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LABURPEN EXEKUTIBOA  

ANDOAINGO IRAUNKORTASUNERAKO 

EKINTZA PLANA 2012-2020 
 

LABURPEN EXEKUTIBOA 

Udalerriko gizarte eta ingurumen 

Diagnostikoa osatu eta hausnarketa 

estrategikoa egin ondoren, Andoaingo 

etorkizunerako oinarriak  zehazten dituen 

Ekintza Plan berria egin da. Plan honek, 

diagnostikoan identifikatutako 

lehentasunezko jarduerei eta formulazio 

estrategian identifikatutako ingurumen, 

lurralde eta ekonomia arloko helburuen 

hobekuntza lortzea helburu du. 

Plan hau 7 lerro estrategikoek osatzen 

duten,  22 programa eta 124 ekintzetan 

hedatzen direnak. Plan berria 

arrakastatsu garatu ahal izateko, udal 

eta eskualdeko mailako 12 eragile 

tekniko eta politikoen inplikazioa eta 

herritarren lankidetza beharrezkoak 

izango dira. 

Lurralde gaiekin erlazioa duten ekintzek 

hiri espazioaren garapena dute helburu 

nagusitzat. Horretarako, garapenaren 

planifikazioa iraunkortasun irizpideen 

arabera egitea aurreikusten da, 

urbanizatuta dagoen espazioaren eta 

udalerriko ondarearen hobekuntza bilatuz. 

Hobekuntza hau  egun existitzen denaren 

birsorkuntzan eta birgaitzean oinarrituko 

da. Honetaz gain, arlo honetan jasotako 

ekintzek ingurunearekin adeitsuagoa den 

mugikortasun eredua eta irisgarritasunaren 

hobekuntza sustatzen dituzte baita ere.  

Etxebizitzari dagokionez, egungo 

beharretara doitzen den eredua bultzatzea 

beharrezkotzat jotzen da.  

Ingurumen eta natura esparruen arloko 

ekintzek azken helburu gisa, landa lurra 

eta espazioa naturala sustatzea eta 

existitzen den biodibertsitatea babestea 

dute. Arlo honetan baliabideen kontsumoa 

minimizatzea eta beraien kudeaketa 

hobetzea helburu duten ekintzak txertatu 

dira baita ere; azken finean, Andoaingo 

ingurumen kalitatearen hobekuntza.  

Datozen urtetarako helburu ekonomiko 

nagusiei dagokionez, udalerriko garapen 

ekonomikoa eta enplegua bultzatzeko 

neurriak martxan jartzea nabarmentzen  

da. Norabide honetan aurrerapausoak 

emateko garrantzitsua izango da 

lankidetza/kooperazio sareen sorrera eta 

mantenua sustatzea, bai eskualde mailan, 

baita lurralde mailan ere, udalerria 

Gipuzkoa mailan agerian jarriz. Zentzu 

honetan, garapen ekonomiko berriak 

bultzatzen jarraitzearen alde egiten da; 

hala nola, zerbitzuen sektorea eta 

udalerriko eta Leitzarango baliabideak 

balioan jartzea. 

Plan honek duen beste helburuetako bat 

herritarren eta Udalaren arteko bi 

noranzkoetako komunikazioa hobetzea 

eta herritarren parte hartzea sustatzea 

da.  

Bukatzeko, udal politiketan 

zeharkakotasuna hobetu nahi da baita 

ere, horretarako sailen arteko 

koordinazioa sendotuko delarik.  
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1. SARRERA 

1.1 EAEko Tokiko Agenda 21en ezarpen, kudeaketa eta jarraipen eredua 

EAEn Tokiko Agenda 21eko prozesuak gauzatzeko garaian, 1.1 Irudian adierazita dauden lan 

faseei jarraitzen zaie: Martxan jartzea, Diseinua (diagnostikoa eta plangintza barne), eta 

Ezarpena eta jarraipena. Azkeneko fasea aurreratuta dagoenean, Berrikuspena egin behar 

da, Diagnostikoa eguneratzeko eta Ekintza Plana berritzeko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Irudia. Tokiko Agenda 21eko prozesuaren eskema 

 

Ereduaren ezarpena errazteko, Udalsarea 21ek, Iraunkortasunerako Udalerrien Euskal 

Sareak, bertako kide diren udalerri guztietarako komunak diren metodologiak definitzen ditu. 

Hartara, herriek sarean lan egingo dutela bermatzen da, eta era berean, EAEn gauzatzen 

diren prozesuen homogeneotasuna bermatzen da. 

 

Udalerrietako TA21eko Ekintza Planak modu eraginkorrean ezar daitezen sustatzea du helburu 

Udalsarea 21ek, eta horretarako, udalerriei laguntzeko zerbitzu ugari eskaintzen ditu, hala 

nola Ekintza Planen urteroko ebaluazioa eta programazioa, tokiko iraunkortasun adierazleen 

kalkulua, eta EAEko udalerrietako TA21eko Ekintza Planak Berrikusteko Gida metodologikoa 

(dokumentu hau gidaliburu horretan oinarritu da). 

