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1.    AURRERAKARIAK  
 
 

1.1.  Tokiko Agenda 21eko kontzeptua eta jatorria 

Tokiko Agenda 21a tokiko agintariek sustatu eta garatutako ingurumen ekintza plan bat da, beren komunitateko 

garapen iraunkorra helburu duena. “Udalerriko ingurumen hobekuntza etengabearen alde lan egiteko 

konpromisoa” da.  

- Ingurunearekiko begirunea eta biziraupena (ingurumen iraunkortasuna)  

- Gizarte berdintasun eta justiziaren beharra (gizarte iraunkortasuna)  

- Ekonomiaren oreka (ekonomia iraunkortasuna)  
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1.2.  Oarsoaldeako Udaltalde 21aren testuinguruan, Lezoko proiektuaren aurrekariak  
 

2004. urtean, Lezo, Oiartzun eta Pasaiako udalerriekin Tokiko Agenda 21 prozesua martxan jarri zuten 

OARSOALDEA 21 UDALTALDEA sortuz, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta 

Lurralde Antolamendu sailarekin batera, azken kasu honetan IHOBEren bitartez. Honela, Oarsoaldeako udalerrietan 

Tokiko Agenda 21 programa diseinatu, ezarri eta kontsolidatzeko elkar lagunduko duten konpromisoa 

formalizatzen da.  

Gauzak horrela, politikoen, udal teknikarien, gizarte eragileen eta orokorrean herritar partikularren 

partaidetzarekin, iraunkortasun diagnostikoa burutzen hasten da. Diagnostikoan, udalerria iraunkortasun alorrean 

nola aurkitzen den azaltzen da, eta era berean ekintza planaren oinarri izango diren helburuak definitzen dira. 

2005eko ekainean, diagnostikoaren zirriborroa jendaurrean erakusten da eta prozesuan zehar parte hartutako 

eragile guztien berrikuspenera aurkitu ondoren, azkenik 2006ko otsailean bertsio definitiboa lortzen da. 
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Behin diagnostikoaren zirriborroa jendaurrean jarri ondoren eta lortutako aurreondorionetan oinarrituz, Lezoko 

Tokiko Agenda 21eko ekintza plana lantzen hasten da. Horretarako, udal teknikariekin zein udalaz gaindiko beste 

entitateko ordezkariekin elkarlanean hasten da. 

Modu honetara, “Lezoko iraunkortasunaren aldeko haserako ekintza planaren dokumentua” burutzen da, 2006ko 

urtarrila eta otsaileko hilabetetan zehar udal teknikaria, gizarte eragile eta oro har herritarren kontsulta eta 

berrikuspenetik pasatzen da.  

Lan honen guztiaren ondorioz, aurrerago azaltzen den Lezoko iraunkortasunaren aldeko ekintza plana burutzen da. 
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2. LEZOKO IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO EKINTZA PLANAREN ESTRUCTURA, 

IRISMENA ETA HELBURUA. 
 
 
Hurrengo urteetan iraunkortasunaren aldeko ekintzak ezartzea du helburu Lezoko Iraunkortasunaren aldeko 

Ekintza Plan honek. Beraz, plan honen irismenean arlo ekonomiko, sozial edota ingurumenean hobekuntzak 

ekarriko dituen ekintza guztiak barneratzen dira, bai udal mailakoak eta baita Lezoko mugetan eragina duten 

udalaz gaindiko entitateen ekintzak ere.  

 

Hortaz, aurkeztutako ekintza plana bi kapitulutan banatzen da:  

 Tokiko Ekintza Plana: Lezoko udalak garatu behar dituen ekintza konkretuak jasotzen dira edota bere 

eragina soilik udalerri honetan duena.  

 Eskualdeko Ekintza Plana: Udalaz gaindiko entitateek aurrera eraman behar dituzten ekintzak jasotzen 

dira, eskualdeko irismenean garatuz, Lezon ezarritako iraunkortasun helburuetan ere eragina dute.  
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Bukatzeko, Ekintza Plana Lerro Estrategiko, programa eta ekintzetaz osatua dago. Lerro estrategiko bakoitza, 

helburu espezifikoak ditu, ekintza programa bezala adierazita. Programa hauek, zenbait ekintzetan zehazten 

dira, helburu orokorren eta espezifikoen arabera definituak daudenak(lerro eta programa). 

 

Ekintza plan honetatik abiatuz, hurrengo urteetan lehentasunezko ekintzak zeintzuk izango diren definitu beharko 

dira, dagokion karakterizazioarekin. Karakterizazioak lehentasuna duen ekintza bakoitzaren garapenerako 

programazioa suposatzen du, ondorengo ereduan oinarrituz: 

 

 
 
 
 
 
 

- Izen burua   - Estimatutako kostea  
- Deskribapena  - Inplikatutako entitateak  
- Exekuzio epea  - Finantziazioa 
- Periodikotasun  - Adierazleak  
- Lehentasuna
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3. LEZOKO IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO EKINTZA PLANAREN AURKEZPENA  
 
 

Jarraian Ekintza Plana aurkezten da bere bi kapitulutan:  

 

 Lezoko Iraunkortasunaren aldeko Tokiko Ekintza Plana  

 Lezoko Iraunkortasunaren aldeko Eskualdeko Plana  
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Z. L1 LERRO  
ESTRATEGIKOA INGURUMENA KALTETU GABE TOKIKO ENPLEGUA SUSTATUKO DUEN EKONOMIAREN GARAPENA BULTZATU  

Z. PROGRAMA Z. EKINTZA 
E1.1.1 Oarsoaldearekin koordinazioan, eskualdeko (Oarsoaldea) ekintza planean jasotako eta aurreikusitako ekintzen 

garapena. 
P.1.1 Enpresen lehiakortasuna eta 

enpresa iniziatiba berriak sustatu 
eta bultzatuko dituen  programa. E1.1.2 Iraunkortasun irizpidedun jarduera ekonomikoei zuzendutako lurzoru publikoaren eskaintza berria garatu. 

(Oarsoaldea) 
  E1.1.3 Polikiroldegi alboko portuaren lurzoruan, portuko biltegia izan ordez, zein erabilera eman daitekeen hausnartu 

E.1.2.1 Lezon eragina duten BEHEMENDITIK sustatutako ekintzen garapenean parte hartu.  P.1.2 Lehen sektorearen sustapen 
ekonomikorako eta babeserako 
programa 

E.1.2.2 Nekazaritza eta abeltzaintza sektoreen beharrei erantzuna emateko, aztertu eta erabaki zenbatekoa izan behar 
duen sektore honi zuzendutako lurzoruaren eskaintza. 

  E1.2.3 Udalerriko baserrietan produzitutako produktuen salmenta zuzena burutzeko egun berezietan merkatuak/tokiko 
azokak antolatzeko aukeren analisia egin 

E.1.3.1 Tokiko merkataritza mantendu eta indartuko duten politikak martxan jarri. P.1.3 Udalerrian Merkataritza sektorea 
indarberritzeko programa E.1.3.2 Sektorea dinamizatzeko helburuarekin merkatari-ostalaritzaren elkartegintza indartu.  

P.1.4 E.1.4.1 Eskualdeko ekintza planean jasotako eta aurreikusitako ekintzen garapenean lagundu.(Oarsoaldea)  
 

Udalerrian turismoa sustatu eta 
garatzeko programa E.1.4.2 Udalerrian dauden ondare-baloreen errekuperazio eta sustapenaren bitartez turismoa suspertu Lezon. 

