
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AZKOITIKO IRAUNKORTASUNERAKO PLAN 
ESTRATEGIKOA 

Zirriborroa 

(2014/11/25) 



 
 

LE1 
IRAUNKORTASUN IRIZPIDEETAN ETA ESPAZIOAREN HOBEKUNTZAN OINARRITUTAKO 

HIRIGUNEAREN ANTOLAMENDU ETA PLANGINTZA SUSTATZEA 

P1.1 Hiri eta natura inguruneen plangintza iraunkortasun irizpideak erabiliz garatzea 

E1.1.1 
Hiri Plangintzan aurreikusten diren errepideak egokitu, paisaiaren integrazioa eta lehengoratze 
ekologikoa aintzat hartuta (Zumarragarako GI-631, Azpeitirako zeharbidea) 

E1.1.2 Eraikuntza eta urbanizazio ordenantza garatu iraunkortasun irizpideak barneratuz 

E1.1.3 

Udalerrian pasealeku eta zonalde berdeen sarea sorrera bermatzea (Hiriko berdeguneak elkarrekin 
konektatzea eta berdegune hauek urbanizatu gabeko eremuekin, mendiko bideen sarearekin eta 
udaleko ibilbide berdeen sarearekin lotzea; Hiria eta inguru naturalaren arteko muga osatzen duten 
guneak hobetzea 

E1.1.4 
Lorategi pribatuak eta bestelako lur sail pribatuak eskuratzea edo/eta lurjabeekin akordioak bilatzea 
(“lurraldearen zaintza” moduko formula), hauen erabilera publikoa egiteko eta kudeaketa eredu 
iraunkorrak ezarri ahal izateko (San Martingo muinoa, Balda parkea, …) 

P1.2 
Hirigunearen kalitatea hobetzeko hirigintza eraberritzea zein lurzorua 
berrantolatzea eta berrerabiltzea 

E.1.2.1 
Degradatuago dauden auzoak edota eremu publikoak eraberritu, leheneratu eta  hirigunearekin lotzea 
(Txalon erreka auzoa, Santa Clara auzoa, Floreaga auzoa, Alde zaharra) 

E1.2.2 
Degradatutako edo utzitako industri eremuak berreskuratu eta berrerabilpena (Insaustin bizitegirako 
erabilera, Toki-Alai eta Etxezuriren berrerabilpena, Errebaleko eta Santa Klarako karrozerien 
berreskurapena) 

P1.3 
Informazioa, sentsibilizazioa eta herritarren parte-hartzea bermatzea lurralde 
antolamenduaren plangintzan 

E.1.3.1 
Hiri plangintza orokorrean zein eremu publikoen urbanizazio proiektu ezberdinetan herritarrek parte 
hartzeko prozedura zehaztu eta hauen parte-hartzea bermatzea 

E1.3.2 
Ekipamendu izatera zuzendutako eraikin publikoen proiektuetan herritarrek parte hartzeko prozedura 
zehaztu eta hauen partaidetza bermatzea 



 

LE2 
AZKOITIKO ONDARE NATURALA, PAISAIA ETA BIOANIZTASUNA HOBETU ETA 

KONTSERBATZEA ETA LANDA LURRA ZEIN NATUR EREMUA INDARTZEA 

P2.1 
Paisaia edota bioaniztasunaren ikuspuntutik interesa duten eremuak kontserbatu 
eta lehengoratzea 

E.2.1.1 

Izarraitz mendiko  lur pribatuen eremua antolatzeko eta ZEC izanik duen kudeaketa plana bideratzeko 
eta segimendua egiteko mahai bat sortzea: babes bereziko elementuen baldintza ekologikoak 
babesteko bertan diharduen lehen sektoreko jarduera (abeltzaintza batik bat) eta bestelakoak 
erregulatzeko eta bi interesen arteko oreka bilatzeko 

E2.1.2 
Kontserbazio maila altua eskatzen duten babes bereziko eremu pribatuak udalak eskuratzea edo 
jabeekin akordioetara iristea (“lurraldearen zaintza” moduko formulekin) 

