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1. Esparru estrategikoa 
 

2007ko otsailaren 28an, Udal-osoko bilkurak Irungo Iraunkortasunerako I. Ekintza-plana onartu 

zuen. Plan horren urtez urteko exekuzio-maila ezagutzeko eta jasotzen zituen ekintzak 

gauzatuz iraunkortasun-helburuak erdiesten ziren baieztatzeko, urtero jarraipena egin zaio. 

 

2012an egindako Planaren azken ebaluazioan, bere iraunaldiko 6. urterako %53ko exekuzio-

mailara iritsia zela ondorioztatu zen. Horregatik eta Plana bere iraunaldi-epearen amaierara 

iristear egoteagatik, Irungo Iraunkortasunerako 2015-2025 II. Ekintza-planaren (aurrerantzean 

II. TEP) osaketarako berrikuspen faseari ekitea erabaki zen. 

 

Era berean, Irunek 2020rako Plan Estrategikoa du. Dokumentu honetan 2020 urteari begirako 

ikuspegia eta helburu estrategiko batzuk zehazten dira. 

 

Honela, II. Ekintza-planaren osaketarako, 2020rako Plan Estrategikoaren osaketa fasean zein 

behin betiko dokumentuan ezarritako ikuspegia eta helburu estrategikoak kontuan hartu dira. 

 

Edonola ere, II. TEPren osaketa eta diseinu-lanak Udalsarea 21ek (Eusko Jaurlaritza) “EAEko 

Udalerrietako Tokiko Agenda 21eko Ekintza-planak berrikusteko gida metodologikoa”n  

ezarritako irizpideak kontuan hartuz burutu dira. 

 

2025erako eskenatokia iraunkorra izan dadin, ekintza-sorta baten zirriborro-dokumentua 

osatu da. Idazketa horretarako kontuan hartu dira ondorengo dokumentuak: 

 

- 2020rako Plan Estrategikoa 

- 2014ko Iraunkortasun-diagnosia 

- Energia Iraunkorrerako Ekintza-plana 

- Hiriko mugikortasunerako Iraunkortasun-plana 

- Udalerriko bestelako plan eta programak 

 

Aipatutako dokumentazioaz gain, II. TEPren zirriborro honetan Udaleko sail ezberdinetako 

arduradunek egindako ekarpenak eta hiritarren partaidetza-prozesuan (gaikako lan-mahaiak, 

BAZ eta udal-webgunea) jasotako ekarpenak txertatu dira.  
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2. II. Ekintza-planaren eskema 
 

TEPren osaketarako Udalsarea 21en gida metodologikoak honako eskema jarraitzea eskatzen 

du. Honela, dokumentu honetan II. TEPren osaketarako oinarri izango diren Lerro 

Estrategikoak, Jarduera Programak eta Ekintzak jaso dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

Jarduera programak 

Ildo estrategikoak betetzen 

laguntzeko helburu zehatzak 

Helburuak lortzen lagun dezaketen beste planak 

 

IKUSPEGIA 

 

  

ILDO ESTRATEGIKOAK 

I. Ekintza-planari esker lortu 
nahi diren Irungo helburu 

iraunkor orokorrak 

XEDEAK 

I. Ekintza-plana ezarritakoan 
lortu nahi diren helburu 

kuantitatiboak 

Ekintzak 

Ekimen edo proiektu 

zehatzak 

- Izenburua 

- Deskribapena 

- Gauzatze-epea 

- Lehentasuna 

- Inplikatutako erakundeak 

- Kalkulatutako kostua 

- ... 

- Finantzaketa 

- … 
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3. Hiritarren partaidetza 
 

Irungo Iraunkortasunerako Ekintza-planaren zirriborroaren osaketarako Iraunkortasun-

diagnosiaren ondorio nagusiak eta bai udal-sail ezberdinetako zein udalarekin lotura duten 

erakundeetako ekarpenak hartu dira kontuan. 

 

Horretaz gain, dokumentua elkarteen, entitateen eta irungo biztanleriaren ekarpenekin 

aberastu asmoz, azaroaren hasieran gaikako lan-mahai batzuk antolatu ziren. Partaidetzarako 

eremu hauek esparru ezberdinak aztertu eta ekarpenak egitea zuten helburu:  

 
 Gizarte eta ekonomia-garapenerako lan-mahaia (2014/11/10) 

 Mugikortasun eta planeamendurako lan-mahaia (2014/11/11) 

 Ingurumen bektoreak eta Natura Ingurunerako lan-mahaia (2014/11/12) 

 Euskara, Kultura, Hezkuntza eta Kiroletarako lan-mahaia (2014/11/13)  

Gaikako lan-mahai horiek amaitutakoan, egindako ekarpenak Planaren zirriborroan barneratu 

ziren. Aipatu zirriborroa abenduaren 1etik 14ra ikusgai egon zen Udalaren webgunean, nahi 

zuen orok bere ekarpenak online edo BAZren bidez egin zitzan. 

 

Ondoren, sail ezberdinetako arduradunek dokumentu berria aztertu zuten bertan jasotako 

ekintzen bideragarritasuna aztertzeko.  

 

Udaletxean berrikusitako dokumentuari egindako azken aldaketak hiritarrei aurkeztu eta 

Planak jasotzen zituen ekintzen lehenespena egiteko (1 lehentasun altuko ekintzak, 2 

lehentasun ertaineko ekintzak eta 3 lehentasun baxuko ekintzak), 2015eko martxoan elkarte, 

entitate eta banakako hiritar ezberdinek osatutako gaikako mahaiak antolatu ziren: 

 

 Gizarte eta ekonomia-garapenerako lan-mahaia (2015/03/16) 

 Mugikortasun eta planeamendurako lan-mahaia (2015/03/17) 

 Ingurumen bektoreak eta Natura Ingurunerako lan-mahaia (2015/03/18) 

 Euskara, Kultura, Hezkuntza eta Kiroletarako lan-mahaia (2015/03/23)  

 

Honenbestez, dokumentu honetan Irungo Tokiko Agenda 21en II. Ekintza-planaren oinarrizko 

egitura edo LPEa (Lerroak, Programak, Ekintzak) jasotzen dira, non Udaleko sail ezberdinetako 

arduradunen, entitate publikoen, gaikako lan-mahaietako partaideen eta webgunearen 

bitartez parte hartu duten pertsonen ekarpenak bildu diren. 

 
 

- Lerri Estrategikoak (LE): helburu orokorrak 

- Jarduera programak (P): helburu espezifikoak 

- Ekintzak (E): ezarritako helburuak erdiesten lagunduko duten ekimen edo proiektu 

zehatzak.  
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Ekintzen lehenespenari dagokionez, zenbait gaikako mahaietan lerro estrategikoetako batzuk 
modu komunean aztertu dituztenez, zenbait ekintzek lehentasun-maila ezberdina jaso dute. 
Kontraesanak ekiditeko, mahai ezberdinetan adostutako lehentasun-maila ezberdina jaso 
duten ekintzei honako irizpidea aplikatu zaie: 
 
 

 1 eta 2 balioak jaso dituzten ekintzak: 2. maila ezarri zaie (lehentasun ertaina) 
 2 eta 3 balioak jaso dituzten ekintzak: 3. maila ezarri zaie (lehentasun baxua) 
 1 eta 3 balioak jaso dituzten ekintzak: 2. maila ezarri zaie (lehentasun ertaina) 

 
 
Azkenik, martxoaren 24an ospatutako Irun 21 Kontseiluaren parte-hartze saioan Irungo II. 
Ekintza-plana aurkeztu zen. Bide batez, bilerara bertaratutako zenbait herritarrek 8.2. 
Programaren ("Hiritarren partaidetza eta sentsibilizaziorako baliabideak indartzea") hainbat 
ekintzen lehentasun-maila aldatzeko proposamena egin zutenez, ekarpen horiek ere 
dokumentu honetan islatzen dira.   
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LE 1 
HIRI KALITATEAREN HOBEKUNTZA ERDIETSIKO DUEN LURRALDEAREN ERABILERA 
IRAUNKORRA SUSTATZEA 

Lehentasuna 

P 1.1 HAPOn aurreikusitako eremu berde berrien garapena erraztea eta egun daudenak hobetzea   

E1.1.1 HAPOn jasotako hiri-eremu berdeen gutxieneko azalera betetzea 2 

E1.1.2 
Osinbiribileko parkea exekutatzea natura intereseko elementuak errespetatuz eta eremuaren 
artifizializazioa minimoetara mugatuz, landaredia egokia eta autoktonoa erabiliz, hiri-altzariak jarriz 
eta bai atseden guneak zein fauna eta floraren behaketa eta ezagupenerako elementuak egokituz 

2 

E1.1.3 
Gain Gainean parkea garatzea, hiritarrek espazio honetaz gozatzeko azpiegitura egokiak kokatuz 
(jolasteko guneak, etab.) 

