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Natur Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legeak dio 

Administrazioek beren ondare naturalaren egoera zein den jakiteko 

aukera emango dieten tresnak behar dituztela, eta ondare hura 

iraunarazteko neurriak diseinatu ere egin behar dituztela. 

 

EAEren kasuan, materiaren gaineko eskumenak dagoeneko 

bereganatuak dituenez, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak 

EAEko Interes Geologikoko Lekuen Inbentarioa eta Geodibertsitate 

Estrategia egiteko prozesuari ekin dio, zientzialarien eta geologo 

adituen laguntzaz.  

 

Eusko Jaurlaritzak, material eta proposamen zientifiko-teknikoak 

prestatu ondoren, parte hartzeko prozesu bat abiarazteko beharra 

mahairatu zuen (uztailaren 18ko 27/2006 Legea). Administrazioek, 

interes-taldeek eta herritarrek hartuko lukete parte prozesu horretan, 

hainbat proposamen luzatzeko Administrazioaren jardunbideaz eta 

gizarte-mailan eta ingurumen-arloan dauden beharrez.  

 

Txosten honetan, parte hartzeko prozesuaren ezaugarri guztiak jaso 

ditugu; bereziki, erabilitako metodologiari buruzkoak, eta 

kualitatiboki zein kuantitatiboki lortutako emaitzekin lotutakoak. 

Estrategia 

Inbentarioa 

Eusko Jaurl. 

Foru-aldundiak 

Udalak 

Herritarrak Interes 
taldeak 

0. SARRERA 

DOKUMENTUAREN EGITURA 

 

1.Lehenik eta behin, helburuak zehaztu ditugu. 

 

2.Hurrena, parte-hartzearen emaitza orokorrak.  

 

3.Hirugarren, edukiaren emaitzak eragilez eragile azaldu 

ditugu. 

 

4.Laugarren, eskaeren eta ekarpenen laburpen-koadroa.   

 

5.Azkenik, egin beharreko urratsak jaso ditugu.  
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13. OR. 

14. OR. 
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EAEko 2020rako Geodibertsitate 
Estrategia 

EAEko Interes Geologikoko Lekuen 
Inbentarioa 

Bi elementu nagusi hauek baloratu eta analizatu dituzte parte hartzeko prozesuan:   

Kontserbatu 

Sustatu 

Hezi 

Geoturismoa 
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Proiektuaren helburu nagusia hauxe izan da: 

 

Herritarrek, herri-administrazioek eta interes-

taldeek parte hartzeko prozesu bat zabaltzea, 

EAEko Geodibertsitate Estrategiari eta Interes 

Geologikoko Lekuen Inbentarioari buruzko 

ekarpen, iritzi eta iradokizunak egin ahal izan 

ditzaten.  

Hauek izan dira proiektuaren helburu operatiboak:  

 

 

1.Estrategia Administrazioan barrena zabaltzeko aukera ematen 

duen prozesu bat diseinatzea.  

 

2.Geodibertsitate Estrategiaren eta EAEko Interes Geologikoko 

Lekuen Inbentarioaren elementu nagusiek eragile guztien 

onespena jasotzea.  

 

3.Geodibertsitate Estrategiaren eta EAEko Interes Geologikoko 

Lekuen Inbentarioaren dokumentu bat –eragile eta eskumen-arlo 

guztiek adostua eta guztietatik heltzeko modukoa– lortzea 

helburu izango duen lan-prozesu bat sortzea. 

 

4.Geodibertsitate Estrategia eta EAEko Interes Geologikoko 

Lekuen Inbentarioa abian jartzeko behar den testuinguru 

operatiboa ezartzen aurrera egitea. 

1. PROZESUAREN HELBURU OROKORRAK 

4 
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Herritarrek, herri-administrazioek eta interes-taldeek Geodibertsitate Estrategiari eta EAEko Interes Geologikoko Lekuen 

Inbentarioari buruzko ekarpen, iritzi eta iradokizunak egin ahal izan ditzaten zabaldutako parte hartzeko prozesuaren 

eduki nagusiak zerrendatu dira jarraian: 

 

Lehen atal honen xedea ikuspegi orokor bat eskaintzea da, bai prozesuan parte hartu duten eragile bakoitzarekin 

erabilitako metodologiarena, bai lortutako emaitzena (parte-hartzeari buruzko datuak, ekarpen kopurua).  