E.1.5.1 Oarsoaldearekin koordinazioan, eskualdeko ekintza planean jasotako eta aurreikusitako ekintzen garapena. 
(Oarsoaldea) 

P.1.5 
 
 

Enpleguaren kalitatea eta 
kantitatea eta aukera berdintasuna 
sustatzeko programa.  E.1.5.2 Udalak azpikontratatzen dituen enpresek Lezon lan egingo duen langileriari kontratu mugagabeak burutzea 

sustatu. 
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Z. LE 2 LERRO  
ESTRATEGIKOA BIZI KALITATEAREN ETA BIZTANLERIAREN ONGIZATEAREN HOBEKUNTZA SOLIDARIO SUSTATU  

Z. PROGRAMA Z. EKINTZA 
P2.1 E2.1.1 Jaizkibel Hiribidean etxebizitza pribatuaren sustapena (1. sektorea) 

 
Etxebizitza politika garatzeko 
programa  E2.1.2 Campsan etxebizitza pribatuaren sustapena  

  E2.1.3 Existitzen diren familia egitura ezberdinen benetako beharrak kontutan hartuz, Arau Subsidiarioen 
berrikuspenean etxebizitza berrien garapenerako eredu jasangarri bat zehaztu.  

 E2.1.4 Udalerriko biztanleriaren artean Bizigune programa zabaldu beren emaitzak ahalik eta gehien indartzeko  
E2.1.5 Etxebizitzak birgaitzeko eta erosotasuna handitzeko programen sustapenak mantendu.  
E2.1.6 Iraungitako eta zaharrak dauden industriak hirigunetik kanpora atera eta lurzoru hori birkalifikatu. 

 
 

E2.1.7 Etxebizitza Oarsoaldea mailako ikuspegi batetik lantzea bultzatu 
P2.2 Hezkuntza zerbitzuen hobekuntza 

eta sustapenerako programa. 
E2.2.1 Gazte zentro, helduentzako hezkuntza eta haurtzaindegi moduan erabiltzeko Auñamendi kaleko lokalaren 

egokitzea. 
  E2.2.2 Herri Eskolako (Jaizkibel Azpi) azpiegituren hobekuntza 
  E2.2.3 Udalerriko hezkuntza zentroetan Eskolako Agenda 21 bultzatu. 

P2.3 E2.3.1 Kirol zirkuitu naturalak sortzeko pisten markaketa egokitzea  
 

Kirol zerbitzu eta azpiegituren 
hobekuntzarako programa  E2.3.2 Kirol azpiegituren kudeaketen hobekuntza 

  E2.3.3 Guztien eremu libreak aprobetxatuz erabilera askeko kirol eremu mistoen eraikuntza sustatu  
  E2.3.4 Kirol azpiegituren egokitzapenen obrak burutzea  
  E2.3.5 Eskualde mailako kirol jarduerak antolatzeko eskualdeko gainontzeko udalerriekin koordinazioan jarraitu eta 

hobetu  
  E2.3.6 Kirol azpiegituren erabilera bateratua eskualdeko udalerriekin koordinatu  
  E2.3.7 Kirol elkarteetan gazteen parte hartzea eta inplikazioa sustatu  
  E2.3.8 Udalerriko eskola kirolaren egitura mantendu eta garatu  
  E2.3.9 Federatutako kirol jardueren garapenerako kirol elkarteen sarea lagundu 
  E2.3.10 Garapen Agentziak ateak irekitzea bultzatu eta eskualde mailako jarduera ezberdinetarako koordinazio gune 

bihurtzea eskatu 
P2.4 E2.4.1 Udalerriko giza eta kultur baloreak barneratuko dituen kultur proiektu bat definitu, tokiko nortasuna indartuko duen 

barne proiekzioa ahalbidetuz eta inguruan Lezo erreferentzia izan dadin kanpo eragina izango duena 
 

Kultur eta aisialdirako beharrak 
asetzeko programa  

E2.4.2 Hezkuntza zentroekin elkarlanean kultur garapenerako komuneko proiektu bat definitu eta aurrera eraman 
  E2.4.3 Kanpoan erreferentzia izan daitezkeen kultur jarduerak sendotu: Jazz, Zinema, Lesoinu 

E2.4.4 Kultura eta aisiara sustatzeko zuzendutako azpiegiturak garatu: 
a) Udalerriko sektore guztien kultur eta aisia beharrak asebeteko dituen liburutegi eremua garatu  

  

E2.4.5 Hezkuntza proiektu batean oinarrituz, udalak kudeatuko duen eta gazteriarentzako aisia jarduerak garatzeko 
balioko duen eremu bat sortu  

  E2.4.6 Kultura jarduerak garatzeko azpiegituren egokitze eta hobekuntza: 
b) Gezala Auditorium-ean hobekuntzak 
c) Kultur jarduera jendetsuen garapenerako Bekoerrota egokitu 
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Z. LE 2 LERRO  
ESTRATEGIKOA BIZI KALITATEAREN ETA BIZTANLERIAREN ONGIZATEAREN HOBEKUNTZA SOLIDARIO SUSTATU  

Z. PROGRAMA Z. EKINTZA 
  E2.4.7 Udalerrian dantza eskaintza jarraitu eta handituko dituen egitura sendotu  
  E2.4.8 Udala eta kultur elkarteen elkarlan-kidetza finkatu  

P2.5 E2.5.1 Gizarte zentro bat eraikitzea eguneko zentro, apartamentu tutelatu, e.a. bezala erabili ahal izateko. 
 E2.5.2 Aiton Bordako lokalak birgaitu  
 

Giza ongizate beharrei erantzuna 
emateko programa 

E2.5.3 Mendeko pertsonei zuzenduriko etxez etxeko zerbitzua hobetzea:  
a) Zerbitzuaren kudeaketa hobetzea 
b) Zerbitzua herriko beste sektoreei zabalduz: Kanpainak.  

  E2.5.4 Oinarrizko errenta, gizarte larrialdi, e.a. laguntzak ematea.  
  E2.5.5 Oarsoaldearekin batera sareko lana finkatzea giza baztertze sektoreak gizarteratze eta lan-bideratze programak 

garau ahal izateko:  
a) Eskualdeko herriez osaturiko insertzio batzorde iraunkorra finkatzea  
b) Programen bitartez behar den erantzuna eman ahal izateko beharrezkoak diren baliabideak finkatzea  

  E2.5.6 Udaletik gizarte zerbitzuei buruzko zabaltzen de informazioa hobetzea.  
  E2.5.7 Biztanleriak ongizate gaietan dituen beharrei buruzko ezaguera hobetzea , udaleko ongizate sailetik behar diren 

ekintzak definituz.  
  E2.5.8 Arrisku egoeran aurkitzen diren adin txikikoetako familiei zuzenduriko   arreta Programa: eskola, osasun zerbitzu, 

e.a.-ekin batera jarduera protokoloak koordinatzea, arreta zerbitzua hobetzea (arreta terapeutikoa eta famili 
hezitzailea)   

  E2.5.9 Arrisku egoeran aurkitzen diren adin txikikoei zuzenduriko eremu irekiko arreta zerbitzua finkatzea.  
  E2.5.10 Ongizate eremuko elkargo mugimendua sustatzea  

P2.6 Herrian etorkinen integrazioa eta 
elkarbizitza sustatzeko programa 

E2.6.1 Oarsoaldea eskualdeko Ekintza Planean aurreikusirik dauden ekintzak garatu Oarsoaldearekin batera 
koordinatuz.   

  E2.6.2 Etorkinak herriko bizian inbolukratzeko sustapena egitea honen bidez:  
a) Hizkuntz laguntza  
b) Etorkinen asoziazionismoa  sustatu eta  herriko asoziazionismoarekiko kooperazioa bultzatu.  