2 

P 1.2 Hiri-egitura eta hiri-eredu iraunkorragoa definitzea  

E1.2.1 Hiri-eremu hutsen garapenean hiri-konpaktazioa bultzatzea 1 

E1.2.2 
Eraikitako ondarearen erabilera intentsiboa sustatzea, dentsitatea iraunkortasun irizpideak kontuan 
izanik handituz 

2 

E1.2.3 Lurzoruaren erabilera anitza erraztuko duen erabilera bateragarri berrien garapena sustatzea 3 

E1.2.4 
Polizentrismoa bultzatzea, horretarako auzo guztietan azpiegiturak eta erakartze-guneak antolatuz 
eta garatzeke dauden esparru berrietan hauek exekutatuz 

2 

E1.2.5 Hiriaren garapen iraunkorrerako gizarte ikuspegia barneratzen duten irizpideak onartzea  2 

E1.2.6 Dagoeneko erabilera bat izan duen lurzorua lehenestea jarduera berrien kokapenerako 2 

E1.2.7 
Mugikortasun iraunkorrerako planetan jasotako mugikortasun-helburuak erdiesteko hiri-bideak 
hobetzea 

2 

E1.2.8 
Hiri-planeamenduari lotutako dokumentuen osaketarako, hirigintza iraunkorrean jantzitako eta arlo 
honetan esperientzia duten pertsonen laguntza izatea 

3 

E1.2.9 
Abandonatutako edo ilegalki okupatutako lurzoruak berreskuratzea eta hauek hiri-eremuan 
integratzea, horretarako hiritarren erabilpenerako egokituz 

2 

P 1.3 Erabilpen-neurri egokien bidez, nekazal lurren kontserbazioa bermatzea  

E1.3.1 Hiri-garapenetarako nekazal-lurren erabilera mugatzea 2 

E1.3.2 
Behemendirekin elkarlanean, lehen sektorearen mantenu eta sustapena bermatzea, sektorearekin 
lotuta duten jarduera berrien garapenaren bitartez 

2 

E1.3.3 
Olaberriako bailararen Babeserako Plan Berezia sustatzea, bertan jasotzen diren neurriak 
Udaletxearekin  lehenesteko berau hiritarren partaidetzari zabaltzea 

1 

E1.3.4 Ibarrolako errekastoaren bailararen Babeserako Plan Berezia sustatzea 1 

E1.3.5 Nekazal-lurren babesa ahalbidetzeko lurren banku bat sortzea aztertzea 2 

E1.3.6 
Babesteko beharra izan dezaketen bestelako guneak identifikatzea (nekazal-eremuak, etc.) Plan 
Orokorraren eta Plan Berezien garapenean (adibidez: Ventaseko landa-gunea, Bidasoa auzoa, etab.) 

2 
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LE 2 NATURA INGURUNEAREN ETA PAISAIAREN BABESA BULTZATZEA Lehentasuna 

P 2.1 Udalerriko natura ingurune eta ekosistemen lotura ekologikoa erraztea  

E2.1.1 
Aiako Harria eta Jaizkibelen arteko korridore ekologikoa finkatzea erraztu, errekastoen, basoen eta 
intereseko beste habitaten babesa edo eta lehengoratzearen bidez 

2 

E2.1.2 
Txingudiko Badiaren lotura ekologikoa hobetzeko neurriak ezartzea, Eusko Jaurlaritzarekin eta 
Aldundiarekin koordinazioan 

1 

E2.1.3 
Plan Orokorraren garapenean babestu gabeko landa-lurrak babes bereziko lurren arteko lotura 
bermatzeko espazio gisa hartzea, definituta dauden Babes bereziko Planetan nekazaritza eta 
abeltzaintzarako lurren lotura ekologikorako funtzioa barneratuz 

3 

E2.1.4 
Hiri-eremuen eta natura guneen (Osinbiribil, Olaberria, Ibarrola, Olakineta, etab.) arteko kontaktua 
leuntzeko, hiri-eremuaren perimetroan parke sare bat diseinatzea 

2 

P 2.2 
Ekosistemen kontserbazio, lehengoratze eta egoera ekologikoaren hobekuntza sustatzen 
jarraitzea (hezeguneak, basoak, ibai-arroak eta hiri-eremu berdeak) 

 

E2.2.1 
Udal-jabetzako lurretan natura-habitaten (basoak, sastrakak, larre, hezegune) berreskurapen-
lanekin jarraitzea, batez ere Babestutako Natura Eremuen baitan kokatuta daudenetan 

2 

E2.2.2 Lur ez hiritargarrian dauden eremu degradatuen berreskurapena sustatzea (Urune, Zamora, …)  1 

E2.2.3 
Landare exotiko inbaditzailea ezabatzeko programekin jarraitzea, eta udal-lurretan edo gune 
berdeetan espezie hauen edo inbaditzaileak izan daitezkeen espezieen erabilera ekiditea 

2 

E2.2.4 
Hiri eremuko zuhaitzen ikerketa, katalogazioa, babesa eta mantenua burutzea, tratamendua 
espeziearen eta kokapenaren arabera egokituz 

2 

E2.2.5 Intereseko natura-elementuen ezagupena zabaltzen laguntzeko ikerketak egitea 2 

E2.2.6 Udalerriko ingurumen-arazoari buruzko sentsibilizazioa bultzatzea 2 

E2.2.7 
Udalerriko lur-ondarea handitzea Lur ez urbanizagarrian eta, batez ere, Babestutako Natura-
eremuan 

2 

P 2.3 Lur ez-urbanizagarriko (LEU) erabilera eta jarduerak antolatu eta kontrolatzea  

E2.3.1 LEUko erabilera eta jardueren erregistroa kontrolatzeko tresna hobetzea 2 

P 2.4 
Hiriko babestutako natura guneen antolaketa eta kudeaketarako planen garapena bultzatu 
eta sustatzea (Aiako Harriko Natura Parkea, KBE Aiako Harria, KBE-HBBE Bidasoa-Txingudi, 
Txingudiko Eremuko Natura Baliabideen Babeserako eta Antolaketarako Plan Berezia) 

 

E2.4.1 
Babestutako Natura-eremuen erabilera publikorako eta interpretaziorako azpiegitura nahikoa 
daudela ziurtatzea 

2 

E2.4.2 
Babestutako Natura-eremuetan bioaniztasunaren kontserbazioa bestelako erabilpenen gainetik 
lehenestea 

2 

E2.4.3 
Eusko Jaurlaritzarekin eta Aldundiarekin elkarlanean, eremu eta garai zehatzetan ematen diren 
jarduerak kontrolatzeko neurriak indartzea, definitutako erabilpenen araudia modu eraginkorrean 
aplikatu ahal izateko 

2 
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E2.4.4 
Udalerriko Natura-eremu Babestu ezberdinetako dokumentu arauemailetan (PNAH, Natura 2000 y 
PEPORNAT) jasotako ingurumen berreskurapenerako eta kudeaketarako jardueren garapena 
bultzatzea, bai zuzenean bai eskumena duten erakundeei eskatuz 