2. PARTE-HARTZEAREN EMAITZAK, ERAGILEKA  
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Eragilea Metodologia Parte-hartzearen emaitza  

 
 
 
 
 
 

Eusko  
 

Jaurlaritza 
 
 

 
 Prozesua aurkezteko eta lan-materialak 
entregatzeko bilera bat. 
 
Segimendu jarraitua egitea eta zalantzak 
argitzea.  
 
 
 

 
Erakunde parte-hartzaileak/ekarpengileak:  

 

% 83  
 

(Eusko Jaurlaritzako 6 zuzendaritza eta 4 sozietate 
publiko) 

 
 

Ekarpen kopurua:  34 



EAE-KO 2020RAKO GEODIBERTSITATE ESTRATEGIARI ETA INTERES GEOLOGIKOKO LEKUEN INBENTARIOARI BURUZKO PARTE-HARTZE PROZESUAREN 
GAINEKO TXOSTENA  

6 

Eragilea Metodologia Parte-hartzearen emaitza  

 
 
 
 
 
 

Foru-aldundiak 
 
 

 
Prozesua aurkezteko eta lan-materialak 
entregatzeko hiru bilera (Foru Aldundi 
bakoitzeko, bat). 
 
Segimendu jarraitua egin eta zalantzak 
argitu.  

 
Erakunde parte-hartzaileak/ekarpengileak:  

 

% 92  
 

(aldundietako 11 atalek hartu zuten parte)  
 
 

Ekarpen kopurua:  29 

Eragilea Metodologia Parte-hartzearen emaitza  

 
 
 
 
 
 

Udalak 
 
 

Mankomunitateak 
 

Landa-garapenerako 
elkarteak  

 
 

• Proiektua Udalsarea 21eko Batzorde Teknikoan aurkeztu (2013ko 
abenduaren 19an).  

 
• Udalsarea 21eko eragile guztiei mezu elektroniko informatibo bat 

bidali.  
 

• Inbentarioan gutxienez IGL bat duten udal, mankomunitate eta 
LGEei fitxak eta lan-materiala bidali. 
 

• 120 udali telefono-deiak egin, jarraipena egiteko eta zalantzak 
argitzeko. 
 

• Telefono bidez, 6 elkarrizketa egin, geodibertsitatearen arloan 
erreferentzia diren udalerriekin.   
 

• Hainbat zalantza argitu eta hainbat gorabehera konpondu.  

 
Erakunde parte-

hartzaileak/ekarpengileak:  
 

% 41   
 
(120 udalengana jo da, 
eta horietatik 49k  
egin dute ekarpena) 
 
 

Ekarpen kopurua:  139 
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Eragilea Metodologia Parte-hartzearen emaitza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interes-taldeak 
 

(elkarteak, interpretazio-
zentroak, enpresak, 

museoak, fundazioak, 
unibertsitatea...) 

 

eta herritarrak 
 
 

Parte-hartze kanpaina bat Irekian, iritziak eta 
botoak jasotzeko. 
 
 
Geopedia Kanpaina, Facebook bitartez nagusiki, 
interes geologikoko lekuen argazkiak biltzeko.  
 
 
Interes-taldeak (elkarteak, interpretazio-
zentroak, enpresak, unibertsitatea...) 
informatzeko eta mobilizatzeko kanpaina. 
 
IGLak interpretazio-zentroetara bidaltzea balioan 
jartzeko.  
 
Kanpainak zabaltzeko, sustapen-
ekintzakdiseinatzea eta abian jartzea 
(preskriptoreekin lan egitea, unibertsitatean 
aurkeztea…). 

 
IREKIAN LORTUTAKO EMAITZAK: 
 

10.868 bisita edo sarrera 
131 parte-hartze 

 
 
 

Botoen % 89, aldeko 
2.461 sarrera argazki irekiara 

2525 argazki igo dira 
36 iruzkin egin dira 

 
 
GEOPEDIA KANPAINA:  

 
400 like 

31 iruzkin 
86tan elkarbanatua 

 
 
ZUZENEKO KONTAKTUA: 
 

112 eragilerengana jo da 
1.417 aldaketa tekniko jaso dira 

4 aurkezpen EHUn 
(72 ikasle bertaratu ziren) 

11 preskriptorerengana jo da 



EAE-KO 2020RAKO GEODIBERTSITATE ESTRATEGIARI ETA INTERES GEOLOGIKOKO LEKUEN INBENTARIOARI BURUZKO PARTE-HARTZE PROZESUAREN 
GAINEKO TXOSTENA  

