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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, Errenteriako 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, 

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

gaindiko beste entitateko ordezkariekin elkarlanean hasten da. 

Modu honetara, “Errenteriako 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 Errenteriako iraunkortasunaren aldeko ekintza plana 

burutzen da. 
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2. ERRENTERIAKO IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO EKINTZA PLANAREN ESTRUCTURA, 

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

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

dituen ekintza guztiak barneratzen dira, bai udal mailakoak eta baita Errenteriako mugetan eragina duten udalaz 

gaindiko entitateen ekintzak ere.  

 

Hortaz, aurkeztutako ekintza plana bi kapitulutan banatzen da:  

 Tokiko Ekintza Plana: Errenteriako 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, Errenterian 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. ERRENTERIAKO IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO EKINTZA PLANAREN AURKEZPENA  
 
 

Jarraian Ekintza Plana aurkezten da bere bi kapitulutan:  

 

 Errenteriako Iraunkortasunaren aldeko Tokiko Ekintza Plana  

 Errenteriako Iraunkortasunaren aldeko Eskualdeko Plana  
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ERRENTERIAKO IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO TOKIKO EKINTZA PLANA  

 



 
Errenteriako Udala 

ERRENTERIAKO IRAUNKORTASUNERAKO  

TOKIKO EKINTZA PLANA 

 
Data: 06/03/17 
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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 Iraunkortasun irizpidedun jarduera ekonomikoei zuzendutako lurzoru publikoaren 

eskaintza berria garatu. 
P.1.1 Enpresen lehiakortasuna eta 

enpresa iniciativa berriak sustatu 
eta bultzatuko dituen programa  E1.1.2 Oarsoaldea S.A.rekin elkarlanean, ondorengo ekintzen garapena: 

a) Enpresa iniziatiba berrien sustapena. 
b) Enpresa lehiakortasunaren hobekuntza sustatu  

P.1.2 E1.2.1 Eskualdeko ekintza planean jasoak P1.2. eta Behemendirekin batera, aurreikusirik 
dauden ekintzak garatu  

 

Lehen sektorearen sustapen 
ekonomikorako eta babeserako 
programa E1.2.2 Tokiko nekazal produktuen eta elikagaien kontsumoa eta salmenta bultzatu: 

a) Nezakal azokaren urteroko antolakuntza 
b) Udal jantokietan tokiko produktuen kontsumoa ziurtatuko duen baldintzak 

ezarri (ikus E7.2.6-f) 
c) Udalerrian nekazal produktuen salmenta zuzenerako instalazio egokia 

ahalbidetu. 
E1.3.1 PERCo-an aurreikusiriko ekintzen garapenean jarraitu  

a) Foruen Enparantzako birmoldaketa obrekin amaitu  
b) Izietako kaleen peatonalizazioa 

E1.3.2 Auzoetan merkataritza indarberritzeko hartu daitezkeen ekintzak aztertu  

E1.3.3 Errenkoaldearekin batera hirigune historikoa merkatal gune bezala sustatzea.  

P.1.3 Udalerrian Merkataritza sektorea 
indarberritzeko programa 

E1.3.4 Merkataritza sektorearen profesionalizazioa sustatu Errenkoalderekin batera  
P.1.4 Udalerrian turismoa sustatu eta 

garratzeko programa 
E1.4.1 Oarsoaldearekin koordinazioan, eskualdeko ekintza planean jasotako eta 

aurreikusitako ekintzen garapena. 
  E1.4.2 Erregenerazio eta hiriguneen errehabilitazio programen testuinguruan, erakartasun 

turistikoa bultzatzeko hirigune historikoa birgaitu.  
  E1.4.3 Erabilera publikoa eta jostetako elementuen inbentario bat egin (mendi ibilbideak, 

iturriak, ikaztegiak, kare-harrobiak, e.a.)  
E1.5.1 Oarsoaldearekin koordinazioan, eskualdeko (Oarsoaldea) ekintza planean jasotako eta 

aurreikusitako ekintzen garapena. 
P.1.5 
 

Enpleguaren kalitatea eta kantitatea 
eta aukera berdintasuna sustatzeko 
programa  E1.5.2 Beharrean aurkitzen diren giza sektore guztien aukera berdintasuna sustatu eta gizon 

eta emakumeen arteko berdintasuna arautzen duen legea bete  

 



 
Errenteriako Udala 

ERRENTERIAKO IRAUNKORTASUNERAKO  

TOKIKO EKINTZA PLANA 

 
Data: 06/03/17 
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Z. LE 2 
LERRO 
ESTRATEGIKOA 

BIZI KALITATEAREN ETA BIZTANLERIAREN ONGIZATEAREN HOBEKUNTZA 
SOLIDARIOA SUSTATU 

Z. PROGRAMA Z. EKINTZA 
P2.1 E2.1.1 Etxebizitza berrien sustapena: Gamongoa, Altzate… 

 
Etxebizitza polítika garatzeko 
programa  E2.1.2 Hutsik dauden etxebizitzen zentsua eguneratu eta alokairu merkatura bideratzeko 

aukerak aztertu.  
  E2.1.3 Hiri birsortzerako zerbitzua mantendu eta hobetu eta etxebizitzen erosotasun indizea 

handitu (Oarsoaldearekin batera) 
a) Etxebizitzak birgaitzeko laguntzak  
b) Igogailuak ezartzeko laguntzak.  

P2.2 Hezkuntza zerbitzuen hobekuntza 
eta sustapenerako programa  

E2.2.1 Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari, eskabidea egin,  Lanbide Heziketa euskaraz 
ikasteko aukera eduki ahal izateko. 

  E2.2.2 Udal haurtzaindegiaren birgaitzea 

  E2.2.3 Uztargi udal haurtzaindegia Haur eskoletako kontsortzio publikoan haur eskola bezala 
integratu  

  E2.2.4 Desegituraturik dauden familietako arazoak dituzten haurren kasuan Ongizate arearekin 
batera,  irakasleriari laguntza zerbitzua eskaintzea  

  E2.2.5 Arramendin Tokiko Agenda 21 eta Ingurumen Heziketarako ekipamendu bat hornitu  
 E2.2.6 Udalerriko hezkuntza zentroetan Eskolako Agenda bultzatu  
 

 
E2.2.7. Udal haurtzaindegi publikoan eskaintza handitu, eskatzen duten guztiei euskarako 

atentzioa bermatuz. 
P2.3 E2.3.1 Osasun zentro guztietan pediatriako zerbitzua elebiduna izateko eskea egin Osakidetzari.  

