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AZPIEREMUAK BALORAZIOA DIAGNOSTIKOKO IDEIA NAGUSIAK 
LEHENTASUNEZKO JARDUERA 

ARLOAK 

Lurralde eremua 

 

 

 

 

• Azkoitia Gipuzkoako barnealdean, Urola ibaiaren arroan kokaturik dago eta 

izaera industrial eta landatarra duen udalerria da.  Gipuzkoako udalerri 

handienetakoa da, 55,14 km2 –ko azalerarekin.  

• Inguruko herrietara lotura onak dauzka. Orografia dela eta 

Zumarragarako errepideak Gi-631 ematen ditu arazo handienak. 

Ipar-Ekialdetik (Azpeitia-Zestoatik) bide azpiegitura handiei (A8) loturik 

dago.  

• Udalerriaren zati handiena hiritartu ezin daitekeen lurzoruak osatzen 

du, guztira %95,7. Bertan baso eta landazabeko lurrez gainera 

azalera handia hartzen dute babes bereziko eremuak eta Ingurumen 

hobekuntzakoak (azken biek guztira %39 hartzen dute, 2.131 Ha-ekin).   

• Nekazaritza eta abeltzaintza jarduerek urbanzaezina den 

lurzoruaren %24  hartzen dute, horri baso ustiaketek hartu dezaketen 

lur eremua gehituz gero, herriko 1. sektoreak Azkoitiko  azalera osoaren 

erdia hartuko luke gutxi gorabehera.  

• Abeltzantza jarduerarako lurren zati handi bat (batez ere mendi 

larreak) babes bereziko eremuetan aurkitzen da. 

• Hiritarturiko lurzoruak udalerriko lurzoru osoaren %3,49 hartzen du 

(artifizializatutako azalera gutxi gora behera), Urola kostan %.5,1 eta 

EAEn %7,8. Alderaketa kontutan hartuta hiritarturiko eremua oso altua ez 

dela esan daiteke, landa eremuak garrantzia hartzen duelarik. 

• Egoitza garapenean gehien aurkitzen den egoitza tipologia 

“ensanche”ko bloke motakoa da.  Etxebizitza dentsitateak behera egin 

du,  2007an 72,76 etxe/ha izatetik 2013an 59,50 etxe/ha izatera pasa 

delarik, eskualdeko eta Gipuzkoako batazbestekoaren azpitik (60,65 

etxe/ha) 

• Industria guneek udalerriko azalera osoaren %32,8 okupatzen du 80 

ha-rekin. Lurzoru industriala 9 gune industrialetan  banatzen da, hauetatik 5 

dira gaur garaturik daudenak, lurzoru industrialetik %61, 48 Ha-ekin. 

• Hiriko berdegune edo gune libreek hiri lurzorutik 8,67 Ha hartzen dute. 

Biztanleko 7,3 m2 berdegune daude (Legeak biztanleko gutxienez 6 m2 

ezartzen ditu). Azkoititik abiatzen diren hainbat ibilbide naturalistikoek 

udalerriko berdeguneen eta inguruko natur eremuen arteko lotura posible 

egiten dute 

 

• Plangintzan aurreikusita dauden bide 

eta trenbide azpiegiturak egitea, 

paisaiaren integrazioa eta 

lehengoratze ekologikoa kontuan 

hartuta. 

• Herri-eredu jasangarri bat erdiesteko 

bidean, Udalak lur sail pribatuak 

eskuratuz, hauek kudeatzeko 

politikak aurrera eramatea.   

• Babes bereziko eremu eta 

elementuen  (mendi, baso, erreka,..) 

baldintza  ekologikoak babesteko 

bertan diharduten lehen sektoreko 

jarduerak erregulatzea. 

• Berdeguneetako hurbiltasuna eta 

ekipamenduetakoa biztanle guztiei 

bermatzea 

• Parkeak eta berdeguneak prestatzea, 

hirigune inguruko naturguneekin bat 

egingo duen sare berdea osatzeko. 

• Lurraldearen erabilera iraunkor bat 

bultzatu, iada kontsolidatutako 

hirigunearen berrikuntza eta 

errehabilitazioa baimenduaz. 

• Herriaren eta ingurune naturalaren 

arteko mugetako paisaiaren kalitatea 

hobetzea. 

• AASSetan aurreikusten diren 

berdegune berrien garapena bultzatu 

(Munohaundi, eta daudenak hobetu 

eta eguneratzea.  

• Hirigintza antolamenduan 

aurreikusitako proiektu berriek 

sortutako mugikortasuna 

balioztatzea. 

Udal lurzoruaren 
egitura 
organikoa eta 
erabilera 

 

 

 

Biztanleria, 
jarduera 
nagusien 
kokalekua, eta 
udalerriaren  
egitura 

 

 

Herriko eta 
inguruko 
berdeguneak 
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Paisaia eta gune 

hondatuak  

• Hiri lurzoruaren ehunduratik “isolaturik”, “degradatuta” eta guztiz 

osatu gabe geratu diren egoitza-garapenerako guneak daude: Txalon 

Errekari dagokion gunea marginatua, Insausti eta Danobat guneetan dagoen 

industria presentziagatik eta garatu gabe dagoen Santa Clara gunea. 

• Etxebizitza hutsen kopuruak 2000etik (%17,7) 2011 (%13,5) behera 

egin du. 2011. urtean etxebiziten %19,6,  50 urtetik gora ditu eta 

etxebizitzen %24,39 egoera txar edo erorkorrean daude 

• Azkoitiko Hirigune Historikoa birgaitzeko plan berezia (BPB) 

erredaktatu zen 2007an, Eusko Jaurlaritzako kultura sailak  Dekretu bidez 

(17/2005) Azkoitiko Hirigune Historikoa Multzo monumental ondare 

kultural izendatu baitzuen, monumento multzo kategorian. Aurretik 

azterketa sozio-urbanistiko bat burutu da (2005). 2004ean erredaktatu zen 

ere Hirigune Historikoaren PERKOa ere. 

• Azkoitia hainbat lurralde eta sektorekako planen ereginpean dago: 

Urola-kostako eremu funtzionaleko LZP, EAEko hezeguneen LAP, EAEko 

Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAP, Gipuzkoako Errepideen Plan 

Orokorra, EAEko Trenbide Sarearen LAP, EAEko Ekonomi-Jarduetarako 

lurzoru publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko LAP, Gipuzkoako 

Bizikleta Bideen LAP eta Gipuzkoako Hiri-Hondakinen Azpiegituretako LAP. 

