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Norentzat: Toki-erakundeak: 50.000 biztanle baino gehiagoko Udalerriak (Udalak)/ 

Udalerrien elkartzeak, udalerri bat, gutxienez, 20.000 biztanle baino gehiagokoa bada.  

 

Sarbide esteka: Fundación Biodiversidad 

 Erreferentziazko araudia: BOE, TED/1018/2021 Agindua 

Eremuak: Hiri-inguruneetako ekosistema naturalak leheneratzea    

Zenbatekoa: 58.000.000 € (2021ko deialdia) 

Aurkezpen amaiera data: 2022/01/03 

 
 
 
 
 
 

 

 

9 FITXA BIODIBERTSITATEA FUNDAZIOA – Hirien birnaturalizazioa eta 
erresilientzia lortzeko jarduerak 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laburpena 
Deialdi honen helburua, azpiegitura berdea eta berdegune eta urdinguneen arteko 

konektagarritasuna handituz, hiriaren birnaturalizazioan eragina duten jarduerak sustatzeko 

laguntzak ematea da, horrela biodibertsitatea eta kontserbazioa areagotu eta aldaketa globalera 

egokitzeko, bai eta probintziako hiriburuen eta 50.000 biztanletik gorako beste hiri batzuen 

bizigarritasuna hobetzeko ere. Lagundutako proiektuek modu integralean helduko diete helburu horiei, 

eta beren emaitzek denboran iraun beharko dute beren kabuz. 

Onuradunak 
1. Probintziako hiriburuetako udalak zein udalerrietakoak baldin eta 50.000 biztanle baino 

gehiago badituzte, INE 2020k emandako errolda ofizialen arabera. 

2. Onuradunen arteko elkartzeak, udalerrietako batek gutxienez 1.a) atalean ezarritako baldintzak 

betetzen baditu. Udalerri horrek elkartzearen ordezkari gisa jardun beharko du kasu guztietan:  

o 20.000 biztanletik gorako udalerrietako udalak.   

o Irabazi-asmorik gabeko entitate eta erakundeak. Jarduera ekonomikoak eta ez-ekonomikoak 

egiten dituzten erakundeen kasuan, azken jarduerei bakarrik zuzendu ahal izango zaizkie 

laguntzak.  

o Estatuko Administrazio Orokorreko eta Autonomia-erkidegoetako ikerketa-erakunde 

publikoak.  

o Unibertsitate publikoak eta haien unibertsitate-institutuak. 

o Teknologia-zentroak eta Estatu mailako irabazi-asmorik gabeko teknologia-berrikuntzarako 

laguntza-zentroak.  

o I+G+b arloko irabazi-asmorik gabeko ikastetxe publiko edo pribatuak, baldin eta haien 

estatutuetan edo horiek erregulatzen dituen araudian I+G+b jarduera nagusi badute. 

Jarduera-lerroak 

Jarduera mota hauek finantzatuko dira: 

https://fundacion-biodiversidad.es/es/content/convocatoria-de-subvenciones-para-fomentar-actuaciones-dirigidas-la-renaturalizacion-y
https://www.boe.es/eli/es/o/2021/09/20/ted1018/dof/spa/pdf
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➢ A motakoak: birnaturalizatzeko estrategiak egitea/eguneratzea; hirigintza-plangintza jasangarria; 

hiri eta ibaien birnaturalizazioarekin lotuta dauden klima-aldaketara egokitzeko planak; edo 

hiriaren birnaturalizazioa ahalbidetzeko, mugikortasun pribatuari eskainitako espazioak askatzeko 

planak, (mugikortasun jasangarriko eta espazio publikoko estrategiak), biodibertsitatea handitzen 

eta kontserbatzen laguntzen dutenak.  

➢ B motakoak: lurraldean eginiko esku-hartze espezifikoak, metropoli, hiri, hiri-inguru, auzo, eraikin 

edo etxadi mailakoak. Ekintza mota hauek hartu ahal izango dira kontuan: 

o Biodibertsitatea handitzen eta kontserbatzen lagunduko duten naturaguneak sortzea, 

ekologikoki lehengoratzea eta konektatzea. 

o Espazio publikoa, abandonatutako eremuak, ibilgailuen trafikoko eremuak askatzea, 

birnaturalizatzeko, hiri-baratzeak sortzea, bide publikoan berdeguneak eta oinezkoentzako 

bidezidorrak garatzea, zoladura iragazleak eta drainatze jasangarriak instalatzea, euri-

lorategiak, urez bete daitezkeen parkeak eta beste jarduera batzuk.  

o Biodibertsitate autoktonoa birnaturalizatzea eta sustatzea, habiak egitea hobetzea, espezie 

exotiko inbaditzaileak prebenitzea eta murriztea, polinizatzaileak kontserbatzen laguntzea, 

uraren ziklo integrala kudeatzeko eta ibaiak lehengoratzeko proiektuak, drainatze 

jasangarriko hiri-sistemak, hirien iragazgaiztearen murrizketa, biodibertsitaterako 

kaltegarriak diren jardunbideak ezabatzea, mikroazpiegitura urdinak (putzuak eta 

antzekoak), materialen kudeaketa, komunitatean konposta egitea eta beste jarduketa 

batzuk.  

o Eraikinen gaineko jarduketak. 

 

Gastuetarako aldi hautagarria 
Proiektua deialdiaren ebazpenetik aurrera hasi beharko da, eta ezingo da 2025eko abenduaren 31 

baino beranduago amaitu, luzapenak barne. 

 

Laguntzen zenbatekoa eta mota 
➢ 2.000.000 € eta 4.000.000,00 € bitarteko proiektuak. 

➢ Emandako laguntzaren gehieneko zenbatekoak ezin izango du aurkeztutako proiektuaren 

aurrekontu osoaren % 95 gainditu. 

 

Diruz lagun daitezkeen kontzeptuak 
Diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira, laguntzaren helburu den jarduerarekin zalantzarik 

gabe zerikusia dutenak, hura gauzatzeko beharrezkoak direnak, proiektu onuradun bakoitzarentzat 

onartutako egikaritze-aldian izan direnak eta justifikazio-aldia amaitu aurretik ordainduta daudenak.  

• Langileak 

• Bidaiak eta mantenua 

• Kanpoko laguntzak 

• Material inbentariagarria 

• Material suntsikorra 

• Zeharkako kostuak 

• Ikuskatzailearen justifikazio-kontua berrikustea 

 

Beste alderdi interesgarri batzuk 
Erakunde eskatzaileak modu telematikoan aurkeztuko ditu eskabideak FBren web-orrian, 

(https://biodiversidad.fundanetsuite.com/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/VerConvocatoria?Id=478), 

horretarako prestatutako tresnaren bidez.  
Harremanetarako posta elektronikoa: ciudades@fundacion-biodiversidad.es  

https://biodiversidad.fundanetsuite.com/ConvocatoriasPropias/es/Convocatorias/VerConvocatoria?Id=478
mailto:ciudades@fundacion-biodiversidad.es

