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Norentzat: 50.000 biztanletik gorako udalerrietako (udal) toki-erakundeak/ Udalerri-

taldeak, haietako batek gutxienez 20.000 biztanle baino gehiago baditu  

 

          Sarbide-esteka:  Esteka 

 

Erreferentziazko araudia: BOE 251 zk. - 2022 - 32084 

                                             

Eremuak: Hiri-inguruneetako ekosistema naturalak leheneratzea   

Zenbatekoa: 62.000.000 € (2022ko deialdia) 

Aurkezpen-amaiera data: 2022/12/22 

 
 
 
 
 
 

 

 

FICHA 49. BIODIVERSIDAD FUNDAZIOA - Espainiako hirien 
birnaturalizazioa eta erresilientzia sustatzeko 2022ko jarduerak 

 

 

 

 

     

 

 

 

Laburpena 
Hirien birnaturalizazioan lagunduko duten jarduerak sustatzeko laguntzak ematea da deialdi honen 

helburua, haien azpiegitura berdea eta berdegune zein gune urdinen konektibitatea handitze 

aldera, biodibertsitatea eta haren kontserbazioa areagotzeko, aldaketa globalera egokitzeko eta hiri-

inguruneen bizigarritasuna hobetzeko. Proiektu horiek modu integralean helduko diete helburu horiei, 

eta emaitzak berez izango dira iraunkorrak, eragin sozioekonomiko positiboa sortzen lagunduko dute 

eta genero-berdintasuna eta aukera-berdintasuna zeharka integratzen. 

Onuradunak 
1. Probintziako hiriburuetako edo 50.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerrietako udalak. 

2021eko urtarrilaren 1eko udal-erroldaren berrikuspenetik ateratako kopuruak hartuko dira kontuan 

hautagaitza onartzeko, 2021eko deialdi berean laguntza jaso dutenak izan ezik. 

2. Onuradunen taldeak eta, gutxienez, 1.a) paragrafoko baldintzak betetzen dituen udalerri bat 

dutenak. Udalerri horrek elkartearen ordezkari gisa jardun beharko du, kasu guztietan: 

o 20.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerrietako udalak, 2021eko urtarrilaren 1eko udal-

erroldaren berrikuspenaren ondoriozko zifren arabera. 

o Irabazi-asmorik gabeko erakundeak. Erakunde horiek jarduera ekonomikoak eta ez-

ekonomikoak egiten dituztenean, laguntzak azken horiei bakarrik zuzendu ahal izango zaizkie. 

o Estatuko Administrazio Orokorreko eta autonomia-erkidegoetako ikerketa-erakunde 

publikoak. 

o Unibertsitate publikoak eta horien unibertsitate-institutuak. 

o Estatuko teknologia zentroak eta irabazi asmorik gabeko berrikuntza teknologikoari laguntzeko 

zentroak. 

o I+G+bko irabazi-asmorik gabeko ikastetxe publiko edo pribatuak, estatutuetan edo horiek 

arautzen dituen araudian I+G+b jarduera nagusitzat dutenak. 

 

 

https://fundacion-biodiversidad.es/es/content/convocatoria-de-subvenciones-para-el-fomento-de-actuaciones-dirigidas-la-renaturalizacion-y
https://boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-B-2022-32084.pdf
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Jarduera-lerroak 

Honako jarduera hauek lagunduko dira diruz: 

➢ A mota: Hirien birnaturalizazioak arreta esklusiboa edo lehentasunezkoa duen dokumentu 

estrategikoak egitea edo eguneratzea. Dokumentu horietan, diagnostiko ekologiko espezifiko baten 

eta arazo eta aukeren definizio espazial baten bidez, helburuen formulazio bat eta jarduketen 

proposamen zehatz bat oinarritu behar dira hiri-azpiegitura berdea indartzeko (azpiegitura hori 

osatzen duten elementuei, lotura ekologikoari, habitaten eta espezieen kontserbazio-egoerari eta 

ezagutzari dagokienez) eta udalerriko biodibertsitatearen egoera hobetzeko; bai eta proposatutako 

neurrien garapenari eta inpaktuari laguntzeko beharrezko metrikak eta plangintza, eta diseinu zein 

kudeaketa jarraibide egokiak ere. 