P2.7 E2.7.1 Oarsoaldearekin batera aurreikusirik dauden eta Ekintza Planak jasotzen dituen jarduerak garatzea  
E2.7.2 Komunikazio beharrak diagnostikatuak egonda, materia honetan esfortzuak optimizatzeko ”adierazleak 

identifikatu” eta komunikazio eta helburu orokorrak ezarri, sektoreko Komunikazio Plan Orokor bat burutzeko  
 

Udalerrian euskararen 
normalizazioa bultzatzeko 
programa 

E2.7.3 Euskara udalerriko bereizgarri bezala ikus dadin politikak sortu. Udalerrian euskararen erabilera ezartzeko plan 
bat burutu  

P2.8 Kontsumo arduratsu, kontziente 
eta jasangarri bat sustatzeko 
programa. 

E2.8.1 Oarsoaldea eskualdeko Ekintza Planean aurreikusirik dauden ekintzak garatu Oarsoaldearekin batera 
koordinatuz.   
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Z. LE 3 LERRO 
ESTRATEGIKOA HIRI INGURUNEAREN ETA INGURUMEN ZERBITZUEN HOBEKUNTZA 

Z. PROGRAMA Z. EKINTZA 
E3.1.1 Tutu sarearen berrikuntza aurrerakorra. 
E3.1.2 Ur kontsumoaren kontrola hobetzea kontadore sistemaren eguneraketaren bidez, kontagailu digitalizatuak 

instalatuaz. 
E3.1.3 Saneamendu sarearen hobekuntza eta osaketa: 

a) Nekazal eta industri gunea. 
b) San Pedroko kolektorea. 

E3.1.4 Añarbeko Urarekin koordinaturik, uraren erabilera eraginkorrari buruzko komunikazio eta sentsibilizazio kanpaina 
garatzea.  

P3.1 Herrian uraren zikloaren kudeaketa 
hobetzeko programa 

E3.1.5 Jaizkibelgo ura erabiltzeko bideragarritasunaren analisia egin, bai Europako ur kalitatearen arteztaraua betetzen 
duela ziurtatzen duen ur hornidura sistema bat eta baita erabilera ez sanitariotarako. 

P3.2 E3.2.1 Kontsumo eta kutsadura luminiko baxuko argiztapen sistemak jartzea argiteria publikoko sistema berritzerakoan.   
 

Energiaren erabilera eraginkorra 
bultzatzeko programa  E3.2.2 Udal instalazio eta zerbitzuetan kontsumo energetikoa murriztea.  

P3.3 E3.3.1 Udal eraikinetan energia berriztagarriak sortzeko sistemak instalatzea  
 

Udalerrian energia berriztagarrien 
erabilera sustatzeko programa E3.3.2 Erabilera pribaturako energi berriztagarriak erabiltzeko sustatu eta erraztasunak ematea. 

P3.4 E3.4.1 San Markoseko Mankomunitatearekin batera elkarlanean Oarsoaldeako Eskualde mailako Ekintza planean 
aurreikusiriko ekintzak garatu 

 

Udalerriko hiri hondakinen 
ingurumen kudeaketa hobetzeko 
programa E3.4.2 Hondakin organikoak biltzeko sistema berriak instalatzea (lur azpiko eta azalerako kontenedoreak)  

  E3.4.3 San Markoseko zabortegia ixten denerako udalen arteko kooperazioan oinarrituaz hondakinen kudeaketa eta 
azken tratamenduari behin betiko irtenbidea bilatzea.  

P3.5 E3.5.1 Oarsoaldeako eskualdeko Ekintza Planean aurreikusirik dauden ekintzak garatu Oarsoaldearekin batera 
koordinatuz. 

 

Ekipamenduaren kalitatea eta hiri 
ingurunea hobetzeko programa  

E3.5.2 Gune berdeak era jarraian mantentzeko programa bat zehaztea eta abian jartzea.  
  E3.5.3 Nekazal guneetan argiteri publiko sarea hobetu. 
  E3.5.4 Hiri altzarien mantentzea hobetu eta pixkanaka berritzen joan. 
  E3.5.5 Zakur-kaken arazoari aurre egiteko neurri eraginkorrak hartu 

E3.6.1 Oarsoaldeako eskualdeko Ekintza Planean aurreikusirik dauden ekintzak garatu Oarsoaldearekin batera 
koordinatuz 

P3.6 Udalerria birgaitzeko programa 

E.3.6.2 Parte zaharreko birsorkuntzarekin jarraitu  
a) Zubitxo kalea 
b)  Gurutze Santuaren Plaza 
c)  Donibane Kalea 
d)  Piku Kaleko Trasera 
e) Jauregialde 

  E3.6.3 Jaizkibel etorbidea urbanizatzea 
  E3.6.4 Saldise Plaza urbanizatzea  
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Z. LE 3 LERRO 
ESTRATEGIKOA HIRI INGURUNEAREN ETA INGURUMEN ZERBITZUEN HOBEKUNTZA 

Z. PROGRAMA Z. EKINTZA 
 E3.6.5 Arraitokiko urbanizatzea  
 E3.6.6 Alde Zaharra birgaitzeko Plan bereziaren exekuzioarekin jarraitu (PERCH)  

P3.7 E3.7.1 Udal eraikineko estalkia berritzea  
 

Eraikin publikoak birgaitu eta 
egokitzeko programa  E3.7.2 Gezala kaleko aldageletako lokala egokitzea 

  E3.7.3 Altzateko lokala egokitzea 
P3.8 E3.8.1 Eusko Jaurlaritzako Jarduera Planean aurreikusiriko ekintzak garatzea udalari dagokion heinean.  

 E3.8.2 Herriko airearen kalitateari buruzko informazioa etengabe eguneratua izatea.  
 

Kutsadura atmosferikoaren udal 
kontrola hobetzeko programa  

E3.8.3 Biztanleriari airearen kalitateari buruz informatzeko kanalak jartzea  
P3.9 Kutsadura akustikoaren udal 

kontrola hobetzeko programa  
E3.9.1 Zaraten mapa bat egin eta bertatik ateratzen diren ondorioen arabera jokatu   
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Z. LE 4 LERRO 
ESTRATEGIKOA HIRIKO MUGIKORTASUN BEHARRAK IRAUNKORTASUN IRIZPIDEEKIN ASETU 

Z. PROGRAMA Z. EKINTZA 

P4.1 Irisgarritasuna hobetzeko 
programa  

E4.1.1 Irisgarritasun planaren arabera, dauden oztopo arkitektonikoak kentzea.  
a) Pysbe espaloiko obrak 
b) Udal polikiroldegitik igerilekuetarainoko sarrera  
c) Igerilekuen ondoan elbarrituentzako aparkalekuak  

  E4.1.2 Kirol instalakuntzak elbarrituentzako egokitzea  
a) Muskulazio aretorako sarrera.  
b) Polikiroldegian elbarrituentzat egokitutako aldageletako instalazioak jartzea  
c) Spa eta igerileku txikirako sarrera.  
d) Altamirako kirol instalazioetara irisgarritasuna hobetu 

  E4.1.3 Etxebizitzetan igogailua ezartzeko diru laguntzen programarekin jarraitzea  
  E4.1.4 Altamira auzora igogailu bat jartzeko aukerak aztertu 

P4.2 Garraio zerbitzu publikoa 
sustatzeko programa. 

E4.2.1 Garraioari buruz antolatutako udalaz gaindiko foroetan parte hartu, garraio publikoan hobekuntzak sustatzeko 
helburuarekin: billete bakarra, ordutegiak eta maiztasunen zabaltzea…  

E4.3.1 Oarsoaldeako eskualdeko Ekintza Planean aurreikusirik dauden ekintzak garatu Oarsoaldearekin batera 
koordinatuz. 

