06_02 - Energia elektrikoaren
guztizko kontsumoa biztanleko.

84.640,63
kWh/biz/ur

86.508,12
kWh/biz/ur

94.907,03
kWh/biz/ur

92.250,48
kWh/biz/ur

-

06_03 - Udalerriaren azken energiakontsumoa

426.911.790
kWh

423.716.870
kWh

463.027.884
kWh

-

-

06_04 - Etxeko sektorearen azken
energia-kontsumoaren ehunekoa

0,53

0,45

0,54

-

-

06_05 - Zerbitzuen sektorearen
azken energia-kontsumoaren
ehunekoa (toki-administrazioaren
kontsumoa barne)

%0,29

%0,27

%0,25

-

-

06_12 - Udalerrian energia
berriztagarrien guztizko ekoizpen
zenbatetsia

2.539,73

2.548,49

2.548,49

2.648,08

kWh/biz/ur

kWh/biz/ur

kWh/biz/ur

kWh/biz/ur

06_15 - Udalerrian eguzki-energia
fotovoltaikoaren gutxi
gorabeherako ekoizpena

882
kWh

2.880
kWh

2.880
kWh

2.697,4
kWh

-

06_16 - Udalerrian eguzki-energia
termikoaren gutxi gorabeherako
ekoizpena

19.709
kWh

-

-

-

-

06_17 - Energia minihidraulikoaren
gutxi gorabeherako ekoizpena
udalerrian, 10 MW-tik beherako
potentzia duten instalazio
hidraulikoekin

2.096.500
kWh

2.096.500
kWh

2.096.500
kWh

2.193.709
kWh

-

06_18 - Biomasa-energiaren gutxi
gorabeherako ekoizpena udalerrian

210.384
kWh

210.384
kWh

210.384
kWh

210.384
kWh

-

14.160 kWh

14.160
kWh

14.160
kWh

14.160
kWh

-

%5,3

%39,5

%30,6

%15,2

%13,4

06_19 - Energia geotermikoaren
gutxi gorabeherako ekoizpena
udalerrian
06_21 - A, B edo C kalifikazioko
efizientzia energetikoaren
ziurtagiriak dituzten
etxebizitzak/eraikinak, efizientzia
energetikoaren ziurtagiriak dituzten
etxebizitza/eraikin guztiekiko.*

-

2.453
(2018)

%7,6
(2019)

*2013ko ekainaren 1etik aurrera, nahitaezkoa da energia-ziurtagiria (235/2013 Errege Dekretua) izatea alokatu edo
salduko den etxebizitza edo lokal ororentzat, bai eraiki berria bada, bai lehendik badago. Ziurtagiri honek energiaeraginkortasunaren arabera kalifikatzen ditu eraikinak, 7 kategoriako eskalan (a, b, c, d, e, f eta g), eta A kategoria da
eraginkorrena.

HAUSNARKETA PARTEKATUA
Energia-komunitateekin lotutako lanketa egiten ari dira Udaletik. Gipuzkoako Foru Aldundiak
sustatutako proiektuaren baitan, bideragarritasun azterketa bat burutu da dagoeneko, eta lanildo horretan jarraitzea du helburu udalak.
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Hazkunde ekonomiko iraunkorra, inklusiboa eta
jasangarria, enplegu osoa eta produktiboa eta
guztiontzako lan duina sustatu nahi dira.

HELBURU HONEK GAI HAUEK JASOTZEN DITU
Helburu honek lantzen dituen alderdietako batzuk honako hauekin lotuta daude: hazkunde
ekonomikoa, dibertsifikazioa, modernizazio teknologikoa eta berrikuntza, lan duina,
enplegu osoa eta produktiboa, ekintzailetza, mikroenpresen eta ETEen sustapena, turismo
jasangarriarekin eta tokiko ekoizpenarekin lotutako lana, lan-eskubideak, lan-ingurune
seguruak, gazteen enplegua, aukera- eta ordainketa-berdintasuna, finantza-erakundeak
indartzea eta hazkunde ekonomikoa ingurunearen degradaziotik bereiztea.

ERREFERENTZIAZKO HELMUGAK
8.2 Produktibitate ekonomikoa sustatzea, dibertsifikazioa, modernizazio
teknologikoa eta berrikuntzaren bidez, besteak beste, balio erantsi handia
duten eta eskulan asko erabiltzen duten sektoreei arreta eskainiz.

8.3 Garapenera bideratutako politikak sustatu: ekoizpen‐jarduerak,
lanpostu egokien sorrera, ekintzailetza, sormena eta berrikuntza; eta
enpresa txiki eta ertainen eraketa eta hazkuntza sustatzea.

8.5 Enplegu osoa eta produktiboa, lan egokia eta soldata berbera lortzea
emakume eta gizon, gazteak eta desgaitasunen bat dutenak barne.