• Azkoitiko Plangintzarako Arau Sunsidiarioetan  (2007) hainbat jarduera 

proposatzen dira: naturguneen eta elementu natural batzuen babesa, landa 

auzoen garrantzia, etxebizitzen garapen berriak, jarduera ekonomikoen 

garapenean aldaketak, berdegunetan atsedenleku berriak 

• Hirigintza Planeamenduko oinarrizko dokumentuetan iraunkortasun 

irizpideak barneratuta daude eta horien ezarpenaren inguruko jarraipena 

egiten da.  

• Eraikuntzan eraginkortasun energetikoa bultzatzeko araudiak aplikatzen dira 

“Eraikuntza Kode Tekniko” berria. Ez dago beste inolako neurririk ez 

tresnarik. 

 

• Industria eremu zaharkituak 

berreskuratzeko politikak garatzea,  

etorkizuneko beharrei egokituriko 

erabilerak emanaz. 

• Andeatutako auzo edo herriko eremu 

zehatzak berritzeko planak idaztea 

eta zenbait auzotan baztertutako 

taldeak sor ez daitezen neurriak 

zehaztea. 

• Eraikinen berriztapena eta etxebizitza 

hutsak bete daitezen bultzatzea, 

beharrezkoa den eragileekin 

elkarlanean.  

• Familia mota berrien etxebizitza 

beharrei erantzuten laguntzea.  

• Ondarea kontserbatzeko legezko 

tresnak aplikatzea eta ondare 

eraikinen kontserbazioa bermatzeko 

neurriak martxan jartzea. 

• Energia eraginkortasunerako neurriak 

bultzatzea egoitza erabilerako 

eraikinetan, ekipamenduetan eta 

gune publikoetan. 

 

Ondare 

arkitektonikoa 
eta kulturala 

 

 

 

Lurralde eta 
sektore 
antolamendua 

 

 

 

Hiri 
antolamendua  

Antolamenduan 
eta eraikuntzan 

iraunkortasun 
irizpideak 
sartzea 
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Ohiko 
mugikortasun 
beharraren 
ezaugarriak 

 

 

 

 

• Egiten diren bidaietatik %51 oinez egiten dira, 

ekipamenduak erdigunetik duten gertutasunagatik.  

• 2001ean lan egiten dutenen artean %57k Azkoitian 

egiten du, %23k Azpeitian eta %3k Donostian. Lanagatik 

egiten diren barne bidaien eboluzioa beherakorra da 

(1986-2001), aldiz kanporako mugimenduek 

azkarrago egin dute gora. 

• 2006an  Trafiko eta Aparkamendu diagnostiko bat 

eta plana erredaktatu zen, automobilen erabilera 

murrizpenean eta eraginkorragoak eta beste garraiobide 

iraunkorragoen ordezkapenean oinarritua: oineztatzeak, 

norabide bakarreko kaleak, aparkalekuen erregulazioa 

(OTA) 

• Garraio publikoak garrantzizko papera betetzen du 

bertakoen mugikortasunean zein kanpotik Azkoitira 

datozenentzako. Bilborako konexio beharrak ez daude 

guztiz egokiturik. 

• “URBANUE”, udalerriko auzo ezberdinak lotuko dituen 

autobus zerbitzua, 2014ko abuztuan jarri da martxan. 

• Oinezko ibilbideen kalitatea ona da, baina 

irisgarritasuna ez dago bermatuta udalerri osoan. Ez dago 

Irisgarritasun planik, bai ordea alde zaharra 

peatonalizatzeko kudeaketa proposamen bat. 

• Loturarik gabeko bidegorri tarteak daude udalerrian. 

• Saihesbideko herriko zeharbideen kalitatea 

hobetzeko aukera eman dute, baina landa 

eremuetan inpaktu nabarmena eragin dute. 

• Auzoetako errepide guztiak daude asfaltatuta. 

Batzuk ez daude egoera onean 

• Eskualdeko garraio publikoaren hiriarteko kontzesio 

berria aztertu eta azkoitiaren onurarako izan daitezkeen 

proposamenak egiten jarraitzea (eskaintza 

herritarrentzat erakargarria izan dadin, etab.) 

• Garraio kolektiboaren eskaintza eta ibilgailu pribatuaren 

aurrean duen lehiakortasuna hobetzea. 

• Euskarri ezberdinen bidez (geltokietan informazioa 

jarriz, internet bidez, etab.), herritarrei garraio 

kolektiboari buruzko informazio gehiago ematea eta 

sustapen kanpainak egiten jarraitzea 

• Orain arteko bideari jarraituz, eremu publikoan 

hirigintza lanak egiten jarraitzea, herria oinezkoentzat 

eta txirrindularientzat segurua, erosoa eta erakargarria 

izan dadin 

• Herriko kaskoaz gain, Azkoitiko beste auzoetako kale 

edo eremu publikoetan egon daitezkeen oztopo 

arkitektonikoak kentzea 

• Bidegorri sarea osatzea, bizikletararako plan bereziak 

eginez.  

• Bizikletaz eta oinez ibiltzea sustatzeko kanpainak egiten 

jarraitzea eta oinezkoekiko eta txirrindulariekiko 

errespetua bultzatzea 

• Trafiko astuna eta bide-segurtasunari dagokionez 

arrisku-puntuak egon daitezkeen udalerriko zonalde 

ezberdinetan, zirkulazioa baretzeko neurriak aztertu eta 

martxan jartzea 

• Landa bideen sarea egoera egokian mantentzeko 

asmoz, bide-sarearen gaineko jarraipena egin eta behar 

den puntuen hobekuntza lanak burutzea 

• Hirigintza garapen berrietan garraio publikoak, 

Mugikortasunaren 
kudeaketa eta 
antolaketa 

 

 

 

Garraio publikoa 

 

 

Oinezkoen eta 
bizikleten sareen 
ezaugarriak 

 

 

Bide sarea 

 

 

Lurraldeko loturak 
eta irisgarritasuna  

 

Landa bide sarea 
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Aparkalekua 

 

• Bizilagunentzako dagoen aparkamenduen eskaintza 

nahikoa da orohar. Bertakoen kotxeek ez dute arazorik 

gauez aparkatzeko 

• Erregulatu gabeko aparkalekuak daude : San Martin 

eta Balda kaleko inguruan, Ubaiar auzunean eta 

Floeragako Izarraitz kalean 

• Kale Nagusiak ilegalki aparkaturiko kotxe kopuru 

altuenak ditu. 

• Ibilgailu parkearen eboluzioa gorakorra da. 

• Gi-631 errepideko (Zumaia-Zumarraga) hainbat puntu 

istripuen konzentrazio altuko Kontsideraturik daude 

2002-2006 urteen artean.   