2. PARTE HARTZEKO PROZESUAREN EMAITZA OROKORREN KOADROA 
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Informazioa jaso duten 
eragileak 

336 

Ekarpenen bat egin duten 
eragileak  

76 erakunde 
 

223 pertsona 

Ekarpenak 
244 

(101 Estrategiari) 
(143 Inbentarioari) 

Bilerak, kontaktuak eta 
elkarrizketak 

131 

Sortutako materialak 100 baino gehiago 

Prozesuaren emaitza orokor nagusiak bildu dira hurrengo koadroan, labur-labur:  
del proceso: 
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3. EDUKIAREN EMAITZAK, ERAGILEKA 
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Eusko Jaurlaritza 

Eusko Jaurlaritzako sail, zuzendaritza eta erakunde publikoek 

funtsezko eragile-taldea osatzen dute Euskal Autonomia 

Erkidegoko Geodibertsitatea planifikatzeko, egituratzeko eta 

kudeatzeko. 

Honela labur daitezke Geodibertsitate Estrategiari eginiko 18 ekarpenak: 

Estrategia babesean eta ustiapen ekonomiko eta kulturaletan oinarritzea. 

Estrategia ikuspegi guztietatik (legezkoa, administratiboa...) eta eragile guztiekin 

lantzea. 

Geodibertsitatearen kudeaketan zuzeneko inplikazioa duten administrazioen artean 

(batik bat Kultura eta Ingurumen arloen artean), lan-esparru iraunkorrak sortzea. 

Lege-arauak harmonizatzea, ez dadin gatazkarik izan. 

Geodibertsitatearen eta ondare geologikoaren ikuspegia beste sailen planifikazio 

sektorialetara gehitzea. 

Espazioak kontserbatzearen eta ustiatzearen arteko oreka atxikitzea. 

Ekarpenak 

Estrategia 18 (% 53) 

Inbentarioa 16 (% 47) 

Guztira 34 (% 100) 

Bileretan jaso ziren ekarpenak eta materialak berdintsu 

banatu ziren Estrategiaren eta Intereseko Lekuen 

Inbentarioaren artean (18 eta 16, hurrenez hurren). 

Honela labur daitezke IGL Inbentarioari eginiko 16 ekarpenak: 

Zerrendara leku gehiago biltzeko aukera aintzat hartzea (bereziki, ondare higikorra). 

Inbentariora lekuak gehitzeko irizpide argiak xedatzea. 

Administrazioek interes geologikoko lekuen inguruan eginda dauzkaten beste 

inbentarioak aprobetxatzea. 

IGLak turistikoki dinamizatzeko diru-laguntzak emateko formulak aztertzea. 

Inbentarioaren egitura eta edukia hobetzeko, aldaketa teknikoak egitea. 

150 
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Foru-aldundiak 

Foru-aldundiek eskumen garrantzitsuak dauzkatenez ondare 

naturala eta ondare kulturala babesteko, lotura estua daukate 

Interes Geologikoko Lekuen planifikazioarekin eta kudeaketarekin. 

Edukiaren analisiak erakutsi du oso antzeko proportzioan egin 

zitzaizkiela ekarpenak EAEko Interes Geologikoko Lekuen 

Inbentarioari eta Geodibertsitate Estrategiari: 

Ekarpenak 

Estrategia 16 (% 55) 

Inbentarioa 13 (% 45) 

Guztira 29 (% 100) 

Honela labur daitezke Estrategiari eginiko 16 ekarpenak: 

Garrantzi handiena kontserbazioari, balioan jartzeari eta ikertzeari ematea. 

Eragile gehiago hartzea aintzat, eta udalei zeresan handiagoa aitortzea. 

Biltzeko eremuak sortzea, administrazioek elkarrekin lan teknikoa egin 

dezaten; bereziki, Kultura eta Ingurumen alorretan. 

Aldundiek sustapenaren alorrean dagoeneko egina duten bideaz baliatzea. 

Espazioak kontserbatzearen eta ustiatzearen arteko oreka atxikitzea. 

Honela labur daitezke Inbentarioari eginiko 13 ekarpenak: 

Zerrendara leku gehiago biltzeko aukera aztertzea. 