8.6 Nabarmen murriztea enplegurik ez duten eta ikasten edo gaitzen ari ez
diren gazteen proportzioa.

8.9 Turismo jasangarria sustatzera bideratutako politikak egitea eta
martxan jartzea, lanpostuak sor ditzan eta tokiko kultura eta produktuak
susta ditzan.

AMEZKETAKO EGUNGO EKARPENA
• Ekonomiaren garapenaren arlotik, Tolosaldea Garatzen-ekin elkarlan
zuenean dihardu udalak: ikastaroak, ekintzailetasuna, enplegu planak
etab. sustatuz.
• Turismoari dagokionez, Amezketako turismo eta ondarearen gune
berria sortzen ari dira: Pello Zabala Gunea, onartutako LEADER
proiektua da: Bertako produktuak saltzeko kamera bat; taloak egiteko
sukaldetxo bat (bisita gidatuetarako); errota bera funtzionamenduan
egoteko beharrezko lanak.
• Gainera, “Amezketa, argi ezkutuaren bila” lelopean, Amezketako
Udalak Amezketako bisita gidatu interpretatuak antolatzen ditu,
Amezketako altxorrak ezagutzeko.
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EGUNGO EGOERA NEURTZEKO ADIERAZLEAK
2015

2016

2017

2018

2019

EAE-ko datua

16_01 - Biztanleria aktibo
langabearen ehunekoa

%11,01

%10,80

-

%10,80

%8,40

%9,7 (2018)

16_02 - Emakume langabeen
ehunekoa

%14,05

%16,90

-

%16,70

%12,00

%11,6 (2018)

16_03 - Gizon langabeen
ehunekoa

%8,92

%6,10

-

%6,20

%5,60

%8,2 (2018)

16_04 - Biztanleria aktiboaren
ehunekoa 16-64 urteko biztanle
guztiekiko

%49,24

%47,10

-

%49,30

-

16_05 - Emakume aktiboen
ehunekoa 16-64 urteko
emakume guztiekiko

%42,14

%43,00

-

%45,40

-

16_06 - Gizon aktiboen
ehunekoa 16-64 urteko
emakume guztiekiko

%55,69

%50,90

-

%52,80

-

16_07 - Gazte langabeen
ehunekoa udalerriko pertsona
langabe guztiekiko

%8,00

%10,60

-

%8,20

-

%6,6 (2018)

368

368

353

355

337

278 (2019)
<1.000 biztanleko
udalerrientzat

-9,76

-2,17

-17,37

0,00

-

17_02 - Txikizkako merkataritzaazalera 1.000 biztanleko.

283,08

283,39

283,39

261,11

-

17_03 - Udalerriko Barne
Produktu Gordina biztanleko

48.315
€/biz

49.171
€/biz

48.883
€/biz

52.304
€/biz

-

17_05 - Zerbitzuen sektorearen
balio erantsi gordina, udalerri
osoarekiko

%17,7

%17,1

%18,3

%16

-

16_10 – EAEko
establezimenduetan lanaldi
osoan lan egiten duten
pertsonen kopurua guztira
17_01 - Udalerrian sortutako
enpresen saldo garbia (altabajak). Enpresa kopurua/1.000
biztanleko

40.875€/biz (2017)

HAUSNARKETA PARTEKATUA
Udalaren partetik turismoari eta Amezketako ondareari zuzendutako hainbat ekimen
desberdin eramaten ari dira aurrera, zeinak aldi berean, herriko ostalaritza sektorean eragin
positiboa izatea bilatzen duten.
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Azpiegitura erresilienteak eraiki, industrializazio
inklusiboa eta jasangarria sustatu eta berrikuntza
sustatu nahi dira.

HELBURU HONEK GAI HAUEK JASOTZEN DITU
Helburu honek lantzen dituen alderdietako batzuk honako hauekin lotuta daude: azpiegitura
fidagarriak, jasangarriak, erresilienteak eta kalitatezkoak, industrializazio inklusibo eta
jasangarria, industria txikiek eta beste enpresa batzuek finantza-zerbitzuetarako sarbidea
izatea, prozesu industrial garbiak eta ingurumenaren aldetik arrazionalak, ikerketa
zientifikoa eta gaitasun teknologikoaren hobekuntza, eta IKTetarako sarbide unibertsala.

ERREFERENTZIAZKO HELMUGAK
9.4 Azpiegitura modernizatzea eta industriak eraldatzea,
jasangarriak izan daitezen. Horretarako, eraginkortasun
handiagoko baliabideak erabili behar dira eta teknologia- eta
industria-prozesu garbiak eta ingurumenaren ikuspegitik
arrazoizkoak erabiltzen direla bermatu behar da, eta herrialde
guztiek dagozkien ahalmenen araberako neurriak har ditzatela
lortu behar da.

