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0. SARRERA 
 

 

Udalerriko diagnostikotik abiatuz, hemen aurkezten den dokumentuak hasierako 

azterketari erantzuna ematen dioten helburuak eta ekintzak jasotzen ditu. Helburu 

eta ekintza horien oinarrizko jomuga udalerriaren garapen iraunkorrago baten alde 

aurrera egitea da.   

 

Dokumentuan barneratzen diren ildo estrategikoak, programak eta ekintzak 2006ko 

urrian eta azaroan zehar, eta 2007ko urtarrilan zehar aurrera eraman ziren gaikako 

lan mahaietako parte-hartzaileek egindako ekarpenen emaitza dira. Lan mahai 

bakoitzak, aipatu hilabeteetan bileren bidez, ekintza planaren zirriborroa definitu 

dute. Aldi berean, ekintza planaren zirriborria egindako diagnosiari erantzuna 

emateko asmoz interesekoa jo den ekintza-sorta batekin osatua izan da.  

 

Programa bakoitzean aipatzen dira burutzeko eta jarraipena egiteko arduradunak 

diren udal arloak –edo udal partaidetza duten enpresak-. 

 

Ekintza planaren zirriborroa Irun 21 Kontseiluan egiaztatu eta baliozkotu beharko 

da. Era berean, aipatu dokumentua Kontseiluan onartu ostean, Agenda 21en 

Zuzendaritza Batzordean eztabaidatu eta Bozeramaileen Batzordean aurkeztuko da 

ondoren. Azkenik, Ekintza Plana udal osoko bilkuran aurkeztuko da.  
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1. GIZARTE GARAPENA ETA BIZI KALITATEA 
 

ILDO ESTRATEGIKOA PROGRAMA EKINTZA 

1.1.1. “Irungo Garapen Ekonomikoaren eta Enpleguaren Akordio Orokorra” osatzen duten erakunde 

eta organoekin koordinaturik enpleguaren kalitateari buruzko azterlan bat egitea. � 

1.1.2. Udalaren jarrera ereduzkoa bultzatzea. Azpikontratazioaren lan baldintzen behaketa 
eta jarraipena egitea. � 

1.1 Enpleguaren kalitatea 

hobetzeko programa 

ARDURADUNAK: 

� BIDASOA BIZIRIK � 

� LEHENDAKARITZA � 

 
1.1.3. Udaleko enpresen lan baldintzen, lan osasunaren eta laneko arriskuen behaketa eta 

jarraipena egitea. Akordioaren 8 ildoari dagokionez 1. � 

1.2.1. Harremanak indartzea unibertsitatearekin (unibertsitatea-enpresak sinergiak), balio 

erantsi handiko aktibitate berriak bultzatzeko asmoz. (Akordioaren 9. ildoari dagokionez) 

1.2.2. Bidasoa Bizirik-en bidez udalaren babesa ematea udalerrian ezarpen txikiko sektore 

ekonomikoetako enpresa ekimen berriei (Akordioaren 9. ildoari dagokionez).  

1.2.3. Behemendirekin batera, lehen sektorea mantentzea eta indartzea, sektorearekin 

lotutako aktibitate berrien garapenari esker. Nekazaritzako eta abeltzaintzako 

eremuetako prestakuntza-beharren azterketa  

1.2. Garapen ekonomikoa 

bultzatzeko programa, 

balio erantsi handiko eta 

lurzoru premia txikiko 

aktibitateak sustatuz. 

 

ARDURADUNA: 

� BIDASOA BIZIRIK 

1.2.4. Logistika eta garraioarekin lotutako zerbitzuen garapena. 

1.3.1. Dauden turismo baliabideak baliozkotzea. 

1.3.2. Hondarribiaren eta Aiako Harria Natur Parkearen erakargarritasuna aprobetxatzea 

bisitariak Irunera ekarrarazteko.  

 

 

 

 

1. IRUNGO GARAPEN 

EKONOMIKO OREKATUA, 

DIBERTSIFIKATUA ETA 

IRAUNKORRA BULTZATZEA 

 

 

 

 

 

1.3. Turismoaren sektorea 

garatzeko programa 

 

ARDURADUNA: 

� BIDASOA BIZIRIK 1.3.3. Udalerriak dituen potentzialitateak aprobetxatzea zerbitzu-hiria den aldetik. Negozio-

turismoaren garapena sustatzea  
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ILDO ESTRATEGIKOA PROGRAMA EKINTZA 

1.3.4. Udalerriaren turismo baliabideak ezagutzera ematea bertan zein eskualdetik 

kanpora.  

(Akordioaren 1 lildoarekin zerikusia duen ekintza) 

1.3.5. Ekoturismoarekin eta landa turismoarekin loturiko ekimenak sustatzea eta haiek 

babestea. 

1.3.6. Irunek turismoa garatzeko dituen aukeren inguruan bertako jendea sentsibilizatzea.   

1.3.7. Irunek duen ostatu emateko ahalmena handitzea.  

1.4.1. Sexuen arteko berdintasunaren inguruko sentsibilizazioa bultzatzea, kanpaina 

propioen bidez edota udalaz gaindiko erakundeen kanpainen dibulgazioaren bidez. 
Adibidez:EQUAL izeneko Europako Gizarte Fondoaren baitan, “GERTU: Eguneroko 

bizimoduaren merkatua sortzen”proiektua. � � 

1.4.2. Emakumearen aldeko ekintza positiboa bultzatzea udal lanpostuetan edo lanpostu 
kontratatuetan sartzeko garaian. � � 

1.4.3. Merkataritza sektorean programa pilotu bat garatzea. Lan handiko aldietarako lan 
poltsa bat sortzea. Esperientzia beste sektore batzuetara zabaltzea. � 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROMOVER UNA MEJORA 

SOLIDARIA DE LA CALIDAD 

DE VIDA Y DEL BIENESTAR 

DE LA CIUDADANÍA DE 

IRUN 

1.4. Emakumea lan-munduan 

sartzeko programa 

espezifikoak  

 

RESPONSABLES: 

� BIDASOA BIZIRIK � 

� LEHENDAKARITZA � 

� GIZARTE ONGIZATE � 
1.4.4. Iraupen luzeko emakume langabetuei zuzenduriko prestakuntza zehatza diseinatzea, 

udalerriko enpresetan sartzeko eta euren enpresak sortzeko. (Adibidez, “Gertu” 
proiektua). �  
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ILDO ESTRATEGIKOA PROGRAMA EKINTZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROMOVER UNA MEJORA 

SOLIDARIA DE LA CALIDAD 

DE VIDA Y DEL BIENESTAR 

DE LA CIUDADANÍA DE 

IRUN (Cont.) 