2 

E2.4.5 Plaiaundiko kirol jarduera eta azpiegiturak birkokatzea 1 

E2.4.6 
Udalerrian egun dauden Babestutako Natura-eremuen azalera handitu dadin sustatzea (Eusko 
Jaurlaritza eta Aldundiarekin elkarlanean), mugan dauden eta ingurumen-balio bera izan beharko 
liketen eremuak barneratuz  

2 

E2.4.7 
Eskumena duten erakundeekin elkarlanean, Babestutako Natura-eremuetan erauzte izaera duten 
aisialdi-jardueren murrizketa sustatzea (ehiza, perretxikoen bilketa) 

2 
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LE 3 
OINEZKO JOAN-ETORRIEN ETA IBILGAILU PRIOBATUA EZ DEN BESTELAKO GARRAIO-
MOTEN ERABILPENA SUSTATZEA 

Lehentasuna 

P 3.1 Oinezko eta txirrindularien joan-etorriak erraztuko dituen eremuak hobetu eta garatzea  

E3.1.1 
Udalerriko bidegorri-sarea zabaltzea, hasteko, dagoeneko eraikita dauden zatiak lotuz, modu 
honetan, bizikleta bidezko mugikortasuna udalerri osoan ahalbidetuz 

2 

E3.1.2 
Oinezko bide nagusiak hobetzea: auzoen eta erdigunearen arteko lotura, bizitzeko eremuak eta 
azpiegitura nagusien arteko lotura 

2 

E3.1.3 Oinezkoek lehentasuna duten eremuak zabaltzea 2 

E3.1.4 
Irisgarritasuna hobetu eta eremu publikoan oztopo arkitektonikoen ezabatzera bideratutako 
ekintzak diseinatu eta burutzea 

1 

E3.1.5 Autoen eta oinezkoen elkarbizitza hobetzeko neurriak ezartzea 1 

E3.1.6 Jaizubia eta Behobia arteko lotura sortzea, hiru udalerriak elkartu eta badia-ertzeko bidea garatuz 1 

E3.1.7 
Badiaren eta natura-eremuen arteko lotura ahalbidetzeko ibilbide-sarea osatzea, honek natura-
elementuen gain eraginik izan gabe 

2 

P 3.2 
Motorrik gabeko mugikortasuna dinamizatzea, batez ere dagoeneko atseginak diren 
inguruetan 

 

E3.2.1 
Hiriko elkarte eta taldeen artean mugikortasun aktibodun planak sustatu eta abian jartzea: kirol-
klubak, kultura-elkarteak, udal-zerbitzuetako erabiltzaileak, …  

2 

E3.2.2 
Trafikoa lasaitzeko neurriak hobetzea (zaintza areagotzea, batez ere oinezko ugari ibiltzen den 
eremuetan, …) 

2 

E3.2.3 
Aparkalekuen inguruko politika orokor eta arrazoizkoa bultzatzea, ibilgailuak kaleetatik kentzea 
helburu duena 

1 

P 3.3 Hiri-barruko zein hiriarteko garraio publikoa hobetzen jarraitzea  

E3.3.1 Garraio publikoko geltokietako informazioa eta irisgarritasuna hobetzea 1 

E3.3.2 
Garraio publikorako eta ibilgailu pribatuen zirkulaziorako ordezko azpiegitura sortzeko 
bideragarritasuna aztertzea (bus-bidea) 

2 

E3.3.3 
Oinezko ugari dauden tokietan taxi geltoki gehiago ezartzea beharrezkoa den aztertzea eta 
geltoki hauen seinaleztapena hobetzea 

2 

E3.3.4 Industria-eremuetako trafikoa murrizteko neurriak ezartzea (garraio publikoa sutatzea, etab.) 3 

P 3.4 
Motordun eta motorrik gabeko mugikortasunaren inguruko hezkuntza eta 
sentsibilizazioa sustatzea 

 

A3.4.1 
Hezkuntza zentroetan eta lantokietan motorrik gabeko mugikortasuna areagotzeko politikak 
indartzea  

1 

A3.4.2 
Mugikortasun iraunkorra eta bide hezkuntzaren inguruko kontzientziazioa eta sentsibilizazioa 
ahalbidetzen duten kanpainak edo ekimenak antolatzen jarraitzea 

2 

A3.4.3 “Ibilbidea-denbora” oinezkoentzako gida garatzea 2 

A3.4.4 Oinezko eta bizikleta-zaleentzako “Hiri-zaintzarako brigada” sortzea, besteak beste, bizikletaren 3 
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erabilera arautu eta bultzatuko duena (adibidez, mugikortasun-agentearen irudia sortuz) 

E3.4.5 Bizikleta gaineko udal-zaintza ezartzea 1 

P 3.5 Mugikortasun iraunkorrarekin zuzeneko lotura duten bestelako estrategiak burutzea  

E3.5.1 Oinezkoen eta ibilgailu motordunen zirkulazioa hobetzeko semaforoak egokitzea 1 

 
  



    
 
 

 
 

     11 

 

w w w. i run.o rg

LE 4 
KONTSUMO ARDURATSUA BULTZATZAEA, NATURA-BALIABIDEEN ERABILERA ETA 
KUDEAKETA ERAGINKORRAREN BITARTEZ 

Lehentasuna 

P 4.1 Uraren ziklo integralaren etengabeko hobekuntza bultzatzea  

E4.1.1 
Sarearen eraginkortasuna hobetzeko inbertsioarekin jarraitzea, sarearen kudeaketa-sistemetan 
tresna berriak txertatuz, ur-ihesen kontrola areagotuz eta ur-banaketa sarean presioaren 
sektorizazioa bideragarria den a alez aztertuz 

1 

E4.1.2  
Saneamendu sareko emaria eta isurpenen zaintzarako inbertsioarekin jarraitzea, sarearen 
kudeaketa-sisteman tresna berriak txertatuz 

1 

E4.1.3 
Uraren kontsumoa murrizteko neurrien ezarpena sustatzea, besteak beste: hiritarrei zuzendutako 
sentsibilizazio-jarduerak, tarifikazio jarraitua ezartzeko aukera aztertzea, aurrezpen-neurrien 
inguruko laguntza-teknikoa, etab. 

1 

EA4.1.4 
Uraren ziklo integralaren kudeaketa eraginkorrerako ERLEA proiektuarekin jarraitzea, ur-eskaeraren 
gaineko kudeaketa iraunkorra barneratuz (eskaera hau murrizteko) 

1 

P 4.2 
Energiaren kudeaketa eta eraginkortasuna hobetu eta energia berriztagarrien erabilera 
handitzeko, Energia Iraunkortasunerako Ekintza-planaren ezarpena 

 

E4.2.1 Udal-eraikin eta zerbitzuen eraginkortasun energetikoa hobetzea 2 

E4.2.2 Energia berriztagarrien ezarpena sustatzeko jarduerak burutzea 2 

E4.2.3 Zerbitzu eta etxebizitza sektorean EIEParen betetzea sutatzeko ekimenak burutzea 2 

E4.2.4 EIEPren mugikortasun arloaren garapena sustatzeko jarduerak burutzea 2 

E4.2.5 EIEPren hondakinen atalaren garapena sustatzeko jarduerak burutzea 2 

E4.2.6 EIEPren uraren ziklo integralari lotutako atalaren garapena sustatzeko jarduerak burutzea 2 

E4.2.7 EIEPk lehen sektoreari lotutako atalaren garapena sustatzeko jarduerak burutzea 2 

E4.2.8 
Ekonomia-sektoreari zuzendutako ekintzak bultzatzea, ekoizpen ekoeraginkorra eta energia-
aurrezpena sustatzeko 

2 

E4.2.9 
Argiteria publikoaren intentsitatea erregulatzeko sistemak ezartzea, hiri-gune ezberdinetako 
oinezkoen joan-etorri kopuruaren 

2 

E4.2.10 
Hobari fiskalak ezartzeko bideragarritasuna aztertzea (udal-zergatan, energia-kontsumoa murrizten 
dutenei; IAEan, energia berriztagarriak erabiltzen dituzten enpresei, etab.) 