AMEZKETAKO EGUNGO EKARPENA
• Hirigintzako Plan Orokorrean industria eta
aktibitateetarako eremuak definitzen dira.
• Aralarko Papelera eta Ogi-Berri: Udalerrian presentzia
handia duten eta biztanle ugariri lan ematen dieten bi
enpresa nagusien eta udalaren arteko harremanak estutu
eta koordinazioa hobetzeko helburua du udalak.
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2015
09_01 - Enpresa pribatu, erakunde publiko
eta Udalak kudeatzen ez dituen beste
erakunde batzuetan egindako ingurumenziurtagirien kopurua: Ingurumenkudeaketako sistemak (EMAS, Ekoscan);
Diseinu- eta garapen-prozesuaren
ingurumen-kudeaketako sistemak,
Ekodiseinua: ISO 14006, UNE 150.301.
17_04 - Industria-sektorearen balio erantsi
gordina, udalerri osoarekiko

2016

2017

2018

2019

EAE-ko
datua

Aralarko Papelerak ISO 14001 kudeaketa-sistema
dauka

%64,7

%73,8

%72,9

%79,4

-

%24,1
(2018)

HAUSNARKETA PARTEKATUA
Amezketan bertan kokatzen diren bi enpresa nagusik bertako zein inguruko herrietako biztanle
ugari enplegatzen dituzte. Hau kontutan edukiz, Udalak lan-ildo potentzial gisa ikusten du
herriak jarduera berriak erakartzeko bideak zabaltzea, beste herrietako esperientzietatik
ikasiz.
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%27,4
Gipuzkoan

Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean
desberdintasunak murriztea.

HELBURU HONEK GAI HAUEK JASOTZEN DITU
Helburu honek lantzen dituen alderdietako batzuk honako hauekin lotuta daude: pertsona
guztien gizarteratze sozial, ekonomiko eta politikoa sustatzea, aukera-berdintasuna,
berdintasunerako politika fiskalak, soldata-politikak eta gizarte-babesekoak, migrazio
eta mugikortasun ordenatua erraztea, garapenerako laguntza ofiziala ematea, eta
munduko erakundeak eta merkatuak arautzea eta zaintzea.

ERREFERENTZIAZKO HELMUGAK
10.2 Pertsona guztien gizarte-, ekonomia- eta politika-inklusioa
indartzea eta sustatzea, beren adina, sexua, desgaitasuna, arraza,
etnia, jatorria, erlijioa, egoera ekonomikoa edo beste edozein egoera
edonolakoa izanda ere.

10.3 Aukera-berdintasuna bermatzea eta emaitzen desberdintasuna
murriztea, baita horretarako diskriminaziozko legeak, politikak eta
praktikak kendu egin behar badira ere, alde horretatik egokiak diren
legeak, politikak eta neurriak ezartzeko.

10.4 Politikak ezartzea (bereziki, zergei, soldatei eta gizarte‐babesari
lotutakoak), eta pixkanaka gero eta berdintasun handiagoa lortzea.

10.7 Pertsonen migrazio eta mugikortasun ordenatua, segurua,
arautua eta arduratsua ahalbidetzea, baita migrazio-politika
planifikatuak eta ondo kudeatuak aplikatuta ere.

AMEZKETAKO EGUNGO EKARPENA
• Adineko bizilagunei zuzendutako zerbitzuak Kultur Etxean
eskaintzen dira, Eguneko Zentro gisa funtzionatzen duelarik:
sukaldea, otorduak egiteko tokia, aisialdirako espazioa etab.
Hala ere, eraikinak ematen dituen aukera guztiei probetxu
gehiago ateratzea du helburu udalak.
• Udalak antolatutako memoria eta gimnasia tailerrak daude gaur
egun adinekoentzat, baina profil eta ezaugarri desberdineko
biztanleei bideratutako ekimenak antolatzea du helburu.
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2015

2016

2017

2018

2019

EAE-ko datuak

12_01 Etxebizitza babestuen
parkea

-

-

-

-

-

%4,5 (2018)

12_05 - Etxebiden
erregistratutako VPen eskaeren
kopurua, 18 urte edo gehiagoko
biztanleriari dagokionez, 1.000
biztanleko

9

13

23

26

-

15_06 - Ebaluatutako urtean
erregistratutako immigraziokopuruaren eta urte horretako
batez besteko biztanleriatamainaren arteko erlazioa, mila
biztanleko

% 6,98 (2021)Europar Batasunekoak ez diren pertsonak
guztira 66 dira

%0,42. (2021)
Europar Batasunekoak diren pertsonak guztira 4 dira

17,2 (2018)
16,7
<1.000 biztanleko
udalerrientzat

HAUSNARKETA PARTEKATUA
Udalaren gizarte zerbitzuetatik etorkinak herrian hobeto integratzeko lanketa baten beharra
antzematen da.
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Hiriak eta giza kokalekuak inklusiboak, seguruak,
erresilienteak eta jasangarriak izan daitezen lortu
nahi da.