 
Osasuna babestu eta ongizate 
eta osasun zerbitzuen 
hobekuntzarako programa  

E2.3.2 Errenteriako jubilatu elkartearen bitartez bihotz gaixotasuna saihesteko proiektuaren 
garapena  

P2.4 E2.4.1 Zahar Egoitzako plaza kopurua handitzea (34 helburua) 
 E2.4.2 Jubilatu Etxeekin batera, Jantoki proiektua garatu  
 

Hirugarren adinaren bizi kalitatea 
hobetzeko programa 

E2.4.3 Etxebizitza garapen berrietan hirugarren adinera zuzenduriko etxebizitza tutelatuak Portu  
P2.5 Gazteriaren sustapen programa E2.5.1 GAzteriari zuzenduriko informazioa hobetu: 

a) Hezkuntza alorreko web orrietako informazioa osatuz eta antolatuz  
b) Gazte Informazio Bulegoa gazteei eta elkarteei zuzenduriko zerbitzu batean 

transformatuz, elkarbanatutako errekurtsoak eskainiz (salak, medioak, e.a.)  
  E2.5.2 Gazteei zuzenduriko aisialdi eskaintza hobetu: 

a) Angel de la Guarda Eskola bigarren aterpetxe bezala birgaitu  
b) Udaleku eskaintza berritu  
c) Erregeen kabalgata finkatu 



 
Errenteriako Udala 

ERRENTERIAKO IRAUNKORTASUNERAKO  

TOKIKO EKINTZA PLANA 

 
Data: 06/03/17 
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Z. LE 2 
LERRO 
ESTRATEGIKOA 

BIZI KALITATEAREN ETA BIZTANLERIAREN ONGIZATEAREN HOBEKUNTZA 
SOLIDARIOA SUSTATU 

Z. PROGRAMA Z. EKINTZA 
  E2.5.3 Trakets astialdirako Eskolaren eskaintza osatu, bi alorretan:  

a) Euskarazko hezkuntza eskaintza garatu  
b) Beharren araberako ikastaro bereziak bultzatu  

  E2.5.4 Gazteak emantzipatzearen aldeko jardueren azterketa eta definizioa  
P2.6 E2.6.1 Auzoetan kultur ekipamenduen garapenaren bideragarritasunaren azterketa egitea 

 
Udalerrian kultura sustatzeko 
programa  E2.6.2 Udal liburutegi berri bat bultzatzeko aukera aztertu 

  E2.6.3 Udal Merkatua kultur gune bezala gaitu  
  E2.6.4 Kultur ondarea balorean jarri: 

a) Fanderiako Errota 
b) San Markoseko Gotorlekua 

  E2.6.5 Kultur eta aisialdirako jarduerak antolatzeko azpiegitura eta baliabideen hornidura, bai 
hauen erabilera propio nahiz mailegurako 

  E2.6.6 Kultur jarduerak dibulgatzeko herriko elkarteen parte-hartzea bultzatu  
  E2.6.7 Oarsoaldea mailan kultur programazioen koordinazioa teknikoa bultzatu  
  E2.6.8 Udalak parte hartzen duen jarduera guztietarako jarraipen mekanismoen diseinua eta 

hauek abian jartzea, jarraipenarekiko aitormen grafikoak geratuko direla bermatuz eta 
hauen ebaluazioa erraztuko duten adierazleak jarraituz.  

E2.6.9 Gertaera kulturalen antolaketan ingurumen irizpideak txertatu, txosna edo tabernetan 
berrerabili daitekeen koilara-sardexkak eta baxeren erabilera sustatuz.  

E2.6.10 Euskadiko artista adierazgarrienen lanak eta beste latitudetako lanak erakusteko tamaina 
handiko erakusketa gela bat sustatu. 

  

E2.6.11 Euskal folklore eta kultur adierazpenei zuzendutako laguntzak handitu 
P2.7 Kirola sustatzeko programa  EA2.7.1 Kirol azpiegituren eraikuntza eta hobekuntza:  

a) Fanderiako igerilekuen erakina handitu (padel, gimnasioa y gela kardiobaskularra) 
b) Arramendiko Polikiroldegia eraiki 
c) Kaputxinosen igerilekuak hobetu  

E2.7.2 Dagoen kirol eskaintza mantendu eta kirol jarduera berrien garapena bultzatu   
E2.7.3 Errenteriako Kirol Elkargoen egituraren hobekuntza sustatu 

 

 

E2.7.4 Eskualde mailako kirol jardueren antolakuntzarekin jarraitu eta hobetu, Oarsoaldako 
beste herriekin elkarlanean.  

  E2.7.5 Eskualdeko beste udalerriekin batera, kirol instalakuntzak era bateratu batean  
erabiltzeko aukerak aztertu  



 
Errenteriako Udala 

ERRENTERIAKO IRAUNKORTASUNERAKO  

TOKIKO EKINTZA PLANA 
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Z. LE 2 
LERRO 
ESTRATEGIKOA 

BIZI KALITATEAREN ETA BIZTANLERIAREN ONGIZATEAREN HOBEKUNTZA 
SOLIDARIOA SUSTATU 

Z. PROGRAMA Z. EKINTZA 
  E2.7.6 GAzteak kirol elkarteetan parte hartu eta inplikatzeko sustapena egin   
  E2.7.7 Herrian dagoen kirol egituraren garapena eta mantentzea  
  E2.7.8 Kirol jarduera federatuak garatzeko dagoen kirol sareari laguntza eman  

P2.8 Giza ongizate beharrei erantzuna 
emateko programa  

E2.8.1 Mendeko pertsonei zuzenduriko etxez etxeko Zerbitzua hobetzea:  
a) Zerbitzuaren kudeaketa hobetzea  
b) Zerbitzua herriko beste sektoreei zabalduz. 

