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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
ENPLEGUA ETA GARAPEN EKONOMIKO IRAUNKORRA

2016ko ekainaren 10eko ebazpena, “Itun Berdea” sarien II. edizioaren deialdiaren oinarriak 
onartzea argitara ematen duena. Ekimenari atxikitako enpresek —beren jardueren inguru-
men-inpaktua murrizteko eta ingurunearekiko harremanak hobetzeko— martxan jarri dituzten 
jardunbiderik onenen balioa aitortzea du xede Itun Berdea Sarietarako deialdi horrek. Baita ere 
2016rako oinarrien deialdi publikoa egitea

Ingurumen-jardunbide onetarako “Itun Berdea” sarien II. edizioaren deialdi publikoa 
arautzen duten oinarriak onetsi zituen Tokiko Gobernu Batzarrak 2016ko ekainaren 3an egindako 
bilkuran. Orobat onetsi zuen deialdi publikoa egitea, ALHAOn argitaratuz.

Horrenbestez, Itun Berdea Sarietarako II. deialdia argitaratzen da ondoren, oinarri hauekin:

1. 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.

Ingurumenaren kudeaketaren abantailak zabaltzeko eta sentsibilizatzeko plataformatzat 
jotzen da Itun Berdea, enpresen errentagarritasuna hobetzeko baliabidetzat. Gasteizko udale-
rriko enpresen ituna da, iraunkortasunaren aldekoa. Ingurumenaren kudeaketarekin konprome-
titutako profesional eta enpresen sarea sortzea du helburu, enpresei —beren jarduera-eremua 
edozein delarik ere— ingurumen-konpromisoak aurrera eramateko aukera eskaintzea, eta beren 
jarduera eraginkortasun handiagoz ekoitzi, banatu eta kontsumitzera begira jartzen laguntzea.

Hauek dira deialdi honen helburuak:

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

Enpresen esparruan erabilgarritasun praktikoa duten jardunbideen adibideak ezagutarazi 
eta erakustea, jarraitu beharreko gida edo eredu bihur daitezen, beste enpresa batzuek bere 
egin ahal izango dituztenak.

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

Ingurumenarekiko begirunea sustatzea eta garapen iraunkorra sustatzeko ekintzak 
bultzatzea, era guztietako enpresa-jardueretan.

2. Hautagai-zerrendak

Ingurumen-jardunbide egokientzako Itun Berdea II. Sarien deialdira beren hautagaitza 
aurkezten duten enpresek ekimen horri atxikiak izan behar dute, eta 2015-2016 aldian beren 
prozesu, produktu eta zerbitzuetan ingurumen-inpaktua modu aktiboan gutxitzeko neurriren 
bat ezarriak. Enpresa bakoitzak gehienez bi jardunbide egoki aurkeztu ahal izango ditu.

3. Enpresak deialdian parte hartzeko bete beharreko baldintzak

Itun Berdearen Komunitatearekin bat egina izatea.
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Indarrean dagoen araudiko betebeharrak betetzea, eta indarrean dauden xedapenek eza-
rritako zerga-betebeharrak edo Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, erregelamenduz 
zehaztutako moduan.

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan jasotako 
debekuetako batean ere ez egotea, diru-laguntzen onuradun izan ahal izateko .

4. Kategoriak eta sarien zenbatekoak:

Hiru sari-kategoria izango dira, parte hartzen duten enpresen tamainaren arabera, eta kate-
goria bakoitzeko 2000,00 euroko kopurua izango da.

Mikroenpresen kategoria: 1-9 langile.

Enpresa txikien kategoria: 10-49 langile.

Enpresa ertain eta handien kategoria: 50 pertsona.

Indarrean dagoen zerga-araudiaren mende egongo da saria.

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

5. Balioespen-esparruak

Enpresek beren antolakuntzetan ezarri dituzten alderdi zehatzei buruzkoak izan beharko dute 
sari hauetara aurkezten diren jardunbide egokiak, eta esparru hauetakoren baten baitakoak:

Energiaren arloko hobekuntza: energia-kontsumoa eta aurrezpena, energia berriztagarriak, 
erregai alternatiboak, energia kudeatzeko sistema, eta abar.

Uraren arloko hobekuntzak: ur-kontsumoaren kontrola eta aurrezpena, hondakin-uren isur-
keten kontrola eta murrizketa, hondakin-uren arazketa, eta abar.

Hondakinen arloko hobekuntzak: segregatzea, minimizatzea, berrerabiltzea, balioa ematea, 
kudeatzea, biltegiratzea, lehengaiak ordeztuz suntsitzea, eta abar.

Lurzoruen arloko hobekuntzak: kutsadura desagerraraztea, konpontzea, egokitzea, kutsadura 
eragozteko neurriak ezartzea, eta abar.

Airearen arloko hobekuntzak: karbono-aztarna kalkulatu, murriztu eta konpentsatzea, emi-
sioak ekiditeko neurriak ezartzea, eta abar.

Lehengaien eta osagarrien kontsumoaren arloko hobekuntzak: lehengaien eta osagarrien 
kontsumoa kuantifikatzea eta aurrezpena, 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.

Aurrekoetan jaso gabeko beste edozein alderdi.