 1.4.5. Iraupen luzeko emakume langabetuak lan merkatuan sartzeko enpresa txikiak 
sortzeko laguntzak (bereziki zerbitzuetakoak) (Adibidez, “Gertu” proiektua). �   

2.1.1. Irungo ekonomian atzerriko immigranteen ekarpena zein den neurtzea. �  

2.1.2. Kontzientziazio eta sentsibilizazio programak garatzea. � 

2. ELKARTASUNEZKO BIZI 

KALITATEAREN ETA 

IRUNDARREN ONGIZATEA 

SUSTATZEA  

2.1. Etorkinak hemengo 

gizartean integratzeko 

programa (Irungo Udalaren 

Immigrazio Planari 
dagokionez). 

ARDURADUNAK: 

2.1.3. Etorkinen kolektiboa alor guztietan integratzeko (etxebizitza, lana, kultura, 
osasuna,...) azterlana egitea eta behar diren erabakiak hartzea. � 

                                           
1 Irungo garapen ekonomikoaren eta enpleguaren aldeko akordio orokorra.  
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ILDO ESTRATEGIKOA PROGRAMA EKINTZA 

� BIDASOA BIZIRIK � 

� GIZARTE ONGIZATE � 

2.1.4. Kultura aniztasunarekin lotutako alderdiak lantzea. Kulturak elkarrengana hurbiltzeko 
ekitaldiak antolatzea. � 

2.2.1. Hiritar guztiei zuzendutako kontzientziazio eta sentsibilizazio programak garatzea 
kolektibo horrek integratzeko duen beharra ezagutzera emateko. � 

2.2.2. Kolektibo hau alor guztietan integratzeko (etxebizitza, lana, kultura, osasuna, eta 
abar) azterlana egitea eta behar diren erabakiak hartzea. � 

2.2 Integrazio programa 

pertsona ezinduentzat  

ARDURADUNAK: 

� BIDASOA BIZIRIK � 

� OBRAK  � 
2.2.3. Eraikin publikoetako oztopo arkitektonikoak kendu. � 

2.3.1. Adingabekoei eta gazteei lotutako problematika berezia lantzea.  

2.3.2. Kolektibo honen sentsibilizazioa eta kontzientziazioa aukera berdintasunaren 

aurrean, diskriminazioaren aurrean, elkarbizitzaren aurrean etab.  

2.3. Gazteak gizarteratzeko eta 

integratzeko programa  

 

ARDURADUNA: 

� GIZARTE ONGIZATE 2.3.3. Jarduera espezifikoen diseinua, horien bidez hiriko bizitzaren partaide izan daitezen. 

Bere parte-hartzea sustatzea eta beharrezkoak diren azpiegiturak sortzea.  

2.4.1. Ekipamendu sozio-kulturalen eta kirolezkoen eskaintza handitzea. � � 

2.4.2. Gizarte-zentroak sortu eta auzo elkarteen lokalen egungo eskaintza 

arrazionalizatzea/egituratzea. Laguntzea eta sinergiak bilatzea elkarte horiek 
dinamizatzeko eta edukiz janzteko. � � 

2.4 Hezkuntza, kultura eta kirol 

ekipamenduen eskaintza 

eta eskaria egokitzeko 

programa 

ARDURADUNAK: 

� HEZKUNTZA, KULTURA ETA GAZTERIA � 

� KIROL PATRONATOA � 

� HIRIGINTZA � 

� HIRITARREKIKO HARREMANAK � 2.4.3. 0-3 urteko zikloan nolako haurtzaindegi plaza premiak dauden aztertzea. � 

2.5.1. Enpresaburuen inplikazioa bilatzea. Lan-baldintzak (ordutegiak, etab.) malgutzeko 

enpresekin hitzarmenak edota akordioak sinatzea. (Akordioko 5 ildoarekin zerikusia duen 

ekintza). � 

2.5 Familia, lana eta norberaren 

bizitza bateratzeko 

programa 

ARDURADUNAK: 

� BIDASOA BIZIRIK � 

2.5.2. Etxeko lanen eta seme-alaben heziketaren banaketa sustatzeko sentsibilizazio 
kanpainak eta programa zehatzak. (“Gertu” proiektua). � � 
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ILDO ESTRATEGIKOA PROGRAMA EKINTZA 

� GIZARTE ONGIZATE � 2.5.3. Familiei laguntza emateko zerbitzuak bultzatzea (etxeko arreta, txeke-zerbitzua, 
etab.) (“Gertu” proiektua). � � 

2.6.1. Eskumena duten autoritateak mendeko pertsonentzako egoitza plaza gehiago jar 
ditzatzen bultzatzea. � 

2.6.2. Adinekoen bizi-kalitatea hobetzeko sistemen eta programen (SAD, domotika, 
etab....) erabilera sustatze. � 

2.6.3. Bere ardurapean mendeko pertsonak dituzten familiak babesteko ekipamenduak eta 
zerbitzuak bultzatzea. (2.4 programarekiko lotura). � � 

2.6 Irundarrak 

eraginkortasunez zahar 

daitezen sustatuko duen 

programa  

 

ARDURADUNAK: 

� BIDASOA BIZIRIK � 

� GIZARTE ONGIZATE � 
2.6.4. Jarduera espezifikoen diseinua, horien bidez hiriko bizitzaren partaide izan daitezen. 

Haien partaidetza sustatzea. � 

2.7.1. Alokatzeko etxebizitza-kopurua bultzatzea. � 

2.7.2. Etxebizitza partekatzeko programak diseinatzea: gazteak/ikasleak – adinekoak, eta 
abar. � 

2.7 Guztiek etxebizitza 

eskuratu dezaten laguntzeko 

programa  

ARDURADUNAK: 

� IRUNVI � 

� HIRIGINTZA � 

2.7.3. Beharrezkoak diren neurriak hartzea azalera, tipologia eta etxebizitza-programak 
herritarren benetako beharretara egokitzeko. � 

2.8.1. EBPNkin (“Euskararen Biziberritze Plan Nagusia”) lotutako jarduerak ezartzea.  

2.8.2. Euskeraren balioaz herritarrak sentsibilizatzeko programa bat diseinatzea, indar 

berezia jarriz gazte euskaldunen kolektiboan.  

2.8.3. Tokiko administrazioa euskalduntzea. Tokiko administrazioko euskeraren erabilera 

berrikustea eta eguneratzea.  

2.8 Euskeraren erabilera 

bultzatzeko programa  

ARDURADUNA: 

� EUSKERA 2.8.4. Euskararen erabilera sustatzea lan alorrean: enpresetan, dendetan, eta abarrean...   