  E2.8.2 Oarsoaldearekin batera sareko lana finkatzea giza baztertze sektoreak gizarteratze eta 
lan-bideratze programak garatu ahal izateko 

a) Eskualdeko udalez osaturiko batzorde iraunkorra finkatu  
b) Erantzun egokia emateko behar diren baliabideak finkatu  

  E2.8.3 Gaztetxuloko gizarte-abegi zentroa hornitu eta abian jarri  
  E2.8.4 Giza bono-busa abian jarri  
  E2.8.5 Pobrezia egoeran dauden pertsonek alokairua ordaindu ahal izateko udal banku-abal 

baten aukera aztertzea   
  E2.8.6 Gabonetan bakarrik dauden pertsonen akonpainamendurako programa mantentzea  
  E2.8.7 Elkartruke, elkartrukeko dohainezko zerbitzua abian jarri eta kudeatu  
  E2.8.8 Famili bitartekotza proiektua finkatu  
  E2.8.9 Arrisku egoeran aurkitzen diren adin txikikoei zuzenduriko eremu irekiko arreta zerbitzua 

finkatzea. 
  E2.8.10 Gizalegezko hezkuntza eta sozialerako udal kanpaina bat garatu  
  E2.8.11 Ongizate eremuko elkargo mugimendua bultzatzea  
  E2.8.12 Udaletik eskaintzen diren ongizate zerbitzuei buruzko informazioa hobetu  

P2.9 Herrian etorkinen integrazioa eta 
elkarbizitza sustatzeko programa  

E2.9.1 Oarsoaldea, eskualdeko ekintza Planean aurreikusirik dauden ekintzak garatu 
Oarsoaldearekin batera   

  E2.9.2 Etorkinen  harrerari buruz, herriko biztanleriarekin garatu daitezkeen ekintzak aztertu eta 
zehaztu  (Helb. 3) 

P2.10 Udalerrian euskararen 
normalizazioa bultzatzeko 
programa  

E2.10.1 Euskararen irakaskuntza bultzatu  
a) a) Eskolaturik dauden etorkinak hezkuntza aldetik integratzeko baliabideak eskaini  
b) b) Ahozko espresioa indartzeko jarduerak garatzeko laguntzak eskaintzea.  

  E2.10.2 Alfabetatze jarduerak garatu: 
a) Euskaltegiekin batera, biztanleriak dituen beharrei erantzuna emango dion 

eskaintza garatu  



 
Errenteriako Udala 

ERRENTERIAKO IRAUNKORTASUNERAKO  

TOKIKO EKINTZA PLANA 
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Z. LE 2 
LERRO 
ESTRATEGIKOA 

BIZI KALITATEAREN ETA BIZTANLERIAREN ONGIZATEAREN HOBEKUNTZA 
SOLIDARIOA SUSTATU 

Z. PROGRAMA Z. EKINTZA 
b) Diru laguntzak zabaldu eta egokitu  

  E2.10.3 Famili inguruan euskararen erabilera bultzatzen jarraitu: 
a) Famili inguruan euskararen erabilera indartu  
b) Famili guztira zuzenduriko aisialdirako eskaintza euskaraz garatu  

  E2.10.4 Administrazioan euskararen erabilera normalizatu:  
a) Herritarrekin ahozko eta idatzizko komunikazioa bermatu  
b) Hizkuntza paisaia: jarduketa lerroak konkretatu 

  E2.10.5 Teknologi berriekin lotuta euskararen erabilera bultzatu: 
a) Euskaraz eginiko web orriak egiteko dirulaguntzak eskaintzea  
b) Gazteen artean euskararen erabilera bultzatu, erakargarriak izan daitezkeen 

teknologi berrietan hau erabiliaz.  
  E2.10.6 Enpresa munduan euskararen erabilera bultzatu: 

a) Merkatari elkarteekin batera, euskara indartzeko lan egiteko bideak ezarri  
b) Hizkuntza paisaia euskalduntzeko laguntzak eskaini 

  A2.10.7 Aisialdirako jardueretan euskararen erabilera bultzatu: 
a) Aisialdirako elkarteak identifikatu eta nagusienak aukeratu ondoren, hauen 

jardueretan euskararen presentzia bermatu  
b) Aisialdirako eskaintzan euskararen presentzia indartu  

E2.10.8 Kirol jardueretan euskararen erabilera bultzatu:  
a) Eskolaz kanpoko kirol jardueren euskalduntzea erraztuko duten baliabideak 

eskaini  
b) Kirol jardueretan euskararen ahozko eta idatzizko presentzia indartu  

  

E2.10.9 Euskararen hizkuntz korpusa eta kalitatea planifikatzeko jarduerak  
a) Toponimiarekiko eginiko lana biztanleriari ezagutarazi  
b) Hirigune historikoko etxebizitzen izenak bildu, errotulua jarri eta erregistratu  

E2.10.10 Euskarazko komunikabideak bultzatu: 
a) Eskualdeko idatzizko komunikabideekin erlazioa indartu  
b) Komunikabideetan euskarazko iragarkiak txertatzea.  

E2.10.11 Euskararen erabileraren udal plana administrazioan aplikatu 

  

E2.10.12 Euskararen erabileraren ordenantzaren jarraipena egin 



 
Errenteriako Udala 

ERRENTERIAKO IRAUNKORTASUNERAKO  

TOKIKO EKINTZA PLANA 
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Z. LE 2 
LERRO 
ESTRATEGIKOA 

BIZI KALITATEAREN ETA BIZTANLERIAREN ONGIZATEAREN HOBEKUNTZA 
SOLIDARIOA SUSTATU 

Z. PROGRAMA Z. EKINTZA 
  2.10.13 Euskararen ahozko erabileraren azterketa bat egin 

P2.11 Kontsumo arduratsu, kontziente 
eta jasangarri bat sustatzeko 
programa 

E2.11.1 Oarsoaldea, eskualdeko ekintza Planean aurreikusirik dauden ekintzak garatu 
Oarsoaldearekin batera   

 