E4.3.2 Pasai Donibane konexioaren bitartez eskualde mailan dagoen bidegorri sarea osatzea  
E4.3.3 Arau Subsidiario berrietan aurreikusiriko garapenetan bidegorrien diseinua sartzea 

P4.3 Garraiobide alternatiboak 
sustatzeko programa 

E4.3.4 Herriaren berrikuntza prozesuaren arabera hirigune historikoa peatonalizatu 
E4.4.1 Oarsoaldeako eskualdeko Ekintza Planean aurreikusirik dauden ekintzak garatu Oarsoaldearekin batera 

koordinatuz. 
E4.4.2 Garraioa lasaitzeko neurriak hartzea Jaizkibel Etorbidean, Salaberria Etorbideetan eta Renfe eta Altzateko 

Rotondaren arteko ibilbidean abiadura murrizteko proiektuaren exekuzioaren bitartez  
E4.4.3 Aparkaleku plazen kopurua handitzea honako aparkalekuak eraikiz:  

a) Lur azpiko parkinga EH Plazan 
b) Gainazaleko parkinga Hipólito Gezalan 
c) Arraitokiko parkina  

P4.4 
 

Trafikoaren arrazionalizazioa eta 
murriztapenerako programa  

E4.4.4 Inguruko herrietakoek Altamirako auzoan aparkatzea saihestea ekarriko duten zein neurri hartu daitezkeen 
aztertu. 

  E4.4.5 Industria trafikoa murriztea ahalbideratuko duen N-1 saihesbidearen eraikitzea bultzatu. 
P4.5 Bide sarearen hobekuntza 

gauzatzeko programa 
E4.5.1 Egungo N1 egokitu eta hobetu 

 



 

LEZOKO IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO  
TOKIKO EKINTZA PLANA  

 
 
Eguna: 06/03/28 
 

 

 14 .or 30tik 

 

Z. LE 5 LERRO 
ESTRATEGIKOA HERRITARREKIKO KOMUNIKAZIOA HERRITARREN SENTIKORTZE ETA PARTE HARTZEA HOBETU 

Z. PROGRAMA Z. EKINTZA 
E5.1.1 Oarsoaldeako eskualdeko Ekintza Planean aurreikusirik dauden ekintzak garatu Oarsoaldearekin batera 

koordinatuz. 
E5.1.2 Biztanleriarekiko komunikazio hobetzeko zein neurri hartu behar diren analisia egin  
E5.1.3 Udalerriko bizilagunen intereseko galderako jaso eta erantzuteko kanalen funtzionamenduaren analisia egin, 

bere hobekuntza indartuz  

P5.1 Udalak herritarrekiko duen 
komunikazioa hobetzeko 
programa 

E5.1.4 Udaleko web gunea eta Oarsoaldeako Tokiko Agenda 21 web gunea zaindu eta indartu  
P5.2 E5.2.1 Oarsoaldeako eskualdeko Ekintza Planean aurreikusirik dauden ekintzak garatu Oarsoaldearekin batera 

koordinatuz. 
E5.2.2 Herritarren ekimenenak bideratuko dituen eta herritarren parte hartze mekanismo berrien sustatzaile izango den 

parte hartze erakunde egonkor bat sortu 
E5.2.3 Herritarren bizimoduan eta udal ekintzetan gizarte eragileen eta herritarren parte hartze eta inplikazioa 

mekanismo eta bideak finkatu 
E5.2.4 Gizarte sektore ezberdinetara zuzendutako hezkuntza programak diseinatu eta garatu partehartzea sustatzeko 

 

Herritarrak udalerriko ekimenetan 
duten parte-hartzea areagotzeko 
programa 

E5.2.5 Udal erabaki garrantzitsuetan herritarrek parte hartzeko erraztasunak eman 
P5.3 Herritarren sentikortasuna 

bultzatzeko programa 
E5.3.1 Oarsoaldeako eskualdeko Ekintza Planean aurreikusirik dauden ekintzak garatu Oarsoaldearekin batera 

koordinatuz. 
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Z. LE 6 LERRO 
ESTRATEGIKOA 

BIOANIZTASUNA ETA PAISAIA BABESTU ETA UDALERRIKO GUNE ETA ELEMENTU ESANGURATSUAK 
EZAGUTARAZI 

Z. PROGRAMA Z. EKINTZA 
E6.1.1 Oarsoaldeako eskualdeko Ekintza Planean aurreikusirik dauden ekintzak garatu Oarsoaldearekin batera 

koordinatuz.  (Hiri paisaiaren komunikazioari buruzko azterketa)  
Bioaniztasuna eta paisaia 
babestu, berreskuratu eta 
hobetzeko programa E6.1.2 Harrobiaren birgaitze proiektuaren jarraipena egin 

E6.1.3 Udalerrian zehar garatzen diren baratzezaintza jarduerak arautu eta kontrolatzeko plan bat egitea, txabolismoa 
eta ingurumen praktika desegokiak kenduz 

E6.1.4 Jaizkibelgo LICaren antolamendurako planaren behin-betiko idatzi eta onartzea eskatu Foru Aldundiari eta Eusko 
Jaurlaritzari  

E6.1.5 Itsasoari irabazitako eremuetan paduretako ekosistemak berreskuperatzeko aukerak aztertu 
E6.1.6 Lezoko ibai ertzetako basoen berreskurapena burutzeko ikerketa bat kontratatu  
E6.1.7 Jaizkibelen espezie exotikodun basoen basoberritzea debekatua arautu, dagoeneko existitzen diren baso azalera 

exotikoak aldatuz eta baso naturala berreskuperatuz: Hariztiak, ameztiak… 
E6.1.8 Uliako LIC -Jaizkibelgo LIC eta Aiako Harria LIC -Txingudi LICen arteko korridore ekologikoaren sorrera sustatu  
E6.1.9 Egungo araudira Jaizkibelgo ehiza postuak egokitzea Diputazioari eskatu  

E6.1.10 Herbizidak debekatuz eta ganaduaren zentsua eguneratuz komuneko belardietan hobekuntzak burutu  

P6.1 

E6.1.11 Jaizkibelen ariko litzateken/liratekeen basozainaren/basozainen kontratazioa Pasaiarekin eta Hondarribiarekin 
lankidetzan, honela Jaizkibel osoa zaintzeko. 

 

 

E6.1.12 Jaizkibelen Rallie-ak eta edozein motatako lasterketak antolatzeaz arduratzen direnei edo eskumena dutenei, 
karrera amaieran mendia garbi uztea eskatu eta hala dagoela ziurtatu 

E6.2.1 Oarsoaldeako eskualdeko Ekintza Planean aurreikusirik dauden ekintzak garatu Oarsoaldearekin batera 
koordinatuz.  (Seinalizazioak) 

E6.2.2 Dagoen ondare arkitektonikoaren dibulgazio ekintzen diseinu eta garapena  
E6.2.3 Jaizkibel LICaren inguruan publikazio baten argitalpena sustatu Jaizkibelgo gainontzeko herriekin batera. 
E6.2.4 Hondarribia eta Pasaiarekin batera ibilbideen sare bat sortu eta publikatu: GR, Santiago Ibilbidea, Kostako 

ibilbidea... 