1 

E4.2.11 
Eremu publikoaren erabilera pribatuarengatik elektrizitate banatzaileei zerga bereziak ezartzeko 
aukera aztertzea  

2 

P 4.3 Hondakinen prebentzioa sustatzea eta hauen gaikako bilketa hobetzea  

E4.3.1 
Hondakinen kudeaketan etengabeko hobekuntzak bultzatzea, beste udalerrietan emaitza positiboak 
eman dituzten esperientzia edo praktika egokiak aztertu eta abian jarriz 

1 

E4.3.2 
Hiri-hondakinen gaikako bilketa beste esparru batzuetara zabaltzea, hezkuntza zentroetako gaikako 
bilketa banakatua birziklagarriak diren beste hiri-hondakin mota batzuetara zabalduz 

1 

E4.3.3 
Azalera handiekin elkarlanean hondakinen minimizazioa eta prebentzioaren arloan sentsibilizazio 
eta komunikazio jarduerak burutzea  

1 

E4.3.4 
Birziklapenerako dekalogoaren garapenarekin jarraitzea: materia organikoaren eta gainerako 
gaikako bilketa finkatzea (papera, ontziak eta beira) 

1 
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E4.3.5 Gaikako bilketaren inguruko eztabaida zabaltzea, birziklapena areagotzeko 1 

E4.3.6 
Hiri-hondakinen gaikako bilketa egokia bermatzeko indarrean dagoen araudia aplikatzea, 
horretarako ezartzen den bilketa-sistema edozein dela ere 

1 

E4.3.7 
Hondakin sortzaile handien (hotelak, eskolak, enpresak, …) gaineko kontrola areagotzea gaikako 
bilketa nahitaez burutu dezaten 

1 

E4.3.8 
Materia organikoaren gaikako bilketa materia organiko guztira zabaldu ala ez aztertzea, alegia, 
landare zein animalia jatorriko zatikiak barneratzea 

1 

E4.3.9 
Erakunde publikoei biohondakinaren gaikako bilketa homogeneizatu dezaten eskatzea, gaika biltzen 
den materia organikoaren izaera berdina izan dadin Gipuzkoako lurralde osoan 

1 

P 4.4 
Tokiko Administrazioaren funtzionamenduan ingurumen neurriak txertaketan aurrera 
egitea  

 

E4.4.1 
Udaletxeko eta udalaren partaidetza duten entitateetako kontratazio publikoan iraunkortasun 
neurriak ezartzea, erregulatutako Erosketa eta Kontratazio Publiko Berderako plan bat osatu eta 
garatuz 

1 

E.4.4.2 Ahal den neurrian, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Erosketa zentroarekin lankidetza sustatzea 2 

E4.4.3 
Udalaren baliabide ezberdinen kontsumoa murriztea (ura, energia, papera, ontziak, …), bai udal-
eraikinetan, bai udal-jabetzako ekipamenduetan 

1 

E4.4.4 Udaletxean ingurumen-kudeaketarako sistemen ezarpena bultzatzea 1 

E4.4.5 
Administrazio elektronikoaren barne-garapena, “paperik gabeko espedientea” guztiz lortzeko 
helburuarekin 

2 

E4.4.6 
Kontratatutako garbiketa-zerbitzuari udal-eraikin eta ekipamenduetan egiten diren garbiketetan, 
hondakinak gaika bildu eta dagokion tokian utz ditzaten eskatzea  

1 

E4.4.7 
Udal-bulegoen Aurrezpena eta Administrazio Eraginkorra Sustatzeko neurrien balorazioa egitea, 
emaitzen araberako neurriak abian jarriz 

2 

E.4.4.8 Udaletxeko langileei zuzendutako formazio saioak antolatzea ingurumen sentsibilizazioan hezteko  2 
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LE 5 UDALERRIKO INGURUMEN-KALITATEA ERRAZTU ETA INPAKTUAK MURRIZTEA Lehentasuna 

P 5.1 Airearen kalitate egokia mantentzeko neurriak bultzatzea  

E5.1.1 Udalerriko aire-kalitatearen neurketa eta jarraipenerako sistema ezartzea 2 

E5.1.2 
Atmosferako kalitateari buruzko datuetarako irisgarritasuna bermatzea (webaren bitartez, informazio 
panelen bitartez, etab.) 

2 

P 5.2 Kalitate akustikoaren kudeaketa hobetzea  

E5.2.1 Zarata-kutsaduraren jarraipena egitea  1 

E5.2.2 
Zarata-kutsaduraren inguruan lortutako informazioa eskuragarri jartzea (web orriaren bidez, 
informazio-panelen bidez, etab.) 

2 

E5.2.3 
Eguneroko arazoen aurrean (tabernetako zarata, etab.), udal-ordenantzetan jasotakoa irmoki 
aplikatzea 

1 

E5.2.4 
Aisialdi-jarduerak inor bizi ez den eremuetan jartzea aztertzea, jarduera horiek sor ditzaketen zaratak 
eta arazoak ekiditeko  

2 

E5.2.5 
Hondakinen eta hostoen bilketarako makinen zarata murriztea, kontratazioan zarataren murrizketa 
irizpideak barneratuz (tresnen doiketa eskatzea, zarata gutxiagoko sortzen duten tresnen erabilera 
baloratzea edo bilketa-modu alternatiboak ezartzea) 

2 

E5.2.6 
Hiri-eremuko zaratari udaletxeak duen araudia aplikatzea, bereziki, petardo eta piroteknia-tresnei 
zein obra-lanen gauzatze ordutegiari dagokionez 

1 

E5.2.7 San Martzial tiro zelaian dagoen zarata-kutsadura aztertzea 2 

E5.2.8 
Natura ingurunean zarata-kutsadurari lotutako araudia modu eraginkorrean ezartzen dela 
kontrolatzea (eremu babestu eta sentiberak)  

1 

P 5.3 Lurzoruaren kalitatea hobetzera bideratutako jarduerak  

E5.3.1 
Kutsatuta egon daitezkeen Lurzoruen inbentarioa eguneratuta mantentzen duen administrazioarekin 
elkarlanean aritzea  

2 

E5.3.2 
Udal-jabetzakoak diren lur kutsatuak identifikatu eta garbitu daitezen sustatzea (adibidez, Olaberriko 
mindek eragindakoak, zabortegiko isuriak dituztenak, San Martzial tiro-zelaia, etab.)  

1 

P 5.4 Uraren kalitatea hobetzeko neurriak sustatzea  

E5.4.1 Hiriko saneamendu sarea hobetzea (sare banakatuak) 1 

E5.4.2 Ubide publikoetara egon daitezkeen isurketak ekiditeko zaintza-jarduerak burutzea 1 
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LE 6 
ARRISKUAK EKIDIN ETA JARDUERA EKONOMIKOAK MODU EGOKIAN KUDEATZEKO 
BEHARREZKO NEURRIAK SUSTATZEA 

Lehentasuna 

P 6.1 
Arrisku eta inpaktu potentzialen prebentziorako eta murrizketarako politiken bitartez, 
ingurumen-arriskuak murriztea 

 

E6.1.1 Udalerriko ekonomia-jardueren zerrenda argitaratzea 2 

E6.1.2 Hirigintza baimenetan auto-babes planen kontrola barneratzea 1 

E6.1.3 Arrisku handien duten jardueratan klandestinitate-maila murrizteko kanpainak burutzea 1 

P 6.2 Udalerriko ekonomia-jardueren kontrol eta jarraipen zehatzagoa burutzea  

E6.2.1 Jardueren erregistroa eta hauen kontrolerako tresnak hobetzea 2 

E6.2.2 Jarduera klandestinoen maila ezagutzeko azterketa estatistikoak burutzea 2 

 
 
 
 

LE 7 KLIMA-ALDAKETARI AURRE EGITEKO TRESNA ETA BALIABIDEAK EZARTZEA Lehentasuna 

P 7.1 
Klima-aldaketari aurre egiten laguntzeko udaleko gaikako plan ezberdinen garapena eta 
jarraipena egitea (EIEP, HMIP, etab.) 