 

1.2 Gipuzkoako Udalen Helburukako Kudeaketaren Eredua 

Helburukako kudeaketa publikoaren ikuspuntutik, honako alderdi hauek nabarmendu behar 

dira, besteak beste: kudeaketaren emaitzak eta etekina, erantzukizuna eta kontuak 

ematea, eta antolakuntza eta kudeaketa egituren aldaketa. 

 

Jarraian, helburukako kudeaketako alderdi azpimarragarrienak eta horiekin lotura duten 

EAEko TA21eko ereduaren elementuak aurkeztuko dira: 
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ALDERDIA 
EAEko TA21eko ELEMENTUAK, HELBURUKAKO 
KUDEAKETA PUBLIKOAREKIN LOTURA DUTENAK 

Kudeaketaren emaitzak eta 
etekinak 

- Erdietsi beharreko xede eta helburu estrategikoak 

formulatzea 

- Gauzatu beharreko ekintzen urte anitzeko plangintza egitea 

- Ekintza Planaren ezarpena urtero ebaluatzea 

- Iraunkortasun adierazleak kalkulatzea, emaitzak 

interpretatzea eta helburuen betetze maila ebaluatzea 

Erantzukizuna eta kontuak 
ematea 

- Tokiko iraunkortasun txostenak lantzea eta argitaratzea 

- Adierazleen bilakaera aztertzea eta Planaren ezarpen maila 

argitaratzea 

- Herritarrentzako parte-hartze jarduerak egitea 

Antolakuntza eta kudeaketa 
egituren aldaketa 

- - Iraunkortasun Batzordea sortzea (zeharkako tresna) 

- Udalerriko eragile tekniko guztiak Ekintza Planaren 

ebaluazioan integratzea 

- Kudeaketaren arduradunak izendatzea 

 

 

Prozesu honen helburu nagusia Euskadiko udalerrietako Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planak 

berrikusteko Gidaliburu Metodologiko komuna garatzea eta haren aplikazioa koordinatzea izan 

da, EAEko Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planen kudeaketa ereduarekiko koherentziari eutsiz, 

eta udalerriko gogoeta estrategikoa barneratuz. 
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2. AURREKARIAK 

2006an, Udalbatzak Andoaingo Tokiko Agenda 21eko lehenengo Ekintza Plana onartu zuen. 

Urte horretan bertan, Andoain Udalsarea 21en sartu zen. 

 

Andoain udalerri aitzindaria izan da, eta oraindik ere hala da, Tokiko Agenda 21 modu 

aktiboan kudeatzen, Ekintza Planaren urteroko ebaluazioa eta programazioa egiten, eta 

Planaren indarraldiko lehenengo urtetik hasita iraunkortasun adierazleak kalkulatzen. 

Gainera, 2007an, Tokiko Agenda 21en gauzapenaren analisi zehatza egin zen, eta Andoaingo 

Tokiko Iraunkortasun Txostena idatzi zen. Erabilgarritasun handiko tresna izan da, Tokiko 

Agenda 21eko Ekintza Planaren kudeaketa bultzatzeko eta berrorientatzeko. 

 

Andoaingo lehenengo Ekintza Planak 200 ekintza ditu, eta lurralde, ingurumen eta gizarte 

eta ekonomia gaiei buruzko 14 ildo estrategikotan banatuta daude. Azkeneko urteetan 

ekintza horiek gauzatzeko egin den lanari esker, udal eragileek udalerriko garapen 

iraunkorraren aldeko politikak hobeto ezagutzen dituzte, eta beren inplikazioa areagotu da. 

 

Era berean, Andoaingo Ekintza Planaren ezarpenaren urteroko jarraipenari esker, Tokiko 

Agenda 21en esparruan abian jarri diren jarduerei buruzko informazio xehatua eskuratu da, 

eta gainera, martxan jarri ez diren ekintzetan eragin da. 

 

Lehenengo Planaren indarraldia agortu den honetan… 

errealitate globala eta tokikoa aldatu dira. Oztopo asko gainditu dira, eta erantzuna 

behar duten eskari berriak sortu dira… 

eta horregatik, 2011-2012an Iraunkortasunerako Plan berri bat idaztea erabaki du Andoaingo 

Udalak, iraunkortasunari modu integralean heltzeko, eta udal kudeaketarako tresna operatibo 

eta estrategiko bat eskuratzeko. 

 

Helburuak 

 

Egiten ari den lanaren helburu orokorrak honako hauek dira: 

• Tokiko errealitatera doitzen den eta politikarientzako erreferentzia izango den eta udal 

zerbitzu teknikoentzako kudeaketa tresna eraginkorra izango den Ekintza Plana definitu. 

Planak Udalsarea 21ak argitaratu berri duen Gida metodologikoarekin, Gipuzkoako Udalen 

Helburukako Kudeaketaren gidaliburuarekin eta prozesuaren lehen fasean definitutako 

formulazio estrategikoarekin koherentzia mantentzen du. 