• Udalerriko trafiko istripuen kopurua 1000 biztanleko 

7,66koa da, Eskualdeko batazbestekoaren antzera 

(7,79) 

• Udaltzaingo baten bitartez urtero Ingurumen 

Hamabostaldian antolatzen dira Bide Hezkutzako saio 

batzuk. 

oinezkoek eta bizikletek behar duten tokia izateko 

neurriak martxan jartzea 

• Aparkalekuaren gaia mugikortasun irizpideekin 

kudeatzea (eskaintzaren kudeaketa egokia bultzatzea) 

• Herri-eskolan mugikortasun iraunkorrarekin zerikusia 

duen bide hezkuntza txertatzea  

• Mugikortasun iraunkorraren aldeko ekintzak 

barneratuko dituen lerro estrategiko zehatz bat sortzea 

Agenda 21en II. Ekintza Planean 

• Mugikortasunarekin lotutako alderdi guztiak era 

koordinatuan planifikatzea, batik bat hirigintza garapen 

berriei dagokionez (etxebizitzak, industrialdeak, etab.) 

 

Motorizazioa eta 
ibilgailuen atala  

Istripuak 

 

Bide hezkuntza 

 

 



 

6 

 

LURRALDE GAIAK. EBALUAZIO OROKORRA ETA LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

B
I
O
A
N
I
Z
T
A
S
U
N
A
 E
T
A
 P
A
I
S
A
I
A
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Natura eta 
paisaia Balioak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zuhaitzek estaltzen duten azaleraren ehuneko altua 

nabarmentzekoa da (%65). Bestetik, azaleraren %25 larreek 

hartzen dute. Baso azaleratik %80 pinuek hartzen dute. 

• Urriak dira nekazal balio altu edo oso altuko lurrak, malda 

gogorrengatik eta sakonera gutxiko lurzoru karstikoengatik.  

• Faunaren ikuspegitik 4 interes gune identifikatzen dira: 

Izarraitz, Katuin errekako arroan Korta errekastoa eta Igaran 

errekastoa, Atlantiar landazabala eta orohar baso naturalak 

• Urola ibaiaren kalitatea ertaina da, jarduera eta elementu 

ezberdinen eraginengatik: nekazal eta abeltzantza jarduerak 

eragindako ibaiertzeko estaldura eskaxia, basogintza jarduera 

intensiboak, hiriguneko habitat guztiz eraldatuak, presak, hiri-

industri isuriak,… 

• Landazabalaren (baserria eta nekazaritza ingurunea) 

dibertsitatea nabarmen aldatu da eta paisaia simplifikatu 

batera joaz: lursailen erabilerak berdintzera joan dira,  hesi-

biziak murriztu, lursail batzuetan baso landaketa berriak 

(errentagarritasuna bilatuz) baso azalera handiagotuz.  

• Sistema naturalak naturalizatzen ari dira, nekazaritza 

jarduera batzuk desagertzen ari direlako. 

• Lursaila gehienak pribatuak direnez hauetan jarduerak aurrera 

eramateko zailtasunak ditu udalak.  

• Azkoitian hainbat landare espezie inbaditzaile 

transformakorren presentzia agertzen da.  

• Azkoitiko paisaiaren antzematean eragin negatiboa sortzen 

dituzten impaktu ete elementuen artean: Industrigune ez hain 

integratuak, errepide eta azpiegitura linealak paisaia 

zatikatzen dute. 

• Urolako trenbide zaharretik doan UROLAko BIDE BERDEA da 

Azkoitiko aisirako eta tursimorako erakargarri garrantzitsu 

bat, eta bertako paisaia zeharkatzeko aukera ematen du. 

 

 

• Lotura ekologikoko tokiak eta korridoreak 

identifikatzea, aztertzea eta babestea 

• Ur-ekosistemak egoera onean babesteko 

asmoz, eskumena duten erakundeekin 

elkarlanean aritzea 

• Jatorrizko baso-masen birsorkuntza sustatzea 

• Herriko mendien kudeaketa egokiaren alde egin, 

izaera ezberdineko interesen arteko oreka 

bilatuz (naturaren kontserbazioa, etekin 

ekonomikoak, ...) 

• Babes bereziko eremu eta elementuen  (mendi, 

baso, erreka,..) baldintza  ekologikoak 

babesteko bertan diharduten lehen sektoreko 

jarduerak erregulatzea. 

• Ahal den heinean babes eremuko lur pribatuak 

publiko egiteko akordioak bilatu (”kustodia” 

formularekin) edo lusailak erostea 

• Babestutako natur guneak kudeatzen dituzten 

erakundeekin eta landa inguruneko eragile 

ekonomikoekin lankidetzan aritzea  

• Interesgarriak diren animaliak eta bertako 

landaredia zaintzeko pausoak ematea 

• Espezie exotiko inbaditzaileen kontrol, jarraipen 

eta erradikazioan sakontzen jarraitzea 

• 92/43/CEE Habitat Zuzentarauan jasota eta 

Azkoitian aurkitzen diren habitaten babesa 

sustatzea  

• Narriatutako natur inguruneak berreskuratzeko 

pausoak ematea 

• Nekazaritza eta abeltzaintzan ingurumen 

jardunbide egokien praktikak sustatzea: 

Nekazaritz eta Abeltzantza ekologikoa 

• Basogintza iraunkorrerako kudeaketa ereduak 

sustatzea (PEFC ziurtagiria,…) basojabeen 

Sistema 
naturalen eta 
paisaien 
kontserbazio 
egoera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardueren 
eragina eta 
arriskuak 
nekazaritzan  
zein natur 
ingurunean 
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Babestutako 

Naturguneak  

 

 

 

 

 

• Azkoitiko babestutako naturgune garrantzitsuena Izarraitzko 

Garrantzi Komunitarioko Lekua (GKL) da  (Natura 2000 

sarean) eta Zaintza Bereziko Gune (ZBG/ZEC) izendatu 

zuten, helburu eta neurrien txosten bat adostuaz. 

• Karakate-Irukutzeta-Agarreburu-ko guneak (pagadi 

naturalagatik)  eta Haranerrekako guneen landaredi balio altua 

eta balio arkeologikoengatik). 

• Izarraitzen hainbat jarduerek eta elementuek eragiten dute: 

artzantzak, pinuen landaketek eta nekazaritzak, aisia-

erabilerak eta gailurretarako ibilbideak, kareharri 

ustiaketak, komunikazio antena handiak,…. 

• Aprobetxamendu-sistema tradizionalak uzteak, 

abeltzaintzakoak batik bat, eragina izan lezake ekologia-

sistemen bilakaeran. 

• Izarraitzko LICeko eremua EAEko Korridore Ekologikoen 

sareko “nukleo-eremu” kontsideratzen da eta Haranerreka 

eta Karakate-Irukurutzeta-Aberre buru “lotura-gune”. 