2.9.1. Erabakiak hartu aurretikako parte-hartze prozesuak sustatzea: Aurrekontu parte-
hartzaileak ezartzea, eta abar. � �  2.9 Hiritarren parte-hartze 

egiturak hobetzeko programa  

ARDURADUNAK: 2.9.2. Herritarrengana hurbiltzeko modurik onenen inguruko gogoeta. � 
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ILDO ESTRATEGIKOA PROGRAMA EKINTZA 

� HIRITARREKIKO HARREMANAK � 

� LEHENDAKARITZA � 

� INGURUMENA � 

2.9.3. Irun 21 Kontseiluaren iraunkortasunerako jardunbide-protokolo bat definitzea. �   
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EKINTZA PLANAREN PROGRAMEN LEHENESPENA (Lehentasunaren arabera antolatuta) 
 
 

L
E
H
E
N
T
A
S
U
N
A
*
 

B
A
L
O
R
A
Z
IO
A
*
*
 

1 MAHAIA – GIZARTE GARAPENA ETA BIZI KALITATEA 

7 9,3 2.7. Guztiek etxebizitza eskuratu dezaten laguntzeko programa 

5 7,6 2.5. Familia, lana eta norberaren bizitza bateratzeko programa 

4 7,8 1.1. Enpleguaren kalitatea hobetzeko programa 

4 7,3 1.2. Garapen ekonomikoa bultzatzeko programa, balio erantsi handiko eta lurzoru premia txikiko aktibitateak sustatuz 

3 8,0 1.4. Emakumea lan-munduan sartzeko programa espezifikoak 

3 7,5 2.6. Irundarrak eraginkortasunez zahar daitezen sustatuko duen programa 

3 6,9 2.1. Etorkinak hemengo gizartean integratzeko programa 

2 8,2 2.3. Gazteak gizarteratzeko eta integratzeko programa 

2 7,7 1.3. Turismoaren sektorea garatzeko programa 

1 7,5 2.9. Hiritarren parte-hartze egiturak hobetzeko programa 

1 6,6 2.4. Hezkuntza, kultura eta kirol ekipamenduen eskaintza eta eskaria egokitzeko programa 

1 5,5 2.2. Integrazio programa pertsona ezinduentzat 

0 6,9 2.8. Euskararen erabilera bultzatzeko programa 

 

* Lehentasuna: Gaikako lan Mahaian lortutako botoak (hiru programa garrantzitsuenak aukeratzea eskatu zen) 

** Balorazioa: Gaikako lan Mahaian eskatutako puntuazioaren batez besteko balorea (0 eta 10 puntu bitartean) 
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2. MUGIKORTASUNA ETA GARRAIOA: 
 

ILDO ESTRATEGIKOA PROGRAMA EKINTZA 

1.1.1. Zirkulazioa antolatzeko neurri teknikoak eta giza baliabideak gehitzea 

ahal den neurrian. � 

1.1.2. Carsharing-a bultzatzea (norberaren ibilgailua partekatzea). � 

1.1.3. Eskari-zentroetatik ibilgailu partekatuak sustatzea. �  

1.1.4. Lurrazaleko aparkalekuetako plazak murriztea eta lurrazpikoak 

handitzea (txandakakoak). � 

1.1.5. Egoiliarrentzako lurrazaleko aparkaleku tokiak definitzea. � 

1.1.6. Aparkamendu gomendatuzko sistemaren garapena bultzatzea 

udalerriaren sarreretan (disuasio-aparkamenduak). � 

1.1. Hirian norberaren ibilgailuaren 

erabilera arrrazionalizatzea. 

 

ARDURADUNAK: 

� HIRITARREKIKO HARREMANAK � 

� HIRIGINTZA � 

1.1.7. Espazioak sortu ibilgailu pribatuaren eta garraio publikoaren arteko 

erabilera aldaketa egin ahal izateko. � 

1.2.1. Garraio publikoaren erabilera/eskaintza bultzatzea. �  

1.2.2. Bus-bideen aukeraren ezarpena, semaforoetako lehentasuna eta 

abar aztertzea. � 

1.2.3. Garraio publikoaren (busa eta taxia) irisgarritasuna hobetzea. � 

1.2.4. Lan eta ikasketa joan-etorriak iraunkortasunaren ikuspegitik egin 

daitezen sustatzea. � 

1.2.5. Oinezko joan-etorriak bultzatzea. � � � 

1.2.6. Bidegorrien sarea bultzatzea, mugikortasunerako benetako 

alternatiba baitira, bai hiri barruan bai eskualdean (eta ez aisialdirako 

elementu gisa soilik). � � 

1.2.7. Garraio publikoko langileekin koordinazioa bultzatzea. � 

1. MUGIKORTASUNAREN 

ETA 

IRISGARRITASUNAREN 

BEHARREI 

IRAUNKORTASUNAREN 

IRIZPIDEEN BIDEZ 

ERANTZUTEA: 

NORBERAREN 

IBILGAILUA GUTXIAGO 

ERABILTZEA 

1.2. Mugikortasun-baldintzak 

hobetzea, ibligailu pribatuaren 

alternatiba gisa 

 

ARDURADUNAK: 

� HIRITARREKIKO HARREMANAK � 

� HIRIGINTZA � 

� OBRAK � 

� INGURUMENA � 

1.2.8. Oinezkoen ibilbide seguruak sustatzea (etxea-ikastetxea, eta abar). 

� � 
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ILDO ESTRATEGIKOA PROGRAMA EKINTZA 

1.3. Sentsibilizazio lanak garatzea 

(kultur aldaketa) 

 

ARDURADUNA: 

� HIRITARREKIKO HARREMANAK 

1.3.1. Joan-etorrietarako modu alternatiboak sustatzeko kanpainak (bai 

udalean bertan, bai herritarren artean): ikastetxeetako lehiaketak, 

kolektibo jakinei zuzendutako informazio kanpainak: dendariei, 

lantokiei, auzo elkartei. 