HELBURU HONEK GAI HAUEK JASOTZEN DITU
Helburu honek lantzen dituen alderdietako batzuk honako hauekin lotuta daude: etxebizitza
eta oinarrizko zerbitzu egokiak, seguruak eta eskuragarriak, garraio-sistema egokiak eta
jasangarriak, urbanizazio inklusiboa eta jasangarria, kultura- eta natura-ondarearen
babesa, hondamendiek eragindako heriotzak, hirietako ingurumen-inpaktua, airearen
kalitatea, hondakinak, berdegune eta gune publiko seguru, inklusibo eta irisgarrietarako
sarbide unibertsala, guneen arteko lotura ekonomikoak, sozialak eta ingurumenekoak. Hiriinguruetako eta landa-eremuetako jasangarritasunaren eta klima-aldaketaren plangintza
integratua.

ERREFERENTZIAZKO HELMUGAK
11.1 Pertsona guztiek etxebizitza eta oinarrizko zerbitzu egokiak, seguruak
eta arrazoizkoak izan ditzatela bermatzea, eta auzo marjinalak hobetzea.

11.2 Pertsona guztientzako garraio-sistema seguru, arrazoizko, irisgarri eta
jasangarria izateko aukera ematea eta bide segurtasuna hobetzea.

11.3 Hirigintza inklusiboa eta jasangarria areagotzea, eta baita giza
kokaguneen kudeaketa parte-hartzailea, integratua eta jasangarria ere,
herrialde guztietan.

11.4 Munduko kultura- eta natura-ondarea babesteko eta zaintzeko
ahaleginak bikoiztea.

11.5 Nabarmen murriztea hondamendien ondorioz sortutako heriotzen eta
horien eraginak jasaten dituzten pertsonen kopurua, eta sortutako
zuzeneko galera ekonomikoak.

11.6 Hirietako per capita ingurumen-inpaktu negatiboa murriztu, arreta
berezia eskainiz airearen kalitateari eta udal hondakinen kudeaketari.

11.7 Berdegune eta espazio publikoak, inklusiboak eta irisgarriak izateko
aukera unibertsala ematea.

11.b Politika eta plan integratuak areagotzea, baliabideen erabilera
eraginkorra, klima-aldaketa arintzea zein egokitzapena eta erresilientzia
hobetzeko asmoz; hondamendi-arriskuen kudeaketa integrala egitea.
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AMEZKETAKO EGUNGO EKARPENA
• AHAPO berriaren idazketa prozesuarekin denboran bat eginda, paraleloki,
aparteko lanketa bat egin da: etxebizitzen beharraren inguruko partehartze prozesua burutu da gazteekin 2020an
• Ordenantza fiskaletan hobariak daude 1980tik aurrera berritu ez diren
landa-eremuko eraikinak eta herriko eraikinak berritzeko ere.

EGUNGO EGOERA NEURTZEKO ADIERAZLEAK

2015

2016

2017

2018

2019

EAE-ko datua

01_01 - Artifizializatutako lurzoruaren
ehunekoa udalerriaren azalera
osoarekiko

%1,44

%1,44

%1,44

%1,44

%1,59

4,4 <1.000 biztanleko

01_02 - Biztanle kopurua lurzoru
artifizializatuaren azalera bakoitzeko.

31,20

udalerrientzat

31,11

01_04 Hiriguneko parke, lorategi eta
berdeguneek hartzen duten azalera
11_06 - Udalerrian mendekotasungraduren bat duten pertsonen
kopurua, foru-aldundiek mendetasunebaluazioetan kalifikatuta (I., II. edo III.
gradua), biztanleria osoari
dagokionez, 10.000 biztanleko.

10,9 (2018)

31,11

31,18

18,07 m2 (2020)

553,15

651,47

640,61

530,88

139,5 (2019)
17,4 (2019)

450 (2018)

11_07 - 65 urteko edo gehiagoko
10.000 biztanleko adinekoentzako
egoitza-zentroetako plaza-kopurua

Amezketan ez dago adinekoentzako egoitzazentrorik

472 (2019)

11_08 - 65 urteko edo gehiagoko
10.000 biztanleko adinekoentzako
eguneko zentroetako plaza-kopurua

Amezketan ez dago adinekoentzako egunekozentrorik

95 <1.000 biztanleko

108 (2019)
udalerrientzat

HAUSNARKETA PARTEKATUA
Kultur-etxeak eguneko-zentro gisa funtzionatzen duen heinean, baliabide zein zerbitzu
gehiago bideratzea du helburu udalak.
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Kontsumo- eta ekoizpen-modalitate iraunkorrak
bermatu nahi dira.