Dokumentu estrategiko edo plangintza-dokumentu horrek toki-eskala izan dezake, edo udalaz 

gaindiko eremukoa izan daiteke. Baina, nolanahi ere, proiektuaren espazio-eremuan konpondu 

beharreko problematika identifikatu beharko du, eta B motako jarduketa (k) argi eta garbi kokatu. 

Era berean, partaidetza bidez egin edo eguneratu behar da, inplikatutako eragileen zeregin aktiboa 

bermatuz. 

➢ B mota: Hiriko azpiegitura berdea indartzeko eta hiriko biodibertsitate-baldintzak hobetzera 

bereziki bideratutako esku-hartzeak. Proiektuak eskala egokienera egokitu ahal izango dira 

(eraikina, etxadia, auzoa, hiria, hiri-inguruko espazioak) deialdiaren helburuari egiten dioten 

ekarpena justifikatzeko: inpaktu handiko birnaturalizazio-proposamen eraldatzaileak sustatzea, 

lotura ekologikoari (espaziala eta/edo funtzionala) eta habitaten eta espezieen aniztasunari eta 

ugaritasunari dagokionez ekarpen sentikorra egitea. Jarduketek naturak bere ingurune ekologikoan 

dituen baldintzak erreproduzitu eta erraztuko dituzte, eta erresilientzia eta gutxieneko esku-hartze 

antropikoak izango dituzte ezaugarri, haien iraunkortasuna eta zerbitzu ekosistemikoek eskain 

dezaketen optimizazioa bermatzeko. Ildo horretan, proposamenek bermatu behar dute hiriko 

gainerako dinamikek (erabilera eta gozamen publikoa barne) ez dutela baldintzatuko ezarritako 

helburu ekologikoak lortzea. 

Hauek dira B tipologiako ekintza hautagarrietako batzuk: hiriko basoak eta hiri inguruetakoak; 

korridore berdeak; ibaien, hezeguneen edo urmaelen lehengoratzeak hiri-espazioetan, eraztun 

berdeak; hiri-laborategi biziak; espazio degradatuen edo hiri-hutsuneen naturalizazioa; kudeaketa 

jasangarria duten hiri-baratzeak; hiri-inguruko nekazaritza-espazioen birnaturalizazioa 

(agroekologia); parkeen edo eremu berdeen birkualifikazioa, lotura ekologikoari eta 

biodibertsitateari dagokienez gaur egun ekarpen jakinik egiten ez badute; muturreko tenperaturei 

aurre egiteko hiri-babesleku klimatikoen sare naturalak; bio-atxikipen-eremuak, urpean gera 

daitezkeen parkeak eta funtzionaltasun ekologikoa duten hiri-drainatze iraunkorreko beste sistema 

batzuk; urmaelen sorrera eta naturalizazioa; zuhaitz-txorkoak; fauna-babeslekuak; espezie 

inbaditzaileak kontrolatzeko estrategia integralak; gaixotasunen eta izurriteen aurkako borroka 

biologikoa; fatxadak eta estalki berdeak. 

Ekintza guztien emaitzek iraunkorrak izan behar dute, eta mantentze-estrategia jasangarri batean 

oinarritu behar dute, existitzen dena edo berria, epe ertain eta luzera arrakasta izango duela 

bermatuko duena eta kontserbazio-ekintzetatik eratorritako inpaktuak minimizatzeko irizpideetan 

oinarrituta egongo dena (biodibertsitatearen eta zerbitzu ekosistemikoen murrizketa eta 

baliabideen kontsumo eraginkorra). 

Diruz lagunduko dira bideragarritasunari buruzko aurretiazko azterlanak eta jarduera horiei 

zuzenean lotutako beste jarduera batzuk, hala nola proiektuak idaztea, betiere proposamena 

gauzatzeko kronogramaren barruan egindako gastuak badira. 