 

E7.1.1 Berotegi Efektuko Gasen kalkulua eta jarraipena bultzatzea eta emaitzak komunikatzea 2 

P 7.2 Klima-aldaketaren ondorioak konpentsatzeko eta murrizteko neurriak abian jartzea  

E7.2.1 CO2 xurgatze-hobien sorrera ahalbidetzea (zuhaitzak, lurrak, etab.) EIEPak ezarritakoari jarraituz  2 

E7.2.2 
Garraio publikoko ibilgailuetan erregai ekologikoagoen erabilpena sustatzea, erosketa eta esleipen 
publikoetan ingurumen irizpideak ezarriz 

2 

E7.2.3 Udaleko ibilgailuak erosteko garaian, ingurumen irizpideak barneratzea (ibilgailu elektrikoak, etab.) 2 
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LE 8 
FHIRITARREN BIZI-KALITATEAN ERAGINA DUTEN UDAL-POLITIKA GUZTIETAN PARTAIDETZA, 
KOMUNIKAZIOA ETA SENTSIBILIZAZIOA SUSTATZEA 

Prioridad 

P 8.1 Hiritarrekiko komunikazioa etengabe hobetzea   

E8.1.1 
Irun Txartela Udaletxea eta hiritarren arteko tresna izan dadin sustatzea, bereziki, erlazioa bide 
elektronikoaren bidez sendotuz, zerbitzua arinagoa, erosoagoa eta ingurumenarekiko egokiagoa 
(paperaren erabilera ezabatuz) 

2 

E8.1.2 
Udal webguneko zerbitzuei buruzko informaziora edo kudeaketa atalera sarrera erraztuko duten 
neurriak ezartzea, erabiltzaileen beharrei erantzun egokiagoa emanez, bilaketa tresnak hobetuz eta 
zerbitzu hauek web gunearen hasiera-orrian kokatuz 

3 

E8.1.3 
Kirol, kultura eta bestelako zerbitzuak koordinatzea, bakoitzari dagokion sasoiko kanpainetan (urria-
ekaina eta udara) eskaintza integratua izateko, eta ahal den neurrian, eskaintza pribatua ere integratuz 

2 

E8.1.4 
Udalak beste erakundeekin duen hartu-eman elektronikoan aurrera egitea, hiritarren beste 
erakundeekin harremanak erraztuz, BAZen lana murriztuz eta tramitazioetan paperaren aurrezpena 
lortuz 

2 

E8.1.5 
Hiritarren iritzia eta ikuspegia zerbitzu eta politika ezberdinetan barneratzea helburu duten partaidetza-
kanpainak burutzea 

3 

E8.1.6 
Hiriko talde eta elkarteek egindako eskaera edo ekarpenei ematen zaien erantzuna denbora-epe 
laburragoan izatea 

2 

P 8.2 Hiritarren partaidetza eta sentsibilizaziorako baliabideak indartzea  

E8.2.1 
Irun 21 Kontseiluaren esparruan eztabaida sustatzea, komunikazio tresna eta interesa duten gaien 
azterketarako  

3 

E8.2.2 
Partaidetza areagotzeko neurriak aztertzea, bereziki gazteria inplikatzeko, eskola zentroetatik, kirol 
elkarteetatik, sarea sozialak erabiliz, etab. 

1 

E8.2.3 
Teknologia berriak erabiltzea (twitter, facebook, whatsApp, etab.) komunikazioa eta partaidetza 
errazteko, batez ere gazteei dagokionez 

2 

E8.2.4 
Hiritarren partaidetzarako formatu berriak aktibatzea edo egun daudenak birformulatzea, erabakiak 
hartzeko sistemak gehiago aktibatu ditzaten 

1 

E8.2.5 Gazteekin harremana duten pertsonak heztea, sektore honen partaidetza sustatu dezaten 2 

E8.2.6 Antolatzen diren parte-hartze prozesuetan aurrez aurreko partaidetza bilatzea 2 

P 8.3 Zeharkako politika eta ekimenetan barne-komunikazioa eta koordinazioa hobetzea  

E8.3.1 
Prozesuen araberako kudeaketa-aukerak aztertzea, kudeaketa zatikatua gainditzeko aukera 
ahalbidetzeko 

2 

E8.3.2 
Ongizate Sailarekin koordinazioan, Udaleko sail ezberdinetako politika eta programetan, berdintasun 
ikuspegia txertatzea 

2 

E8.3.3 
Udaleko sail ezberdinen arteko koordinazioa bultzatzea, antolatzen den partaidetza modu 
eraginkorragoan eta modu egituratuagoan eman dadin 

2 

P 8.4 Udal-ekimen eta programetan gazteen ikuspegia txertatzea  

E8.4.1 Gazteekin batera aurrekontu parte hartzaileak berrikusi, hobetu eta indartzea 2 
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E8.4.2 Aisialdirako lokaletako bitartekotza-programen bitartez interakzioa sustatzea 3 

E8.4.3 
Irungo gazteekin partaidetza prozesu bat garatzea sormena, irudimena, integrazioa eta kritikotasuna 
sustatzeko (adibidez, Gazteartean marka) 

3 
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LE 9 
LAN-SORTZAILE ETA EKONOMIA-GARAPEN IRAUNKORRA AHALBIDETUKO DUTEN POLITIKAK 
SUSTATZEA 

Prioridad 

P 9.1 
Lanaren pizgarri eta enpresa berrien sorrerarako baliagarri izan daitezkeen neurriak sustatzea, 
etorkizunerako proiektu ekonomikoen garapenaren bitartez  

 

E9.1.1 Inbertsio ekonomikoak erakartzeko hiriaren kokapena hobetzea (adibidez, Irun Onen bitartez) 2 

E9.1.2 
Negozio berriak zabaltzeko neurriak ezartzea: enpresa-jarduera berriak sortu eta finkatzeko laguntza, 
gizarte-arloko ekimenen sustapena, etab. Bereziki kultura eta ingurumenarekin lotura duten enpresen 
sorrera bultzatzea.  

2 

E9.1.3 
Enpresen beharrei jarraipena egitea, bai zaharrei zein berriei, modu honetan udalerriko jarduera 
ekonomikoa zabaltzeko 

1 

E9.1.4 Izaera berritzailea edo eta iraunkorra duten enpresei bultzada emateko neurriak ezartzea 1 

E9.1.5 Berrikuntzaren eta ekintzailetasunaren kultura sustatzea enpresa-hazkuntzaren oinarri gisa 1 

E9.1.6 
Formazio-jarduera berritzaileak eta lan-berritzaileari zuzendutako ekintzak sustatzea, bereziki 
iraunkorrak diren sektoreei zuzenduta 

1 

E9.1.7 Enplegua pizteko dauden laguntzen berri eman eta dinamizatzea ekonomia-sektorean 2 

E9.1.8 
Lanaren banaketa erraztuko duten ekimenen garapena bultzatzea: lanaldiaren murrizketa, lanaren 
banaketa sustatzera zuzendutako ekimenak sustatzea, ordezko-kontratua, etab. 