E2.1.3 
Babestutako beste elementu eta eremuak identifikatu (Karakate-Irukutzeta-Agarreburu, Haranerreka, 
Katuin erreka, Marikutzeko putzua, Aritxagako urmaela, …) eta hauen egoera ekologikoa aztertu,  
jarraipena egitea eta hartu beharreko babes neurriak hartzea 

E2.1.4 
Izarraitzko lurpeko akuiferoa kutsatzea ekidingo duten prebentziozko neurriak edo neurri 
zuzentzaileen jarraipena egiteko eskaria luzatu Gipuzkoako Foru Aldundiari 

E2.1.5 
Babestu beharreko gune berriak identifikatu, kontserbazio eta erabilera neurriak ezarri eta balioan 
jartzea: Elosu gainean “Gorla” izena hartzen duen gunea, San Martingo muinoa, Angoitiko basoa, … 

P2.2 Landa-lurra babestu eta indartzea 

E.2.2.1 
Arau subsidiarioak landa garapenari dagokionean birformulatzea (udalerriko lehen sektorearen 
gizarte-, ekonomia eta ingurumenari buruzko errealitatea ezagutzea eta urbanizaezina den landa 
lurraren erabilerak hobeto zehaztea ahalbidetuko duen azterketa sakona eginez) 

E2.2.2 Nekazaritzarako balio handiko lurrak identifikatu eta babesteko neurriak hartzea 

E2.2.3 
Azkoitiko lehen sektorean erreleboa bermatzeko lurrak eskuragarri jarri eta bertan nekazaritza 
ekologikoan lanpostu berriak sortzeko proiektua idatzi eta gauzatu 

P2.3 
Ingurune naturala (berdegune eta eremu irekiak) irizpide iraunkorrekin hobetzea 
eta garatzea 

E2.3.1 Udal jabetasuna duten lursailen inbentarioa egitea  

E2.3.2 
Udal jabetzako basoen kudeaketa aldatu iraunkortasun irizpideak ezartzeko eta horretarako 
plangintza idaztea (basoen naturaltasuna berreskuratu, bertako espezieen landaketa lehenetsi, …) 

E2.3.3 
Urola eta Katuin ibaien ibaiadar diren erreken ibai-buruen berreskurapen naturala egitea eta ibaien 
hiriguneko inguruak lehengoratzea Ur Agentziarekin koordinatzea (inguruak azaleratzea, 
birlandatzea...)  

E2.3.4 

Lorezaintzan iraunkortasun irizpideak barneratzeko ordenantza bat garatu: Berdegune eta parkeetan 
bertako zuhaitz eta zuhaixka espezieen landaketak lehenetsiz eta kanpoko espezien landaketa 
galaraziz; zuhaitzen mozketarako, ongarritarako, izurriteak eta gaixotasunen kontrolerako 
iraunkortasun irizpideak erabiliz, inausketa hondarrak konposta egiteko pilatzea bermatuz 

E2.3.5 
Landare eta fauna espezie inbaditzaileak kontrolatzeko eta erradikatzeko kanpainarekin jarraitu 
GFAarekin elkarlanean (reynoutria japonica, liztor beltza, ...) 

E2.3.6 Aisialdi baratzeetarako eremuak prestatzea eta antolatzea 

E2.3.7 Udaleko Landa Bideen Sarearen inbentario egitea 



E2.3.8 Udaleko Landa Bideetan ibilbide berdeak egokitzea, hobetzea eta balioan jartzea 

E2.3.10 Attola parkea osatzen duten lurrek udal jabetzakoak izateko prozedura martxan jarri  

P2.4 
Paisaia, bioaniztasun eta natura ingurunea hobetu eta kontserbatzeko 
sentsibilizazioa eta herritarren parte-hartzea 

E2.4.1 Natura guneak eta babes elementuak identifikatu eta hauek ezagutzera emateko katalogoa publikatu 

E2.4.2 
Baratza ekologikoen programa didaktiko bat diseinatzea eta garatzea. baratzen jabeei formazioa 
ematea 

E2.4.3 
Itsas Mendikoi eta Biolurrekin lankidetzan nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoaren inguruko 
ikastaroak planifikatzea 

E2.4.4 
Basoen kudeaketa iraunkorrari buruzko formazio saioak eskaintzea (PEFC ziurtagiriaren moduko 
esperientziak ezagutaraztea, …) 