1.4.1. Eraikinetako eta zerbitzuetako hiri-irisgarritasunean eragitea 1.4. Irisgarritasun unibertsala 

 

ARDURADUNA: 

� OBRAK 1.4.2. Garraio bertikaleko aukerarik onenak aztertzea 

1.5.1. Garraio publikoaren premia berriak aztertzea. �  

1.5.2. Kolektiboak, espazioak, alorrak...antzematea. � 

1.5.3. Lanagatik egin beharreko joan-etorrietan jarduteko aukerarik ba ote 
dagoen aztertzea. Ordutegiak eta ibilbideak bateratzea. � � 

1.5. Mugikortasunarekin lotutako 

ikerketa lan zehatzak garatzea 

ARDURADUNAK: 

� HIRITARREKIKO HARREMANAK � 

� HIRIGINTZA � 

 

1.5.4. Teknologia Berrien aplikagarritasuna hiri-garraioan ikertzea. � 

2.1.1. Azterlan osagarriak egitea zama-lanen ordutegiei buruz eta 
horretarako egokitutako guneen egokitasunari buruz, eta abar. � 

2.1.2. Zaintzaz baliatuz, zama eta hustutze (karga-deskarga) lanetarako 
espazioak egoki erabiltzea. � 

2.1.3. Koordinazio-mahaian (Gizloga) parte-hartzea. � � 

2.1. Merkantzien hiri-garraioa hobetzea 

 

ARDURADUNAK: 

� HIRITARREKIKO HARREMANAK � 

� HIRIGINTZA � 

� INGURUMENA � 

2.1.4. Dendetan biltegi-espazioa eskatzea, hornitzeko mugimenduak 
gutxitzeko xedearekin. � 

2.2.1. Eskumena duten erakundeekin batera lan egitea itsas eta tren 

garraioa garatzeko. 

2. MERKANTZIAK 

ERREPIDEZ 

GARRAIATZEAK IRUNEN 

DAUKAN INPAKTUA 

GUTXITZEA 
2.2. Merkantzien garraioaren banaketa 

modalean eragitea 

ARDURADUNA: 

� LEHENDAKARITZA 

2.2.2. Gizarte eragileekin batera aztertzea Irunentzat aurreikusi den 

planteamendu intermodalaren abantailak eta desabantailak. 

2.3.1. Logistika enpresak hirigunetik (Letxumborro) atera daitezen 

bultzatzea eta horrekin batera alternatibak definitzea. � 

 

2.3. Trafiko astunari udalerrian sartzea 

debekatzea 

ARDURADUNAK: 
� HIRITARREKIKO HARREMANAK � 

� HIRIGINTZA � 

 

2.3.2. Dauden espazio baztuk erabili bertako kamioientzako aparkaleku gisa 

egokitzeko. � 



A21 IRUN 
PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN 12 

 

EKINTZA PLANAREN PROGRAMEN LEHENESPENA (Lehentasunaren arabera antolatuta) 

 

 

L
E
H
E
N
T
A
S
U
N
A
*
 

B
A
L
O
R
A
Z
IO
A
*
*
 

2 MAHAIA – MUGIKORTASUNA ETA GARRAIOA 

18 9,0 1.2. Mugikortasun-baldintzak hobetzea, ibilgailu pribatuaren alternaba gisa 

13 8,3 1.1. Hirian norberaren ibilgailuaren erabilera arrazionalizatzea 

7 7,3 1.3. Sensibilizazio lanak garatzea (kultur aldaketa) 

6 7,2 1.4. Irisgarritasun unibertsala 

5 6,8 2.2. Merkantzien garraioaren banaketa modalean eragitea 

4 7,2 2.1. Merkantzien hiri-garraioa hobetzea 

3 5,6 Merkantzien geltoki intermodalaren beharraren inguruko eztabaida gizarteratzea *** 

1 6,3 2.3. Trafiko astunari udalerrian sartzea debekatzea 

0 6,2 1.5. Mugikortasunarekin lotutako ikerketa lan zehatzak garatzea 

 

* Lehentasuna: Gaikako lan Mahaian lortutako botoak (hiru programa garrantzitsuenak aukeratzea eskatu zen) 

** Balorazioa: Gaikako lan Mahaian eskatutako puntuazioaren batez besteko balorea (0 eta 10 puntu bitartean) 

*** Programa hau desagertu egin da Ekintza Planatik baina ekintza 2.2.2 gisa sartu da: Gizarte eragileekin batera aztertzea Irunentzat 
aurreikusi den planteamendu intermodalaren abantailak eta desabantailak. 
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3. LURRALDE ANTOLAMENDUA ETA INGURUMENA: 
 

ILDO ESTRATEGIKOA PROGRAMA EKINTZAK 

1.1.1 HAPNan iraunkortasun adierazleetan eta kokapenen ezaugarri zehatzetan 

oinarritutako etxebizitza-dentsitatearen estandarrak aplikatzea. � 

1.1.2 Tren-guneen berrantolatzea, gune askatuak hiri-erabileretarako ezarriz eta 
teknikoki aukera ematen duten azpiegiturak lurpean jartzea, tren azpiegitura 
berriek hartzen dituzten espazioak minimizatuz (AHT, intermodala... eta 

abar.). � 

1.1.3 Hiri-interstizioen (San Migel-Anaka, Lopez Becerra, Oinaurre, etab.) 

aprobetxamendua optimizatzea. � 

1.1.4 Ekonomi jarduerak planifikatzerakoan eta ezartzerakoan, lehentasunezko 

faktore izatea lur-kontsumo urria. � 

1.1.5 Udal planeamenduaren bidez etxebizitza eta apartamentu berrien azalera, 

tipologia eta programak herritarren benetako beharretara egokitzea. � 

1.1 A-8aren iparraldean hiri-lurren 

aprobetxamendua optimizatzea 

eta areagotzea bide horren 

hegoaldean lurren erabilera 

minimizatzea. Garapen 

konpaktuagoa sustatzea, 

hazkuntza sakabanatua 

saiheztuz 

 

ARDURADUNA: 
� HIRIGINTZA � 

� IRUNVI � 
1.1.6 Etxebizitza hutsak merkatuan jarriko dituzten politikak bultzatzea. � 

1.2.1 Enpresa-jarduerak sustatzea, enpleguaren kalitatearen eta kopuruaren aldeko 

adierazleen arabera, teknologi edukiaren arabera, balio erantsiaren arabera eta 

natur baliabideen kontsumo urriagoaren arabera. � 

1.2.2 Bizitegi-erabilerak eta ekonomikoak bateragarri izan daitezen bultzatzea, 

(bateragarriak direla erabakitzen diren hirugarreneko erabilerak) gune berrien 

okupazioa eta mugikortasun-beharrak gutxitzeko. � 

1.2.3 Lurraren erabilera eta ingurumen-inpaktua optimizatuko duten okupazio eta 

eraikuntza-tipologiak ezartzea. � 

1.2.4 Emakidaren erregimeneko lokalen eskaintza garatzea industriarako lurraren 

promozio publikoetan. � 

1.2.5 Merkataritza-jarduera hiri guneetan sendotzea, horrela kanpoaldean eta 

industria-bokazioko edo kalifikazioko lurzoruetan gara dadin saihestuz.  � � 

1. LUR KONTSUMOA 

ARRAZIONALIZATZEA, 

UDALERRIAK 

ETXEBIZITZETAN ETA 

ENPLEGUAN DITUEN 

BEHARREI, ETA HORIEK 

BEHAR DITUZTEN 

AZPIEGITURA ETA 

OINARRIZKO EKIPAMENDUEI 

BEGIRA 

1.2 Hazkuntza selektiboa ekonomi 

jarduera iraunkorragoetarantz 

eta aberastasun-

sortzaileetarantz, okupazio-

eredu trinkoagoekin. 