2 

E9.1.9 Sare sozialen eta lan-bilaketarekin lotutako tailerrak antolatzea 3 

P 9.2 
Ekonomia sektore ezberdinetan garatutako ekimen eta proiektuak indartzea, bereziki hiriko 
sektore berritzaileetan (sormen-ekonomia, komertzioa, etab.), dagoeneko sortuta dauden sare 
publiko-pribatuekin koordinatuta 

 

E9.2.1 Dagoeneko elkarlan publiko-pribaturako sareak indartzea (adibidez, Irun Ekintzan) 2 

E9.2.2 Sormen-ekonomiari bultzada emateko ekimenak (adibidez, Irun Factory) 2 

E9.2.3 
Hiriko merkataritzaren dinamizazioa Merkataritza Indarberritzeko Plan Bereziaren bidez aurrera 
eramatea 

2 

E9.2.4 Hiriko merkataritza sustatzeko ekintzen garapena 2 

E9.2.5 Ostalaritzari bultzada emateko ekintzen garapena 2 

E9.2.6 
Bidezko merkataritza sustatzeko jarduerak abian jartzea, produktu hauek saltzen dituzten denden gida 
bat sortuz, hauen kontsumoa bultzatzeko 

2 

E9.2.7 
Ekonomia-sarearen hobekuntza lehiakorra sustatzea (laguntza programen aholkularitza, nazioartekotza, 
ekintza-planei babesa, dinamizazioa, ekoizpen ekoeraginkorra eta energia-aurrezpena, …)  

2 

E9.2.8 Sektore ekonomikoan berrikuntza eta teknologia garapena sustatzea 1 

E9.2.9 
Muga arteko elkarlana sustatzea enpresa lankidetzako proiektuak sustatzea, tokiko produktuen 
promoziorako ekimenak burutzea, tokiko ekoizleen arteko harremanak ahalbidetzea, etab.) 

2 

E9.2.10 Gizarte eta ekonomia-txostenak egin eta aztertzea 3 

E9.2.11 Itsas sektorearen dinamizazioa eta sendotzea 3 
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E9.2.12 
Finantziazio eta laguntzen bilaketa (administraziokoa edo finantza-erakundeena) sortzen diren enpresa 
ekimen berrietarako eta, bereziki, euskara, kultura, hezkuntza eta kirolarekin lotura dutenentzako 

2 

E9.2.13 
Sormen-ekonomiaren dinamizazioa artista eta sortzaileei, ekoizpen-sektoreari, etab. zuzendutako tailer 
eta formazio-saioak antolatuz 

2 

P 9.3 Udalerriko eta bere inguruko baliabideak jarduera turistikoei bultzada emateko erabiltzea   

E9.3.1 Hiriaren promoziorako kanpainak antolatzea 1 

E9.3.2 
Irun naturala, meatzaria, erromatarra bultzatzea, horretarako naturaren interpretaziorako gunea, Oiasso 
museoa, etab. promozionatuz.  

2 

E9.3.3 Turismo sektorean lehiakortasuna bultzatzea 1 

E9.3.4 Tokiko produktuaren inguruko esperientzia turistikoak garatzea 2 

E9.3.5 MICE turismoa bultzatzea (Kongresuak, batzarrak, azokak eta erakusketak, sustapen-bidaiak) 1 

P 9.4 Lehen sektoreari eta zerbitzu sektoreari lotutako tokiko produktuen kontsumoa sustatzea   

E9.4.1 
Tokiko produktuen kontsumoa bultzatzeko jarduerak (Urdanibiako azokaren sustapena, tokiko 
produktuak besteengandik banatzea, etab.) 

2 

E9.4.2 
Biztanleei ekoizpen-eredu ezberdinen inguruko informazioa ematea (ekologikoa, biologikoa, iraunkorra, 
etab.) 

2 

P 9.5 Natura eta landa-eremuko jarduera ekonomikoei bultzada  

E9.5.1 
Natura-ibilbideak garatzea, dagoeneko daudenak aztertu eta, ingurunea kaltetu ez dadin, bisitari kopuru 
orekatua bilatuz 

2 

E9.5.2 Fisikoki zein ekonomikoki pertsona guztientzako irisgarria den komertzio, turismo eta aisia bultzatzea 1 

E9.5.3 Irunen kanpin bat eraikitzeko bideragarritasuna aztertzea 2 

E9.5.4 
Turista berriak erakarri asmoz, karabanentzat egokitutako parking bat eraikitzeko bideragarritasuna 
aztertzea 

2 
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LE 10 
BIZTANLE GUZTIEN ONGIZATEA BILATZEA, GIZARTE OREKA ETA INTEGRAZIOA ZEIN 
OINARRIZKO ZERBITZUETARAKO IRISGARRITASUNA BERMATUZ 

Lehentasuna 

P 10.1 Beharra Duten pertsonei gizarte zerbitzuak eskuragarri jartzea  

E10.1.1 
Gizarte zerbitzuen zuzeneko arreta hobetu eta bermatzea (zitak, zuzeneko artapena, artapen 
telefonikoa, etab.) 

1 

E10.1.2 
Zerbitzu eta baliabideak ezagutzeko zailtasun gehien izan ditzaketen sektoreei informazioa hurbiltzea 
eta jasotzen dutela bermatzea 

1 

E10.1.3 
Baztertze-egoeran edo behar egoeran dauden sektoreekin lan egitea gizarteko esparru ezberdinetan 
integratzeko 

1 

P 10.2 Genero berdintasuna sustatzea, Udaleko Berdintasun-plana garatuz  

E10.2.1 Berdintasun-planean jasotzen diren programa ezberdinak garatzea 2 

P 10.3 Atzerritarren integrazioa erraztea  

E10.3.1 Kultura arteko bitartekotza garatzea, atzerriko biztanleriaren perfil bakoitzari egokituz 1 

P 10.4 Irungo gazteriari zuzendutako prebentzio-neurriak indartzea  

E10.4.1 Bide irekiaren programa indartzea 2 

E10.4.2 Menpekotasun-planean jasotako ekintzak garatzea 2 

E10.4.3 Irungo gazteei zuzendutako kirol-jardueren sustapenerako programak garatzea (adibidez, IkasSasoi) 2 

P 10.5 
Menpekotasunaren prebentziorako eta menpekotasunerako zerbitzuak indartzea, udal 
eskumenei dagokionez 

 

E10.5.1 
Menpekotasun arriskuan dauden edo menpekotasuna duten pertsonak beraien etxeetan gertatzeko 
aukera erraztea 

1 

E10.5.2 
Modu profesional eta espezializatuan “Arreta pertsonala” eskaintzen duten enpresei laguntza eta 
babesa ematea 

1 

E10.5.3 Adineko pertsonei zuzendutako jarduera fisiko eta adimen-jarduera programak bultzatzea 2 

P 10.6 Tokiko zein eskualdeko gizarte arloko lankidetza-proiektuei laguntza ematen jarraitzea   

E10.6.1 Udaletxeak diruz laguntzen dituen proiektuen jarraipena egitea 2 

E10.6.2 Tokiko GKEn (Gobernuz Kanpoko Erakundeak) finantziaziorako irizpideak eguneratzea 3 

E10.6.3 
Adineko pertsona eta gazteen arteko hartu-emanak bilatzea, batzuek besteengandik ikas dezaten 
(sare sozialen erabilera, jostea, etab.) 