• Barne koordinaziorako eta herritarren parte hartze prozesuetarako laguntza eman , 

herritarren ikuspuntua kontutan hartzen dela eta udal teknikari zein politikoen 

balioztatzea ematen dela ziurtatuz.  
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3. PROZESUAREN FASEAK ETA EMAITZAK 

3.1 Lan programa  

Prozesuan zehar jarraitu den lan programa Errorea! Laster-markaren autoerreferentzia ez 

da baliozkoa. Irudian azaltzen da eta ondorengo fasetan egituratu da:  

I. Definizioa eta martxan jartzea 

II. II Ekintza Planaren formulazioa 

III. II Ekintza Planeko ekintzen karakterizazioa 

IV. Andoaingo TA21eko II Ekintza Plana idatzi 

 

Proiektuan, eginkizun teknikoak eta barne koordinazioarekin, herritarren parte-hartzearekin 

eta politikarien ikuspuntuarekin erlazionatutako eginkizunak uztartu dira: 

- Eginkizun teknikoak: aholkularitza taldeak egindako lana, proiektuko zuzendaritza 

fakultatiboaren laguntzarekin eta udal langileen parte-hartzearekin. 

- Barne partaidetza: Udaleko eragile tekniko edota politikoekin batera egindako 

koordinazio saioak, aholkularitza taldeak dinamizatutakoak. 

- Herritarren parte-hartzea: udalerriko gizarte eta ekonomia eragileekin egindako parte-

hartze saioak, aholkularitza taldeak dinamizatutakoak. 

 

Prozesuaren ondoren, jarraian adierazita dauden hiru dokumentuak sortuko dira. Nolanahi 

ere, proiektu honen esparruan ez da sortu III. dokumentua. 

- I. dokumentua: Ingurumen eta gizarte arloko diagnostiko estrategikoa 

- II. dokumentua: Andoaingo Iraunkortasunerako II. Ekintza Planaren (2012-2020) 

formulazio estrategikoa 

- III. dokumentua: Andoaingo Iraunkortasunerako II. Ekintza Plana (2012-2020) martxan 

jartzea 
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3.1 Irudia. Tokiko Agenda 21eko prozesuaren eskema  

1.3 Bigarren faseko Komunikazio 
plana diseinatua eta ezarri

Plan berria osoko bilkuran onartu

Zeregin
teknikoak

Herritarren 
partaidetza

Udal 
partaidetza

3
. 

E
K

IN
T

Z
E
N

 K
A

R
A

K
T

E
R

IZ
A

Z
IO

A
4
.E

K
IN

T
Z
A

 P
L
A

N
A

 
ID

A
T

Z
I

1
. 

D
E
F
IN

IZ
IO

 E
T

A
 

M
A

R
T

X
A

N
 J

A
R

T
Z
E
A

2
. 

II
. 

E
K

IN
T

Z
A

 
P
L
A

N
A

R
E
N

 
F
O

R
M

U
L
A

Z
IO

A

1.1 Prozesuaren ikuspegia eta 
baliabideen izendapena

2.1 II Ekintza Planaren 
estrukturaren formulazioa 

Udal barneko parte hartzea saioa 2: Egutegia 
aurkeztu, Planaren eskema balidatu eta ekintzen 

karakterizazioa egiteko gida-lerroak eman

4.1 Diseño de instrumentos de 
seguimiento y gestión del Plan

3.3 Fitxen berrikuspena eta 

III DOKUMENTUA: 
EKINTZA PLANA ETA SEGIMENDUA

3.2 Lehentasunen doiketa teknikoa eta 
Planaren tenporalizazio orokorra

Berrikuspen eta onarpen politikoa

3.4 Dokumentuak prestatu, berrikusteko 
eta onarpen politikoa errazteko

4.2 Plana MUGI 21-ean sartu

Udal barneko parte hartzea saioa 1: 
Lehenengo faseko emaitza nagusien 

aurkezpena eta berauen balioztatzea, 
Gobernu taldearen eskutik

Herritarren parte hartzea 1: 
Prozesuaren aurkezpena, 

lehenengo fasearen gogoratzea 

eta LPE-en aurkezpena

Herritarren parte hartzea 2: LPE 
definitiboaren balioztatzea eta 

lehentasunak zehaztu 

KOMUNIKAZIOA PROGRAMA 
Dokumentua

FOROAREN 
FUNTZIONAMENDUAREN 

PROPOSAMENAREN INGURUKO 

Udal barneko parte hartze saioa 3: LPE 
definitiboaren balioztatzea eta 

lehentasunak zehaztu

3.1 Kontutan hartuko diren ekintza moten 
definizioa eta beraien karakteizazioa 

egiteko gida-lerroak

1
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3.2 Herritarren parte hartze prozesuaren definizioa eta planifikazioa  

TA21eko Ekintza Planaren berrikuspenean zehar herritarren parte hartzea eta inplikazioaren 

alde lan egin, bai diagnostikoa osatzeko, bai lehentasunezko arloak identifikatzeko eta baita 

Ekintza Plana definitzeko ere. Era berean, eta modu osagarrian, berrikuspen prozesuarekin 

erlazioa duen eta herritarrei, zein udal teknikari eta politikoei zuzendutako komunikazioa 

indartu da.  