 

ARDURADUNAK: 

� HIRIGINTZA � 

� INDUSTRIALDEA � 

� BIDASOA BIZIRIK � 

 
1.2.6 Lurralde-inpaktuaren azterketa bultzatzea, garraioari loturiko azpiegiturak 

garatzeko baldintzatzaile gisa. � 
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ILDO ESTRATEGIKOA PROGRAMA EKINTZAK 

2.1.1 HAPNen ezarritako gutxieneko estandarrak betetzea. � 
2.1 Hiriko eta hiri inguruko 

berdeguneak handitzea eta 

elkarrekin lotzea 

ARDURADUNAK: 

� HIRIGINTZA � 

� INGURUMENA � 

2.1.2 Hiri inguruko parke-sarea diseinatzea, hiria eta natur guneak lotze 

aldera (ad.: Olaberria, Mokozorrotz...). � 

2.2.1 Irizpide ekologikoak kontuan hartzea Hiriko Berdeguneen diseinuan, 

birmoldaketan eta zaintzan. � � 

2.2.2 Inbaditzaileak izan litezkeen flora-espezie exotikoak kentzea eta ez 

sartzea, udal titulartasuneko lurzoruetan zuzenean jardunez eta udalerri 

osorako ordenantza bat eratuz. � � 

2.2 Hiriko berdeguneen kalitate 

ekologikoa hobetzea eta hiriko 

zuhaiztia babestea 

 

ARDURADUNAK: 

� HIRITARREKIKO HARREMANAK � 

� INGURUMENA � 2.2.3 Hiriko zuhaiztia aztertzea, katalogatzea eta babestea. � 

2.3.1 Zatiketa Ekologikoaren eta Paisaiaren Kalitatearen kontzeptuak sartzea planak 

eta proiektuak ebaluatzerakoan eta horiei neurri zuzentzaileak aplikatzerakoan 

2.3.2 Korridore ekologikoen sare eraginkorra sortzea, horretarako sistema 

linealak (errekastoak) zein funtzio hori bera betetzen duten beste 

batzuk (landazabala, basoak, etab.) aprobetxatuz 

2. HIRI GUNEAK HARTU ETA 

ZATIKETA EKOLOGIKOA 

MURRIZTUKO DUEN SARE 

BERDEA ERATZEA 

2.3 Natur guneak elkarrekin lotzea, 

bai alderdi ekologikoetan bai 

erabilera publikokoetan 

 

ARDURADUNA: 

� INGURUMENA 2.3.3 Natur guneak komunikatzeko bideen-sarea egitea, baita badian ere, 

naturako elementuei kalterik egin gabe 

3.1.1 Natur elementu interesgarriei buruzko azterketak egitea eta 

eguneratzea, behar bezala bete gabeko gaiak azpimarratuz (Txingudiko 
Gune Fisikoaren Azterlanaren amaiera eta eguneratzea, etab.). � 

3. HEMENGO ONDAREARI BURUZ 

GIZARTEAK DUEN EZAGUTZA ETA 

BALORAZIOA ZABALTZEA ETA 

ONDARE HORRETAN ESKU-

HARTZEKO EKINTZAK 

3.1 Hemengo ondareari buruzko 

azterketa eta ikerketa sustatzea 

(naturala, kulturala, historikoa, 

etab.) 

ARDURADUNAK: 

� INGURUMENA � 

� HIRIGINTZA � 

3.1.2 Udaleko Geografia Informazioaren Sistema (GIS) ingurumen-informazioaren 

beharretara egokitzeko lana azkartzea eta sistema hori mantentzea. � � 
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ILDO ESTRATEGIKOA PROGRAMA EKINTZAK 

3.2.1 Argitalpenak editatzea, hemengo elementuak/baliabideak ezagutzeko eta 

bisitatzeko 

3.2.2 Udalerriaren ingurumen-arazoei buruz sentsibilizatzea (kutsadura 

akustikoaren eta luminikoaren kausak eta ondorioak; uraren 

kontsumoaren aurrreztea sustatzea, espezie inbaditzaileak, etab.) 

3.2 Udalerriko ondarearen balioak 

eta udalerriarentzako 

interesgarriak diren beste alderdi 

batzuk zabaltzea 

ARDURADUNA: 

� INGURUMENA 3.2.3 Eskolako Agenda 21ekiko dibulgazio eta sentsibilizazio jarduerak 

koordinatu 

3.3.1 Irun 21 Kontseiluaren foroa udalerrialentzat ingurumen-gai nagusiak 

direnak eztabaidatzeko topagune gisa ezartzea (hiri-hondakinen 

kudeaketa-eredua, errausketa-plantari buruzko eztabaida barne, 

azpiegitura handiak, lurrazalaren okupazioa, etab.), hiritarren parte-

hartzea bultzatuz. � 

3.3.2 Udal Planeamenduaren Aholkularitza Batzordea sortzea (Lurraren eta 

Hirigintzaren Legea betetzeko). � 

3.3 Herritarrak udalerriko gai 

estrategikoei buruz zorrotz eta 

ulertzeko moduan informatzea, 

eta herritarrek parte hartzeko 

tresnak bultzatzea 

ARDURADUNAK: 

� INGURUMENA � 

� HIRIGINTZA � 3.3.3 Funtsezko gaiei buruz txosten monografikoak egitea eta zabaltzea 

udalaren web orriaren bidez. � 

4.1.1 Naturaren aldetik interesa duten enklabe eta areak aztertu eta 

katalogatzea, horiek behar bezala babestuz eta daukaten hiri-

sailkapena ingurumen-balioetara egokituz. � � 

4.1.2 Natura 2000 Sareko guneen babesa HAPNan. � 

4.1.3 Natur habitaten zaharberritzea sustatzea, baita esku-hartutakoak 

badira ere (errekastoak kanalizatzea, baso ustiaketak, etab.). 

