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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
ENPLEGUAREN ETA GARAPEN EKONOMIKO IRAUNKORRAREN SAILA

Ingurumen-jardunbide egokientzako Itun Berdea IV. Sarietarako deialdi publikoa eta oinarriak. 
2018. urtea

2017ko abenduaren 1ean onetsi zituen Tokiko Gobernu Batzarrak Gasteizko Udalaren 2018ko 
diru-laguntzen deialdiak arautuko dituzten oinarri orokorrak. 2018ko urtarrilaren 22ko ALHAOn 
—9. zk.— argitaratu ziren oinarri orokor horiek, eta Udalaren webgunean kontsulta daitezke 
www.vitoria-gasteiz.org baita herritarrei laguntzeko bulegoetan ere.

2018ko maiatzaren 18an egindako bilkuran onetsi zituen Tokiko Gobernu Batzarrak inguru-
men-jardunbiderik onenak saritzeko Itun Berdea Sarien IV. edizioaren —2018. urtea— deialdia 
eta hori arautuko duten berariazko oinarriak. Horrenbestez, oinarri horiek argitara ematen dira, 
herritarrak jakinaren gainean egon daitezen:

1.- oinarria. Xedea

Ekimenari atxikitako enpresek —beren jardueren ingurumen-inpaktua murrizteko eta in-
gurunearekiko harremanak hobetzeko— martxan jarri dituzten jardunbiderik onenen balioa 
publikoki aitortzea du xede Itun Berdea Sarietarako deialdi honek.

Iraunkortasunaren inguruan sentsibilizatuta dauden eta ingurumenarekiko konpromiso 
sendoa duten enpresa eta organizazioen sarea da Itun Berdearen Komunitatea. Kudeaketa 
berdearen jarraibideak bere egiten dituzten enpresak dira, garapen ekonomiko iraunkorra 
sustatzea helburu dutenak. Ingurumen-kudeaketarekin konprometitutako profesional eta enpre-
sen sarea sortzea du helburu, eta enpresei —beren jarduera-eremua edo tamaina edozein 
izanik ere— ingurumen-konpromisoak aurrera eramateko eskaintzen zaien aukeratzat jotzen 
da, beren jarduera eraginkortasun handiagoz ekoitzi, banatu eta kontsumitzeko modu batera 
bideratzeko aukeratzat.

Hauek dira IV. Itun Berdea Sarien deialdiaren helburuak:

— Itun Berdearen Komunitateari atxikitako enpresek ingurumenaren onerako egiten dituzten 
ahaleginak jendaurrean saritu, ezagutarazi eta zabaltzea.

— Enpresen esparruan erabilgarritasun praktikoa duten jarduketak ezagutzera eman eta 
erakustea, gida eta eredu gisa funtziona dezaten, eta beste enpresa batzuetara aldatzerik izan 
dadin.

— Ingurumenaren alorreko inplikazioa, motibazioa eta kontzientziazioa lortzea, bai enpresen 
kudeatzaileena, bai langile guztiena ere.

— Ingurumenarekiko begirunea sustatu eta garapen iraunkorraren aldeko ekintzak bultza-
tzea, era guztietako enpresa-jardueretan.

2.- oinarria. Hautagaitzak

Ingurumen-jardunbide egokientzako Itun Berdea IV. Sarien deialdira beren hautagaitza aur-
kezten duten enpresek ekimen horri atxikita egon beharko dute, eta beren prozesu, produktu 
edo zerbitzuen ingurumen-inpaktua modu aktiboan murrizteko jardunbide onen bat ezarria 
izan beharko dute 2017-2018 aldian.

http://www.vitoria-gasteiz.org
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Enpresa bakoitzak gehienez bi jardunbide egoki aurkeztu ahal izango ditu.

Jardunbide egoki guztiei, sarituak gertatu ala ez, zabalkundea emango zaie, Gasteizek iraunkor-
tasunarekin eta ingurumenarekin hartua duen konpromisoari Itun Berdearen Komunitateak egiten 
dizkion ekarpenen erakusle diren aldetik.

3.- oinarria. Enpresak deialdian parte hartzeko bete beharreko baldintzak

1. Itun Berdearen Komunitateari atxikia egotea.

2. Indarrean dauden araudiak betetzea eta zerga-betebeharrak nahiz Gizarte Segurantzare-
kikoak egunean edukitzea, erregelamenduz zehaztutako moduan.

3. Enpresa ezingo da inolaz ere administrazioak abiarazitako prozedura zigortzaile batean 
murgildua egon, edo egona izan.

4. oinarria.- Kategoriak eta sarien zenbatekoa

Hiru kategoria izango dira, enpresen tamainaren arabera, eta 2.000,00 euroko sari bana 
emango da horietako bakoitzean.

— Mikroenpresen kategoria: 9 langile arteko enpresak.