 

Herritarren parte hartzearen planifikazioan zehar azken urtetan parte hartzeak izan dituen 

ezaugarri eta berezitasunen hasierako analisia egin da. Analisiak berrikuspen prozesuan eragin 

handiena izan ditzaketen aldagai eta faktoreak kontutan izan ditu, ondorengoak aipatzen 

direlarik:  

o Eragileak mobilizatzeko aukera 

o Eztabaiden dinamika 

o Parte hartzeak udal politiketan izan duen eragina 

 

3.1 taulan modu sintetikoan, Andoaingo iraunkortasunerako Ekintza Planaren berrikuspen 

prozesuaren bigarren fasean zehar egon den herritarren parte hartzeren nondik norakoa 

azaltzen da. Fase honetan zehar 2 saio egin dira.  

 

I Eranskinean Andoainen egin diren Herritarren Parte Hartze saioetako aktak jasotzen dira. 
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HERRITARREN PARTE HARTZEA 

BILERA HELBURUAK IRAUPENA DINAMIKA MATERIALEAK 

 

1 

 

▫ Gizarte eta ingurumen Diagnostikoaren emaitza 

nagusiak eta hausnarketa estrategikoa aurkeztu 

▫ Diagnostikoa osatzeko fasean zehar herritarrek 

egindako ekarpenak nola sartu diren azaldu  

▫ 2012-2020 epealdirako Ekintza Planaren  

proposamena aurkeztu  

▫ Ekarpenak jaso 

 

105´ 

 

Aurkeztutako Plana osatzeko 

herritarren ekarpenak jaso  

 

LPE-en estruktura 

 

2 

 

▫ Ekintza Plana osatzeko herritarrek egindako 

ekarpenak nola sartu diren azaldu  

▫ Ekintza Planean jasota dauden ekintzen 

lehentasunak zehaztu 

90’ 

Ahozko aurkezpena 

Ekintza Planaren aurkezpena 

(zuhaitz formatuan) 

Ekintza lehentasunak zehaztu 

Foroaren etorkizuneko 

funtzionamenduaren inguruko 

eztabaida 

 

LPE-en estruktura  

Koloretako pegatinak 

3.1 Taula. TA21eko Ekintza Planaren berrikuspen prozesuan zehar egindako herritarren parte hartze saioen planifikazioa  
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3.3 Barne koordinaziorako prozesuaren definizioa eta planifikazioa  

Tokiko Ekintza Planaren berrikuspen prozesuan zehar Udal eragile teknikoen eta politikoen 

parte hartzearen diseinuan eta planifikazioan ondorengo irizpideak hartu dira kontutan:  

o Planak udal ordezkari guztien akordioa eta guztien adostasuna behar ditu. 

o Udaleko langileek udalerriaren inguruko eta ekintzen bideragarritasunaren inguruko 

ezagutza handia dute. 

o Ekintza Plana indarrean egongo de 8 urtetan zehar egingo den TA21eko Ekintza Planeko 

urteroko kudeaketaren oinarriaz zehaztea beharrezkoa da. 

 

Prozesuan zehar jarrian aipatzen diren helburuak izan dituzten 5 saio egin dira:  

 

BILERA HARTZAILEAK HELBURUAK 

 

1 

 

▫ Gobernu taldea ▫ Prozesuaren aurkezpena: Tokiko Agenda 21 eta berrikuspen 

prozesua Andoainen 

▫ Diagnostikoaren emaitza gakoen aurkezpena 

▫ Ikuspegia, Helburu estrategikoak eta Xedeen aurkezpena eta 

balioztatzea 

▫ Berrikuspen prozesua: II fasea. Datozen hilabetetarako 

eginbeharrak  

 

2 

▫ Udal teknikariak ▫ Lehen fasean definitu ziren Ikuspegia, Helburu estrategikoak 

eta Xedeak gogoratu 

▫ Diagnostikoan oinarrituz osatutako Ekintza Planaren 

proposamenaren eskemaren aurkezpena  

▫ Ekintza Planaren karakterizazioa egiteko gidalerroak azaldu 

▫ Prozesuaren egutegia zehaztu 

 

3 

▫ Politikariak ▫ Prozesuaren aurkezpena: Tokiko Agenda 21a eta berrikuspen 

prozesua Andoainen  

▫ Diagnostikoaren emaitza gakoen eta hausnarketa 

estrategikoaren aurkezpena 

▫ Ekintza Planaren zirriborroaren aurkezpena 

4 ▫ Udal teknikariak ▫ Ekintza Planeko azken aldaketak aurkeztu eta balioztatu 

▫ Ekintzen lehentasunak zehaztu 

5 ▫ Politikariak ▫ Ekintza Plana osatzeko egindako ekarpenak nola sartu diren 

aurkeztu  

▫ Ekintzen lehentasunak zehaztu 

 

3.2 Taula. Andoaingo iraunkortasunerako Ekintza Planaren berrikuspen prozesuan zehar egin diren 

barne koordinaziorako saioen planifikazioa  

 

II Eranskinean Andoainen egin diren Barne Koordinaziorako saioetako aktak jasotzen dira. 
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3.3 Sortutako agirien zerrenda  

Andoaingo Iraunkortasunerako Ekintza Plana osatzeko prozesuaren bigarren fasean Tokiko 

Agenda 21eko Ekintza Planari dagokien dokumentua sortu da. Dokumentu hau Andoaingo 

Iraunkortasunerako Ekintza Plana lantzeko lehenengo fasean, Ingurumen eta Gizarte Arloko 

Diagnostiko Estrategikoa lantzea, sortu ziren 2 dokumentuekiko osagarria da. Jarraian 

aurkeztuko diren edukiak III. Dokumentukoak dira: Andoaingo Iraunkortasunerako Plana 2012-

2020. 