3 
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LE 11 HIRIKO HEZKUNTZA-ESKAINTZA ETA UDAL-EKIPAMENTUEN KALITATEA INDARTZEA  Lehentasuna 

P 11.1 
Hezkuntzako Administrazioarekin maila guztietako hezkuntza-eskaintza hobetzeko 
elkarlanarekin jarraitzea 

 

E11.1.1 
Irungo hezkuntza eskaintza hobetu eta mantentzea, bereziki 0-2 urte tarteari dagokionez, eskumena 
duen administrazioari neurri egokiak har ditzan eskatuz eta eskaria asetzeko proposamen zehatzak 
eginez 

1 

E11.1.2 
Hezkuntzako administrazioari hezkuntza ekipamenduen eskaeran eragin dezaketen demografia-
datuak erraztea 

3 

P 11.2 Udal-ekipamenduak biztanleriaren beharrei egokitzeko beharrezko neurriak ezartzea  

E11.2.1 Hezkuntza zentroetako eremuak hirugarren batzuek erabiltzeko aukeran jartzea 2 

E11.2.2 
Dagoeneko erabiltzen ez diren hezkuntza zentroen erasana kentzea, interes orokorrerako beste 
erabilpen bat emateko 

1 

 
 
 

LE 12 
SEKTORE GUZTIETAN EUSKARAREN SUSTAPENERAKO ETA NORMALKUNTZARAKO 
POLITIKA AKTIBOAK GARATZEA 

Lehentasuna 

P 12.1 Udal-zerbitzuetan euskararen erabilera sustatzea  

E12.1.1 
Irungo Udaletxean Euskararen Erabilerarako Normalizazio-planean jasotako ekintzak burutzea 
Normalizaziorako V. epealdirako 

2 

E12.1.2 
Beharrezko neurriak ezarri zerbitzurako hizkuntza izateaz gain, euskara lanerako hizkuntza izan dadin 
hiritarrei arreta eskaintzen dieten udaleko esparruetan 

1 

P 12.2 Esparru eta sektore ezberdinetan euskararen sustapenarekin jarraitzea  

E12.2.1 
Familiaren, hezkuntzaren eta helduen alfabetatze-euskalduntzearen bitartez, euskararen jabetza 
gizarte bateratzerako elementu gisa berreskuratzea 

2 

E12.2.2 
Euskararen erabilera gizarte bateratzerako elementu gisa berreskuratzea, administrazioan, aisialdian 
(elkarte sarea eta hiriko entitateak), kirolean (eskola kirolean txertatuta) eta esparru 
sozioekonomikoan 

1 

E12.2.3 
Euskararen erabilera gizarte bateratzerako elementu gisa berreskuratzea argitalpen-lanetan, kultura-
jardueratan, publizitatean, hizkuntza paisaiaren plangintzan, komunikazio baliabideetan eta KITetan 
(Komunikazio eta Informazioaren Teknologiak) 

2 

E12.2.4 Udalak sustatuta, komertzioetarako “Nik euskaraz” leloa sortzea 1 
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LE 13 
AISIALDI ETA KULTURA-ESKAINTZA INDARTZEA, HIRIKO KULTURA-ELKARTEEKIN 
ELKARNANEAN 

Lehentasuna 

P 13.1 Iriko kultura-ekipamenduak hobetzea  

E13.1.1 Kultura ekipamendu berriak balioan jartzea (Mediateka, Irun Factory, etab.) 1 

E13.1.2 
Tailer eta jarduerak partaideak erosoen aurkituko diren auzo eta guneetan antolatzea, horretarako 
auzoetako instalazio eta azpiegiturak baliatuz 

2 

E13.1.3 
Auzo Elkarteen lokalak ikuskatzea mantenu eta egokitzapen baldintzak hobetzeko, jarduera-gune, 
gizarte-dinamizatzaile eta auzoetako hiritarren partaidetza sustatzeko gune gisa beraien ekimenak 
aurrera eramateko 

2 

P 13.2 Kultura-eskaintza zabaltzea hiritarren partaidetzarako lankidetzak bilatuz  

E13.2.1 
Kulturaren sustapen eta garapenerako lanean diharduten entitateei zuzendutako finantziazio 
iturriak mantentzea 

1 

E13.2.2 
Boluntariotza babestu eta mantentzea, jarduera ezberdinetan eta horien antolaketan parte hartu 
dezaten 

2 

E13.2.3 Eremu eta bide publikoetan tailerren eta ekimenen antolaketa bultzatzea 2 

P 13.3 Kultura-politikak egungo gizartearen beharrei egokitzea  

E13.3.1 
Partaidetza zuzena eta irekia ahalbidetzeko mekanismoak ezartzea, hiritarren eta kultura-elkarteen 
arteko hartu-emana sendotuz eta departamentuen arteko zeharkakotasuna hobetuz 

1 

E13.1.2 Lankidetza eta kolaborazio-sareen sorrera bultzatzea 2 

E13.1.3 
Alor publiko eta pribatuaren arteko erlazioan eta tokiko entitateen lankidetzan oinarritutako 
programazio-formula berriak ezartzea  

2 
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LE 14 
FISIKOKI AKTIBOA DEN PERTSONA IZATEA AUKERA ERRAZA IZATERA ZUZENDUTAKO 
POLITIKAK INDARTZEA 

Lehentasuna 

P 14.1 
Nahikoa aktiboa den biztanleen ehunekoa handitzea (Aktibilik gomendatutako gutxieneko 
jarduera fisikoa betez) 

 

E14.1.1 
Hiritarren jarduera-fisikoaren inguruko ohiturak monitorizatzea, dauden baliabideen edo eta 
dagokion biztanle-sektore hurbilenari dagozkion datuen bidez 

1 

E14.1.2 
Jarduera-fisikoaren Orientazio Zerbitzua (SOAF) izeneko banakako jarduera fisikorako programaren 
norabidea zuzentzea, protokoloak eguneratuz eta beharrezko formazio saioei irteera emanez  

2 

E14.1.3 
Osasun eta gizarte zerbitzuek, zein bestelako erakundeek aktibitaterik burutzen ez duten pertsonak 
SOAFera bideratzea 

3 

E14.1.4 
Aktibitaterik egiten ez duten pertsonen beharrei irtenbidea emateko, egun udalerrian dauden aukera 
ezberdinen onurak komunikatzeko neurriak ezartzea 

2 

E14.1.5 
Elkarteen eta enpresen arteko azoka antolatzea udalerrian jarduera fisikoa burutzeko dauden aukeraz 
ezberdinen berri emateko 

3 

E14.1.6 
Udalerrian kirol-jarduerak doan probatzeko estrategia bultzatzea, lankidetza publiko-pribatuaren 
bitartez 

3 

E14.1.7 Irunkirol jarduera fisikoa eta kirolaren oinarrizko webgune gisa finkatzea 1 

P 14.2 
Jarduera fisikoa erraztu eta bultzatzeko eremu fisiko naturala eta eraikia sortu, garatu eta 
mantentzea 

 

E14.2.1 Hirigintza aktiboaren ("Urban Sasoi") kodea eguneratu eta zabaltzea 3 

E14.2.2 
Sektore arteko programak garatzea, erabilerarik gabeko edo degradatutako eremuetan jolasteko edo 
jarduera fisikoa burutzeko espazioak berreskuratuz, diseinuaren eta azpiegituraren hobekuntzaren 
bitartez (adibidez: ArtSasoi)  

3 

E14.2.3 
Lehen Hezkuntzako ikastetxeetako patioak erabilpen publikorako irekitzeko programak garatzea 
(adibidez: Patioetan Sasoi) 

3 

E14.2.4 
Hiriko erdigunean familien aisialdi aktiborako espazioak dinamizatu eta berreskuratzeko programak 
garatzea (adibidez: IgandeSasoi) 

3 

E14.2.5 
Auzoetan jolasteko eta aisialdi aktiborako espazioak eta jarduerak aurkitzeko programak garatzea 
(AuzoetanSasoi) 

3 

E14.2.6 
Osasunerako bideen sarea garatu eta hobetzea (adibidez: “Osasun ibilbideak”), edozein etxebizitzatik 
10 minutu baino gutxiagora (oinez) seinaleztapena duen ibilbide bat izateko helburua beteaz.  