E2.4.5 Berdeguneen edo/eta erreken garbiketak auzolanean egiteko kanpainak garatzea 

 



 

LE3 MUGIKORTASUN IRAUNKORRA SUSTATZEA ETA GARRAIO PUBLIKOA INDARTZEA 

P3.1 
Garraio publikoa eta intermodalitatea hobetzeko, indartzeko eta sustatzeko 
programa 

E3.1.1 
Eskualdeko garraio publikoaren hiriarteko kontzesio berria aztertu eta Azkoitiaren onurarako izan 
daitezkeen proposamenak egiteko prozedura zehaztu eta bideratzea 

E3.1.2 Autobus geltokiak hobetzea: hiriko autobus zerbitzuaren geltokiak adierazteko seinale berriak ipintzea 

E3.1.3 Urbanue auzo arteko autobus zerbitzu berriaren jarraipena egitea auzoen behar berrietara egokituz 

E3.1.4 Landa auzoetako taxi-bus zerbitzuaren beharra aztertu 

P3.2 Motorrik gabeko garraio-moduak eta guztiontzako irisgarritasuna sustatzea 

E3.2.1 
Udalerri barruko bizikleta-bide sarea gauzatu, bizikletentzako ibilbidea seinaleztatuz eta autoekin zein 
oinezkoekin elkarbizitzeko araudia onartuz  

E3.2.2 Bizikletentzako aparkaleku eskaintza indartzea (behar badira estaliak) 

E3.2.3 
Irisgarritasun bermatu: dauden oztopo arkitektonikoak deuseztatu, ahal den neurrian espaloiak 
zabaldu, arranpak ezarri, beheratzeak egin, zoruaren egoera onean mantendu,lekua murrizten duten 
traba elementuak kendu(zuhaitzak, seinaleak,zaborrontziak, ...), etab. 

P3.3 
Motorizatutako ibilgailu pribatuaren zentzuzko erabilera eta motorizatutako 
mugikortasuna murriztea 

E3.3.1 
Alde zaharreko kaleak eta plaza nagusiko motorizatutako ibilgailuen trafikoa ekiditeko dauden aukera 
ezberdinen azterketa egitea 

E3.3.2 Zirkulazioa baretzeko neurriak aztertu eta martxan jartzea 

E3.3.3 
Erregulatu gabeko aparkalekuak erregulatzea: San Martin, Balda kalea, Ubaiar auzunea, Floreagako 
Izarraitz auzoa 

E3.3.4 
Tabernari eta ostalariek bide publikoan jartzen dituzten terrazen aktibitatea erregulatzea, oinezko 
distantzia eta segurtasun minimoa bermatu artean 

E3.3.5 Ibilgailu pribatuaren zentzuzko erabilera sustatzea, Autoan elkarrekin ekimena indarberrituz 

E3.3.6 Oinezko mugikortasuna sustatzeko kanpainak egin: erosketetara orgarekin, … 

E3.3.7 
Eskola-guraso-udala mahaia sortzea, besteak beste, kotxeek sartu irtenean sortzen duten arazoari 
irtenbideak bilatzeko 

E3.3.8 Eskolara oinez joateko kanpaina indarberritu udalerriko ikastetxeetan 

P3.4 
Mugikortasun Iraunkorraren aldeko informazioa, sentsibilizazioa eta herritarren 
kontzientziazioa sustatzea 

E3.4.1 
Bide hezkuntzako kanpainak sendotu eta herritarren artean mugikortasunean jardunbide egokiak 
sustatzea: eskolako ikasleei, jubilatuei eta emakume haurdunei zuzendutako kanpaina 

E3.4.2 Ingurumen hamabostaldian mugikortasun iraunkorraren aldeko ekintzak barneratzea 

 



 

LE4 
UR KONTSUMOA MURRIZTEA, UR-HORNIKUNTZAREN KUDEAKETA HOBETZEA ETA 
HONDAKIN-UREN SANEAMENDURAKO SAREA OSATZEA 

P4.1 
Kontabilizatu gabeko ura kontrolatzea eta murriztea (isuriak, legez kanpo hartutako 
urak, erabilera publikokoak, …) 