HELBURU HONEK GAI HAUEK JASOTZEN DITU
Helburu honek lantzen dituen alderdietako batzuk honako hauekin lotuta daude: kontsumo
eta ekoizpen jasangarriak, baliabide naturalen kudeaketa jasangarria eta erabilera
eraginkorra, produktuen bizi-ziklo osoan zehar arrazoizko kudeaketa egitea, atmosferara,
uretara eta lurzorura askatutako partikula kimikoak murriztea, hondakinak prebenitzea,
murriztea, birziklatzea eta berrerabiltzea, enpresetako praktika jasangarriak eta memoriak
egitea, ingurumen-informazioa eskuratzea, Erosketa publiko jasangarria, bizimodu
jasangarriak eta erregaietarako laguntza ez-eraginkorrak arrazionalizatzea.

ERREFERENTZIAZKO HELMUGAK
12.2 Baliabide naturalen kudeaketa jasangarria eta erabilera eraginkorra
egin dadila lortzea.

12.3 Munduan, txikizkako salmentan eta kontsumitzaileen artean alferrik
galtzen diren per capita elikagaien kopurua erdira murriztea, eta ekoizpen
eta horniketa kateetan, uztaren ondorengo galerak barne.

12.4 Produktu kimikoak eta hondakin guztiak ekologikoki kudeatzea
beren bizi-zikloan; eta atmosferara, urera eta lurrera egiten dituzten
isuriak murriztea, horiek giza osasunean eta ingurumenean dituzten
eragin kaltegarriak arintze aldera.

12.5 Nabarmen murriztea hondakinen sorrera, prebentzio-, murrizketa-,
birziklatze- eta berrerabilpen‐jardueren bitartez.

12.6 Enpresak animatzea jardunbide jasangarriak erabiltzera eta horri
buruzko informazioa sartzera beren txostenen aurkezpen-zikloan.

12.7 Erosketa publikoko jardunbide jasangarriak sustatzea, politika eta
lehentasun nazionalekin bat etorriz.

AMEZKETAKO EGUNGO EKARPENA
2020ko Uztailean zabor bilketa sistema aldatu zuten:
organikoaren eta errefusaren edukiontzien erabilera mugatu zuten
txartelaren bidez, eta auzo-konpostaje guneak kendu ziren.
2021ean hasi da Mankomunitatea udalerriz udalerriko datuak
ematen.
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EGUNGO EGOERA NEURTZEKO ADIERAZLEAK
2015
07_02 Etxeko eta merkataritzako
hondakinen sorkuntza, biztanle
bakoitzeko
07_03 Etxeko eta merkataritzako
hondakinen gaikako bilketaren
tasa
07_17 – Auto- eta auzo-konpostaje
erregistroetan alta eman duten
erabiltzaileen kopurua
07_18 - Udalerrian dauden
komunitateko konpostajeinstalazioetan tratatutako etxeko
hondakin organikoen kopurua
pisuan

2016

2017

2018

2019

EAE-ko datua

0,67 kg/biz/egun

1,06 (2018)

Datu hau 2021 urteko urtarriletik abendurako hileko
datuetatik atera da

0,96 <1.000 biztanleko

%76,80
Datu hau 2021 urteko urtarriletik abendurako hileko
datuetatik atera da

udalerrientzat

%38 (2018)

1,22
Gipuzkoan
58%
Gipuzkoan

2.964 erabiltzaile (2018)
2020 urtean hondakinen kudeaketa sistema aldatu zen, eta
hondakin frakzio guztiak kaleko edukiontzi bidez jasotzen
dira orain

55,33 t (2018)
2020 urtean hondakinen kudeaketa sistema aldatu zen, eta
hondakin frakzio guztiak kaleko edukiontzi bidez jasotzen
dira orain

07_20 - Ondoren berrerabiltzeko
biltzen diren etxeko eta
merkataritzako hondakinen pisukantitatea

1,74
kg/biz/u

-

-

-

-

07_25 - Sortutako industriahondakin arriskutsuak eta ezarriskutsuak

5.870,19
t

-

-

-

-

07_26 - Industria-hondakin
arriskutsuen ehunekoa sortutako
industria-hondakin guztiekiko

%0,17

-

-

-

-

07_27 - Balioztatutako industriahondakinen ehunekoa sortutako
industria-hondakin guztiekiko

%4,94

-

-

-

-

HAUSNARKETA PARTEKATUA
Hondakinen bilketa sistema aldatu ostean, Udalaren erronka nagusietako bat hondakinen
inguruko datuen jarraipena da, baita hauek aldizka argitaratu zein komunikatzea ere.
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65.769 (2015)
Gipuzkoan
(2015)

Klima-aldaketari eta haren ondorioei aurre egiteko
premiazko neurriak hartu nahi dira.