 
Errenteriako Udala 

ERRENTERIAKO IRAUNKORTASUNERAKO  

TOKIKO EKINTZA PLANA 
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Z. LE 3 
LERRO 
ESTRATEGIKOA 

INGURUMEN KALITATEA HANDITU, HIRI INGURUNEA ETA ERREKURTSOEN 
KUDEAKETA IRAUNKORRA HOBETUZ 

Z. PROGRAMA Z. EKINTZA 
P3.1 Herrian uraren zikloaren kudeaketa 

hobetzeko programa 
E3.1.1 Uren hornidura kudeaketa optimizatu, Añarbeko Uren Mankomunitatearekin batera 

kontrola eginaz  
a) Hornidura sarea hobetzeko inbertsioekin jarraitu (fibrozementuzko tutuak 

aldatzea ) 
b) Ur galerak detektatzeko jarduerak mantendu eta legalizatu gabe dauden ur-

hartze eta kontadoreak inspekzioatu  
c) Obra publikoak egiten dituzten enpresen jarduerak arrazionalizatu , tutu 

sistemetan kalteak saihesteko  
  E3.1.2 Hondakin uren saneamendu sistema hobetu eta kontrolatu Añarbeko Urekin elkarlanean: 

a) Udalerriko nekazal guneak 
b) Pekin erretena eta Irun kalea 
c) Saneamendu Plan zuzentzailea idatzi 
d) Galtzaraborda eta Alabergako saneamendu proiektua 

  E3.1.3 Uraren erabilera eraginkorrerako herritarrei zuzenduriko sentsibilizazio kanpainak 
diseinatu eta gauzatu  

E3.1.4 Udal jardueretan edateko uraren kontsumoa optimizatu:  
a) Kontagailuak instalatu 
b) Herrian ureztatze beharren diagnostikoa egin eta ureztatze sistemak 

hautemandako beharretara egokitu   
E3.1.5 DDAP Floreagaren isolapena 

  

E3.1.6 Abrin-Sabara bultzadako erasoen eliminazioa  
P3.2 Energiaren erabilera eraginkorra 

bultzatzeko programa 
E3.2.1 Energiaren kudeaketa plan bat garatu EVErekin batera eta bertan proposatutako 

ekintzak exekutatu  
a) Energia efizientzia 
b) Udal instalazio eta eraikinetan energia berriztagarriak sortzeko sistemen 

instalazioa 
  E3.2.2 Udal instalazio eta zerbitzuetan energi erabileraren efizientzia hobetu:  

a) Kutsadura luminikoaren azterketa Errenterian. 
b) Kontsumo baxuko eta kutsadura lumíniko baxuko argiztapen sistemak instalatu, 

argiztapen berriztapenetan eta garapen berrietan   
c) Udal instalazioetan Ekoskanak burutzen jarraitu 

  E3.2.3 Udal erosketa kudeaketan energia efizientzia irizpideak barneratu 
  E3.2.4 Erabilera pribaturako energia berriztagarrien erabilera sustatu eta erraztu 
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Z. LE 3 
LERRO 
ESTRATEGIKOA 

INGURUMEN KALITATEA HANDITU, HIRI INGURUNEA ETA ERREKURTSOEN 
KUDEAKETA IRAUNKORRA HOBETUZ 

Z. PROGRAMA Z. EKINTZA 
  E3.2.5 Beste erakundeekin elkarlanean energia efizientziaren aldeko sentsibilizazio kanpainak 

burutu 
  E3.2.6 Pixkanaka Biodieselaren (edota beste energia motaren bat) ezarpena sustatu 

Errenteriako ibilgailu publikoetan 
  E3.2.7 Auto ekologikoak erosteko zein aukera dauden aztertu 

E3.3.1 Errenterian sortzen diren hondakinen arazoari behin betiko irtenbide bat bilatu, San 
Markoseko Mankomunitatearekin batera, zabortegia ixten denerako. 

E3.3.2 Azken erabakian jendeak parte hartu ahal izateko eztabaida irekia abian jarri   

P3.3 Udalerriko hiri hondakinen 
ingurumen kudeaketa hobetzeko 
programa 

E3.3.3 San Markoseko Mankomunitatearen bitartez udalerrirako sentsibilizazio eta hondakinen 
kudeaketari buruz dauden ekintzak garatu, Eskualdeko Ekintza Planean jasota bezala 

E3.3.4 Udal Zerbitzuetan hondakinak kudeatzeko praktika onak bultzatzea: 
a) Hiri ekipamendu eta altzarien berreskurapena eta berrerabiltzea bultzatu  
b) Kimaketako eta landarezaintzako landare materialen hondakinen konpostajea 

ongarri bezala berrerabiltzeko 

 

A3.3.5 Kontrolatu gabeko zabortegiak identifikatu eta isurketak saihesteko mekanismoak jarri, 
eta bere kasuan berreskurapenerako 

 E3.3.6 Bigarren Garbigune bat izateko aukerak aztertu gaur egun kontrolik gabe isurtzen diren 
hondakinak bildu ahal izateko. 

 E3.3.7 Gaikako bilketa eta birziklapena bultzatu 
E3.3.8 San Markos eko Mankomunitaterai zabortegia 2006ko abenduaren 31rako ixtea eskatu 

 

 
E3.3.9 San Markoseko Mankomunitatearekin batera, hondakin gutxiago sortzeko neurriak 

hartzen lagundu 
P3.4 E3.4.1 Aisialdi guneetan ekipamendu azpiegituraren zabaltzea  

 E3.4.2 Erabilera publiko eta aisialdirako elementuen inbentario bat egin  
 E3.4.3 Arramendiko tentsio altuko lineak lurperatu  
 

Ekipamenduaren kalitatea eta hiri 
ingurunea hobetzeko programa 

E3.4.4 Kontenedoreak lurperatzeko programarekin jarraitu  
  E3.4.5 Udalerrian komun publikoen ezarpenarekin jarraitu  

P3.5 Udalerria birgaitzeko programa E3.5.1 Oarsoaldea, eskualdeko ekintza Planean aurreikusirik dauden ekintzak garatu 
Oarsoaldearekin batera   

  E3.5.2 Kontsolidaturik dauden auzoen berrurbanizazioa  
  E3.5.3 Olibet-Casas Nuevas Berrurbanizatu (Izartu Programa). 
  E3.5.4 Arramendiko Parkearen garapena (Izartu Programa) 
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Z. LE 3 
LERRO 
ESTRATEGIKOA 