 

I. DOKUMENTUA: INGURUMEN ETA GIZARTE ARLOKO DIAGNOSTIKO ESTRATEGIKOA 

 

Diagnostikoan udalerriko ingurumen, lurralde, gizarte eta ekonomia gaiak, barne koordinazioa eta 

herritarren parte-hartzea aztertu eta baloratu dira. Analisi horretatik abiatuta, lehentasunezko 

jarduera arloen lehenengo identifikazioa egin da, udalerrian hobekuntzak egiteko asmoarekin, eta 

gainera, aurreko Ekintza Planean oraindik indarrean dauden ekintzak identifikatu dira, Plan berrian 

sar daitezkeelako. Bestalde, aztertu diren eremuekin erlazionatuta dauden eta Plan berrian 

sartzeko moduko ekintzak dituzten Udaleko edota Udalaz gaindiko Programak edo Planak ere 

identifikatu dira. Diagnostiko teknikoa osatzeko, Diagnostiko estrategikoa egin da. 

 

II. DOKUMENTUA: ANDOAINGO IRAUNKORTASUNERAKO II. EKINTZA PLANAREN 

FORMULAZIOA ESTRATEGIKOA 

 

Andoaingo Iraunkortasunerako II. Ekintza Planaren (2012-2020) formulazio estrategikoan 

udalerriaren analisi estrategikoa egin da, udalerriko eragile teknikoekin eta politikoekin 

elkarlanean. Bertan, herritarrek egin dituzten ekarpenak ere kontuan hartu dira. Ingurumen eta 

Gizarte Arloko Diagnostikoa eta udalerrian egindako gogoeta estrategikoa kontuan hartuta, 2020ko 

Andoain marraztu da, eta datozen urteetan udalerriaren garapena gidatuko duten helburu 

estrategikoak definitu dira. Azkenik, 2020rako helburu edo xede kuantitatiboak ezarri dira, helburu 

estrategikoen ildoari jarraituz. 

 

III. DOKUMENTUA: ANDOAINGO IRAUNKORTASUNERAKO PLANA 2012-2020 

 

2012-2020 Ekintza Planak 2020rako udalerriaren ikuspuntua barneratzen du. Ekintza Plana 7 lerro 

estrategikok osatzen dute eta berauek 124 ekintzetan zabaltzen dira, ekintza hauek diagnostikoan 

identifikatutako lehentasunezko jarduerei erantzuten dietelarik. Bestalde, dokumentu honek 

berrikuspen prozesuarekin erlazioa duten barne koordinaziorako mekanismoaren 

funtzionamenduaren planifikazioa eta herritarren parte hartzearen inguruko arlo metodologikoak 

eta planifikazioa jasotzen ditu baita ere. 
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4. EKINTZA PLANA 

4.1 Aurkezpena 

Andoaingo iraunkortasunerako Tokiko Ekintza Planaren  (TEP) 2012-2020 abiapuntua 

udalerriaren IKUSPEGI orokorra da, etorkizuneko Andoain ideala islatzen duena eta lerro 

bakoitzean bildutako ekintza multzoarekin hartu nahi den norabidea. Hortik aurrera, TEParen 

egiturak Lerro Estrategikoa-Programa-Ekintza eskemari jarraitzen dio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egin beharreko ekimen edo proiektu 

zehatzak  

 

LERRO ESTRATEGIKOAK  

Tokiko Ekintza Planaren bidez lortu 

nahi diren udalerriko funtsezko 

hobekuntza helburuak 

Jarduera programak 

Hobekuntzarako helburu estrategikoak 

lortzera bideratutako helburu 

espezifikoak 

Ekintzak 

- Izenburua   

- Deskribapena   

- Gauzatze epea  

- Lehentasuna 

- Tartean diren erakundeak 

- Balioztatutako kostua  

- Finantzaketa  

- (…) 

IKUSPEGIA 

XEDEAK 

TA21eko Ekintza Plana ezarritakoan 

lortu nahi diren helburu 

kuantitatiboak 

- Adierazlea   

- Erreferentziazko urtea 

- Helburuaren balioa 

  

Helburua lortzen laguntzen duten beste 

ekimen eta plan batzuk 
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Andoaingo Ekintza Planaren irismena ingurumen, lurralde eta ekonomia alorretara mugatu 

da. Planaren irismenarekin koherentzia mantentze aldera, udalerrian egindako hausnarketa 

estrategikoan adostutako eta Iraunkortasunerako II. Ekintza planaren formulazio estrategiko 

deritzon II. Dokumentuan jasotako helburuekin bat datozen lerro estrategikoak definitu dira.  