P6.2 Udalerriko gune eta elementu 
naturalak ezagutarazteko 
programa 

E6.2.5 Jaizkibelgo habitat naturalen, landaredien eta faunaren ikerketak burutzea eta publikatzea eskatu Diputazioari  
E6.3.1 Oarsoaldeako eskualdeko Ekintza Planean aurreikusirik dauden ekintzak garatu Oarsoaldearekin batera 

koordinatuz.  (Hiri birsorkuntza) 
P6.3 Ondare arkitektoniko, 

etnografiko eta historikoaren 
ezagutza, kontserbazio eta 
berreskurapena 

E6.3.2 Dagoen ondare arkitektonikoaren dibulgazio ekintzen diseinu eta garapena  
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Z. LE 7 LERRO 
ESTRATEGIKOA IRAUNKORTASUN IRIZPIDEAK TXERTATU UDAL KUDEAKETAN 

Z. PROGRAMA Z. EKINTZA 
P7.1 E7.1.1 Klasifikatutako jardueren eta lanen ingurumen kontrola ziurtatu jarduera eta irekitze lizentzien eman eta 

eguneratzeen bidez, hala nola haien jarraipena burutuz 
 E7.1.2 Meategiaren birgaitze proiektuaren jarraipena egin 
 

Udalerriko jarduera 
ekonomikoen kontrola burutzeko 
programa 

E7.1.3 Udalerriko ekonomia jardueren ingurumen kudeaketan praktika onak sustatu, ingurumen zertifikatze aukeraren 
inguruan informazioa eskainiz 

E7.1.4 Lurzoru poluituen bilakaeraren eta potentzialki poluitzaileak diren jardueren jarraipena egin 
E7.1.5 Biztanleriarengan inpaktua minimizatzeko azpiegitura berrien neurri zuzentzaileen ezarpen egokiaren jarraipena 

burutu 

 

 

E7.1.6 Ingurumenarekin erlazionatutako ordenantzak garatu, onartu eta abian jarri 
E7.2.1 Iraunkortasun prozesuak planifikatu, kontrolatu eta jarraipena emateko udal organo bat finkatzea  
E7.2.2 Ingurumen aldetik garrantzi handien duten udal jarduera alorrak identifikatzea eta hauen ingurumen kontrola 

baimenduko duten kudeaketa tresnak ezartzea.  
E7.2.3 Udal erosketa eta kontratazio prozesuetan iraunkortasun irispideak txertatzea   
E7.2.4 Arau subsidiarioen berrikuspenean iraunkortasun irizpideak txertatu eta ondoren garatu, ingurumen azterketa 

bateratuan proposatutako neurri zuzentzaileak betetzen direla jarraipena eginez.  
E7.2.5 Udal proiektuen onarpenen eta definizioan iraunkortasun irizpideen betetzea ziurtatu 
E7.2.6 Udal instalazioetan eta eremu publiko jendetsuetan babes planak diseinatu eta ezarri 
E7.2.7 Udalerriko Larrialdietarako Plana eguneratzea.  

P7.2 Udalaren jardueran 
iraunkortasun irizpideak 
txertatzeko programa 

E7.2.8 Udal langileriari zuzenduriko iraunkortasunean oinarritutako prestakuntza programak diseinatu eta gauzatzea, 
bai tekniko eta baita politikarien artean.  

  E7.2.9 Ekintza planaren garapenerako errekurtsoak jartzea 
P7.3 E7.3.1 Eskualdeko beste udalerriekin batera iraunkortasun prozesuaren koordinazioa bultzatzea  

 
Erakundeen arteko elkarlana 
bultzatzeko programa E7.3.2 Eskualdeko beste organismo eta entitateekiko koordinazioa bultzatzea, hauen indarrak biztanleriak ahalik eta 

gehien aprobetxatu ahal ditzan.  
  E7.3.3 Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta (IHOBE; EVE; e.a.) entitate publikoekin informazio/komunikazio 

mekanismoak bultzatzea, proiektuak diseinatu eta abian jarri ahal izateko laguntza eta baliabideak lortzeko 
helburuz.  

  E7.3.4 Tokiko Agenda 21 prozesuan dauden beste udalerriekin batera informazio/kooperazio sare bat sortzea ( 
Udalsarea, Hiri jasangarrien sarea...) 

  E7.3.5 LZP-ean aurreikusten diren gai gatazkatsuenei buruzko erabakiak edo bertan proposatu daitezkeen gaiei buruzko 
erabakiak hartzerako garaian, herriak dituen benetako beharrei erantzuna emateko aproposenak hartzeko, ahal 
den neurriraino esku hartu dagokion organo eta erakundeetan.   
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Zª LE 1 
LERRO  
ESTRATEGIKOA 

UDALERRIAREN EKONOMIA SUSTAPENA BULTZATU ETA  HERRITARREN 
ONGIZATEA BERMATU 

Zª PROGRAMA Zª EKINTZA 
P.1.1 Dibertsifikazioa bilatuz, enpresa 

ekimen berriak babestu eta 
sustatzeko programa 

1.1.1 Oarsoaldeatik enpresa ekimen berriak babestu eta sustatzeko bultzatzen diren 
proiektu ezberdinak garatu, mantendu eta hauen jarraipena egin (Zerbitzualdea, 
Zinealdea, URBAN, Lantzen, e.a.) 

  1.1.2 Jarrera ekintzaileak sustatu eta pertsona ekintzaileei lagundu 

  1.1.3 Oarsoaldeara proiektuak erakartzeko planak bultzatu, garapen iraunkorreko 
planteamenduak eta diseinuak kontutan edukitzen.  

  1.1.4 Aktibitate ekonomikoentzako lurzoru publiko berriaren eskaini iraunkortasun 
irizpideekin 

  1.1.5 Enpresetako inbertsio planen kanalizazio eta hertzea eskualdean  
P.1.2 Enpresen lehiakortasuna hobetzeko 

programa 
1.2.1 Garapen iraunkorraren planteamenduen sustapena eta difusioa enpresetan, Agenda 

21eko eta Udaltalde 21 Oarsoaldeako helburuak jarraituz.  
  1.2.2 Enpresen arteko lankidetza eta elkartegintzaren sustapena, esaterako Oiartzungo 

udalerrian, Ugaldetxo Industrialdea berriro urbanizatzeko proiektua burutzeko 
dirulaguntzen bilaketa eta proiekzioan lankidetza.  

  1.2.3 Industri poligonoetako mantenurako, poligonoen jabekin biltzeko udalei lagundu  

  1.2.4 Enpresen hobekuntzak eta sinergiak bilatu ingurumen arloko lankidetzen, industri 
hondakinen ezabatze eta aprobetxamenduan , segurtasuna etab-en dinamizazioaren 
bidez Garapen iraunkorra bultzatzeko.  

1.3.1 Nekazaritzarako bakarrik erabiliko diren lursailak sailkatu. P.1.3 
1.3.2 Ustiapenen ez-zatiketa bultzatu eta horien errendamendua erraztu, utzitako edo 

gutxi erabilitako lursailak edukitzeari oztopoak jarriz. 
 1.3.3 Eskualde mailako planifikazioaren benetako gauzatzearengan eragin, bertan partaide 

diren erakundeentzako lotura suposatuko duen gauzatzea. DOT, PTP, eta abarretan, 
non ustiapen estrategikoen aipamen lotesle egiten den, eragin. 

 1.3.4 Eskualde guztia hirigintzaren aldetik berdintsu tratatzea bultzatu. Lurzoru 
urbanizaezinaren inguruan udalerrietako araudietan ezarritako erabilerak, jarduerak 
eta baldintzak harmonizatu. 

 1.3.5 Lurraldea antolatzeko prozesuetan landa-eremuarekin zerikusia duten egiturek parte 
hartzeko bideak bultzatu: PTP, Arau Subsidiarioak, PGOU, Plan Estrategikoak,... 