INGURUMEN KALITATEA HANDITU, HIRI INGURUNEA ETA ERREKURTSOEN 
KUDEAKETA IRAUNKORRA HOBETUZ 

Z. PROGRAMA Z. EKINTZA 
  E3.5.5 Merkatu ohia birgaitu  

  E3.5.6 Torrekua birgaitu 
  E3.5.7 Udaletxea birgaitu 
  E3.5.8 Hiltegi zaharra birgaitu  
  E3.5.9 Euskotreneko kotxetegi eta tailerrak birkokatu  
  E3.5.10 N1 errepide zaharraren egokitzapenarekin amaitu Santa Anako Glorieta, GAbierrotako 

Glorieta eta Kaputxinoetako tunela 
P3.6 Kutsadura atmosferikoaren udal 

kontrola hobetzeko programa 
E3.6.1 Airearen Kalitatearen Azterketaren ondorioz, dagokion instituzioekin batera, aireko 

kalitatea hobetzeko ekintza planaren onarpena.  
E3.6.2 Biztanleriari airearen kalitateari buruz komunikatzeko mekanismoak zehaztu eta abian 

jarri  
E3.6.3. Beraungo auzoan airearen kalitatea neurtzeko mekanismoaren bat ezarri kontaminzaio 

atmosferikoaren azterketa bat burutzeko 
E3.6.4 Osasun eta epidemiologiko azterketa burutzea eskatu dagokion erakundeari zabortegiak 

osasunean sortu ditzakeen ondorioak kontrolatu eta ebaluatzeko. 

  

E3.6.5 Etxebizitzetan transformadoreek osasunean izan dezaketen eraginak ezagutzeko 
azterketa bat burutu. 

P3.7 Kutsadura akustikoaren udal 
kontrola hobetzeko programa 

E3.7.1 GFArekin elkarlanean garraioak sortaraziriko eragin akustikoa gutxitzeko neurriak hartu  

  E3.7.2 Garatzen diren azpiegituretan biztanlerian eragin akustikoa gutxitzeko neurriak 
txertatzen dituztela sustatu  

  E3.7.3 Zarata aldetik inpaktu handien sortzen duten industri jarduerek zarata murrizteko 
neurriak negoziatu   

  E3.7.4 Errenteriako ingurumen zarataren kudeaketaren ekintza planean definitutako zarataren 
aurkako ekintzen garapena  

  E3.7.5 Era garbi, erraz eta ulergarri batean udalerrian jasaten den zarata presio mailari buzuko 
biztanleriari zuzenduriko informazio mekanismoak definitu eta abian jarri  

  E3.7.6 Zarata eta bibrazio udal ordenantzaren aldaketa ingurumen zarataren egungo araudiari 
egokituz 



 
Errenteriako Udala 

ERRENTERIAKO IRAUNKORTASUNERAKO  

TOKIKO EKINTZA PLANA 

 
Data: 06/03/17 
 

 

 17 .or 38tik 

 

Nº LE 4 
LERRO 
ESTRATEGIKOA 

IRAUNKORTASUN IRIZPIDE BIDEZ BIZTANLERIAREN MUGIKORTASUN 
BEHARRAK BETE 

Nº PROGRAMA Nº EKINTZA 
P4.1 Irisgarritasuna hobetzeko programa E4.1.1 Irisgarritasun udal plan bat burutu 
  E4.1.2 Iristeko zaila diren hirigunetara mugikortasun murritzeko pertsonei irisgarritasuna 

erraztu 
a) Eremu publikoetako igogailuen instalazioekin jarraitu  
b) Egoera txarrean, eremu publikoan, hormigoizko eskaileren “in situ” aldaketa 

araututako neurridun eta labaintzearen aurkako aurrefabrikatutako harmailen 
ordez  

P4.2 Garraio zerbitzu publikoa sustatzeko 
programa. 

E4.2.1 Iristeko erraztasunekin, kudeaketa egoki eta zerbitzu on baten eskaintzaren bidez 
trenaren erabilera handitzea sustatu: 

a) Fanderian tren geltoki berri bat eraikitzea bultzatu (Euskotren) 
b) Gabierrotan tren geltoki berri bat eraikitzea bultzatu (Renfe) 
c) Tren garraioa hobetzeko trenbideen desdoblamendua bultzatu (Euskotren) 
d) Bizikleta-tren intermodalitatea bultzatu 

  E4.2.2 Udal garraio zerbitzu publikoaren zabalkuntza: 
a) Galtzarabordako linearen handipena  
b) Agustinas-eko linearen handipena 
c) Listorretara doan garraio publiko baten ezarpena 

E4.2.3 Eskualde/probintzia mailako garraio publiko partzuergo bat sortzea bultzatu 

E4.2.4 Industria poligonoetara iristeko garraio mota iraunkorragoak aztertu 

  

E4.2.5 Lanpostuetara langileak beren auto pribatuan ez joateko enpresak inplikatu, 
enpresetako mugikortasun gestoreak sustatuz 

P4.3 Garraiobide alternatiboak sustatzeko 
programa 

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

  E4.3.2 Bizikleta bideen udal sarearen burutu eta seinaleak ezarri eta Eskualdeko sarearekin 
komunikatu 

E4.3.3 Bizikleta bideen udal sarearen seinalizazioa  
E4.3.4 Mugikortasun iraunkorreko sistemen intermodalitatea indartu: Garraio publikoa, 

oinezkoa, bizikleta 
E4.3.5 Oinezkoen bideen kalitatea hobetu 

  

E4.3.6 Trafikoko Udal Ordenantzan bidegorrien erabilerari buruzko araudiaren onarpena 



 
Errenteriako Udala 

ERRENTERIAKO IRAUNKORTASUNERAKO  

TOKIKO EKINTZA PLANA 

 
Data: 06/03/17 
 

 