• EAEko Paisaia Berezien Katalogoan intereseko 3 gune daude: 

Izarraitz, Madariaga eta Urrategi. 

• Arau Subsidiarioetan landa eremua, biodibertsitatea eta pasaia 

babesteko neurriak eta irizpideak barneratzen dira. 

• Hainbat herritarren esanetan, herri-gunean bertan eta bertatik 

gertu utzita edo egoera txarrean dauden belardi eta bide 

bazterrak daude. Honek Azkoitiko landa pasaiarena galera eragin 

dezake.  

• Landa eremuan kokatutako bideen mantenu falta dago. Basoa 

ateratzen duten pribatuek bideak apurtuta uzten dituzte 

konpondu gabe.  

• Ehiza garaian, hainbat ehiztariak ez dute ingurunea behar bezala 

zaintzen (bala-zorroak lurrean botata uzten dituzte, zarata asko 

eragiten dute beraien motordun ibilgailuekin, etab.). 

artean. 

• Azkoitiko AASS-etan jasotako paisaia eta natur 

ingurunea babesteko irizpideen betetze 

mailaren jarraipena gauzatzea 

• Azpiegituren eta hirigintza hazkundearen 

eragina murrizteko aukera ezberdinak aztertzea 

• Udalerriko natur eta paisai balioak 

ezagutarazten jarraitzeko neurriak hartzea. 

• Natur ingurumenari buruzko ingurumen 

heziketa sustatzea. 

 

Natur 
ingurunearen 
antolamendua 
eta kudeaketa 
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AZPIEREMUAK BALORAZIOA DIAGNOSTIKOKO IDEIA NAGUSIAK LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Ur hornidura 

 

 

 

• Azkoitiko ur-horniketarako sare nagusia Ibai-Ederko 

urtegitik dator (uren tratamendurako EUA-etik 

igaroaz) eta batipat hirigunea hornitzen dute. “Bajako 

sarea” ANSA (Aguas del Norte)-k kudeatzen du. 

• Industrirako ur horniketa Ibai-Ederko EUA-tik egiten da, 

badago ordea ur horniketa propioa duten enpresak: 

GSB ACEROS kasu 

• Sareko urik gabe dauden eremuak, landa auzoak 

dira. Bakoitzak bere hornidura partikularra du 

• 2006tik uraren etxeko kontsumoa egonkortu egin 

da eta etxekoak ez diren abonatuen kasuan 

kontsumoak behera egin du. 

• 2013.urtean zehar, eta gaueko minimoen kontrola 

eta hornidura sareko konponketa eta berritze lanei 

esker, kontrolatu gabeko uraren bolumena 

gutxitzen doa, eta errendimendu indizeak %80 baino 

altuagoak dira 

• Azken urteetan abonatuen %95ari berritu zaizkie  

kontagailuak  

• Saneamendu sarera oraindik konektatu gabe daude 

landa auzoak gehienak eta  Ipintzako Auzoa. 2014 ean 

egingo da jasotzeko obra. 

• Kontsumoarekiko tarifak jarri dira. Honek herritar 

bakoitza bere tramoan egotera “derrigortzen” du 

• Osasun publikoko sailetik emandako txostenen arabera 

2010-2013 urteetan Azkoitian edateko uraren 

kalitatea ona izan da 

• Aktibitate ekonomiko gehienak saneamendu sarera 

konektatuta daudenez, hauen kontrola Gipuzkoako Ur 

kontsortzioak 

• Uraren prezioari lotutako kezka azaldu dute hainbat 

herritarrek (uren prezioak gora egitea) 

• Uren kudeaketa bateratua sustatzea, ardura hori duten 

administrazioen koordinazioaren bitartez 

• Hornitutako uraren kalitate ona bermatzea 

• Ur-hornidura sarean mantentze eta hobekuntza egokiak 

egitea  

• Zenbatu gabeko kontsumoa kontrolatzea eta galerak 

murriztea. Behe sarearen bidez banatzen den edateko 

uraren bolumena sistematikoki kontrolatzea. 

• Udal ekipamenduetako kontsumoa kontrolatzea, 

jarraipena egitea eta optimizatzea 

• Industrian ur-aurrezpena/optimizazioa sustatzea 

• Nekazaritzan uraren erabilera eraginkorragoa lortzea 

• Etxebizitzetako ur-kontsumoa murrizteko sentsibilizazio 

kanpainak burutzea 

• Saneamendu sarean euri urak eta hondakin-urak 

bereizita joateko beharrezko inbertsioak gauzatzea 

• Euri-uren aprobetxamenduan aurrera egitea 

• Ur-zikinen sarean mantentze eta hobekuntza egokiak 

egitea 

• Hondakin uren isuriak kontrolatzea eta auzo 

ezberdientan kokatutako etxebizitzen hondakin-urak 

araztegira konektatzeko beharrezko lanak aurrera 

eramatea. 

• Landa eremuko baserrietako fosa septikoen erabilera 

egokia bermatzea 

• Errekastoak garbitzea eta mantentzea. 

• Edateko uraren tarifa egokitzea, aurrezpena sustatzeko. 

 

Edateko ura 
banatzeko sarea  

 

 

Eskaera eta 
kontsumoa  

 

 

Saneamendua 
eta arazketa  

 

 

Uraren zikloaren 
araudia eta 
kudeaketa 

 

 

 

Uraren kalitatea 
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NATUR BALIABIDEAK, HONDAKINAK ETA INGURUMEN KALITATEA. EBALUAZIO OROKORRA ETA LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

H
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AZPIEREMUAK BALORAZIOA DIAGNOSIKO IDEIA NAGUSIAK LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Hiri-hondakinen 

sorrera 
 

• 2009tik hona, hondakinen sorrerak beherantz egin du, 2013an azken 8 

urteetako daturik positiboena lortuz 0,96 kilo/bizt./egun. Udalsarea 21eko kide 

diren udalerrien batez bestekoaren pareko (1 kilo/bizt./egun) eta Eusko Jaurlaritzaren 

Ingurumen Esparru Programan (2011-2014) ezarritako helburua 1,44 kg/bizt/egun 

baino dezente baxuagoa da 

• Gaikako bilketak gora egin du nabarmen azken urteetan, 2009ko %24,1etik 

2013an %36,9a erdietsiz. Halere, 2008-2016 Aurrerapen Dokumentua Garatzeko 

Estrategian ezarritako %60tik (2016rako) eta %75etik (2020rako) urrun aurkitzen da.  