IGLak aldi berean babestu eta balioan jartzeko aukera ematen duten 

formulak bilatzea. 

Foru-aldundi bakoitzaren materialak eta IGLen inbentarioak 

aprobetxatzea.  

150 
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Udalak  

Udalak, mankomunitateak eta landa-garapeneko elkarteak 

oinarrizko eragileak dira Geodibertsitate Estrategian eta EAEko 

Interes Geologikoko Lekuen Inbentarioan planteatzen diren 

ekimenak sustatzeko eta kudeatzeko orduan.  

Egindako ekarpen gehienak EAEko Interes Geologikoko Lekuen 

Inbentarioan aldaketak egiteari buruzkoak ziren: 

Ekarpenak 

Estrategia 105 (% 75) 

Inbentarioa 34 (% 25) 

Guztira 139 (% 100) 

Honela labur daitezke Estrategiari eginiko 34 ekarpenak: 

Proiektu baliagarria da, xedeak ondo definituak dituena. 

Udaletan, prestakuntza-lan gehiago egiteko beharra eta herritarrak 

sentsibilizatzeko ekimenak abiarazteko premia nabarmendu dira, batez ere. 

Geodibertistatearen eta ondare geologikoaren alorrean erabiltzen den 

terminologia adostea komeni da, okerreko interpretaziorik egin ez dadin. 

Udalek egin dituzten ekarpen gehienak ondare geologikoa turistikoki 

atontzera eta ustiatzera bideratuta daude. 

Honela labur daitezke Inbentarioari eginiko 105 ekarpenak: 

Intereseko lekuak babesteko ekimena positiboki balioesten da. 

IGLen Inbentarioari esker, geodibertsitatearen ikuspegia beste plan batzuetan 

integratuko da. 

Inbentarioan, orekatuta agertu behar dira eskualdeak eta udalerriak, batzuei 

besteekiko lehentasuna eman gabe. 

IGLen fitxei dagokienez, puntu hauetan hobekuntzak egitea eskatu dute: 

•Argiago ager dadila nork finantzatuko dituen ekintzak eta zer ardura izango duten udalek 

aurreikusten den ekintzetan. 

•Irisbide eta ekipamenduak aipatzean egin diren akatsak zuzentzea eta informazioa osatzea... 

Azkenik, inbentarioari beste 46 IGL gehitzeko informazioa ere ekarri da. 

150 
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Interes-taldeak eta herritarrak 
Interes-taldeak (unibertsitatea, elkarteak, enpresak, interpretazio-

zentroak, museoak, landa garapeneko elkarteak, fundazioak, 

hezkuntza-alorreko erakundeak...) eta herritarrak, oro har, dira 

prozesuko eragile gailenak. Politika publikoak diseinatzen parte 

hartzeko eskubidea eta ingurumen-alorreko informazio publikoa 

jasotzeko eskubidea dute, indarrean dauden legeek diotenez 

(ingurumen-kontuen informazioa jasotzeko, haietan publikoki parte 

hartzeko, eta justizia jasotzeko eskubideari buruzko 27/2006 Legea), 

eta honela bete dute. 

Hauek esan ziren Estrategiari eginiko 33 ekarpenetan: 

Ondare kulturala osorik kudeatzeko orain artean zegoen hutsunea beteko duen 

tresna gisa balioetsi dute ekimena (babesa, sentikortzea...). 

Positiboki balioetsi dute ahalik eta eragile gehienek parte hartzea bermatzeko 

egin den ahalegina. 

Horrez gain, aldaketa teknikoak eta erredakzio berriak proposatu dituzte. 

Ondare geologikoa babesteko beharraren eta baliatzeko eskubidearen artean 

oreka atxikitzeko beharra aipatu dute. 

Halaber, interpretazio-zentroetako langileentzat geologiaren alorreko prestatze-

ekintzak antolatzeko eskatu dute. 

Hauek esan ziren Inbentarioari eginiko 37 ekarpenetan: 

Euskadiko IGLen kopuruaren eta ondare geologikoaren muntaren arteko oreka 

atxiki beharra aipatu zen. 

IGL gehiago zerrendaratzea proposatu zen, eta horretarako haien argazkiak ere 

ekarri ziren. 

IGLen fitxei dagokienez, berriz, hauek eskatu dira, besteak beste:  

... ezaugarri geologikoak xeheago azaltzea; testuak euskaraz ere azaltzea; horiek 

dibulgaziorako modukoak egitea... 