� � � 

4. NATUR GUNE NAGUSIEN 

BABESA BERMATZEA, 

ANTOLAMENDUKO ETA 

GESTIOKO TRESNAK 

GARATUZ ETA SAKONDUZ 

4.1 Hiriko udal antolamenduan 

berariazko babesik ez duten 

natur guneak eraginkortasunez 

babestea eta  eraberritzea 

RESPONSABLES: 

� URBANISMO � 

� MEDIO AMBIENTE � 

� OBRAS � 4.1.4 Izapideak bizkortzea Monteroko putzuak dauden gunean udalaren eta 

IHOBE Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoaren hitzarmenaren 

bidezko deskontaminazio-jarduketa egiteko. � 
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ILDO ESTRATEGIKOA PROGRAMA EKINTZAK 

4.2.1 Natur habitatak berreskuratzeko lanen jarraipena bermatzea (bertako basoak, 
landa atlantiarrak, etab.) Aiako Harria PNeko titulartasun publikoko lurretan.  

4.2.2 Abian jartzea abelzaintza erregulatzeko planak Aiako Harria Parke Naturalean 

4.2.3 Aiako Harria PNn ekipamendu publikoko eta interpretaziorako hornidura 
handitzea, hornikuntza horiek gainerako udalerriekin koordinatuz. 

4.2.4 Aiako Harria Parke Naturalera motordun ibilgailu pribatuen bidez sartzea 
ekiditeko disuasio neurriak martxan jartzea.  

4.2.5 Kontrol neurriak (zaintza) indartzea Aiako Harria P.Naren gune eta garai jakin 
batzuetan. PRUGek (Parkearen erabilera eta kudeaketari buruzko plan 
zuzentzaileak) definitutako erabileraren erregulazioa eraginkortasunez aplikatze 
aldera (baimendu gabeko ibilgailuen erabilera, motorrak, “quad”ak eta abar) 

4.2 Aiako Harria Parke Naturalerako 

ezarritako babeserako eta 

erabilera publikorako tresnak 

garatzea eta inplementatzea 

 

ARDURADUNA: 

� INGURUMENA 

 
4.2.6 Kontserbazioa hartzea lehentasuntzat Aiako Harria P.N.ean; gainontzeko 

erabilerak horren pean jarriz (baso, abelzaintza eta aisiari dagozkion 
erabilerak) eta udaleko eragileek helburu hori bultzatzea. 

4.3.1 Txingudiko guneko Natur Baliabideak Babesteko eta Antolatzeko Plan Berezian 

jasotako eraberritzeak osatzea. � 
4.3.2 Plan Bereziaren eremua zabaltzea eta bertan sartzea Natura 2000 Sareko 

guneak (Alunda eta Lastaolako terrazak, Plaiaundiren barnealdea N-1 
errepideraino), Bidasoaren ibaiertza Behobia eta santiago Zubiaren artean, eta 

eremu horien ingurua babesteko gune bat jartzea. � 

4.3 Txingudiko Padura eraberritzeko 

eta babesteko prozesua garatzea 

eta horretan sakontzea 

ARDURADUNAK: 

� INGURUMENA � 

� HIRIGINTZA � 

4.3.3 Txingudiko Padura babesteko, kudeatzeko eta zaintzeko tresnak 
sakontzea, eta estuarioaren alde bietako ekintzak koordinatzea. � 

4.4 Udalerriko gainerako gune 

babestuak baliozkotzea 

ARDURADUNAK: 

� INGURUMENA  

� HIRIGINTZA 

4.4.1 Gune horiek garatzeko eta babesteko planak egitea, bereziki Babes 

Bereziko Landa Lurrak (BBLL) 

 

4.5 Irungo natur guneen kalitatea 

hobetzea 

 

ARDURADUNA: 

� INGURUMENA 

4.5.1 Natur guneetako azpiegituren inpaktua minimizatzea (lerro elektrikoak, 

errepideak, pistak, etab.) 
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EKINTZA PLANAREN PROGRAMEN LEHENESPENA (Lehentasunaren arabera antolatuta) 

 

 

L
E
H
E
N
T
A
S
U
N
A
*
 

B
A
L
O
R
A
Z
IO
A
*
*
 

3.1 MAHAIA – LURRALDE ANTOLAMENDUA ETA INGURUMENA 

11 8,7 
1.1. A-8aren iparraldean hiri-lurren aprobetxamendua optimizatzea eta areagotzea bide horren hegoaldean lurren erabilera 

minimizatzea  

9 8,6 4.1. Hiriko udal antolamenduan berariazko babesik ez duten natur guneak eraginkortasunez babestea eta  eraberritzea 

9 8,4 1.2. Hazkuntza selektiboa ekonomi jarduera iraunkorragoetarantz eta aberastasun-sortzaileetarantz, okupazio-eredu trinkoagoekin 

6 8,1 4.5. Irungo natur guneen kalitatea hobetzea 

6 8,0 2.3. Natur guneak elkarrekin lotzea, bai alderdi ekologikoetan bai erabilera publikokoetan 

5 8,3 
3.3. Herritarrak udalerriko gai estrategikoei buruz zorrotz eta ulertzeko moduan informatzea, eta herritarrek parte hartzeko tresnak 

bultzatzea 

5 8,1 2.1. Hiriko eta hiri inguruko berdeguneak handitzea eta elkarrekin lotzea 

4 7,4 4.3. Txingudiko Padura eraberritzeko eta babesteko prozesua garatzea eta horretan sakontzea 

2 7,3 2.2. Hiriko berdeguneen kalitate ekologikoa hobetzea eta hiriko zuhaiztia babestea 

1 8,0 4.4. Udalerriko gainerako gune babestuak baliozkotzea 

1 6,9 3.1. Hemengo ondareari buruzko azterketa eta ikerketa sustatzea (naturala, kulturala, historikoa, etab.) 

1 6,9 3.2. Udalerriko ondarearen balioak eta udalerriarentzako interesgarriak diren beste alderdi batzuk zabaltzea 

0 7,7 4.2. Aiako Harria Parke Naturalerako ezarritako babeserako eta erabilera publikorako tresnak garatzea eta inplementatzea 

 

* Lehentasuna: Gaikako lan Mahaian lortutako botoak (hiru programa garrantzitsuenak aukeratzea eskatu zen) 

** Balorazioa: Gaikako lan Mahaian eskatutako puntuazioaren batez besteko balorea (0 eta 10 puntu bitartean) 
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4. INGURUMEN BEKTOREAK: 
 

ILDO ESTRATEGIKOA PROGRAMA EKINTZAK 

1.1.1 Ur-galerak %20 baino gutxiagora murriztea  

1.1.2 Erreketan ur-emari ekologikoak mantentzea (Domikoko eta Jaizkibelgo 
ubideetara isurtzen dutenetan) eta egiten diren ur-hartzeen inpaktua murriztea, 
emakida-erregimenaren aplikazioa konprometitu gabe.  