HELBURU HONEK GAI HAUEK JASOTZEN DITU
Helburu honek jorratzen dituen alderdietako batzuk klima-aldaketara egokitzeko
gaitasunarekin, erresilientziarekin eta arintzearekin lotuta daude, planifikazioaren,
estrategien eta planen diseinuaren, hezkuntzaren eta sentsibilizazioaren, efektuen
murrizketaren eta alerta goiztiarraren bidez, Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen
Esparru Hitzarmena betetzea kontuan hartuta.

ERREFERENTZIAZKO HELMUGAK
13.3 Hezkuntza, sentsibilizazioa eta giza ahalmena eta
erakundeena hobetzea, klima-aldaketa murrizteko,
horretara egokitzeko, bere eraginak arintzeko eta garaiz
ohartarazteko.

AMEZKETAKO EGUNGO EKARPENA
•

AHAPOaren plangintzan Klima aldaketaren eraginak kontutan hartzen da.

EGUNGO EGOERA NEURTZEKO ADIERAZLEAK
2015
08_01 Udalerriko berotegiefektuko gasen isuria, biztanle eta
urte bakoitzeko (industria eta
lehen sektorea kanpo)
08_02 Udalaren berotegi-efektuko
gasen isuria, biztanle eta urte
bakoitzeko

2016

2017

2018

2019

Amezketak ez du azken urteetako BEG isurien
inguruko daturik

EAE-ko datua
4,9 t CO2b/biz./urte
(2018)
0,9 t CO2b/biz./urte
(2018)

HAUSNARKETA PARTEKATUA
AHAPO berrian klima-aldaketaren aldagaia txertatzeko beharra ikusten du udalak.
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Lehorreko
ekosistemen
erabilera
babestea, berrezartzea eta sustatzea.

jasangarria

HELBURU HONEK GAI HAUEK JASOTZEN DITU
Helburu honek lantzen dituen alderdietako batzuk honako hauekin lotuta daude: lehorreko
ekosistemak eta ur gezako barne-ekosistemak eta horien zerbitzuak kontserbatzea,
berrezartzea eta modu jasangarrian erabiltzea, basamortutzea, lur eta lurzoru
degradatuak birgaitzea, biodibertsitatearen galera, espezie exotiko inbaditzaileak,
ekosistemen balioak plangintzan integratzea eta isilpeko ehiza.

ERREFERENTZIAZKO HELMUGAK
15.1 Lurreko eta ur gezako ekosistemen eta horien zerbitzuen zaintza,
berrezarpena eta erabilera jasangarria bermatzea, bereziki: basoak,
hezeguneak, mendiak eta gune lehorrak…

15.2 Baso-mota guztien kudeaketa jasangarria, deforestazioa geldiarazi,
degradatutako basoak berreskuratu eta baso-berritzea areagotu.

15.3 Desertifikazioari aurka egitea, lur eta lurzoru degradatuak birgaitzea
(desertifikazioek, lehorteek eta uholdeek kaltetutako lurrak barne) eta
lurzoruaren degradazioan eragin neutroa izango duen mundu bat lortzea.

15.4 Ekosistema menditsuen kontserbazioa bermatzea, horien dibertsitate
biologikoa barne, garapen jasangarrirako funtsezko onurak emateko
duten ahalmena hobetze aldera.

15.5 Neurri premiazko eta esanguratsuak hartzea, habitat naturalen
degradazioa murrizteko, biodibertsitatearen galera geldiarazteko eta
mehatxatutako espezieak babesteko eta desagertu daitezela saihesteko.

15.8 Espezie exotiko inbaditzaileak prebenitzeko eta horien eraginak
nabarmen murrizteko neurriak hartzea, eta lehentasunezko espezieak
kontrolatzea edo desagerraraztea.

15.9 Ekosistemen eta biodibertsitatearen balioak sartzea plangintzan,
garapen-prozesuetan, pobrezia murrizteko estrategietan eta kontabilitate
nazionaletan eta tokikoetan.
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AMEZKETAKO EGUNGO EKARPENA
•

Arritzagako indusketa arkeologikoak: brontze-aroko
meatzaritza-eremua balorean jarri eta dibulgatzeko prozesua.

•

Arritzagan ere EAEko glaziar bakarra kokatzen da, eta bertako
ondare naturala sustatu nahi da.

•

Buruntzunzin Aterpetxea (meatzarien txabola zena) sustatu:
Mendi-Astea antolatu.

•

Enirio-Aralarren “Seleak” → Balio berezidun eremuak, 180m-ko
erradioan Amezketako lurrak direla adierazten dutenak

•

Listor-asiatikoaren inguruko dibulgazioa burutzen ari dira.