 

HELBURU ESTRATEGIKOAK 

(formulazioa estrategikoa) 

LERRO ESTRATEGIKOAK 

(Ekintza Plana 2012-2020) 

▫ Hirigunea urbanizatuta espazioa hobetzean 

eta birgaitzean oinarrituta garatzea 

1. LE. Hirigunearen garapena, urbanizatutako 

espazioaren hobekuntzan eta iraunkortasun 

irizpideetan oinarrituz 

▫ Andoaingo natura espazioa indartzea 2. LE. Andoaingo landalurra eta natura espazioa 

indartzea eta bere biodibertsitatea babestea 

▫ Natura baliabideen erabilera arduratsua 

sustatzea, uraren eta energiaren kudeaketa 

nabarmenduta (energia aurreztea, argi 

kutsadura…) 

3. LE. Natur baliabideen erabilera arduratsua 

eta kontsumo iraunkorra sustatzea 

4. LE. Prebentzioan, berrerabiltzean eta 

birziklatzean oinarritutako hiri hondakinen 

kudeaketa integrala burutu 

5. LE. Udalerriko ingurumen kalitatea eta 

arriskuen kudeaketa hobetu 

▫ Udalerriaren dinamismoa eta kultura 

aniztasuna bultzatzea 

Planaren irismenetik kanpo 

▫ Herritarrentzako zerbitzuak hobetzea 

(gizarte ongizatea, kirola…) 

Planaren irismenetik kanpo 

▫ Udal lurraldea sustatzea, ekonomia eta 

merkataritza aukera berrien bila 

6. LE. Garapen ekonomikoa eta enplegua 

sustatzeko neurriak garatu, udal lurraldeak 

eskaintzen dituen aukeren bidez, bailara 

mailako lan sarea indartuz eta Gipuzkoa mailan 

kokatuz 

▫ Udalaren eta herritarren arteko 

komunikazio (bi norabideetan), herritarren 

parte-hartzea eta sailen arteko 

koordinazioa hobetzea 

7. LE. Herritarren eta Udalaren arteko 

komunikazioa, herritarren parte-hartzea eta 

sailen arteko komunikazioa hobetu 

 

4.1 Taula. Formulazio estrategikoak zehaztutako helburuen eta ekintza planeko lerro estrategikoen 

arteko erlazioa  
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Udalerri eredu desiragarria lortzeko, TEPa lurralde, ingurumen eta ekonomia esparruko 22 

programa eta 124 ekintza barne hartzen dituzten 7 lerro estrategikoek osatzen dute. 

Ekintza Plana egiterakoan, udal taldeak gizarte arloak Plan berrian ez barneratzeko erabakia 

hartu du. Andoaingo ezaugarriak eta gizarte arloak barneratzen ez direla kontutan hartuz, 

Planean ingurumen eta lurralde arloak dira presentzia handiena dutenak, udalerriaren 

garapen ekonomikoaren inguruko ekintzak jasotzen direlarik baita ere.  

 

 
4.1 Irudia. Andoaingo iraunkortasunerako II. Tokiko Ekintza Planeko lurralde, ingurumen eta 

ekonomia esparruen portzentajea  

 

Bestalde eta II dokumentuan (Formulazio estrategikoa) jasotzen denez, Planaren XEDEAK 

ezarri dira, Planak udalerriko lurralde, ingurumen eta ekonomia joera jakin batzuen 

hobekuntzari egiten dion ekarpen maila neurtzea ahalbidetuko duten helburu kuantitatiboak 

ezartzeko asmoz. 

 

Ekintza Planaren gauzatzean parte hartzen dute udalerriko eta eskualdeko 12 eragilek. 
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4.2 Ekintza planaren Ikuspegia eta formulazio estrategikoa 

2020an Andoainek erregenerazio maila handia lortu du eta, natura aberastasunari dagokionez nahiz kalitatezko gune gisa, eredu 

bihurtu da. Horrez gain, turismo eta kultura eskaintza eta ekonomia lehiakorra eta berritzailea ditu, biztanleen beharrak erabat 

asetzen dituena, berdintasuna eta gizarte ongizatea bermatzen dituena eta herritarren nahiz bisitarien bizi kalitatean eragiten duena 
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ANDOAINGO IRAUNKORTASUNERAKO EKINTZA PLANA 2012-2020. Tokiko Ekintza Plana 17 

 

4.3 Ekintza Planaren eskema eta ezaugarriak 

Ekintza Planean bildutako ekintzak gauzatu ahal izateko, beharrezkoa da horiek gutxieneko 

definizioa izatea: 

 

Ekintzaren deskribapena: atal honetan ekintzaren helburu zehatza, nori zuzenduta dagoen 

eta helburua lortzeko iradokitzen diren tresnak definitzen dira. 