1.1.3 Hiritarrak sentsibilizatzeko kanpainak programatzea eta burutzea uraren 
etxeko kontsumoa eta erabilera eraginkorra bultzatzeko. Kanpainak sustatzea 
gizarte kolektibo jakinei begira, ur isuria gutxitzeko gailuak banatzea, Eskolako 
Agenda 21ekiko lankidetza bultzatzea, eta abar.  

1.1.4 Neurri integratzaile berriak aztertzea uraren kudeaketa eta aurreztea 
hobetzeko: euri-urak bananduta ebakuatzea edo azpiegituren bestelako neurri 
batzuk. 

1.1.5 Tarifen progresioaren politikaren ezarpena aztertzea uraren kontsumo 
handiak zigortzeko, eta uraren aurreztea sustatzeko pizgarriak abian jartzea.   

 

1. INGURUMEN 

BEKTORE NAGUSIETAN 

INPAKTUA 

MURRIZTEA, NATUR 

BALIABIDEEN 

KONTSUMOA 

ARRAZIONALIZATUZ: 

URA, ENERGIA ETA 

LURRA 

 

1.1 Kalitate-estandarrak etengabe hobetzea, 

uraren gestio integralean Txingudiko 

Zerbitzuek emandako zerbitzuak 

kudeatzean 

 

ARDURADUNA: 

� TXINGUDIKO ZERBITZUAK 

1.1.6 Tresna legalak eta zehapenak ezartzea, azaleko uretara araztu gabeko ur-
isurketarik egin ez dadin. 

1.2.1 Energia eraginkortasunerako irizpideak sartzea argiteria publikoan, udalaren 

eraikinetan eta udal zerbitzuetan. � 

1.2.2 Energia eraginkortasunaren aldagaia sartzea udalak egin beharreko 

erosketen eta kontratazioen pleguetan. �  

1.2 Eraikinen, udal zerbitzuen eta udalak 

kontratatutako enpresen energi 

eraginkortasuna hobetzea. 

 

ARDURADUNAK: 

� HRITARREKIKO HARREMANAK � 

� LEHENDAKARITZA � 

 

1.2.3 Gidatze iraunkorra sustatzea (EVE-CADEM-ekin ikastaroak egiteko 

hitzarmenak eginez) ibilgailu publikoen gidarien artean, ikastaro horiek hiritarrei 

zabalduz.  � 
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ILDO ESTRATEGIKOA PROGRAMA EKINTZAK 

1.3.1 Udalaren ibilgailuetan biodieselaren erabilpena sustatzea, Bionor S.A.rekin 

sinatutako hitzarmen bidez,  udal ibilgailuen horniketarako gordailu bat ezarriz. � 

1.3.2. Eraikinetan energia berriztagarriak ezartzeak dakartzan onura fiskalen eta 

ingurumenekoen informazio-jarduerak burutzea, eta xede horri begira,  

komunikatzeko eta sentsibilizatzeko jarduera bereziak egitea bizilagunen taldeei. � 

1.3.3 Energiaren Iraunkortasunari buruzko Udal Irizpidearen Adierazpenaren 

aplikazioari jarraipena egitea eta emaitzen berri ematea. � 

1.3 Energia berriztagarrien ezarpena 

bultzatzeko jarduerak gauzatzea. 

 

 

ARDURADUNAK: 

� HIRITARREKIKO HARREMANAK � 

� INGURUMENA � 

� OBRAK � 

1.3.4 Udal eraikinetan energia berriztagarriak ezartzen jarraitzea. � 

1. INGURUMEN BEKTORE 

NAGUSIETAN INPAKTUA 

MURRIZTEA, NATUR 

BALIABIDEEN KONTSUMOA 

ARRAZIONALIZATUZ: URA, 

ENERGIA ETA LURRA 
(JARRAIPENA) 

1.4 Erabiltzen ez diren lurren 

aprobetxamendua hobetzea 

 

ARDURADUNA: 

� HIRIGINTZA 

1.4.1 Erabiltzen ez diren lurren aprobetxamendua (pribatuak nahiz udalarenak):                                                          

tren-lursailak, hondakinak, erabiltzen ez diren lekuak, etab. 

1.5.1. Udalean eta udalak parte hartzen duen erakundeetab (Bidasoa bizirik, Irunvi, 

etab.) iraunkortasun irizpideak dituen kontratazioa (Erosketa Berdea) ezartzea 

1.5.2 Udalean baliabideen kontsumoa murriztea (papera, etab.) 

1.5.3 Energiaren bertako kudeketaren udal ordenantza bukatzea eta aplikatzea 

 

1.5 Izaera eredugarria sartzea udalaren 

gestioan 

 

ARDURADUNAK: 

� LEHENDAKARITZA � 

� INGURUMENA � 
1.5.4 Udalean, bere arloetan eta zerbitzuetan, ingurumena kudeatzeko sistemen 

ezarpena bultzatzea 
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ILDO ESTRATEGIKOA PROGRAMAS EKINTZAK 

2.1.1 Hiri-hondakinen (etxeko olioa, hondakin organikoak, etab.) biltze-selektiboa 
optimizatzeko jarduerak garatzea, bilketaren maiztasuna eta hedadura era selektiboan 
handituz, gai organiko gordinera eta maneatutakora ere hedatuz. 

2.1.2 Hondakinak kudeatzeko eredu berriak ikertzea, baloratzea, eztabaidatzea eta 
abiaraztea; horien barruan ere kontuan hartuko lirateke aterik ate moduko biltze-
selektiboko esperientziak eta konpostatze-planta baten balizko abiatzea. 

2.1.3  Txingudi Eskualdeko Hiri Hondakinen Plan Integralaren helburuak azkarrago 
betetzea, bereziki aurreikusitako “garbiguneak” sortuz. 

2.1.4 Hiritarrei zuzendutako sentsibilizazio eta komunikazio kanpainak bultzatu eta 
Jerarkia-printzipioaren betetzearen alorrean hiritarrei zuzendutako bestelako ekintza batzuk 
gauzatzea. Izan ere, printzipio horren arabera, hondakinen murrizketa eta prebentzioa 
bestelako kudeaketa moten aurretik baitaude. Ekintza horiek eskumena duten autoritateen 
eta Irun 21 Kontseiluaren lankidetzan egingo dira.   

2.1.5 Hiri-hondakinen biltze-selektiboa beste alor batzuetara zabaltzea, ikastetxeetako 
hondakinen bilketa beste hiri-hondakin birziklagarrietara ere hedatuz.  

2. INGURUMEN BEKTORE 

NAGUSIETAN INPAKTUA 

GUTXITZEA, 

HONDAKINEN GESTIOA, 

ATMOSFERAREN ETA 

ZARATAREN KALITATEA 

HOBETUZ 

 

2.1 Hiri-hondakinen gestioan 

Txingudiko Zerbitzuek emandako 

zerbitzuak kudeatzean kalitateko 

estandarrak etengabe hobetzea.  