E4.1.1 
Ezkutuko kontsumoaren parametro baxuagoak lortzen saiatzeko hauek identifikatu eta kontrolatzea 
(Kontsumoaren eguneroko kontrola, gauez bereziki, arazoak dituzten sektoreak antzemateko, ohikoak 
ez diren jardueretan (obrak, barrakak, …)  

E4.1.2 Ur hornikuntzaren sareak hobetzea eta eraberritzea hodien zaharberritzearekin 

E4.1.3 Labaderoko ur-kontsumoa kontrolatzeko neurriak hartzea (fitxa bidezko garbiketa)  

P4.2 Ur-kontsumoa murriztea eta modu eraginkorrean erabiltzea 

E4.2.1 
Udal ekipamenduetako kontsumoa kontrolatzea, jarraipena egitea eta optimizatzea (batez ere 
berrikuntza obretan eta proiektu berrietan) 

E4.2.2 
Kaleko iturrietako fugak eta emari iraunkorrak kontrolatzea eta ahal denetan emaria erregulatzeko 
neurriak hartzea: pultsadoreak, ... 

E4.2.3 
Lorategiak ureztatzeko, kaleak garbitzeko eta bestelako beharretarako (giza kontsumorako salbu) euri 
urak edo iturburuetako urak erabiltzeko aukerak aztertzea 

E4.2.4 
Kale garbiketarako zein lorezaintzarako uraren erabilera zentzudun bat egiteko irizpideak barneratu 
kontratazio pleguetan 

P4.3 Hondakin-uren saneamendua bermatzea 

E4.3.1 
Ur beltzen eta euri uren saneamendu sareak eguneratzea:  Ur-beltzak zuzenean ibaira isurtzen diren 
puntuak identifikatu eta ibaira zuzenean doazen isuriak hobetzeko ekintza plana garatuz 

E4.3.2 
Landa eremuko baserrietako fosa septikoen erabilera egokia bermatzeko lizentzietan prozedura 
zehaztu eta gauzatzea 

 



 

LE5 
KONTSUMO ARDURATSUA BULTZATZEA, NATURA-BALIBIDEEN ERABILPEN ETA 
KUDEAKETA ERAGINKOR ETA ARRAZIONALA BURUTUZ 

P5.1 Hiri-hondakinen prebentzioa eta murrizpen neurriak ezartzea 

E5.1.1 
Auzo-konposterako guneen ezarpenarekin jarraitzea, herritar gehiagori ekimenean parte hartzeko 
aukera eskainiz (auzo guztietan guneak ezartzea, landa eremuan autokonposta egin dezaten 
derrigortzea, landa eremuko jatexeetan autokonposta egiteko formazio eta baliabideak eskaintzea) 

E5.1.2 
Hondakinen prebentzio eta murrizketarako aholkuen gida bat argitaratu eta herritarren artean 
zabaltzea 

E5.1.3 Txakurrentzako guneak ezartzea (zehazteko) 

E5.1.4 
Merkatariek plastikozko zein paperezko poltsak dohain banatu ez ditzaten kanpaina zehaztu eta 
gauzatzea 

E5.1.5 Arrandegi eta harategietako erosketak egiteko tupperren banaketa kanpainaren jarraipena egitea. 

E5.1.6 “Ekoshoping” egitasmoa burutu. 

P5.2 Hondakinen gaikako bilketa areagotzea 

E5.2.1 
Eraikuntza hondakinen kudeaketa modu egokian egiten dela bermatu eta horretarako Bulego 
Teknikoan prozedura eta arduradunak definitu 

E5.2.2 
Ikastetxeetako atarietan hondakinak bereizteko edukiontzi gehiago ipini eta, ahal bada, material 
sendoagoz egindakoak 

E5.2.3 Merkatariek gaikako bilketan dituzten beharrak aztertzea eta ondorioz bilketa egokitzea 

E5.2.4 Industrialdeetan hondakinen atez ateko bilketa ezartzea 

E5.2.5 Garbigune handitu, berritu ete ordutegia zabaltzea (arratsaldez ireki) 