•

Zazpiturriko Gunea, zentral hidraulikoa… balorean jartzeko
lanketa abian da dagoeneko.

EGUNGO EGOERA NEURTZEKO ADIERAZLEAK
2015

2016

2017

2018

2019

EAE-ko
datua

02_01 - Babes bereziko figura duen
azalera babestuaren ehunekoa,
udalerriaren azalera osoarekiko

%2,51

%2,51

%2,51

%2,56

-

%19
(2018)

04_01 - Lurzorua kutsa dezaketen
jarduerak edo instalazioak dituzten
lurzoruen azalera (Eusko Jaurlaritzaren
4/2015 Legearen arabera), udalerriko
azalera erabilgarri guztiarekiko.

%9,15

%9,01

%9,01

%9,30

-

%15,6
(2018)

0,00

0,00

0,00

0,00

-

18.160 m2
(2019)

04_04 - Kutsatuta egon daitezkeen
lurzoruen azalera, kokalekuan hondeatu
edota berreskuratu diren etorkizuneko
erabileretarako berreskuratua.

HAUSNARKETA PARTEKATUA
Amezketako eremuan ondare naturala eta turismoa sustatzea datorren urteei begirako
erronka.
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Garapen jasangarrirako gizarte baketsu eta inklusiboak
sustatu nahi dira, justiziarako sarbidea erraztu nahi zaie
guztiei, eta kontuak ematen dituzten erakunde eraginkor eta
inklusiboak eraiki nahi dira maila guztietan.
HELBURU HONEK GAI HAUEK JASOTZEN DITU
Helburu honek lantzen dituen alderdietako batzuk honako hauekin lotuta daude: indarkeria
murriztea, tratu txarrak eta esplotazioa, zuzenbide-estatua, justiziarako sarbideberdintasuna, ustelkeria eta eroskeria murriztea, erakunde eraginkor eta gardenak,
kontuak ematea, parte-hartzea eta informazioa eskuratzea, eta oinarrizko askatasunak
babestea.

ERREFERENTZIAZKO HELMUGAK
16.2 Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak
sortzea maila guztietan.

AMEZKETAKO EGUNGO EKARPENA
• Amezketa App 2019an martxan jarri zen herritarrekin komunikazioa
errazteko
• Memoria

historikoaren

lanketa

burutu

dute,

Arantzadi

Zientzia

Elkartearekin 2-3 urteko hitzarmena dutelarik.
• Udaleko diru-laguntzen plan estrategikoa burutzean, diru-laguntza ildo
berri bat gehitu da, 2030 Agenda eta GJHei lotutako ekimenei dagokiona.

EGUNGO EGOERA NEURTZEKO ADIERAZLEAK

20_03 Herritarrek parte hartzeko
Tokiko planen aurrez aurreko
mekanismoen batzarrak
22_03 Udal aurrekontu
parte‑hartzaileetan erabaki den urteko
udal aurrekontua

2015

2016

2017

2018

0

0

0

4

2019

2

Amezketako Udalak ez du aurrekontu parte-hartzailerik
burutu.

EAE-ko
datua
19 (2019)

377.500€
(2019)

HAUSNARKETA PARTEKATUA
-Udalak instituzio sendo eta gardena izateko bidean, aldizkako kontu ematea burutzea 2030
Agendaren planaren ebaluazio eta jarraipena baliatuz.
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Garapen Jasangarrirako Mundu Aliantza inplementatzeko eta
suspertzeko bitartekoak sendotzea, eta garapenerako
lankidetza ekimenak sustatzea.

HELBURU HONEK GAI HAUEK JASOTZEN DITU
Helburu honek lantzen dituen alderdietako batzuk honako hauekin lotuta daude: indarkeria
murriztea, tratu txarrak eta esplotazioa, zuzenbide-estatua, justiziarako sarbideberdintasuna, ustelkeria eta eroskeria murriztea, erakunde eraginkor eta gardenak,
kontuak ematea, parte-hartzea eta informazioa eskuratzea, eta oinarrizko askatasunak
babestea.

ERREFERENTZIAZKO HELMUGAK
17.2 Garatutako herrialdeek garapenerako laguntza ofizialarekin
lotutako beren konpromisoak erabat betetzen dituztela zaintzea.

17.14 Garapen jasangarrirako politiken koherentzia hobetzea.
17.18 Garapen-bidean dauden herrialdeei ahalmena sortzeko
emandako babesa hobetzea, datu egokien, fidagarrien eta
kalitatezkoen erabilgarritasuna nabarmen areagotzeko.