Arduraduna: ekintzaren gauzatzean eta ezarpenean parte hartzen duen pertsona 

identifikatzen du. 

Epea: ekintza gauzatzeko erabili beharko litzatekeen gehienezko epea adierazten du (motza: 

1-2 urte, ertaina: 2-5 urte, eta luzea: 5-8 urte). 

Lehentasuna: atal honen bitartez ekintza bakoitzaren lehentasuna definitzen da, bere 

eraginaren eta ekarpenaren arabera. 

 

Ekintza bakoitzaren ezaugarriak eta definizioa MUGI 21 aplikazio informatikoan daude. MUGI 

21 Ekintza Plana bere osotasunean kudeatzeko tresna da. III. Eranskinean Ekintza Plan 

osoaren dokumentua jasotzen da, ekintzen karakterizazio guztia agertzen delarik. Modu 

osagarrian, ekintzei buruzko informazio zehatzagoa lortzeko, MUGI 21 aplikazioaren txosten 

hauek egitea gomendatzen da baita ere: 

• 1M-04- Ekintza Planaren eskema eta oinarrizko karakterizazioa 

• 1M-06- Ekintzen deskribapen-fitxak 

 

Jarraian, Andoaingo Ekintza Plana aurkezten da. Bertan, Lerro estrategiko, Programa eta 

Ekintza guztiak ikus daitezke. 



 

ANDOAINGO IRAUNKORTASUNERAKO EKINTZA PLANA 2012-2020. Tokiko Ekintza Plana 18 
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P. 1.1  Iraunkortasun patroiak 
erabiliz hirigintza plangintza bat 

garatzea 

1.1.1  HAPOn aurreikusten den 
garapena ziurtatu Ingurumen 
Iraunkortasun Txostenaren 
zehaztapenak errespetatuz 

1.1.2 Hiria eta inguru 
naturalaren arteko ertza 
osatzen duten guneen 

hobekuntza burutu 

1.1.3 Eraikuntza eta 
urbanizazio ordenantzaren 

garapena 

 

1.1.4 Hirigintza arloa 
kudeatzeko GIS sistemaren 

ezarpena 

P. 1.2 Hirigunearen kalitatearen 
hobekuntza. Urbanizatutako 

eremuaren eta udalerriko 
ondarearen hobekuntza, 

birsorkuntza eta zaharberritzean 
oinarrituz 

P. 1.3 Babesturiko etxebizitzak 
sustatu eta etxebizitza politika 
herritarren beharretara egokitu 

P.1.4 Andoainen mugikortasun 
eta irisgarritasun iraunkorra 

sustatu 

1.4.1 Mugikortasun Plan orokor 
berria  baten berrikuspena eta 

idaztea 

 

1.4.2 Irisgarritasun Planeko 
proposamenak garatu, 

eguneratu eta Mugikortasun 
Plan berrian sartu 

1.4.3 Bizikletarentzako plan 
espezifiko bat sortu 

1 LE. HIRIGUNEAREN GARAPENA, URBANIZATUTAKO ESPAZIOAREN HOBEKUNTZAN ETA 
IRAUNKORTASUN IRIZPIDEETAN OINARRITUZ 

1.1.5 Udalerrian zonalde 
berdeen sarea sortzea bultzatu 

1.3.1 HAPOn aurreikusitako 
hirigintza garapenetan 

babesturiko etxebizitzen 
eskaintza bultzatu 

 

1.3.2 Erabilerarik gabe dauden 
beheko solairuetako lokalak 
etxebizitzetan bihurtzeko 

ordenantzaren garapena egin 

 

1.4.4 Garraio publikoaren 
ikerketa garatu  

1.4.5 Eskoletako bide seguruen 
eskema garatu 

 

1.4.6 Aparkamendua 
eraginkorra izan dadin 

kudeaketarako beharrezko 
hobekuntzak eta  

eskaintzaren 
dimentsionamendua zuzena 

aztertu 

1.4.7 Landa eremuko herri 
bideen inbentarioa     

eguneratu 

 

1.4.8 Mugikortasun Plan 
berriak Klima Aldaketaren 
aurkako Planean eragingo 
dituen ekarpenak aztertu 

 

1.2.1 Andeaturiko auzoen 

birgaitze eta leheneratzea 

1.2.2 Hirigunean dauden 
espazio publikoen 
berreskurapen eta 

zaharberritzea 

1.2.3 Zaharkitutako industri 
eremuen berreskuratzea 

1.2.4 Oria eta Leitzaran ibaien 
ertzetan HAPOn aurreikusitako 
pasealeku eta espazio libreen 

garapena eta gauzatzea 

1.2.5  Aurreikusitako 
saihesbideak (GI-131 eta N-1) 
funtzionamenduan jartzean 

zeharbideak birgaitu. 