• 2013an gaika bildutako zatien nagusien banaketa honakoa da: 

papera/kartoia %32, zatiki organikoa %24 eta beiraren bilketa %23. Zatiki 

organikoaren gaikako bilketa 2008an abiatu zen Azkoitin, 2014rako 400 t/urte biltzera 

iritsiz. 

• Azkoitiko hondakinak bildu eta kudeatzeko zerbitzua Urola Erdiko Mankomunitatearen 

esku dago. 2014ko erdialdeaz geroztik, hondakinen gaikako bilketarako sistema 

mistoa dago.  

• Herritarrek konpostaje egin dezaten sustatzen da, Santa Klara eta liburutegiko guneen 

bitartez. 2014an hirugarren gune bat jarri da martxan (ipintzan).  

• Urola Erdiko garbiguneetako bat Azkoitian aurkitzen da, baina Mankomunitateak ez du 

gune honetako erabilera-daturik.  

• Azkoitiak badu hiri-hondakin bilketa eta tratamendurako Udal-ordenantza zuen, baina 

Urola Erdiko Mankomunitateak 2014urtean onartu zuen Azkoitiko Udalaren eta 

zerbitzuaren erabiltzaileen arteko harremanak arautzea helburu duen ordenantza 

berria. 

• Urola Erdiko Mankomunitateak hainbat sentsibilizazio kanpaina burutu ditu: Urola 

erdian garbi, Etorkizuna da, Gaurkoa nola, biharkoa hala, etab. Sistema mistoaren 

ezarri aurretik ere herritarrei zuzendutako informazio kanpaina antolatu zen. 

• 2013. Urtearen hasieran Hondakinen Lan Taldea sortu zuen Udalak, helburu 

nagusi gisa, bilketa sistema berria adostea izanik. 

• 2003-2009 bitartean, Azkoitiko enpresek sortutako hondakin arriskutsuak 

murriztu egin dira. Hauetatik %78,3a ezabatu eta beste %21,7a balioztatu egin da. 

• Urkomek landa-eremuan kokatutako 1. sektoreko jardueretan sortutako plastikoak 

• Hiri-hondakinen prebentzioari zuzendutako 

neurriak hartzea (herritarren eta udalerriko 

sektore ezberdinen parte-hartzea sustatu). 

• Gaikako bilketarako Gipuzkoako Foru 

Aldundiaren 2008-2016 Estrategian jasotako 

helburuak betetzea 

• Sistema berriaren jarraipen eraginkorra 

aurrera eramatea eta emaitzak komunikatzea. 

nen gaikako bilketa sustatzeko, ezarriko den 

sistemaren gaineko jarraipen eraginkorra 

aurrera eraman.   

• Landa-guneko hondakinen bilketa datuak 

eskuratzea, jarraipen zehatzagoa egin ahal 

izateko. 

• Auzo-konposterako guneen ezarpenarekin 

jarraitzea, herritar gehiagorengana iristeko. 

• Eraikuntza hondakinen kudeaketa egokia 

sustatu. 

• Hondakinen Lan-taldearekin aldizkako saioak 

antolatzen jarraitzea sistema berriaren 

inguruko informazioa trukatzeko eta 

hobekuntza beharrak antzemateko. 

• Ikastetxeetako atarietan bereizteko edukiontzi 

gehiago ezartzea eta ahal bada beste material 

gogorragokoak. 

• Merkatariei edukiontziak ustutzeko 

maiztasuna handitzea. 

• Sektorearen arabera, ura eta hondakien tasak 

egokitu daitezkeen aztertzea. 

Gaikako bilketa 
 

Hiri-hondakinen 

kudeaketa eta 
tratamendua  

 

Hiri-hondakinei 
buruzko 
ordenantzak eta 
zergak 

 

Hondakin 
arriskutsuen 
sorrera eta 
kudeaketa 

 

Sentsibilizazioa 
 

Hondakin 
industrialak 

 

Nekazaritza 
hondakinak  

 

Eraikuntzako 
hondakinak  
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Bide garbiketa 
 

jasotzeko eta ondoren birziklatzera bideratzeko zerbitzua eskaintzen du. 

• Gaur egun ekarpenguneen bitartez jasotzen dira landa-eremuko hondakinak, baina 

momentuz ez da bertako hondakin kopuruari eta bereizketa mailari dagokion daturik. 

• Urola Erdiko Mankomunitateak eskaintzen duen zerbitzuaz gain, (obra baimena duten 

gremioek, eskualdeko Garbigunea erabili ahal izango dute), eraikuntza eta eraispen 

hondakinen inguruko eskumena Eusko Jaurlaritzak du. 

• Garbigunea zer eta zertarako den, eta gaika 

biltzen diren hondakin ezberdinekin zer egiten 

den azaltzeko herritarrei zuzendutako 

kanpaina edo saioak antolatzea. 

Udala gaindikoa 

• Gipuzkoan hiri-hondakinen sorrera, 

berrerabilpena eta birziklapenaren arloetan 

ezarriko diren berrikuntzei egokitutako 

azpiegiturak martxan jartzea. 
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NATUR BALIABIDEAK, HONDAKINAK ETA INGURUMEN KALITATEA. EBALUAZIO OROKORRA ETA LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 
E
N
E
R
G
I
A
 

AZPIEREMUAK BALORAZIOA DIAGNOSIKO IDEIA NAGUSIAK LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Egitura 

energetikoa  

• Erregai fosilak Azkoitiko jardueretan nagusiki erabiltzen diren energia iturriak 

dira. Kanpotik jasotzen denez, EAEko gainerako herriek bezala, mendekotasun 

energetiko handia du.  

• Industria sektorea (%85,2) da Azkoitian energia gehien kontsumitzen 

duena (garrioari buruzko datua kontuan izan gabe), etxeko kontsumoa (%9,6) 

eta zerbitzu sektorea (%5,2) baino askoz gehiago (2011ko datuak).  

• Halere, industria sektoeraren eneragia-kontsumo %30,7 jaitsi da 2007 eta 2011 

urteen artean, ziurrenez krisiaren eraginez itxitako enpresengatik. 

• Ondorioz, udalerriko gas natural eta elektrizitate-kontsumoa ere dezente 

jaitsi da 2004 eta 2011 urteen artean (%23,9), 8.690 tep.  2011 urtean 

(27.640,3 tep) Udalsarea 21en Iraunkortasun Adierazleen kalkuluan parte hartu 

duten udalerrien batez basteko kontsumoaren azpitik zegoen (23.742 tep).  

• Etxeko gas eta elektrizitate-kontsumoak gorabehera txikiak izan ditu 

(0,1-0,2tep/bizt/urte artean) 2004-2011 urte bitartean. Halere, goranzko joera 

bat antzematen da 2007tik aurrera.  