P5.3 Hondakinen kudeaketa hobetze laguntzeko neurriak ezartzea 

E5.3.1 Hondakinen (eta uren) tasak sektoreka berrikustea  (merkataritza eta industrialdea) 

E5.3.2 
Hondakinen Lan-taldearekin urtean 4 saioa antolatzea, gaiari lotutako informazioa trukatzeko eta 
hobekuntza neurrien erabakitze-gune izatea bermatuz 

E5.3.3 
Landa-guneko hondakinen bilketa datuak eskuratzea, jarraipen zehatzagoa eginez, hobekuntza 
neurriak aplikatu ahal izateko 

P5.4 
Energia kontsumo arrazionala eta eraginkorra bermatzen lagunduko duten neurriak 
ezartzea 

E5.4.1 Udal-jarduerei lotutako kontsumoen informazioa, kudeaketa eta kontrolerako sistemak ezartzea 

E5.4.2 
Udal-instalazio eta ekipamenduetan energia-kontsumoa ezagutzeko prozedura definitu eta martxan 
jarri eta eraginkortasuna optimizatzeko neurriak zehaztuko dituen plana idaztea 

E5.4.3 
Argiztapen publikoaren auditoritza aztertu eta eguneratzea, zehazten diren energia kontsumoa 
murrizten eta eraginkortasuna handitzeko neurriekin jarraituz 

E5.4.7 Herri mailako Energia Iraunkortasunerako Ekintza-plana osatu eta bertan jasotako neurriak burutzea 

P5.5 Energia berriztagarriak sustatu eta hauen kontsumoa areagotzea 



E5.5.1 
Eskualdeko energia burujabetzarako ikerketan jasotzen diren neurriak Herri mailako Energia 
Iraunkortasunerako planean txertatu. 

P5.6 
Tokiko produktuen kontsumoa bultzatu, nekazal sektoreko ekonomia piztu eta 
arduraz kontsumitzeko  

E5.6.1 Bertako nekazaritza produktuen kontsumoa hobetzeko neurriekin jarraitzea, Urkomerekin lankidetzan 

E5.6.2 
Azokan salmentan diharduten pertsonen azpiegitura eta tokiko baldintzak aztertu eta, beharrezkoa 
bada, egokitzea 

P5.7 
Natura balibideen erabilpen eta kudeaketa eraginkor eta arrazionalaren aldeko 
informazioa, sentsibilizazioa eta herritarren kontzientziazioa sustatzea 

E5.7.1 
Uraren kontsumoa jaisteko kanpaina burutu (Etxeko iturrietarako aireztatzaileak herritarren artean 
banatzea, …) 

E5.7.2 Gaika bildutako hondakinekin egiten denaren berri azaltzeko herritarrei zuzendutako 2 tailer burutzea 

E5.7.3 Garbigunea zer eta zertarako den herritarren artean zabaltzea 

E5.7.4 Natur ingurune eta ibilbideak zaborrez ez betetzeko kanpaina martxan jartzea  

E5.7.5 Attola parkeko erabiltzaileek zaborra herrira eramateko panel informatiboak jartzea 

E5.7.6 Azokako eta bertako produktuen  salmenta sustatzeko kanpaina egin 

E5.7.7 Energia aurreztea eta energia eraginkortasun mekanismoak sustatzeko kanpainak egitea 

 



 

LE6 INGURUMEN-KALITATEA HOBETU ETA GERTA DAITEZKEEN ARRISKUAK MURRIZTEA  

P6.1 Airearen kalitate egokia mantendu eta bermatzea 

E6.1.1 Airearen kalitatea nolakoa den ezagutzeko aldizkako azterketak egiten jarraitzea 

E6.1.2 
Airearen kalitate-emaitzen berri ematea, bai udal-langileei, baita herritarrei ere, horretarako web orria 
komunikazio-baliabide gisa erabiliz 

E6.1.3 
Klima-aldaketan eragiten duten gasen isurpenak kontrolatzeko, urtero hauen isurpenen kalkulua 
egiteko datu-bilketa sistematizatu eta burutzea 

P6.2 Udalerriko kutsadura akustikoa murriztea 

E6.2.1 Azkoitiko zarata-mapa osatu eta hobekuntza-neurriak jasoko dituen plana diseinatzea 