6. Balioespenerako esparruak eta irizpideak

Enpresek 2015-2016 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.

Irizpide hauek hartuko dira aintzat aurkeztutako hautagaitzak baloratzeko:

Jardunbide egokiaren aplikagarritasuna eta errepikagarritasuna. 0-10 puntu

Balioetsiko da jardunbide egokia eramangarria izatea eta aplikatu nahi duten enpresetarako 
eredu izatea.
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Jardunbide egokiaren originaltasuna eta efikazia. 0-10 puntu

Kontuan hartuko da jardunbide egokiaren eraginkortasun-maila helburuen jarraipenean, 
eta haren originaltasun-maila ere.

Izaera berritzailea. 0-10 puntu.

Atal honetan Jardunbide egokiaren besteekiko desberdintasuna hartuko da aintzat atal ho-
netan; baita egungo merkatuan edo dena-delako jarduera sektorean duen berritasun maila ere.

Ingurumen-inpaktua. 0-10 puntu.

Aurrera daramatzagun jardunbideek ingurunean dauzkaten ondorio positiboak balioetsiko 
dira.

Aurkeztutako lan, jarduera edo proiektuaren eragin soziala. 0-10 puntu.

Aurrera daramatzagun jardunbideek gizartearen osotasunean dauzkaten ondorio positiboak 
balioetsiko dira.

Balioeste prozesuan, baldin eta beharrezkotzat jotzen badu, hainbat ziurtagiri bidaltzeko 
eskatu ahal izango du epaimahaiak, eta egokitzat jotzen dituen egiaztapenak egin. Hautagai 
diren enpresek jardunbide egokiaren eta horren inpaktuaren inguruko informazio egiaztagarria 
eman beharko dute —agiri ofizialak, material grafikoa edo digitala eta abar—, antolakuntzan 
ezarri diren alderdi zehatzen inguruan.

7. 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 zehazten 
dituen oroitidazkia, non orobat zehaztu ahal izango diren horren ondorioz ingurumenean eta 
enpresan izandako emaitzak eta onurak - II. eranskina gehienez lauzpabost orri).

Gainera, jardunbide egokiari buruzko datu nabarmenak eta informazio osagarria biltzen 
dituen material grafikoa eta digitala erantsi ahal izango da.

Enpresa bakoitzak gehienez bi jardunbide egoki aurkeztu ahal izango ditu.

Era berean, informazio osagarria eskatu ahal izango du epaimahaiak, aurkeztutako 
hautagaitzei buruzko ahalik eta ikuspegirik zabalena edukitzeko.

Parte hartzen duten enpresek ematen duten informazioa sariketaren azken emaitzak 
erabakitzeko baliatuko da, eta isilpeko informazio gisa gordeko, salbu eta epaimahaiak argi-
tara ematea interesgarritzat jotzen duen alderdiak, saritutako enpresei dagozkienak, sariaren 
ingurukoak.

8. Aurkezteko lekuak eta epea

Deialdi honen I. eta II. eranskinetan ageri den eredua baliatuz egin beharko dira parte 
hartzeko eskabideak, eta Gasteizko Udaleko herritarrei laguntzeko bulegoetako batean aurkeztu, 
eskatzen diren agiriekin batera.

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako modua baliatu ahal izango da 
horretarako.

2016ko urriaren 14ko gauerdian bukatuko da hautagaitzak aurkezteko epea.
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Udalaren web-orrian daude eskuragarri oinarriak eta eskabide-eredua: www.vitoria-gasteiz.
org/itunberdea.

Epez kanpo aurkezten diren eskabideak ezetsi egingo dira.

9. Epaimahaia:

Erakunde hauen ordezkari banak osatuko duten epaimahaiak erabakiko du Ingurumen-jar-
dunbide egokientzako Itun Berdea II. Sariak zeini eman:

Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila: Teresa Ugalde (Enpresen 
Zerbitzuko burua).

ACLIMA - Euskadiko Ingurumeneko Industrien Kluster Elkartea: Kristina Apiñaniz (zuzendari 
nagusia).

Gasteizko Udaleko Ingurumenaren eta Osasun Publikoaren Saila. Iñaki Arriba (Energiaren 
Agentziaren arduraduna).

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

Ingurumen-jardunbide egokientzako Itun Berdea II. 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. 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 —aza-
roaren 10ean Europa biltzar etxean izango den Itun Berdearen Komunitateko Enpresen V. To-
paketan emango da jakitera erabaki hori—.

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

11. Aplikatzekoa den araudia

Oinarri hauetan aurreikusi gabekoetan, Gasteizko Udalaren Diru-laguntzak eta Laguntzak 
arautzeko Ordenantza (2006ko urtarrilaren 13ko ALHAO, 5. zk.) hartuko da kontuan, baita aza-
roaren 17ko Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorra eta azaroaren 26ko Herri Adminis-
trazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea ere.

12. Oinarriak onartzea

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

I. eranskina Eskabide eredua:

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/25/68/62568.pdf
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II. eranskina: fitxa teknikoa

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

Vitoria-Gasteizen, 2016ko ekainaren 10ean

Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saileko Administrazio Zerbitzuko burua
LUCIO CRUCELEGUI JÁUREGUI
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