• Energia berriztagarrien energia-ekoizpena (407,4kwh/biztanle) 2011an 

Udalsareako batazbestekoaren erdia baino gutxiago da (1.104kwh/biztanle). 

• 2010ean udal eraikinetako eta argiztapen publikoko energiari buruz egindako 

azterketan, kostu energetikoaren %61 argiztapen publikoari eta %39 

eraikin publikoei zegokiola islatuzen. 

• Ez da udal-eraikin eta argiteria publikoaren kontsumoaren jarraipen 

sistematizaturik egiten. udal-kontsumoaren eboluzioa, bai kontsumo horri 

egotzitako negutegi efektuko isurpenen kalkulua egin ahal izateko.  

• Kale-argiteriaren datu bakarra 2010ekoa da, 1.823 Mwh/urtekoa 

(210.979 €/urteko kostuarekin). Honi egotzitako CO2 isurpenak 729,4 

t/urtekoak lirateke.  

• 2010an egindako kale-argiteriaren azterketan jasotako neurriak garatuz (argi 

aldaketak, etab.), 2010 kontsumoa %23,9an jaistea aurreikusten zuen. Kale 

argiteriren aldaketa egiten da, baina ez modu programatuan.  

• Azkoitiko Udalak ez du energiaren arloa arautu edo kudeatzeko araudirik. 

Halere, AASSetan garapen berrietan energia eraginkortasun-neurrien aplikazioa 

eta energia berriztagarrien ezarpena burutzea jasotzen da.  

• Azken urteotan ez da energiaren aurrezpena eta eraginkortasunari 

zuzendutako jarduerarik burutu. 

• Udal azpiegituretan eta ekipoetan, energia 

garbiak eta berriztagarriak ustiatzeko 

sistemak ezartzeko aukerak aztertzea. 

• Udal-jarduerei lotutako kontsumoen 

informazio, kudeaketa eta kontrol-

sistemak ezartzea. 

• Udal-instalazio eta ekipamenduetan, 

energia-kontsumoa eta eraginkortasuna 

optimizatzea. 

• Argiztapen publikoaren energia-

kontsumoa murrizten eta eraginkortasuna 

handitzen jarraitzeko pausoak ematea. 

• Energia aurreztea eta energia 

eraginkortasun mekanismoak sustatzeko 

kanpainak egitea. 

• Eraikuntzan eta instalazioetan energia 

eraginkortasun irizpideak aplikatzea 

• Udalerrian energia eraginkortasuna 

sustatzeko araudi, mekanismoak eta 

pizgarri ekonomikoak garatzeko bideak 

aztertzea. 

Energia 
berriztagarrien 
ekoizpena  

Tokiko 
administrazioko 
energiaren 
kontsumoa eta 
kudeaketa 

 

Udal 
ekipamenduen 
kontsumoa  

Herriko argien 
kontsumoa  

Udal ibilgailuen 
kontsumoa  

Energia 
kudeatzeko 
araudia  

Sentsibilizazioa 
 

Udalerriko 

energia 
azpiegiturak  

Eraikuntza 
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NATUR BALIABIDEAK, HONDAKINAK ETA INGURUMEN KALITATEA. EBALUAZIO OROKORRA ETA LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 
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AZPIEREMUAK BALORAZIOA DIAGNOSIKO IDEIA NAGUSIAK LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Atmosferara 
egindako isuriak  

• Trafikoa, industria, etxebizitza eta zerbitzuetako erregai-kontsumoa zein obra-

lanak dira Azkoitiko airea-kalitatean eragin dezaketen igorpen-iturri nagusiak.  

• Azkoitian bertan ez dago Eusko Jaurlaritzako Airearen Kalitatea Zaintzeko eta 

Kontrolatzeko Sareko Kontrol estazio finkorik. Hurbilena Azpeitian aurkitzen da. 

• 2013. urtean azken bederatzi urteetako aire-kalitate on edo 

onargarriko egun kopuru altuena neurtu zen (%95,1). Halere, nahiz eta 

datuen eboluzioak joera positibo bat azaldu, nahikoa irregularra da. 

• Udalak urteroko ikerketak burutzen ditu. 

• Trenbideko Zumardian 2010 eta 2011 bitartean egindako ikerketak Azkoitiko 

PM10 partikulen urteko batez besteko balioa legearen barruan kokatzen 

dela adierazten du (22,1 mg/m3).   

• Partikuletako metalen edukiari erreparatuz, azken urteotan egindako azterketek 

burdinaren eta zinkaren presentzia nabarmena islatzen dute. Halere, metalen 

presentzia legeak ezarritako mugaren azpitik kokatzen da. 

• PM2.5 partikulen eta horiei loturiko aztarna-elementuen kontzentrazioak, oro har, 

behera egin du 2006-2010 urteen artean, ziurrenik krisiaren eraginez 

industria-jarduera gutxitu delako. 

• Ibilgailu motordunen erabilera gutxitu eta, honela, atmosferara egindako 

isurpenak murrizteko, bizikletaren erabilera sustatzeko bidegorri sarea eta herri 

barruko autobus zerbitzua ditu Udalak. 

• Udalak ez du zaratari lotutako planik burutu, baina bai ikerketa bat 

(2006an), non Jausoron, Urkixo etorbidean, eta beste zenbait puntutan zarata 

murrizteko neurriak ezartzea jasotzen den. 

• Euskal Autonomia Erkidegoko Zaraten Mapan Azkoitia-Zumarraga GI-631 

errepidea agertzen da, 65 eta 70 dBA-ko isurpenak dituzten errepideen artean. 

Errepide honetako Azkoitia-Azpeitia zatia 10 metrora hots maila 70dBA 

baino zara handiagoko garraio-sare gisa identifikatzen du. 

• Halere, tabernetako zaratek sortzen duten arazo gehiena herritarren artean. 

• Udalak ez du zarataren kontrako ordenantzarik, baina bai hori osatzeko asmoa. 

• Azkoitian kutsatuta egon daitezkeen lurzoruaren azalera (%0,82) 

Gipuzkoakoa (%1,84) eta EAEkoa (%1,16) baino baxuagoa da. 

• Udal zerbitzuek ez dute lurzoruen kutsadura prebenitzeko jarduerarik burutzen, 

kutsaduraren prebentzioari dagokionez, jarduera lizentziak emateko garaian 

• Airearen kalitatearen jarraipenerako 

azterketak egiteko baliabideak jartzen 

jarraitzea 

• Aireren kalitate-emaitzen berri ematea, 

bai Udal barruan zein herritarrei, bai web 

orriaren bitartez zein aldizkako informazio-

saioak eginez. 

• Azkoitiko zarata mapa eta honi dagokin 

ekintza-plana diseinatzea. 