E6.2.2 
Mendi aldean, batez ere, motorrek sortzen duten zarata arazoak ekiditeko neurriak hartzea, basozain 
eta Ertzaintzarekin koordinazioa hobetuz 

E6.2.3 
Hondakinen bilketa-sistemarako zerbitzuek erabilitako ibilgailuen zarata-mailak herritarrentzako 
arazorik sortzen ez duela bermatu eta horren jarraipena egitea 

E6.2.4 Aisialdiko jarduera publiko zein pribatuak erregulatuko dituen zarata ordenantza idaztea 

E6.2.5 
Herriko jarduerek (tabernak, festak, industria-jarduerak, etab.) sor ditzaketen zarata arazoak ekiditeko 
araudia bat sortzea eta aplikatzea 

P6.3 Udalerriko lurren kalitatea bermatzea 

E6.3.1 
Oinederreko zabortegiak sortutako arazoaren konponbide-prozedura ezagutzeko eta jarraipena 
egiteko Eusko Jaurlaritzarekin komunikazioa eta informazio-trukea hobetzea 

E6.3.2 Zabortegiko lixibiatuen kontrola eraman 

P6.4 
Jarduera ekonomikoek sortu ditzaketen arriskuak murriztea eta ingurumen 
hobekuntzarako urratsak eman ditzaten sustatzea 

E6.4.1 
Jarduera-lizentzia eskuratu dutenen eta ez dutenen jardueren udal-erregistroa sortzea, berauen 
kudeaketa errazteko 

E6.4.2 Industri jarduerek irekiera lizentziak izapidetu ditzaten laguntza eskaintzea 

E6.4.3 
Tokiko enpresen artean ingurumen-kudeaketarako sistemen ezarpena eta ekodiseinua sustatzeko 
jardunaldi eta formazioa eskaintzea Loiola berrikuntzarekin elkarlanean 

E6.4.4 Labaderoko jaboidun ur-isuriak errekara joan daitezen ekiditeko neurriak hartu (kartelak jarri, ...) 

P6.5 Udal esparruko jardueretan arriskuak murriztea eta ingurumen-kalitatea hobetzea  

E6.5.1 Larrialdi edo Babes Zibilerako Plana eguneratzea 

E6.5.2 Udal zerbitzuetan Erosketa Publiko Berdea programa ezartzea 

 
 
 
 



 
 
LE 7 

HERRITARREN PARTEHARTZE NAHIZ SENTSIBILIZAZIOA SUSTATZEA ETA UDAL 
INFORMAZIOAREN ESKURAGARRITASUNA HOBETZEA 

P7.1 Informazioaren eskuragarritasuna hobetzea 

E7.1.1 
Eskura dauden informazio teknologiak erabiliz tramitazio zerbitzua hobetzea: web orriaren 

elkarreragin maila areagotzeko ereduak aztertzea 

E7.1.2 

Herritarren helbide elektronikoak eskatzeko eta udalaren sare sozialetara azkoitiar gehiago lotzeko 

kanpainak egitea (herritar bakoitzaren interesguneak detektatu eta horien arabera igorri 

informazioa) 

E7.1.3 
Udalaren herritarrenganako hurbiltasuna areagotzeko bide berriak aztertzea (kaleko informazio 

guneak, panelak, iradokizun-postontziak...) 

E7.1.4 
Herritarra informatu eta sentikortzeko informazio teknologiak erabiltzen jarraitzea, hauek 

eguneratu eta berriztatuz (web orria, mailing-a, sare sozialak) 

E7.1.5 
Ingurumenaren kudeaketaren inguruko informazioa zabaltzea (iraunkortasun adierazleak, 

exekuzioaren ebaluazioa, urteko programazioa eta ekimen zehatzak, Opendata gunea) 

E7.1.6 

Udal kudeaketan gardentasuna bermatzeko neurriak hartzea (aurrekontuen inguruko parte hartze 

ekimenak prozesu iraunkor bihurtu, Danon Herrixeko lantaldea indartu, herritarren erabakimenean 

sakondu eta parte hartze bideak eta formatuak dibertsifikatu) 