 

Lehen sektorea sustatzeko programa 
(Behemendi) 

1.3.6 Eskualdeko eta landa-eremuko etxebizitzen eta azpiegituren inguruan dauden  
premiak orekatzeko aukerak aztertu. 
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Zª LE 1 
LERRO  
ESTRATEGIKOA 

UDALERRIAREN EKONOMIA SUSTAPENA BULTZATU ETA  HERRITARREN 
ONGIZATEA BERMATU 

Zª PROGRAMA Zª EKINTZA 
 1.3.7 Landa-eremuko balorazio positiboaren elementuak sartu, eta baita harekiko 

konsubstantzialak diren bizimoduenak ere, araututako hezkuntzan. 

• Truke-praktikak egin landa-eremuko eta hiri-guneko zentroetako ikasleen 
artean. 

• Landa-guneko ezaugarriak ezagutaraztea bultzatu hirietako irakaskuntza 
zentroetan. 

Prozesu horietan sarrarazi sektoreko ordezkariak. 
 1.3.8 Erregistratu erabili daitekeen lurzorua (publikoa edo erabiltzen ez dena) edo 

erabilgarria: lurzoru erabilgarrien errolda (alokairuak, Udalen lagapena, e.a.). 
 1.3.9 Zuzenbide publiko edo pribatuko erakundea sortu landa-lurra kudeatzeko, nagusiki 

ustiapenetan sartzea errazteko asmoz; eta horrez gain, funtsean, honako funtzio 
hauek bere gain hartu ditzan: 

• Lursailen Banku bat sortu 
• Agroaldeak sortzeko dinamikari lagundu Eskualdean 
• Partzelak alokatzeko prozesuak sustatu 
• Partzelen baterakuntzarako prozesuak sustatu 

Erabiltzen ez diren lurren produkzio-erabilera bultzatu 
1.3.10 Proiektu berrizaleei buruzko azterketa egin produkzio eta merkaturatze-esparruan, 

nekazaritza, abeltzaintza eta artisautza produktuen inguruan (esaterako, artilearen, 
lumen e.a. erabileran). 

1.3.11 Akordioak sustatu merkatarien, transformatzaileen eta eskala txikiko produktoreen 
artean. 

1.3.12 Landa-guneko beharrak antzemateko sistema baten diseinuan eragin, informazioa 
trukatzearen bidez eskualdeko egitura eta eragileen artean 

1.3.13 Pisu tutelatuak, eguneko zentroak,… sortzea komeni den aztertu; betiere landa-
eremuko jendearen ezaugarri kulturalak, linguistikoak, harremanetakoak,… 
gordetzeko ahaleginak eginez 

  

1.3.14 . Sakabanatutako eremuetan asistentzia-zerbitzuak ezartzeko sistemak eta 
irizpideak berrikusi (esaterako, Zubietan); betiere mugakide diren herrietako 
asistentzi zerbitzuetan sartzen uzteko moduan. 
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Zª LE 1 
LERRO  
ESTRATEGIKOA 

UDALERRIAREN EKONOMIA SUSTAPENA BULTZATU ETA  HERRITARREN 
ONGIZATEA BERMATU 

Zª PROGRAMA Zª EKINTZA 
1.3.15 Gizarte Ongizatean parte hartzen duten eragileen ekintzen diseinu bateratua: 

• Udaletxe, Aldundi eta Jaurlaritzako sail eta arloen (Gizarte-ongizatea, 
Osasuna, Garraioa, Kultura, Landa Garapena) artean harreman handiagoa 
bultzatu. 

Osasun asistentzia eta gizarte asistentzia programak uztartu. 
1.3.16 Osasun eta ongizate zerbitzuen artean sortutako kasuak elkarraldatu eta sumatzeko 

egitura iraunkor bat sortu 
1.3.17 Udalak sentsibilizatu Lur Ez Urbanizagarrian eraikitzeko LAG-n (DOT) zehaztutako 

irizpideak erabiltzeko beharrarekiko: dentsitateak, ezaugarriak, eraikuntza-
bolumena, ustiakuntzarekiko lotura… 

 1.3.18 Laguntzak sustatu etxebizitzak birgaitzeko eta zenbait baserriren erosotasun maila 
hobetzeko; betiere, espekulazioa saihestuz. 

P.1.4 Eskualdean Merkataritza sektorea 
indarberritzeko programa 
(Oarsoaldea, S.A) 

1.4.1 Eskualdeko Merkataritzari Laguntza Teknikorako Kabinetearen lanak osatu: 
merkataritzari aholkularitza eta merkatal ekimen berriak lagunduz 

  1.4.2 Eskualdeko Merkatarien Elkarteek sustaturiko ekintzetan kolaboratu 
1.5.1 Turismoa garatu eta sustatzeko estrategian iraunkortasun irizpideak barneratu eta 

garatu 
1.5.2 Proiektu edo eta produktu berriak diseinatu eta gauzatu eta daudenen ezaugarriak 

errebisatu definitu diren iraunkortasun irizpideak aplikatuz 
1.5.3 Bertako baliabideen (Kultura, gastronomia eta natura) erabilera modu iraunkorrean 

egitea ahalbidetuko duten produktuak garatu ahal izateko finantziazio bideak bilatu 

P.1.5 Eskualdean  turismoa sustatu eta 
garatzeko programa (Oarsoaldea, 
S.A) 

1.5.4 Aisialdi azpiegiturak ugaritu eta hobetu 

1.6.1. Turismo Informazio puntuetan kalitatezko zerbitzua eman 
1.6.2 Turismo sektoreko enpresekin harremana sendotu 

Turismoaren garapen eta 
sustapenerako programa (Oarsoaldea, 
S.A) 

1.6.3 Turismo baliabideen komertzializazio mantendu eta hobetu: azokak, promozio 
ekintzak, foiletoak, merchandising, etb. 

1.6.4 Alojamendu berrien sorrera bultzatu 
1.6.5 Mendi ibilbideak garbitu, egokitu, seinaleztatu eta sustatu 
1.6.6 BTT ibilbideak egokitu, seinaleztatu eta sustatu 

P.1.6 

 

1.6.7 Santiago bidea seinaleztatu eta zerbitzu berriak eskaini 
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Zª LE 1 
LERRO  
ESTRATEGIKOA 

UDALERRIAREN EKONOMIA SUSTAPENA BULTZATU ETA  HERRITARREN 
ONGIZATEA BERMATU 

Zª PROGRAMA Zª EKINTZA 
1.6.8 Bertako nekazal eta artisau produktuak sustatu 
1.6.9 Eskualdeko seinaleztapena hobetu eta informazio puntu berriak ezarri, aurretik 

estudio bat eginez 
1.6.10 Eskualdez gaindikako harremanak eta proiektuak bultzatu: Victor Hugo, New Epoc, 

Biarritz-Donostia, natur guneak, etb. 
1.7.1 Oarsoaldea Garapen Agentziatik giza baztertze arriskuan daudenei zuzenduriko 

(Sortu, Txertatu, Lanbideratze Enpresa, Auzolan, Lantzen, Prestakuntza eta 
Enplegua, Lanposturako prestakuntza eta Enpleguaren Sustapena) programa 
ezberdinak garatu, mantendu eta jarraipena eman 

1.7.2 Gizarte-ekonomiako enpresak eta lanbideratze enpresen sorrera bultzatu 
1.7.3 Emakumeak lan-merkatuan sartzeko metodologiak garatu 
1.7.4 Enpresaren azterketak egin genero ikuspuntutik 

P.1.7 Giza baztertze arriskuan dauden 
pertsona guztien lanbideratze eta 
aukera berdintasunerako programa  
(Oarsoaldea, S.A) 

1.7.5 Intsertzioan akonpainamenduak egin gizarte baztertze arriskuan dauden pertsonekin  
P.1.8 Garapen iraunkorra bultzatzeko 

programa 
1.8.1 Udalen Tokiko Agenda 21 prozesuen ezarpenetan laguntza eman 
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Zª LE 2 
LERRO 
ESTRATEGIKOA 

ETXEBIZITZA ETA OINARRIZKO ZERBITZUAK BERMATU 

Zª PROGRAMA Zª EKINTZA 
P2.1 Herrian etorkinen integrazioa eta 

elkarbizitza sustatzeko programa 
(Oarsoaldea, S.A) 

2.1.1 Etorkinen egoerari buruzko azterlana eta beharren diagnosiaren emaitzak aztertu 

P2.9 2.2.1 Enpresetan teknologia berriak erabil ditzaten lagundu.  
 