 18 .or 38tik 

Nº LE 4 
LERRO 
ESTRATEGIKOA 

IRAUNKORTASUN IRIZPIDE BIDEZ BIZTANLERIAREN MUGIKORTASUN 
BEHARRAK BETE 

Nº PROGRAMA Nº EKINTZA 
Autoaren erabilera arrazionala 
bultzatzeko programa 

E4.4.1 Oarsoaldeako eskualdeko Ekintza Planean aurreikusirik dauden ekintzak garatu 
Oarsoaldearekin batera koordinatuz.  (Oarsoaldea) 

P4.4 

 E4.4.2 Aparkaleku publiko eta kontzesioko pribatuaren sustapena 
  E4.4.3 Sentsibilizazio programen garapena ondorengo gaietan:  

a) Trafiko arazoetan norberak duen arduraren inguruan kontzientziazio hartzea. 
b) Ibilgailu pribatuaren erabilerak aparkaleku faltaren arazoan duen eraginaren 

ikustea 
c) Ibilbideen erabileran ohituren aldaketak bultzatu 
d) Haur populazioari zuzendutako bide-hezkuntza 

P4.5 Bide sarearen hobekuntza 
gauzatzeko programa 

E4.5.1 Egungo errepideen egoera hobetu, hauen kalitatea hobetzeko, trafikoa antolatzeko eta 
autoaren erabilera arduratsua sustatzeko: 

a) Perurena-Listorreta errepidea egokitzea 
b) Gaztañoko trenbide-pasagunea desagertzea bultzatu 

P4.6  Mugikortasun iraunkorra sustatzeko 
programa  

 Mugikortasun plan bat burutu 
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Nº LE 5 
LERRO 
ESTRATEGIKOA 

HERRITARREKIKO KOMUNIKAZIOA, SENTIKORTZE ETA PARTE HARTZEA 
HOBETU 

Nº PROGRAMA Nº EKINTZA 
E5.1.1 Oarsoaldeako eskualdeko Ekintza Planean aurreikusirik dauden ekintzak garatu 

Oarsoaldearekin batera koordinatuz. (Oarsoaldea) 

E5.1.2 Biztanleriarekiko komunikazioa hobetzeko zein neurri hartu behar diren analisia burutu 

E5.1.3 Web orriko funtzioen eta edukien hobekuntza:  
a) Ematen den informazio hobetu 
b) Web orriaren bitartez eskaintzen diren zerbitzu telematikoen hobekuntza 

E5.1.4 Udalerriko bizilagunen galderak jaso eta erantzuteko existitzen diren kanalen 
funtzionamenduaren analisia egin, bere hobekuntza bultzatuz 

E5.1.5 Mendi eta ingurumen saileko urteroko memoriaren argitalpena 
E5.1.6 Udalarekiko konfiantza eta partaidetza handitzeko komunikazio eta informazioa kanalak mantendu 

eta hobetu 
E5.1.7 Web orria edota beste edozein komunikazio bidez udal ekintzen informazio zabalena izatea sustatu: 

organigrama, dekretuak, ingurumen azterketa bateratuak… 
E5.1.8 Udaleko web orrian elkarteen erregistroaren eguneratze etengabea 

P5.1 Udalak herritarrekiko duen 
komunikazioa hobetzeko programa 

E5.1.9 Iragarkien bidez, komunikabideetan udalaren plan, programa eta proiektuetaz informatu 

P5.2 E5.2.1 Oarsoaldeako eskualdeko Ekintza Planean aurreikusirik dauden ekintzak garatu 
Oarsoaldearekin batera koordinatuz.  (Oarsoaldea) 

 

Herritarrak udalerriko ekimenetan 
duten parte-hartzea areagotzeko 
programa E5.2.2 Herri ekimenak bideratuko dituen eta herritarren parte hartze mekanismo berrien 

sustatzaile izango den aholku kontseilu bat sortu 
  E5.2.3 Bizikleta erabiltzaileen Udal Foro bat sortu 
  E5.2.4 Parte hartzea estimulatzeko gizarte eragile ezberdinei zuzenduriko hezkuntza programak 

diseinatu eta garatu 
  E5.2.5 Elkarteekin eta elkarteen artean lankidetza bideratu eta dinamizatuko duen Gizarte 

Kooperazio Zentro bat sortu  
  E5.2.6 Udalerriko elkarte mugimendua indartu eta lagundu 
  E5.2.7 Parte hartzea sustatzeko neurri egokienen inguruan hausnartu 
  E5.2.8 Udalaz gaindiko gaietan parte hartze mekanismoak ezartzeko analisia egin 

P5.3 Herritarren sentikortasuna 
bultzatzeko programa 

E5.3.1 Oarsoaldeako eskualdeko Ekintza Planean aurreikusirik dauden ekintzak garatu 
Oarsoaldearekin batera koordinatuz.  (Oarsoaldea) 
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Nº LE 6 
LERRO 
ESTRATEGIKOA 

BIOANIZTASUNA ETA PAISAIA BABESTU ETA UDALERRIKO GUNE ETA 
ELEMENTU ESANGURATSUAK EZAGUTARAZI 

Nº PROGRAMA Nº EKINTZA 
P6.1 

E6.1.1 
Errenteriako Añarbe herri-mendia Aiako Harriko Parke Naturaleko erreserba eremua 
izendatzea bultzatu 

 

Añarbeko herri-mendiko kontrola, 
berreskurapena eta babespenerako 
programa E6.1.2 LIFE-Nature Proiektu europarraren kofinantziazioa Añarben 

 
 E6.1.3 

Añarbe herri-mendiko abeltzaintzaren erabilera arautzeko Udal Ordenantzaren 
onarpena 

 
 E6.1.4 

Añarbeko arrotik ganadua desagertzea ahalbideratuko duten larratze gune berriak 
ezarri 

  E6.1.5 Ibilgailu motordunei itxitako sarbideen kontrola efektiboa Añarbeko eremu babestuetan 

  E6.1.6 Mendien Foru Arauaren arabera, herri mendiko mugarri jartzearen berrikuspena 
  E6.1.7 Añarbe herri-mendikan dagoen Garaño borda berreraiki  
  E6.1.8 Añarbeko Pikorreneako eremuan 9 hektareatako harizti baten baso-landaketa 
  E6.1.9 Aiako Harriko Parke Naturalean (Listorreta) kanpatzeko gune bat ezarri 
  E6.1.10 Legez kanpoko ehiza postuen eliminazioa eta Iruritako ehiza lerrokoa  