— Enpresa txikien kategoria: 10 langiletik 49ra arteko enpresak.

— Enpresa ertain eta handien kategoria: 50 langile edo gehiagoko enpresak.

Indarrean dagoen zerga-araudiari lotuta egongo dira sariak.

Gainera, ohorezko aipamenik ere egin ahal izango da, diru-saririk gabe, egindako lana 
nabarmentzeko.

5. oinarria.- Balioespen-esparruak

Enpresak bere antolakuntzan ezarri dituen alderdi zehatzen ingurukoak izan beharko dute 
sariketara aurkezten diren jardunbide egokiek, eta hobekuntza-esparru hauetakoren batekoak:

— Energiaren alorreko hobekuntzak: energia-kontsumoa eta -aurrezpena, energia berrizta-
garriak, erregai alternatiboak, energia kudeatzeko sistemak eta abar.

— Uraren alorreko hobekuntzak: ur-kontsumoaren kontrola eta aurrezpena, isurtzen diren 
hondakin-uren murrizketa, hondakin-uren arazketa eta abar.

— Hondakinen alorreko hobekuntzak: bereiztea, gutxitzea, berrerabiltzea, balioa ematea, 
kudeaketa, biltegiratzea, lehengaiak ordeztuz sortzeari uztea eta abar.

— Lurzoruaren alorreko hobekuntzak: kutsadura garbitzea, konpontzea, egokitzea, kutsadura 
galarazteko neurriak ezartzea eta abar.

— Airearen alorreko hobekuntzak: karbono-aztarna kalkulatu, murriztu eta konpentsatzea, 
emisioak ekiditeko neurriak ezartzea eta abar.

— Lehengaien eta material osagarrien kontsumoaren alorreko hobekuntzak: lkontsumoa 
kuantifikatzea eta aurreztea, erosketa berdea eta abar.

— Beste alderdi batzuen hobekuntza: ingurumen-kudeaketako sistemak (EKOSCAN, ISO 
14001, EMAS araudia...), ekodiseinua, ekoetiketak, produktuaren bizitza-zikloaren azterketa, 
gizarte-erantzukizun korporatiboa, mugikortasun iraunkorra, ingurumenaren alorreko informa-
zioa, prestakuntza eta sentsibilizazioa, eta abar.

— Aurreko ataletan jaso ez den beste edozein alderdi.

6. oinarria.- Balioespen-irizpideak

Enpresek 2017-2018 aldian ezarri dituzten jardunbide egokiak balioetsiko dira, ingurumen-al-
derdiak hobetzera zuzenduak direlarik, baliabideen —lehengaiak, ura, energia— kontsumo 
arduratsu eta eraginkorraren bitartez, emisio eta isurketen murrizketaren bitartez, eta abar.
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Jardunbide egoki horiek balioesteko, alderdi hauek hartuko dira aintzat:

— Jardunbide egokiaren aplikagarritasuna eta errepikagarritasuna.

— Jardunbide egokiaren originaltasuna eta efikazia.

— Izaera berritzailea.

— Ingurumen-inpaktua.

— Aurkeztutako lan, jarduera edo proiektuaren eragin soziala.

Balioespen-prozesuan, egokitzat jotzen badu, ziurtagiriak bidaltzeko eskatu ahal izango du 
epaimahaiak, eta behar diren egiaztapenak egin. Jardunbide egokiari eta horrek duen inpaktuari 
buruzko informazio egiaztagarria eman beharko dute hautagai diren enpresek —agiri ofizialak, 
material grafikoa edo digitala, eta abar—, organizazioan ezarri diren alderdi zehatzen inguruan.

7. oinarria.- Aurkeztu beharreko agiriak

I. eranskinean ageri den eredu ofiziala baliatuz aurkeztu beharko dira sariketan parte hartzeko 
eskabideak. Eskabideak honako dokumentazioa eramango du atxikita:

— Enpresaren IFZren kopia, eskabidea aurkezten duen pertsonaren nortasun-agiriaren kopia, 
eta, hura titularra ez bada, jarduteko ordezkatze-ahalmenaren egiaztagiria.

— Garatutako jardunbide egokiaren eta hartutako neurrien alderdirik nabarmenenak zehaz-
ten dituen oroitidazkia, non orobat zehaztu ahal izango diren horren ondorioz ingurumenean 
eta enpresan izandako emaitzak eta onurak - II. eranskina. (Gehienez lauzpabost orriko luzera 
gomendatzen da).

— Aurkeztutako jardunbide egokiari eta enpresari buruzko material grafikoa eta digitala:

Datu aipagarriak edo informazio osagarria, eta jardunbide egokia argitzen duten irudiak 
—gutxienez 2 edo 3—.

Enpresa eta haren jarduera aurkezteko irudiak, aukeran argazkiak.

Enpresaren logoa, jpg, tiff formatuan.