Udalerrian informazioa eta ezagupen 
gizartea ezartzeko 
programa(Oarsoaldea, S.A) 

2.2.2 Teknologia berrien bidez zerbitzuen eskaintza eragin  

  2.2.3 Teknologia berrien erabilera orientazio eta prestakuntza prozesuetan indartu  
P2.3 Udalerrian eta eskualdean 

euskararen normalizazioa 
bultzatzeko programa (Oarsoaldea, 
S.A) 

2.3.1 Euskararen Plan Estrategikoko egitasmoak garatu eta programen etengabeko 
ebaluazioa egin eta  Administrazioa Euskalduntzeko Plana duten herrietan. 

  2.3.2 Komunikazio eta sentikortze ekimenak garatu euskararen erabilera herri plangintzaren 
antolaketan eta jarduera, ekimen eta ekintzak antolatzerakoan modu zeharkakoan 
kontua hartua izan dadin 

  2.3.3 Bi gurasoak euskaldunak diren familietan eragin. Bikote hizkuntza eta ondorioz familia 
hizkuntza euskara izan dadin eragitea 

  2.3.4 Kuadrillategi egitasmoa herrietara zabaldu 

  2.3.5 Haur eta gaztetxoen hizkuntza kalitatea hobetzeko ekimenak abian jarriz eragin. 
Ahozkotasuna eta bertsolaritza programa indarrean jarri besteak beste 

  2.3.6 Lanbide heziketan euskarazko eskaintza osatu eta bermatzeko egitasmo eta ekimenak 
abian jarri 

  2.3.7 Euskarazko Lanbide heziketa indartu eta lan-munduarekin uztartzeko bideak jartzen 
hasi 

  2.3.8 Hizkuntza paisaia euskalduntzeko ekimenak garatu, bai merkataritza eta ostalaritzan, 
bai enpresa munduan. Kanpoko nahiz barneko hizkuntza paisaian eragin 

  2.3.9 Enpresatan euskara planak abian jartzen jarraitu 

  2.3.10 Eskola Kirola euskalduntzeko egitasmoa zabaldu eta profesionalizatzeko 
egitasmoarekin jarraitu 

  2.3.11 Elkarteekiko Hitzarmengintza-Eskolatik Kalera lau herrietara hedatu 

P2.4 Kontsumo arduratsu, kontziente eta 
jasangarri bat sustatzeko programa. 
(Oarsoaldea, S.A) 

2.4.1 Produktu ekologiko (bertakoak) eta bidezko merkataritzarekin erlazionatutako 
produktuen kontsumoak sustatuz, Kontsumo arduratsu, kontziente eta jasangarri baten 
kontzeptuak zabaltzeko helburuarekin kanpaian edo gida baten publikazioa.  
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2.4.2 Kontsumo arduratsu, kontziente eta kritiko eta iraunkortasun kontzeptuak barneratu 

OMIC argitaratzen duen “Kontsumo aldizkaria”ko artikuluetan.  
 

2.4.3 Kontsumo eskolako Donostiako zentroetan, Eusko Jaurlaritzako Kontsumo 
Zuzendaritzak, eskaintzen dituen iraunkortasunarekin erlazionatutako tailerrak 
ezagutzera eman. 
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P3.1 Ur-hornikuntza sistema hobetzeko 

programa (Añarbeko Urak) 
3.1.1 Mankomunitatea osatzen duten herriek transferitutako hornidura azpiegiturak 

pixkanaka Añarbek bere gain hartu (edateko uren banaketa biltegiak, ponpaketa 
estazioak, etab.) 

  3.1.2 Dauden hornidura azpiegituren handitze eta hobekuntza, Mankomunitatea osatzen 
duten herrietatik jasoetakoak bereziki 

  3.1.3 Hornidura bermea ziurtatu eta handitu, orain dauden kontsumo eremuetan nahiz 
Mankomunitatea osatzen duten herriek eginiko garapen urbanistiko berrietan 

  3.1.4 Udalaren titulartasun diren bajako hornidura sarearen fibrozementozko garraiobideak 
eliminatu 

  3.1.5 Añarbe sistemakoak ez diren udal hornidura iturriak pixkanaka eliminatu, aukera 
moduan, Añarbek bere gain hartu hornidura iturri hauek modernizatu eta hobetzeko, 
hornidura sistema autonomoak osatuz, uraren kalitatearen berme guztiekin. 

P3.2 Hondakin uren kudeaketa hotzeko 
programa (Añarbeko Urak) 

3.2.1 Dauden saneamendu azpiegiturak handitu eta hobetu (kolektoreak, ur zikinen 
ponpaketa estazioak, gainezkabideak, etab) 

  3.2.2 Oraindik jaso gabe dauden isurpenak jaso, hustu eta araztu, guztiak eliminatu arte 
  3.2.3 Mankomunitatea osatzen duten herrietako ur zikinak, etxekoak nahiz industrialak, 

Loiolako ur zikinen araztegian araztu eta itsasora isuri 
3.3.1 Petritegi-ko ETAP eta Loiolako EDARetara eskola eta jendearentzat oro har, bisiten 

programen hobekuntza eta handipena  
3.3.2 Uraren Etxean kokatutako uraren ziklo integralaren erakusketa iraunkorra ezarri eta 

ustiapena 

P3.3 Uraren zikloaren kudeaketa hobetzeko 
programa, ingurumen dibulgazioa.  
(Añarbeko Urak) 

3.3.3 Gizarte komunikaziorako pertsona bat kontratatu ingurumen hezkuntza programak 
martxan jartzeko, eskoletarako material pedagogikoen prestaketa eta banaketarako, 
sentsibilizazio kanpainak etab burutzeko. 

3.4.1 “Zabor gutxiago sortu” kanpaina 
- Eskatzen duten bizilagunen komunitateei eta partikularrei pegatinak banatu 
- Interakziozko pelikula eskatzeko aukera 

3.4.2 Tratamenduzko instalazioetara bisita gidatuak 

P3.4 Udalerriko hiri hondakinen ingurumen 
kudeaketa hobetzeko programa (San 
Markoseko Mankomunitatea) 

3.4.3 1etik 2 ibilgailura handitu bilketa zerbitzua, handipen honen inguruan informatzeko 
informazio kanpaina batez lagunduta eta gogoratu bilketa puntuak, egutegiak eta 
ordutegiak 
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3.4.4 Etxe konpostagailuen banaketa kanpaina (Diputazioak konpostagailuak erosten ditu) 

- 05 – 06 700 konpostagailu inguruko banaketa 
- 05 – 06 konpostagailua eduki baino lehenago 14 hezkuntza tailer inguru 

burutu eta Konpost gida bat banatu 
- Urtebeteko jarraipena burutu 

3.4.5 Eskatu duten bidai agentziei bilketa zerbitzua eskaini (urtean 2 aldiz, udaberriko eta 
udazkeneko kanpainak bukatu baino lehenago) 