AMEZKETAKO EGUNGO EKARPENA
• Eskualde eragileekin Tolosaldea Garatzen, Enirio-Aralar Mankomunitatea, Tolomendi,
UEMA… Mahai sektorialetan parte-hartzea.

EGUNGO EGOERA NEURTZEKO ADIERAZLEAK
2015
22_04 Garapenerako nazioarteko
lankidetzara zuzendutako udal
aurrekontua
22_05 Garapen jasangarriarekin lotuta
dauden eta udalerriaren parte-hartzea
duten sare eta aliantzen kopurua

2016

2017

2018

2019

EAE-ko datua

Egun Amezketako Udalak ez du garapenerako
lankidetzara udal aurrekonturik bideratzen

%0,22 (2019)

Amezketa UDALSAREA2030 (Udalerri Jasangarrien
Euskal Sarearen) kide da

2 (2019)

HAUSNARKETA PARTEKATUA
Udalaren erronketako bat Garapenerako Lankidetzan lan-ildo bat garatzea da.
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Lurraldeko hizkuntzasustatu nahi da.

eta

kultura-aniztasuna

HELBURU HONEK GAI HAUEK JASOTZEN DITU
Helburu honek jorratzen dituen alderdietako batzuk euskararen normalizazioplanekin eta kultura- eta hizkuntza-ondarearen sustapen eta kudeaketarekin
lotuta daude.
AMEZKETAKO EGUNGO EKARPENA
• 2021 urtean BIKAIN ziurtagiria lortu du Amezketako Udalak.
• Etorkinei zuzendutako euskara klaseak eskaintzen ditu udalak
• Fernando Amezketarraren heriotzaren urtemuga (heriotzaren
200. urte-aurrena) antolatzen ari dira 2023. urtera begira.
• Amezketa Kantari: Amezketako herri kantu-taldea dago, eta
hainbat ekintza antolatzen dituzte urtean zehar.

EGUNGO EGOERA NEURTZEKO ADIERAZLEAK
2015
13_01 - Euskaldun diren
herritarren ehunekoa

-

2016
%90,7

2017

2018

-

-

2019

EAE-ko datua
%57 (2016)

HAUSNARKETA PARTEKATUA
Udalaren helburuetako bat herrira datozen etorkinei harrera kulturala egitea da.
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AMEZKETAREN LEHENTASUNEZKO HELBURUAK
Jarraian, Amezketak Garapen Jasangarriko Helburuei egindako ekarpenaren
balorazio erlatibo bat aurkezten da, gaur egun udalerrian indarrean dauden plan,
proiektu eta ekimenetan oinarrituz. Jarraian erabiltzen metodologia, Udalsarea
2030-ek “Euskal Udalerrien ekarpena Garapen Jasangarriaren Helburuei” I. eta II.
Txostenetan erabilitakoa da.
Balorazioa burutzeko, helburu bakoitzerako 0 eta 10 bitarteko balorazioa duen
indize agregatu bat sortu da, hiru irizpidetan oinarrituta:
•

Eskuragarri dagoen informazio-maila (tokiko jasangarritasuneko ekintza eta
adierazle kalkulatuei buruzkoa)

•

Helburu bakoitzean jorratutako alderdiei buruz orain arte izan den esku-hartze
maila

•

Eskuratutako lorpen-maila

Helburu bakoitzari esleitutako indizeak irizpide hauei jarraitzen die, eta irizpide horien
arteko haztapena honako hau da:

Eskuragarri dagoen
informazio-maila
Haztapena

Esku-hartze maila

Eskuratutako lorpenmaila

25%

25%

50%

0

Nulua

Nulua

Nulua

1

Eskasa

Gutxi

Ez nabarmena

2

Nahikoa

Zerbait

Nabarmena

3

Ona

Dezentea

Azpimarragarria

Balorazio hau Amezketako lan-talde tekniko eta ordezkari politikoekin batera egin da lansaioen bidez.
Helburu bakoitzerako irizpide horiek baloratu ondoren, emaitzazko balioa 0tik 10era
eskalatu da. Jarraian dagoen grafikoan laburtzen da emaitza:
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15. Lehorreko ekosistemetako bizitza

9,2

3. Osasuna eta ongizatea

9,2

18. Hizkuntza eta kultur aniztasuna

8,3

7. Energia eskuragarri eta ez kutsatzailea

8,3

2. Goserik ez

8,3

10. Desberdintasunak murriztea

7,5

8. Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

7,5

1. Pobreziaren amaiera

6,7
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Grafikoa 1 Amezketaren lehentasunezko GJH-en hierarkia

Aipatutako metodologia jarraituz lortutako grafiko honek, Amezketako udalerriko erronkak
eta lehentasunak identifikatzen lagundu du, bertan islatzen direlarik udalerriarentzat
lehentasunezkoak diren Garapen Jasangarriko Helburuak.

36

10,0

37