Jolas edo kirol erabilera publikoko ekipamenduak ez dira finantzaketarako lehentasunezko ekintzak 

izango, ez eta saneamenduko edo argiteria publikoko azpiegiturak ere.  
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➢ C mota: jarduerek, nahitaez eta zeharka, ekintza hauek jaso beharko dituzte proiektu osoan:  

o C1. Gobernantza eta Partaidetza Plana: helburuak, irismena, baliabideak eta espero diren 

emaitzak zehaztu beharko ditu, eta, horretarako, gardentasun-printzipioaren aplikazioa 

bermatzeko egokitzat jotzen diren organoak eta eskemak ezarri beharko ditu. Plan hori 

erakunde eskatzaileak dagoeneko dituen gobernantza eta partaidetza egituretan oinarritu 

ahal izango da.  

o C2. Komunikazio eta sentsibilizazio-plana. Helburuak, irismena, baliabideak eta espero 

diren emaitzak zehaztu beharko ditu, eta proiektuaren xedeari, irismenari, konpondu nahi 

dituen arazoei, mugarriei, maneiatu beharreko arriskuei, ondorioei eta proiektutik eta 

haren ekintzetatik espero diren onurei buruzko xede publiko bakoitzarekin lotutako 

informazio garrantzitsua nola zabalduko den azaldu beharko du. 

o C3. Neurketa- eta jarraipen-plana. Proiektuaren helburua, irismena, baliabideak eta espero 

diren emaitzak definitu beharko ditu, proiektua gauzatzeko aurrerapenaren monitorizazioa 

eta aldizkako ebaluazioa egin ahal izateko, bai eta sortutako inpaktuak eta lortutako 

emaitzak ere, ezarritako oinarrizko helburuei erantzuten zaiela bermatuz eta kudeaketa 

egokitzailea errazte aldera. 

 

Aurkeztutako jarduerek baldintza hauek bete beharko dituzte: 

o Lurraldean zuzenean ezartzeko garatuko diren jarduera guztiek (B motakoek) plan edo 

estrategia baten barruan egon beharko dute (A motakoek).  Plan edo estrategia batean sartuta 

ez dauden lehengo jarduerak horietako batean sartu beharko dira (berria edo eguneratua, 

dagokionaren arabera), B motako jarduerak garatu aurretik edo aldi berean. 

o Proiektu guztiek B motako lurraldean zuzenean ezartzeko jarduerak garatu beharko dituzte. 

 

Gastuetarako aldi hautagarria 
 

Proiektua deialdia ebazten den egunetik aurrera hasi beharko da gauzatzen, eta ezingo da 2025eko 

abenduaren 31 baino beranduago amaitu, luzapenak barne. Ildo horretan, proiektuan jasotako 

jarduerak gauzatzeko kontratazio eta azpikontratazio-prozedurak deialdiaren ebazpenaren ondoren 

hasi beharko dira, finantzagarriak izateko. 

 

Laguntzen zenbatekoa eta mota 
➢ Laguntza-eskaera bakoitzeko eman beharreko laguntzaren gehieneko zenbatekoa 

4.000.000,00 €-koa izango da. 

➢ Laguntza-eskaera bakoitzeko eman beharreko laguntzaren gutxieneko zenbatekoa 

2.000.000,00 €-koa izango da, gutxienez.  

➢ Emandako laguntzaren gehieneko zenbatekoak ezin izango du gainditu aurkeztutako 

proiektuaren aurrekontu osoaren % 95. Taldeen kasuan, elkartea osatzen duen erakunde 

bakoitzari emandako laguntzaren gehieneko zenbatekoak ezingo du gainditu erakunde horri 

dagokion aurrekontu osoaren % 95. 
 

Intereseko beste aspektu batzuk 
Erakunde eskatzaile bakoitzeko proposamen bat onartuko da, gehienez ere, ebaluatzeko (ordezkari gisa 

jarduten duena). 

Laguntzak emateko araubidea norgehiagoka izango da. 
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Erakunde eskatzaileak telematikoki aurkeztuko du eskaera, Biodiversidad Fundazioaren web-orrian 

www.fundacion-biodiversidad.es, horretarako prestatu den tresnaren bidez. Bertan, erregistro-kode bat 

esleituko da, eskaera jaso den eguna eta ordua jasotzen dituena, bai eta espediente-zenbaki bat ere, 

deialdiaren prozesu osoan identifikatzaile gisa balioko duena. 

 

 

http://www.fundacion-biodiversidad.es/