... irudien kalitatea hobetzea; erabili diren adierazpen eta kalifikazioak 

egokitzea... 

Ekarpenak 

Estrategia 33 (% 47) 

Inbentarioa 37 (% 53) 

Guztira 7o (% 100) 

Parte-hartzea berdintsu banatu zen Estrategiaren eta Inbentarioaren 

artean:  

150 
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1. Estrategia operatibizatzea eta lehentasunak definitzea 
(Eusko Jaurlaritza, foru-aldundiak, adituak, unibertsitatea...)  

 

2. Generar espacios de trabajo entre las administraciones 

Lan-eremuak sortzea, administrazioek elkarrekin jardun 

dezaten, bereziki Kultura eta Ingurumen alorrekoak, baina 

Turismokoak eta Hezkuntzakoak ere bai. 

 

3. Ahalik eta eragile gehienak integratzea 

Geodibertsitatearen Ondarea kudeatzeko orduan 

(udalak, batik bat). 

 

4. Ondare geologikoa kudeatzeko, kontserbatzeko eta 

babesteko lege baten premia dagoen aztertzea. 

 

5. Aldaketa teknikoak azken dokumentura eramatea 

(alegia, zuzenketak, adierazpide-aldaketak...) 

Eragileek helarazitako eskaerak zer alor nagusitan egin diren 

adierazten da kapitulu honetan; bereziki, diskurtso eta 

lehenespenetan bat datozenetakoak.  

 

 

 ESTRATEGIARAKO ESKAERAK 

5  
Estrategiaren alorreko 

eskaerak 

3 
Inbentarioaren alorreko 

eskaerak 

1. EAEko Interes Geologikoko Lekuen Inbentarioan dagoeneko 

bildu diren IGLak aldatzea.  

• Toponimia-akatsak zuzentzea. 

• Informazioa zabaltzea.  

 
 

2. IGL berriak izateko aukera duten kasuen kudeaketa.  

2.1 Interes Geologikoko Leku berriak gehitzea.  

2.2 IGLak egungo Inbentariora gehitzeko zer irizpide dauden jakitea.  

 

 

3. EAEko Interes Geologikoko Lekuen Inbentarioa: alderdi 

orokorrak 

3.1 IGLak ustiatzeko eta balioan jartzeko ekimenak diruz laguntzeko 

formulak bilatzea. 

3.2 Dagoeneko existitzen diren inbentario eta materialak (GFA, BFA) 

baliatzea. 

INBENTARIORAKO ESKAERAK 



EAE-KO 2020RAKO GEODIBERTSITATE ESTRATEGIARI ETA INTERES GEOLOGIKOKO LEKUEN INBENTARIOARI BURUZKO PARTE-HARTZE PROZESUAREN 
GAINEKO TXOSTENA  

5. EGIN BEHARREKO HURRENGO URRATSAK  
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Parte hartzeko prozesuaren emaitzak ezagutaraztean, alde batetik, legediak ingurumen-informazioari dagokionez ezartzen dituen 

betebeharrak betetzen dira, eta, bestetik, areagotu egiten da eragileek parte hartzeko prozesuaren inguruan duten poztasun-maila; izan ere, 

haien ekarpenak aintzat hartzen direla ikusten dute, eta erraztasun handiagoz hartzen dute parte gerora antolatzen diren beste 

prozesuetan. 

 

Eragileen ekarpenak jaso ostean, eskaerak eta proposamenak kudeatu zein aztertu egin behar dira, horien gainean erabakiak hartu, eta 

guztiak ezagutarazi. Feed-back hori honako bi esparru hauetan egin beharko da, nagusiki:  

 

 

1. EAEko 2020rako Geodibertsitate Estrategiaren kasuan:    

 

Eragileek proposatutako aldaketak eta egindako iradokizunak aztertuko dira. Ontzat 

emandakoak, gainera, Estrategiaren azken testuan sartuko dira. 

 

2. EAEko Interes Geologikoko Lekuen Inbentarioaren kasuan:  

 

Hainbat aditu IGLen inguruan egindako aldaketak eta proposamenak aztertzeaz arduratuko 

dira, eta fitxetan egin beharreko egokitzapenak prestatuko dituzte. Egoki irizten badiote, 

zabaldu egingo dute egungo Inbentarioa. Estrategiaren barruan kokatu behar da eginkizun 

hori. 
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