P6.2 
Errenteriako paisaia eta ingurune 
naturala errekuperatzeko programa 

E6.2.1 

Ingurune naturaleko berreskuperapen proiektua burutzea: 
a) Aiako Harriko LICa berreskuperapena 
b) San Markos-eko ingurune naturala berreskuperapena 
c) San Markos-eko zabortegiko lurzoruaren berreskuperapena 

 
 E6.2.2 

Ibaiertzetako haltzadi atlantiarren berreskurapena: Urumea, Oiartzun, Añarbe, Masti, 
Lintzirin 

  E6.2.3 Arkiri landa-eremuko Antolaketa Paisajistikorako Azterketa kontratatzea 
 

 
E6.2.4 POGU-ko katalogo barnean azaltzen diren Paisai Interes altuko eremuak kudeatu eta 

zabaltzeko lurzoruen eskuratzea 
 

 
E.6.2.5 Parque de Lau Haizeta eta Aiako Harria Parque Naturalen artean korridore ekologiko 

baten ezarpena aztertu 
  E.6.2.6 Errenteriako habitat natural ezberdinen basoen bilakaera naturalen ezarpena 
  E.6.2.7 Udal lurzoruan baso pisten inbentarioa burutu 

6.3 E.6.3.1 Katalogoko Zuhaitz Babestuak arautzeko Udal Ordenantzaren onarpena 

 E.6.3.2 Burututako azterketan proposatutako babestutako zuhaitzen PGOU-aren katalogoan 
barneratzea eta proposatutako neurriak aplikatzea 

 

Udalerriko zuhaitzak babesteko 
programa 

E6.3.3 Partikularren eskuetan dauden balore natural handiko eremuak babesteko neurriak 
sustatu 
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Nº LE 6 
LERRO 
ESTRATEGIKOA 

BIOANIZTASUNA ETA PAISAIA BABESTU ETA UDALERRIKO GUNE ETA 
ELEMENTU ESANGURATSUAK EZAGUTARAZI 

Nº PROGRAMA Nº EKINTZA 
P6.4 Udalerriko ur baliabideak babesteko 

programa 
E6.4.1 

Oiartzun ibaira egiten diren baimenik gabeko isurpenen desagerpena gauzatzeko Eusko 
Jaurlaritzari neurriak hartzea bultzatu 

  
E6.4.2 

Oiartzun ibaiaren berreskuperapen eta saneamendu integrala eskumena duten 
instituzioen aurrean sustatu 

  
E6.4.3 

Ibaiak balorea duen ekosistema baten, eta gainera kirol eta aisia jarduerak burutzeko 
elkargune baloredun pertzepzioa izan dezaten herritarrak sentsibilizatu 

  
E6.4.4 

Oiartzun, Urumea eta Añarbeko emari ekologikoa bermatzeko neurriak hartzea EJ-ko 
ingurumen departamenduan eskatu 

E6.4.5 Ibai ertzetako basoen berreskuperapen proiektuekin jarraitu 
E6.4.6 Udalerriko erretenetako kontaminazio organikoaren azterketa 

  

E6.4.7 Ibaira egiten diren isurketan kontrola eta EJ-rekin koordinazioa hobetu 
P6.5 Udalerriko gune eta elementu 

naturalak ezagutarazteko programa 
E6.5.1 

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

  E6.5.2 PGOU-ko zuhaitz babestuen katalogoaren dibulgazioa  
P6.6 E6.6.1 Oarsoaldeako eskualdeko Ekintza Planean aurreikusirik dauden ekintzak garatu 

Oarsoaldearekin batera koordinatuz.  (Hiri birsorkuntza) 
 E6.6.2 Katalogatutako ondarearen seinalizazioa eta dibulgazioa: Monumentu megalitikoak 
 

Ondare historiko, etnografiko eta 
arkitektonikoaren berreskurapena, 
babespena eta ezagutza. 

E6.6.3 Pendiente dauden interes arkeologikoen hondeaketak bultzatu, Berrozpi, Aizpitarte… 
 

 
E6.6.4 Errenteriako udalerrian burutzen diren interes arkeologikoko hondeaketen emaitzak 

publikatu, udal artxibategi espedienteak gordeak izango direla bermatuz.  
 

 
E6.6.5 Historia aurreko ondarea eskuratzeko beharrezko esfortzuak zuzendu beste 

erakundeekin batera   
  E6.6.6 San Markos eta Txoritokietako gotorlekuen berreskurapena bultzatu 
 

 
E6.6.7 Errenteriako etnografi ondarea identifikatu eta inbentariatu: bizimoduak, jokoak, 

festak, ofizioak, sinesmenak, musika eta tradizio usadioak oro har. 
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Nº LE 7 
LERRO 
ESTRATEGIKOA 

UDAL KUDEAKETAN IRAUNKORTASUN IRIZPIDEAK BARNERATU  

Nº PROGRAMA Nº EKINTZA 
P7.1 Udalerriko jarduera ekonomiko eta 

lanen kontrola burutzeko programa 
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 Bordazar-eko meategia behin ixtean, meategiaren berreskuperapen proiektuaren 

garapen efektiboa kontrolatu 
  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 Bordazar-eko harrobiko jabeei bertako errestaurazio plana eskatu 
P7.2 E7.2.1 Iraunkortasun prozesuaren jarraipen, kontrol eta planifikaziorako udal organu baten 

finkapena 
 

Udalaren jardueran iraunkortasun 
irizpideak txertatzeko programa 

E7.2.2 Ingurumen garrantzi handiena duten udal jarduerarako areak identifikatu eta ingurumen 
kontrola baimenduko duten kudeaketa tresnak garatu eta ezarri 