Itun Berdeko Enpresen VII. Topaketan sariak banatzeko egiten den ekitaldian jardunbide 
egokiak eta enpresa irabazleak aurkezteko euskarri bisual gisa baino ez da erabiliko material 
grafiko hori.

Era berean, informazio gehigarria eskatu ahal izango du epaimahaiak, aurkezten diren hau-
tagaien ahalik eta ikuspegirik zabalena edukitzeko hartara.

Parte hartzen duten enpresek entregatzen duten informazioa sariak zeini emango zaizkien 
erabakitzeko baliatuko da, eta isilpeko informazio gisa gordeko, salbu eta epaimahaiaren ustez 
publizitatea egin behar zaien alderdiak, saria irabazi duten enpresei dagozkielarik eta sariarekin 
ikustekorik dutelarik.

8. oinarria.- Indarrean jartzea eta eskabideak aurkeztea

ALHAOn argitaratzen diren egunaren biharamunean jarriko dira indarrean oinarri hauek 
—aldez aurretik Diru-laguntzen Datu-base Nazionalean laburpen-iragarkia argitaratuko da—.

2018ko ekainaren 1etik urriaren 10era artekoa izango da hautagaitzak aurkezteko epea, biak 
barne.

Deialdi honen I. eta II. eranskinetan ageri diren ereduak baliatuz aurkeztu beharko dira es-
kabideak, eskatzen den dokumentazioa erantsita, Gasteizko Udalaren herritarrei laguntzeko bu-
legoetan edo Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legean aurreikusten diren moduetakoren bat baliatuz.



2018ko maiatzaren 30a, asteazkena  •  62 zk. 

4/5

2018-01967

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

Udalaren webgune honetan daude oinarriak eta eskabide-orria www.vitoria-gasteiz.org/
itunberdea.

Epez kanpo aurkezten diren eskabideak ezetsi egingo dira.

9. oinarria.- Epaimahaia

Entitate hauetako bakoitzaren ordezkari banak osatuko duten epaimahaiak erabakiko du 
Ingurumen-jardunbide egokientzako Itun Berdea IV. Sariak zeini eman:

— Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila: Enpresen Zerbitzuko burua 
edo hark ordezko izendatzen duena.

— ACLIMA, Basque Environment Cluster elkartea: zuzendari nagusia edo hark ordezko 
izendatzen duena.

— Gasteizko Udaleko Ingurumenaren eta Osasun Publikoaren Saila: Energiaren Agentziaren 
arduraduna edo hark ordezko izendatzen duena.

Epaimahaiko kideak behartuta egongo dira konfidentzialtasuna gordetzera aurkeztutako 
hautagaitzen inguruan, baita eztabaida eta bozketen inguruan ere.

Ingurumen-jardunbide egokientzako Itun Berdea IV. Sariak emango dituen epaimahaiaren 
lana errazte aldera, batzorde tekniko bat eratuko da, Gasteizko Udaleko Enpleguaren eta Gara-
pen Ekonomiko Iraunkorraren Arloko zinegotziak izendatua, zeinek hautagaitzen eta aurkeztu-
tako dokumentazioaren aldez aurreko balioespena egingo baitu.

10. oinarria.- Sariak ematea

Proiektuen edukiak oinarritzat harturik, ebaluazio-ikustaldiak egin ahal izango ditu epaima-
haiak parte hartzen duten enpresetara, aurkeztutako jardueren ezartze-maila bertatik bertara 
ezagutzeko.

Ezingo da epaimahaiak sariak emateko orduan hartzen duen erabakiaren kontra jo. Erabaki 
hori isilpekoa izango da, eta ez zaie jakinaraziko enpresa irabazleei, ezta gainerako hautagaitzei 
ere, azaroaren 15ean Goiuri jauregian izango den Itun Berdearen Komunitateko Enpresen VII. 
Topaketan jendaurrean egiten den arte.

Sariren bat nahiz guztiak eman gabe utzi ahal izango ditu epaimahaiak, baldin eta aurkezten 
diren jardunbide onek nahikoa kalitaterik ez dutela irizten badio.

11. oinarria.- Oinarriak onartzea

Ingurumen-jardunbide egokientzako Itun Berdea IV. Sarietarako deialdian parte hartzeak 
oinarri hauek onartzea ekarriko du berekin.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko maiatzaren 21ean

Administrazio Zerbitzuko burua
LUCIO CRUCELEGUI Y JÁUREGUI

http://www.vitoria-gasteiz.org/itunberdea
http://www.vitoria-gasteiz.org/itunberdea
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I. eranskina: eskabidea eta zinpeko aitorpena 

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/
eu/25/68/62568.pdf

II. eranskina: fitxa teknikoa

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/
eu/25/70/62570.pdf

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/25/68/62568.pdf
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/25/68/62568.pdf
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/25/70/62570.pdf
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/25/70/62570.pdf
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