 

ARDURADUNA: 

� TXINGUDIKO ZERBITZUAK 

2.1.6 Sentsibilizazio eta komunikazio jarduerak gauzatzea azalera handiko saltokiekin 
batera hondakinen murrizketa eta prebentzioaren alorrean.  

2.2.1 Udal ordenantza bat abian jarriz, jarduketa gehiago martxan jartzea eraikuntzako eta 
eraispeneko hondakinen kontrolik gabeko isuriak murrizte aldera (jarraipena / kontrola eta 
zehapena). � � 

2. INGURUMEN BEKTORE 

NAGUSIETAN INPAKTUA 

GUTXITZEA, HONDAKINEN 

GESTIOA... (JARRAIPENA) 

 

2.2 Eraikuntzako eta eraispeneko 
hondakinen gestioa hobetzea. 

ARDURADUNAK: 

� TXINGUDIKO ZERBITZUAK � 

� URBANISMO � 2.2.2 Eraikitzaileak eta bertako gremioak eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen 

alternatiben inguruan sentsibilizatzea eta haiei alternatiba horien berri ematea. � 
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2.3 Industriatiko hondakin 

arriskutsu eta geldoak kudeatzen 

laguntzea. 

 

ARDURADUNAK: 

� TXINGUDIKO ZERBITZUAK 

� INGURUMENA 

2.3.1 Industria enpresek hondakin arriskutsuak egoki kudeatu ditzaten laguntza-jarduerak 
gauzatzea eta bultzatzea, kudekaketan laguntzeko dauden sistema eta programak 
zabalduz eta komunikatuz (Gipuzkoako Merkatal Ganbarak bultzatutakoak edo IHOBE edo 
ingurumen organua bezalako beste administrazio batzuk bultzatutakoak). 

2.4.1 Irun 21 Kontseiluaren foroa hiri-hondakinen kudeaketaren estrategian 
komunikaziorako eta eztabaidarako gune gisa harturik, ingurumenari eta lurralde 
antolamenduari dagozkien gaien eztabaida bultzatzea gai horien zehaztapenaren eta 
kontzeptualizazioaren unetik hasita. � 

2.4.2 Ingurumenarekin eta garapen iraunkorrarekin lotutako hiritarrak sentsibilizatzeko eta 
komunikatzeko aldizkako kanpainak egitea. � 

2.4 Udalaren eta hiritarren arteko 

komunikazioa eta eztabaida 

sustatzea ingurumenaren gai 

nagusietan. 

 

ARDURADUNAK: 

� INGURUMENA � 

� LEHENDAKARITZA � 

� HIRIGINTZA � 
2.4.3 Aireportua handitzeko proiektuak Txingudi gunean izango lukeen eraginaren inguruko 
jarrera amankomuna baloratzea eta definitzea. � � 

2.5.1 Garraioek sortzen duten zaratari aurre egiteko helburuarekin, beharrezko neurriak 
abian jartzea eragitea: tren-azpiegituren arduradunekin elkarrizketak, motorren zarataren 
aurkako jarduketa eraginkorrak, etab. � � �  

2.5.2 Zarata gaietan, OMS/OMEren arauak betearaztea (Osasunaren Munduko 
Erakundea), zarataren ordenantzaren kudeaketa eta betearaztea hobetuz, eta, bereziki, 
aisialdiak sortutako arazoak direnean. � � � 

 

2.5 Udalerriko zarataren kalitatea 

hobetzea, zarata-iturri 

nagusietan eraginez (garraioa, 

jarduerak eta aisia) 

 

ARDURADUNAK: 

� INGURUMENA � 

� HIRIGINTZA � 

� HIRITARREKIKO HARREMANAK � 
2.5.3 Hiritarrei jakinaraztea zein gaixotasun sortzen dituzten kutsadura akustikoak (zarata) 

eta luminikoak (argi-kutsadura). � 

2.6.1 Udalaren jardueratik eratorritako CO2 isurketak berdintzea autonomia erkidegoko edo 

estatuko (EKOPASS) erakundeetatik abian jarritako programa batzuen bidez,  edo udalean 

bertan egindako baso-berritzeak egitean.  

2.6.2 Negutegi efektua eragiten duten isurketak arintzeko xedez, komunikazio, 

sentsibilizazio eta parte-hartze jarrerak bultzatzea.  

 

2.6 Atmosferaren kalitatea hobetzea 

ARDURADUNA: 

� INGURUMENA  
2.6.3 Kalitate atmosferikoari buruzko ikerketak egitea (trafikoak sortutako kutsadura, 

etxeetako berogailuak, osasunarekiko ondorioak, etab.) 
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EKINTZA PLANAREN PROGRAMEN LEHENESPENA (Lehentasunaren arabera antolatuta) 
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3.2 MAHAIA – INGURUMEN BEKTOREAK 

11 8,1 1.4. Erabiltzen ez diren lurren aprobetxamendua hobetzea 

10 8,2 2.4. Udalaren eta hiritarren arteko komunikazioa eta eztabaida sustatzea ingurumenaren gai nagusietan 

8 7,5 2.1. Hiri-hondakinen gestioan Txingudiko Zerbitzuek emandako zerbitzuak kudeatzean kalitateko estandarrak etengabe hobetzea 

6 8,0 2.5. Udalerriko zarataren kalitatea hobetzea, zarata-iturri nagusietan eraginez (garraioa, jarduerak eta aisia) 

6 7,7 2.2. Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen gestioa hobetzea 

6 7,5 1.1. Kalitate-estandarrak etengabe hobetzea, uraren gestio integralean Txingudiko Zerbitzuek emandako zerbitzuak kudeatzean 

4 7,5 1.5. Izaera eredugarria sartzea udalaren gestioan 

4 7,3 1.2. Eraikinen, udal zerbitzuen eta udalak kontratatutako enpresen energi eraginkortasuna hobetzea 

3 7,4 1.3. Energia berriztagarrien ezarpena bultzatzeko jarduerak gauzatzea 

1 7,3 2.6. Atmosferaren kalitatea hobetzea 

1 7,1 2.3. Industriatiko hondakin arriskutsu eta geldoak kudeatzen laguntzea 

 

* Lehentasuna: Gaikako lan Mahaian lortutako botoak (hiru programa garrantzitsuenak aukeratzea eskatu zen) 

** Balorazioa: Gaikako lan Mahaian eskatutako puntuazioaren batez besteko balorea (0 eta 10 puntu bitartean) 

 