• Mendian motorrek sortzen duten zarataren 

aurkako neurriak indartu 

• Aisialdiko jarduera publiko zein 

pribatuetarako baimena ematerako 

garaian, zarata-maila kontrolatzeari 

buruzko neurriak ezartzea. 

• Herriko jardueren zarata-arazoak 

arautzeko baliagarri izango den udal-

ordenantza bat sortzea 

• Poluituta egon daitezkeen lurzoruen 

berreskurapenerako neurriak ezartzea, 

Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean. 

• Lurzoruaren kutsadurari aurrea hartzeko 

ekintzak bultzatzea, batez ere 

zaurgarritasun handiko eta 100 urteko 

itzulera-epeko uholde-eremuetan 

Udalaz gaindikoa 

• Oinederreko zabortegiak sortutako arazoa 

konpondu eta Udalarekin jarduera honi 

lotutako komunikazio elkartrukea 

hobetzea. 

• Mendian motorrek sortzen duten zarataren 

jarraipen zuzenagoa egitea 

Airearen 
kalitatea  

Kalitate 
akustikoa  

Kalitate 
akustikoaren 
kudeaketa 

 

Lurzoruen 
kalitatea  

Lurzoruen 

kalitatearen 
kudeaketa 

 

Komunikazioa, 

prestakuntza eta 
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sentsibilizazioa neurri zuzentzaileak ezartzen dira. 
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NATUR BALIABIDEAK, HONDAKINAK ETA INGURUMEN KALITATEA. EBALUAZIO OROKORRA ETA LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

A
R
R
I
S
K
U
E
N
 K
U
D
E
A
K
E
T
A
 

AZPIEREMUAK BALORAZIOA DIAGNOSIKO IDEIA NAGUSIAK LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Arrisku 
naturalak eta 
teknologikoak   

• Lur-azpiko uren kutsadura, baso-guneetan gerta daitezkeen suteak, 

uholdeak eta lur-jausiak dira arrisku natural nagusiak.  

• Udalak eta Jaurlaritzak Urola ibaiaren ibilguan azken 10-15 urteotan 

egindako obra-lanek uholde arriskua nabarmen murriztu dute. 

• Akoitiko etxebizitza eta industria-gune nagusiak zaurgarritasun altuko 

edo ertaineko eremuetan kokatuta daude. Etxezuri, Sanjuanzar eta 

San Jose egoitzek osatutako zonaldea zaurgarritasun oso 

altukoa da. 

•  Azkoitian kutsatuta egon daitekeen lurzoruaren azalera udalerriko 

%0,82a da, eskualdekoa baino altuagoa (%0,70) eta Gipuzkoakoa 

baino baxuagoa (%1,84).  

• Umansoro, Intsausti eta Bazterretxe industria-guneak kutsatuta 

egon daitekeen lurzoruan barneratuta egoteaz gain, zaurgarritasun 

altuko eta 100 urteko itzulera-epeko uholde eremuan kokatuta daude. 

• Oinedertxo zabortegia oraindik ere kutsadura iturri nabarmena izateko 

arriskua du, nahiz eta isuriak bildu egiten diren.  

• Udalak duen Larrialdi edo Babes Zibileko Plana oso zaharra da 

eta eguneratu egin beharko litzateke, egungo larrialdi egoerei 

erantzun egokiagoan emateko.  

• Kutsaduraren prebentzio eta kontrol bateratuari buruzko 16/2002 

Legean jasotako jarduera-ekonomikoen zerrendan agertzen dira 

Cromados Azkoitia SL, GSB Aceros SA. 

• Usaolako zabortegia zegoen tokian hondakin ez arriskutsuen 

balioztatze-planta bat kokatua dago, nahiz eta oraindik Udalaren aldetik 

baimenik lortu ez duen.  

• Jarduera-lizentzia eskuratu duten jardueren udal-erregistrorik 

ez dago Udaletxean, nahiz eta aurreko ekintza-planean barneratuta 

egon.  

• Udalak ez du bere azpiegituretan ingurumen-kudeaketa sistemarik 

ezarrita, besteak beste, prozedurak berak eskatzen duen lan-

zamarengatik. Halere, horrelako sistema ezarrita duten 10 

enpresa daude. 

• Azken urteotan aire-kalitatea hobetu bada ere, airean burdin usaina 

• Udalerrian indarrean dagoen araudiak ezarritako 

babes zibileko planak eta prebentzio neurriak 

ezartzea, egun dagoen Larrialdi edo Babes Zibileko 

Plana eguneratuz. 

• Eraikin publikoen eta auto babes planak behar 

dituzten urbanizazioen babesa bermatzea. 

• 100 urteko itzulera-epeko uholde eremuak 

babesteko neurriak ezartzea 

•  Zaratei buruzko udal araudia egin eta indarrean 

jartzeko aukera aztertzea. 

• Aisialdiko jarduera publiko zein pribatuetarako 

baimena ematerako garaian, zarata-maila 

kontrolatzeari buruzko neurriak ezartzea. 

• Egungo hondakinen bilketa sistemarako zerbitzuak 

erabilitako ibilgailuen zarata-mailak arazorik 

sortzen ez duela bermatu eta jarraipena egitea. 

• Geldirik dauden harrobiak berreskuratzeko aukera 

aztertzea. 

• Merkataritza-lokal, taberna eta bestelako lokalek 

egungo zarata-maila kontrolatzeko araudiak dioena 

betetzen duten bermatzea. 

• Jarduera-lizentzia eskuratu duten jardueren udal-

erregistroa sortzea, beroen kudeaketa errazteko 

• Modu progresiboan, Udal-eraikin edo 

azpiegituretan ingurumen-kudeaketarako sistemak 

ezartzeko lanak abiatzea. 

• Egun antzematen diren industria-jarduera zehatzek 

sortutako usain eta bestelako arazoak murriztu eta 

herritarren horren jarraipenaren berri eman. 

• Tokiko enpresen ingurumen-kudeaketarako 

sistemen ezarpena eta ekodiseinua bultzatzea. 

• Udalak bultzatzen dituen ingurumen izaerako 

Arrisku 
naturala eta 
teknologikoa 
kudeatzea  

 

Jarduera 
ekonomikoen 
ingurumen 
eraginaren 
arriskua  

 

Jarduera 
ekonomikoen 
kudeaketa 
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sumatzen dute herritarrek, bai GSB inguruan, bai futbol zelaiaren 

alboan.  

proiektu edo ekimenetan, herriko jarduera sektore 

ezberdinei parte-hartzea zabaltzea eta parte har 

dezaten lortzea. 
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 AZPIEREMUAK BALORAZIOA DIAGNOSTIKOKO IDEIA NAGUSIAK LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Komunikazioa 

 

 

 

 

 

• Udalak komunikazio euskarri ezberdinak erabiltzen ditu 

herritarrengana iristeko. Ohiko prentsa, web orria, bando, 

eskuorriaz gainera sare sozialak ere geroz eta gehiago 

erabiltzen dira. 