3 

E14.2.7 
Beharrezkoa dela frogatuz gero, hiriko kirol-azpiegitura sarea handitzea, irisgarritasun osoa duten, 
azpiegitura gutxi duten auzoak eta baldintza sozioekonomiko okerrenak dituzten guneak lehenetsiz 

1 

P 14.3 
Jarduera fisikoa praktikatzea eta jarrera sedentarioa mantentzearen ondorioz biztanlerian 
ematen den ezberdintasuna murriztea 

 

E14.3.1 
"Eskola kirola hezten duen kirola" eskoletako kirola programan parte hartze unibertsala bermatzea, 
sozioekonomia, genero eta aniztasun funtzionalean dauden ezberdintasun kontuan hartuz 

1 

E14.3.2 
Gizarte-bazterketa egoeran dagoen biztanleriari oinarrizko kirol zerbitzu baterako sarrera erraztea 
(polikiroldegietako abonuak) 

1 
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E14.3.3 
Jarduera fisikoen programak diseinatzean berdintasun irizpideak txertatzea, jardueratan parte 
hartzeko ezberdintasunak azaleratzea ahalbidetuz eta lan-taldeetan Gizarte Ongizateko teknikarien 
partaidetza bermatuz 

1 

E14.3.4 
Irungo gazteen artean jarduera fisikoaren sustapenerako Ikas Sasoi programa garatzea, bereziki 
neskatoei erreparatuz, nerabezaroa garai sedentarioa izatea ekidinez 

1 

P 14.4 
Jarduera sedentarioetan biztanleek ematen dituzten ordu-kopuruak murrizteko ekimenak 
sustatzea 

 

E14.4.1 
Pantaila aurreko egote-denbora eta beste jarrera sedentarioen inguruko gomendioak komunikatzeko 
ekimenak ezartzea 

2 

E14.4.2 
Hezkuntza eta lan-esparruan jarrera sedentarioa (eserita jarraian emandako denbora) murrizteko 
programa bat diseinatu eta garatzea 

2 

P 14.5 
Jarduera fisikoaren aldeko sektore arteko ekimenak sustatzea, sektore ezberdinen arteko 
lankidetza mekanismoen garapenean eta integrazioan oinarrituz 

 

E14.5.1 
Urtero Irungo kirol-sektoreko eragileen arteko topaketa bat antolatzea (adibidez “Irun Sasoian Foro 
Profesionala”) 

3 

E14.5.2 
Tokiko planak Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren udalaz gaindiko planekin 
koordinatzea: plangintza koordinazioa eta finantziazioa 

2 

E14.5.3 
Politika esparruan ekimenak burutzea “jarduera fisikoa politika guztietan”, beste sailetako edo beste 
sektoreetako eragileen programetan jarduera fisikorako irizpideak txertatuz 

2 

E14.5.4 
Kirol-programen erabilpena (Eskola Kirola / polikiroldegietako bonuak) hiriko entitate eta pertsonei 
zabaltzea 

1 

P 14.6 
Irungo biztanleriako sektore ezberdinei zuzendutako parte-hartzea egonkor eta iraunkorrak 
diseinatu, burutu eta sustatzea, jarduera fisikorako aukerak sortuko dituena, bereziki 
aktiboak ez diren pertsonei begira 

 

E14.6.1 
Polikiroldegiko oinarrizko programa ezartzea “eskola kirola hezten duen kirola”, eskola-adinekoen 
artean kirol-jarduera ezberdinen kanpaina eskainiz 

1 

E14.6.2 Biztanle guztiei zuzendutako urri-ekaina bitarteko kirol-jarduera kanpaina eskaintzea 3 

E14.6.3 Biztanle guztiei zuzendutako udako kirol-jarduera kanpaina eskaintzea 1 

E14.6.4 
Biztanle guztiei zuzendutako jarduera fisikoaren sustapenerako  partaidetza programak diseinatu eta 
burutza, bereziki 3 urte baino gutxiagoko haurrak dituzten familiei eta adineko pertsonei 

1 

E14.6.5 
Irunen aisiarako kirol-jarduerak burutzeko espazioak eta sarbideak eskaintzeko programak garatzea 
(adibidez: Irunkirola planak” programa) 

2 

E14.6.6 
Irungon klubek, elkarteek eta enpresek antolatutako kirol-jardueren garapenean laguntzea, diru-
laguntza programak irekiz eta azpiegiturekin lagunduz 

3 

P 14.7 Irungo kirola baloreak ikasteko hezkuntza gunea izan dadin bultzatzea  

E14.7.1 
Baloreen hezkuntzan hezteko helburu eta prozedurak txertatzea eskola kirola hezkuntza-esparruan, 
hauen ezarpena bermatuz 

1 

E14.7.2 Portaera okerrak ekiditeko kirol-lehiaketetako ikusleei zuzendutako programak burutzea  1 
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E14.7.3 
Baloreen hezkuntzari lotutako udaleko kirol-eragileei zuzendutako formazio saioak garatzea, esparru 
honetan kirolak ematen dituen aukerak agerian utziz 

1 
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LE 15 
BIZTANLERIA OSOARI TXEBIZITZA DUIN BATERAKO SARRERA ETA BIZI-BALDINTZA EGOKIAK 
BERMATZEA 

Lehentasuna 

P 15.1 
Esparru ezberdinetako gizarte-eragileek etxebizitza duin bat izatea erraztuko dien 
programak bultzatzea, eragile-talde bakoitzaren behar bereziak kontuan hartuz 

 

E15.1.1 Etxebizitza partekatzeko programak diseinatzea: gazteak/ikasleak – adineko pertsonak, etab.  2 

E15.1.2 
Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean, hutsik dauden edo/eta berrerabilita dauden etxebizitzak 
merkaturatzeko programak bultzatzea (egungo programak hobetuz, pertsona guztietara iritsiz)  

1 

E15.1.3 
Kaleratuak izan diren unean kaleratutako pertsonek bertan egon ahal  izateko etxebizitza bat 
eskuratzeko aukera bermatuko dien programak diseinatzea  

2 

E15.1.4 Erakunde ezberdinen arteko koordinazioa hobetuz, alokairu sozial egokirako politika sortzea  2 

P 15.2 Etxebizitzen birgaitzera zuzendutako neurriak garatzea  

E15.2.1 Birgaitze-programak abian jartzeko ikerketa 2 

E15.2.2 Hiriko hirigintza-multzoak mugatu eta sailkatzea 2 

E15.2.3 Aztertutako hirigintza-multzoak birgaitzeko kostua zenbatekoa den jakiteko neurriak abian jartzea  2 

 

LE 16 
HIRIAN PERTSONEN BIZIPENEN ALDE EMOZIONALA ESNATZEA, PERTSONEN ARTEKO 
KALITATEZKO ERLAZIOAK SUSTATUZ ETA ONGIZATEA HOBETUZ 

Lehentasuna 

P 16.1 
Emozioen katalogoa definitu eta hiri esparruan emozio ezberdinei lotutako bizipenen 
diagnosia burutzea 

 

E16.1.1 
Biztanleei beren emozioak kontrolatzeko eta hauek norbanako eta taldeko ongizatean duten eragina 
ikusarazteko sentsibilizazio eta formazio-programak garatzea 

2 

E16.1.2 
Hiriko bizipen ezberdinek hiritarrengan pizten dituzten emozioen diagnosi-jarduerak parte-hartzearekin 
burutzea 

2 

P 16.2 Udaleko komunikazio bideetan emozioak txertatzea  

E16.2.1 Udal-langileei eta sektore pribatuari zuzendutako emozioen kudeaketarako formazio saioak antolatzea  2 

E16.2.2 Komunikazio arloan emozioen kudeaketan arrakasta izan duten esperientzien zabaltzea 3 

E16.2.3 
Irudiei eta ikus-entzunezko euskarriei dimentsio emozionala txertatzea komunikaziorako arlo 
garrantzitsu gisa 

3 

P 16.3 
Emozio positiboak sortzen dituzten elementuen promoziora eta emozio negatiboak sortzen 
dituzten elementuak zuzentzera bideratutako ekimenak garatzea 

 

E16.3.1 
Emozio sortzaile gisa identifikatutako udalerriko esperientzia, espazio edo zerbitzuen gaineko 
esperientzia positiboa zabaltzeko eta negatiboa zuzentzeko programak diseinatu eta burutzea 

2 

E16.3.2 
Talde, elkarte eta pertsona ezberdinen arteko erlazioa hobetzeko neurriak aztertzea (Musika parkean, 
bigarren aukerarako azokak, elkarte-arteko espazio komun baten sorrera, etab. bezalako ekimenak) 

2 

 