  E7.2.3 Udal bulegoetarako ingurumen praktika onak diseinatu eta ezarri 
  E7.2.4 Udal instalazioetan ur eta energiaren erabilera efizientea izateko sistemak ezarri 
  E7.2.5 Txosnak edo tabernak ezartzen diren aktibitate kulturalen planifikazio eta garapenean 

ingurumen irizpideak barneratu 
  E7.2.6 Udal erosketetan iraunkortasun irizpideak barneratu, produktuak identifikatuz, 

aplikatuko diren iraunkortasun irizpideak definituz eta aplikatuz erosketen kudeaketa, 
beste batzuen artean:  

a) Udalak parte hartzen duen zerbitzu, obra edo aktibitateetan PVCko materialen 
erabileraren desagerpen progresiboa  

b) Obretan eta altzarietan erabiltzen den egur eta bere eratorriek  WWF-Adenaren 
programak dioen moduan zertifikatutako egurra erabiltzea eskatu 

c) Disolbatzailerik gabeko ur-oinarriko pintura eta bernizen erabilera 
d) Hiriguneetan plaga eta gaixotasunena urrean produktu biologiko eta harrapaien 

erabilera lorezaintzan 
e) Garbiketarako biodegradableak diren produktuen erabilera 
f) Nekazal eta abeltzaintza (eta/edo ekologikoak) produktuen kontsumo eta 

erabileraren inguruan klausurak ezarri udal jantoki publikoetarako 
g) Udal jantoki publikoetan genetikoki eraldatutako produktuen erabilera eliminatu 

  E7.2.7 Udal kontratazio prozesuetan iraunkortasun irizpideak barneratu, kaltetutako sektoreak 
identifikatu, iraunkortasun irizpideak definituz eta aplikatuz; hurrengoak kontutan 
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eduki:  

a) Ingurumen irizpideak  
b) Enplegu kalitatea 
c) Emakumea eta Gizonaren arteko parekidetasun legea aplikatuz 
d) Besteak 

  E7.2.8 Planeamenduaren garapenean iraunkortasun irizpideak barneratu, proiektuak 
burutzean, paisaiaren babespena, hirigunean zein ingurune naturalean, kontutan 
edukitzeko balore bat kontsideratuz. 

E7.2.9 Udal instalazioetan eta eremu publiko jendetsuetan babes planak diseinatu eta ezarri  
E.7.2.10 Udal emergentzi plana eguneratu  

  

E7.2.11 Udaleko langileriari zuzendutako iraunkortasun hezkuntza programak diseinatu eta 
aurrera eraman: 
a) Langile eta teknikariak 
b) Politikoak 

P7.3 Erakundeen arteko elkarlana 
bultzatzeko programa 

E7.3.1 Udalaz gaindiko parte hartzen duen entitateek Eskualdeko Ekintza Planean jasotako 
ekintzen jarraipen eta koordinazioa (Oarsoaldea S.A. Añarbeko urak, San Marcos 
Mankomunitatea, Behemendi…) 

  E7.3.2 Gainontzeko erakunde eta entitateekin koordinazioa sustatu hauen potentzialtasuna 
biztanleriak ahalik eta gehien aprobetxatu ahal izateko 

  E7.3.3 Proiektuak diseinatu eta martxan jartzeko helburuarekin laguntza eta errekurtsoak lortu 
ahal izateko Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta entitate publikoekin 
(IHOBE, EVE…) informazio/komunikazioa mekanismoak indartu 

  E7.3.4 Tokiko Agenda 21 prozesua garatzen ari diren beste udalerri batzuekin 
informazio/kooperazio sarea eratu (Udalsarea, Hiri Iraunkorren sarea) aktiboki parte 
hartuz. 

E7.3.5 Oarsoaldeako Garapen Agentziaren funtzionamendua kontrolatu: programak, ekintzak, 
kontratuak, lan politika… 

E7.3.6 Urumea bailarako udalerrien elkartea berriro martxan jartzea bultzatu.  

  

E7.3.7 Errenteriako hegoaldean dauden herriekin (Arano eta Goizueta) erlazio instituzionalak 
bultzatu 
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P7.4 E7.4.1 Oarsoaldean exekutatzea eztabaidatzen diren azpiegitura handietan herritarren iritzia 
barneratzeko parte hartze mekanismoak antolatu eta martxan jarri 

 

Oarsoaldeako eremuan azpiegituren 
garapenarekin erlazionatua, 
erabakitze prozesuen udal kudeaketa  E7.4.2 Eskualdeko ikuspegi duen udal estrategia bat definitu Jaizkibiak S.A. erakunde publikora 

eramateko, parte hartze prozesuko emaitzak kontutan edukiz 
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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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 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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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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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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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 
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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.  

2.4.2 Kontsumo arduratsu, kontziente eta kritiko eta iraunkortasun kontzeptuak barneratu 
OMIC argitaratzen duen “Kontsumo aldizkaria”ko artikuluetan.  

P2.4 

 

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 kanpaña batez lagunduta eta gogoratu bilketa puntuak, egutegiak eta 
ordutegiak 
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Zª PROGRAMA  Zª EKINTZA 
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. 
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ESTRATEGIKOA 

HIRI INGURUNEAREN ETA INGURUMEN ZERBITZUEN HOBEKUNTZA 

Zª PROGRAMA  Zª EKINTZA 
P.3.6 Udalerria birgaitzeko programa 

(Oarsoaldea, S.A) 
3.6.1 Laguntza programak koordinatuz planifikazioan jasotzen diren ekintzak sustatu  

  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 

 



 

ERRENTERIAKO IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO 

ESKUALDE EKINTZA PLANA 
 
Data: 06/03/17 

 

 35 .or 38tik 

 

Zª LE 4 
LERRO  
ESTRATEGIKOA 

HIRIKO MUGIKORTASUN BEHARRAK IRAUNKORTASUN IRIZPIDEEKIN ASE  

Zª PROGRAMA Zª EKINTZA 
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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Zª LE 5 
LERRO  
ESTRATEGIKOA 

HERRITARREKIKO KOMUNIKAZIOA HERRITARREN SENTIKORTZE ETA 
PARTE HARTZEA HOBETU 

Zª PROGRAMA Zª EKINTZA 
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 
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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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Zª LE 7 
LERRO  
ESTRATEGIKOA 

IRAUNKORTASUN IRIZPIDEAK TXERTATU UDAL KUDEAKETAN 

Zª PROGRAMA Zª EKINTZA 
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 hezkutza 
programen diseinua eta gauzatzea.  

 

 
 