E7.1.7 

Herritarren izapide gehienei modu eraginkorragoan erantzungo dien arreta zerbitzuaren sistema 

osoa birdiseinatzea (Leihatila bakarraren kontzeptua garatu herritarrentzako zerbitzuaren eta 

udaleko barne funtzionamendu eta kudeaketaren efizientzia handitzeko; Udalak ematen dituen 

zerbitzu guztien katalogoa sortzea eta herritarren artean zabaltzea) 

E7.1.8 

Opendata gunea garatu eta gunearen zabalkundea egitea (datu publiko egiteko kultura eta 

helburuak hedatu udal sail guztietara, aplikazioen erakusleihoa app berriekin hornitu, herritarrei 

gunearen funtzionamendua azaldu eta datuak erabiltzeko eta elkarlana handitzeko motibatu) 

E7.1.9 Guifi.net telekomunikazio sare librearen ezarpena udal bulegoetan. 

P7.2 Herritarren partaidetza eta sentsibilizazioa sustatzea 

E7.2.1 Ingurumen planaren baitako parte-hartze organo egonkor bat berriro abian jartzea 

E7.2.2 
Eskolako ikasleei zuzendutako ingurumen hezkuntzako (Eskola Agenda 21) eta balio naturalak 

ezagutarazteko ekintzak garatzen jarraitzea 

E7.2.3 Herritar orori zuzendutako ingurumen hezkuntzarako ekintzak garatzea eta balio naturalak zabaltzea 

E7.2.4 
Eskolako Agenda 21 landuko duen lan-taldea eta Ingurumen planaren jarraipena egingo duen lan-

taldearen arteko elkarlana bideratu. . 

E7.2.5 

Elkarte sarea sustatu eta sendotzeko ekimenak bideratzea eta hauei sostengua ematea (Herrian 

herritarrei zerbitzuak eskaintzen dizkieten udalaz kanpoko elkarte eta erakundeen zerbitzuen 

erakusleihoa sortzea eta herritarren artean zabaltzea) 

E7.2.6 Auzo-elkarteen sarea sortzeko baliabideak jartzea, auzo batzarrak bultzatuz 



E7.2.7 

Auzolana indartzea eta horretarako baliabideak jartzea (auzolanaren ohikoaz haragoko kontzeptua 

barneratzea, kontzeptu zabalago horren barruan herritarrek egiten duten auzolana bistaratzea, 

auzolanerako behar errealak detektatzea eta udalak behar horiek guztiak aseko dituen baliabideak 

(materiala eta komunikazio-koordinazioa) jartzea) 

E7.2.8 
Herritarren partaidetzako ordenantza berria diseinatzea, ideologia eta ikusmolde desberdineko 

herritarren parte hartzea eta adostasun prozesua garatuz 

E7.2.9 

Herritarren partaidetzarekin lan egiteko eredua udal sail guztietara zabaldu eta indartu (sail 

bakoitzeko Mahaia sortzeko aukerak aztertu; parte hartze ekimenen inguruko adierazle sistema 

sortu eta udal sail guztietarako helburuak adostu) 

E7.2.10 

Modu gradualean Udal zinegotzi eta langile guztiei trebakuntza ematea Open Government, 

gardentasuna eta herritarren partaidetzaren inguruko kontzeptuen inguruan (udal ireki gisa lan 

egiteko zinegotzi zein langileak behar dituzten konpetentziak transmititu eta tresnak eskaini) 

P7.3 Barne-koordinazioa hobetzea 

E7.3.1 
Ingurumenaren urteroko Ekintza Planaren ebaluazioaren eta jarraipenaren emaitzak interpretatzeko 

barne saioak egin daitezen sustatzea 

E7.3.2 
Iraunkortasunaren arloko jardunbide egokiak udal langile teknikoen artean zabaltzeko prestakuntza 

saioak bultzatzea 

E7.3.3 

Iraunkortasunaren arloan, sailen arteko lankidetza eta koordinazioa behar duten proiektuen 

garapena sustatzea eta hainbat sailen partaidetza eskatzen duten lan prozesu iraunkorretan 

prozesukako antolamendu eredua praktikara eramaten hastea. 

E7.3.4 Udal Ingurumen kudeaketarako baliabideak ezartzea 

  

 