• Eskola Agenda 21eko buletina urtero argitaratzen da 

• Urtero Ingurumen hamabostaldia antolatzen da. Egitaraua 

herriko talde desberdinak antolaturiko ekintzakin osatzen dugu 

• Industriari eta jubilatuak bezelako sektoreei zuzenduriko 

sentsibilizazio kanpainarik ez da inoiz ezer egin. 

• 2012-2013an herritarren partaidetzaren inguruko 

diagnostiko kualitatiboa egin zuen udalak eta 3 urterako 

ekintza plan bat diseinatu da. 

• Parte hartze kultura sozialari dagokionez, azken 

urteetan aurrerapauso nabarmenak eman dira: udal 

aurrekontu parte hartzaileen prozesuak 3 urtetan garatu dira, 

hondakinei buruzko prozesu iraunkorrak eta herritarren parte 

hartze proiektu txiki asko garatu dira. 

• Aholkularitza baten laguntzarekin partaidetza bileretan 

dinamika egokiak erabiltzen dira. 

• Azken urteotan ez da bildu Agenda 21i lotutako 

herritarren partaidetzarako organorik 

• Kultur elkarteak ugariak dira (25 guztira) 

• Herriko elkarteen sarea sustatu edo sendotzeko udal 

jarduerak gauzatzeko beharra identifikatu du udalak 

• Udal ordezkarien nahiz herri-batzarretan parte hartzen duten 

herritarren esanetan, biztanleen aldetik ez dago parte-

hartze kultura errotuta 

 

• Udalak antolatzen dituen jardueren berri emateko 

informazio/komunikazio bideak dibertsifikatzea. 

• Udalak antolatutako sentsilizazio kanpaina edo 

hezkuntza-programen eraginkortasuna handitzeko 

(parte-hartzaile kopurua handitzeko, etab.) moduak 

aztertzea 

• Sentsibilizazio eta hezkuntza kanpainak ezhoizko 

sektoreei ere zuzentzeko auakerak aztertzea: 

industria, baserritarrak, jubilatuak,…  

• Parte-hartze modu edo gune berriak bultzatzea eta 

daudenak aldatzea, politiketan eragin handiagoa 

izan dezaten. 

• Elkarte sarea sustatu eta sendotzeko ekimenak 

bideratzea eta hauei sostengua ematea. 

• Azkoitiko iraunkortasunerako II. Ekintza Plana 

onartutakoan, dokumentuaren jarraipena egin eta 

herritarrek ekarpenak egiteko aukera izan dezaten, 

Agenda 21en herri-batzarrak edo bestelako 

partaidetza mekanismoak martxan jartzea.  

• Udalak antolatzen dituen Agenda 21en inguruko 

ekimenetan, herri-eskolako kideek eta herriko 

elkarteek parte-hartze maila handiagoa izatea. 

• Herri-eskolak Eskolako Agenda 21 izeneko 

hezkuntza programan parte hartzen jarrai dezan, 

sostengua ematen jarraitzea 

• Herriko gazteen partaidetza ahalbidetzeko bide 

eraginkorren inguruko gogoeta egin eta beharrezko 

neurriak abiaraztea 

 

Sentsibilizazio 

 

 

 

 

 

Parte-hartze 
kultura eta 
partaidetzarako 
tresnak 

 

 

 

 

Elkarteen sarea 
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AZPIEREMUAK BALORAZIOA DIAGNOSTIKOKO IDEIA NAGUSIAK LEHENTASUNEZKO JARDUERA ARLOAK 

Barne 
koordinazioa eta 
komunikazioa  

 

 

 

• Azkoitiko Udalak ez dauka Tokiko Agenda 21 

koordinatzeko departamenduen arteko erakunde edo 

batzorderik: Ingurumen  Batzordetik bideratzen da Agenda 

21a. 

• Udaleko barne koordinazio mahaian (hilean behin 

elkartzen den mahaia) aurkeztu zen Ekintza Plana 

berrikusteko beharra.  

• Azkoitiko Agenda 21eko Ekintza Plana 2002. urtetik 

ebaluatu da eta 2012ko ebaluazio emaitzen arabera, %53ko 

exekuzio-maila du. Ez dago hasi gabeko ekintzarik. 

• Ingurumen teknikari bat dago Azkoitiko Udalean. 

Besteak beste, Agenda 21eko koodinatzaile lanak burutzen 

dituena 

• Arlo politikoari dagokionez, jarraipenaren emaitzak urtero 

alkatetzari aurkezten zaizkio (alkate ordeari), honi esker, 

Tokiko Agenda 21en kudeaketari bultzada emanez 

• Udal ordezkariengandik prozesuak ez du jaso eskatzen 

duen behar adineko bultzadarik. 

• Udaleko sail edo zerbitzu guztiak inplikatuta daude 

Ekintza Planean txertatutako ekintzen urteko jarraipenean 

• Agenda 21ari lotuta jardueren programazio eta segimendu 

prozedurarik ez dago. 

 

 

• Udaleko langile teknikoak eta politikoak Tokiko 

Agenda 21en Ekintza Planaren diseinuan, 

ezarpenean eta kudeaketan parte hartzera 

bultzatzea 

• Tokiko Agenda 21en Ekintza Planaren ebaluazioaren 

eta jarraipenaren emaitzak interpretatzeko barne 

saioak egin daitezen sustatzea. 

• Barneko koordinazio mekanismoaren eta herritarren 

parte-hartze mekanismoaren arteko lotura 

bultzatzea, Tokiko Agenda 21eko Ekintza Plana 

kudeatzeko. 

• Iraunkortasunaren arloan, sailen arteko lankidetza 

eta koordinazioa behar duten proiektuen garapena 

sustatzea. 

• Tokiko Agenda 21 Udaleko langileen artean 

zabaltzea. 

• Iraunkortasunaren arloko jardunbide egokiak udal 

langile teknikoen artean zabaltzeko prestakuntza 

saioak bultzatzea. 

• Tokiko Agenda 21 modu aktiboan kudeatzea, 

helburukako kudeaketan oinarrituta. 

Tokiko Agenda 
21 kudeatzeko 
ereduaren 
ezarpena 

 

 

 

Baliabide 
teknikoak  

 

 

 

Buruzagitza 
politikoa   

Udal 
kudeaketaren 
plangintza eta 
programazioa 

 

 