3.4.6 Kaleak garbi edukitzeko helburuarekin Errenterian objektu handien atez ateko bilketa 
esperientzia pilotua. Ondoren Emaus Trapubiltzaileei eramango zaie bere berriro 
erabiltzeko (Diputazioarekin elkarlan egiten du) 

3.4.7 Poligonoetako hondakinen bilketaren zerbitzuarekin jarraitu  
3.4.8 Etxeetako hondakin arriskutsuen eta etxetresna elektrikoen bilketaren handipena  
3.4.9 San Markos-ekoa mantenduta, garbigune berri bat eraiki ( oraindik jakin ez arren, 

aukerak Hernanin eta Usurbilen dira)  
3.4.10 San Markos-eko zabortegiaren lehenengo fasearen itxiera bukatu 2006rako  
3.4.11 Bilketa zerbitzuen hobekuntza (urtero) 
3.4.12 “Zure zaborrak murrizteko gida” kanpaina: 

- 2. eskuko dendak bultzatu 
- Prebentzio eskolako kanpainak (2006ko 1. hiruhilabetea) 
- Berziklapen herritarren kanpaina (2006ko uda) 

P3.5 Eskualdeko udalerriak birgaitzeko 
programa (Oarsoaldea, S.A) 

3.5.1 Eskualde mailako laguntza esparru bat sortu, laguntza eskaerak zentralizatu eta 
eskatutako dokumentazioa eta irizpideak bat eginez, honakoa sar daitekeelarik: 

- Zuzeneko laguntzak, etxebizitzak berritzeko ekintzak dinamizatuko dituen 
sustagarri bezala jokatzeko 

- Hobari fiskalak, legezkotasunaren barnean birgaitzeko kostuaren 
konpentsatzaile moduan funtzionatzeko 

- Laguntza teknikoa, lan pribatuko sustatzaileei aholkularitza zerbitzu osatu eta 
eraginkor bat eskainiz 

  3.5.2 Aipaturiko eskualde mailako esparruan onarturiko laguntza mota ezberdinen difusioa 
  3.5.3 Eusko Jaurlaritzak definituriko bizigarritasun irizpideekin koherenteak diren hirigune 

historikoen birgaitze plan bereziak sustatu. 
  3.5.4 Birgaitze esku-hartze udal plan estrategiko bat garatu. 

P.3.6 Udalerria birgaitzeko programa 
(Oarsoaldea, S.A) 

3.6.1 Laguntza programak koordinatuz planifikazioan jasotzen diren ekintzak sustatu  
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  3.6.2 Esku-hartze historial eta  eraikinen egoera orokorraren txostenen bidez eraikinen 

inspekzio teknikoak sustatu. 
  3.6.3 Etxebizitzaren ezaugarriak ingurumen kudeaketara egokitu, isolamendu termikoa nahiz 

akustikoa azpimarratuz. 
  3.6.4 Eraikuntza bakoitzeko egoeraren analisi sakona egin ondoren, eremu bakoitzean 

koherente eta errepresentagarria den kolore paleta bat planteatu 
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P4.1 

Garraio zerbitzu publikoa sustatzeko 
programa. (Oarsoaldea, S.A) 

4.1.1 Mugikortasunari buruzko azterketa bukatu eta Ekintza Plan bat diseinatu eskualdeko 
mugikortasuna hobetzearren 

P4.2 Garraiobide alternatiboak sustatzeko 
programa (Oarsoaldea, S.A) 

4.2.1 Eskualdeko herriak lotuko dituen bidegorriaren proiektua aurrera eraman 

  4.2.2 Garraio alternatiboak erabilerarako sentikortze kanpainak egin 
  4.3.3 GIZLAGOrekin elkarlanean intermodalitatea eta mugikortasunaren hobekuntza sustatu 

lanerantz eta lanetik 
P4.3 Autoaren erabilera arrazionala 

bultzatzeko programa (Oarsoaldea, 
S.A) 

4.3.1 Automobila partekatzeko foroa sortu 

  4.3.2 Lanera automobilik gabe joateko sentikortze kanpainak egin. 
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P5.1 5.1.1 Udalerrien Tokiko Agenda 21 komunikazio kanpainak egin 

 
Udalak herritarrekiko duen 
komunikazioa hobetzeko programa 
(Oarsoaldea, S.A) 

5.1.2 Oarsoaldeako plan estrategikoaren betetzearen inguruko urteroko txosten bat idatzi eta 
argitaratu 

P5.2 Herritarrak udalerriko ekimenetan 
duten parte-hartzea areagotzeko 
programa (Oarsoaldea, S.A) 

5.2.1 Tokiko Agenda 21en baitan martxan jarritako parte hartze mekanismoak mantendu 

P5.3 Herritarren sentikortasuna 
bultzatzeko programa (Oarsoaldea, 
S.A) 

5.3.1 Herritarrei zuzenduriko eta garapen iraunkorrarekin erlazionaturiko sentikortze 
kanpainak 

    
P5.4 Komunikaziorako Hiritar Paisaia 

hobetzeko programa (Oarsoaldea, 
S.A) 

5.4.1 Publizitate-kartelak eta panelen kokapenen azterketa egin. Honen arabera hiritar 
paisaia hobetzeko egitasmoa garatu 

 



 

LEZOKO IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO  

ESKUALDEKO EKINTZA PLANA 
 
Data: 06/03/28 

 

 29 .or 30tik 

 

Zª LE 6 
LERRO  
ESTRATEGIKOA 

BIOANIZTASUNA ETA PAISAIA BABESTU ETA UDALERRIKO GUNE ETA 
ELEMENTU ESANGURATSUAK EZAGUTARAZI 

Zª PROGRAMA Zª EKINTZA 
P6.1 Udalerriko gune eta elementu 

naturalak ezagutarazteko programa 
(Oarsoaldea, S.A) 

6.1.1 P.1.4 turismo sustapen programan, aipaturiko seinaleztapen ekintzekin zerikusia duten 
ekimenak 

P6.2 Ondare historiko, etnografiko eta 
arkitektonikoa babesteko 
,berreskuratzeko eta ezagutarazteko 
programa (Oarsoaldea, S.A) 

6.3.1. Tokiko ondarea babestu eta mantentzeko ekimenak, turismoa erakartzeko duten 
balioan oinarrituz, beraz “E.1.4.2 Proiektu edo eta produktu berriak diseinatu eta 
gauzatu eta daudenen ezaugarriak errebisatu definitu diren iraunkortasun irizpideak 
aplikatuz” eta “E.1.4.3 Bertako baliabideen (Kultura, gastronomia eta natura) erabilera 
modu iraunkorrean egitea ahalbidetuko duten produktuak garatu ahal izateko 
finantziazio bideak bilatu” ekintzekin erlazionatuak. 
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7.1.1 Udalerriei laguntza eskaini Tokiko Agenda 21aren ezarpenean  P7.1 Udalaren jardueran iraunkortasun 

irizpideak txertatzeko programa  
(Oarsoaldea, S.A) 

7.1.2 Garapen Agentzian ISO 14000 ezarri 

P7.2 Erakundeen arteko elkarlana 
bultzatzeko programa 

  

7.2.1 Zenbait erakunde eta instituziok defenditzen duten Kanpo portuaren proiektuko, interes 
eta mota guztietako intzidentziak (gizarte, ekonomia eta ingurumenean) argitu behar 
dituen, azterketa tekniko batean parte hartu. 

P7.3 Udaleko langileriaren 
prestakuntzarako programa 

  

7.3.1 Udal langileriari eta Agentziako langileriari zuzendutako iraunkortasun arloko hezkuntza 
programen diseinua eta gauzatzea.  

 

 
 