1.2.6 Ondare 
arkitektonikoaren  birgaitzea 

bultzatu 

 

1.2.7 Ibaiko pasealekua 
hobetu eta hiri altzariekin 

egokitu 

 

1.4.9 Oinezkoentzako eremuen 
hobekuntza eta zabaltzea 

aztertu 
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P. 2.1 Paisaia eta bioaniztasuna 
hobetzeko eta kontserbatzeko 

irizpideak eta erabilerak ezartzea

2.1.1 Euskadi mailan dauden 
Ingurumen Irizpide 

Estrategikoak bildu eta beren 
ezarpena aztertu 

 

2.1.2 Natur inguruneko 
jardueretan paisaia 

kalitatearen helburuak ezarri 

 

2.1.3 Paisaia dibertsifikatzeko 
eta biodibertsitatea babesteko 
elementuak ezartzeko aukera 

aztertu 

 

2.1.4 HAPOn ingurumena 
babesteko aurreikusten diren 

neurriak aplikatu 

 

P. 2.2 Andoaingo ingurune 
naturala leheneratzea bultzatu 

P. 2.3 Landa lurra babestea 

2.1.5 Babestutako eremuen 
egoeraren segimendua egin 

 

2.1.6 Andoaingo 
biodibertsitatearen 

diagnostiko orokorra burutu 

 

2.1.7 Udalbatzan Andoaingo 
biodibertsitatearen aldeko 

konpromisoa hartu 

 

2.1.8 Biodibertsitate eta 
paisaiaren mantenuarekin 
modu integratuan lehen 

sektoreko jardueren 
bideragarritasuna ziurtatuko 

duten jarduerak garatu 

2.1.9 Mendien antolamendu 
eta kudeaketa planen 

xedapenak betetzea ziurtatu 

 

2.1.10 Ingurumen naturalean 
babes azalera handitzea 

aztertu 

 

2.3.1 HAPOn aurreikusten 
diren landa parkeak garatu 

2.3.2 HAPOn landa inguruneari 
buruz egindako azterketan 

aurreikusten diren jarduerak 
garatu 

 

2.3.3 Nekazaritzarako balio 
handiko lurrak babestu 

 

2.3.4 Landa eremuko 
biziraupena bermatuko duten 

ekintza ezberdinen 
dibertsifikazioa baimendu 

2.3.5 Bertako produktuen 
kontsumoa sustatu eta 

merkatuan bertako ekoizleek 
duten saltokia hobetu 

 

2.2.1 Ingurune naturalean 
aisialdi eremuak integratu 

2.2.2 Aisia baratzeetarako 

eremuak antolatu 

2.2.3 Harrobien leheneratze 

planen betetze maila aztertu 

2.2.4 Erreken garbiketa eta 
mantentzea egin 

2.2.5 Andoaingo ibilbide 
naturalak mantendu eta 

gehitu 

 

2 LE.  ANDOAINGO  LANDALURRA ETA NATURA ESPAZIOA INDARTZEA ETA BERE BIODIBERTSITATEA 

BABESTEA 
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3 LE. NATUR BALIABIDEEN ERABILERA ARDURATSUA  ETA KONTSUMO IRAUNKORRAGOA SUSTATZEA 

P. 3.1 Udalerrian ur kontsumoa 
gutxitzea 

3.1.1 Sareko ur kontsumoaren 
erregistro eta segimendu 

sistematikoa egin 

 

3.1.2 Udal ekipamenduen 
kontsumoaren optimizazioa, 
segimendua eta kontrola egin 

 

3.1.3 Ur edangarriaren 
hornikuntza tarifa kontsumora 

egokitu, aurrezpena 
sustatzeko 

3.1.4 Ur hornikuntza 
kudeatzeko GIS sistema 
mantendu eta eguneratu 

 

P. 3.2 Hondakin uren 
saneamendua bermatzea 

P. 3.3 Kontsumo energetikoa 
murriztea eta energia 

berriztagarrien sorkuntza eta 
erabilera sustatzea 

 

P. 3.4 Udal administrazioan 
ingurumen irizpideak 

barneratzea 

3.4.1 Iraunkortasuna udal 
politiketan txertatu 

 

3.4.2 Erosketa berderako plan 
espezifikoa diseinatu eta 

ezarri 

 

3.4.3 Ingurumen eta gizarte 
ikuspegitik iraunkorra den 
kontratazio publikorako 

irizpideak ezarri 

3.3.1 Udalean energia 
erabilera kudeatuko duen udal 
energia arduradunaren figura 

sortzea aztertu 

 

3.3.2 Udal ekipamendu eta 
argiteriaren kontsumoen 
kontrola eta segimendua 

sistematizatu 

3.3.3 Udal ekipamenduen 

efizientzia energetikoa hobetu 

3.3.4 Argiteriaren efizientzia 
hobetu, herri argiteriaren 

auditoretzan identifikaturiko 
neurriak ezarrita 

3.3.5 Iturri berriztagarrietako 

energiaren ekoizpena sustatu 

3.3.6 Etxebizitzen eraikuntzan 
energia eraginkortasuneko 

neurriak bultzatu, bai 
birgaitzeetan bai eraikuntza 

berrietan 

3.3.7 Sentsibilizazio eta 
erantzukizunaren bitartez 

sektore ezberdinetan 
energiaren aurreztea eta 

zentzuzko erabilera sustatu 

3.4.4  Lorezaintza 
iraunkorrerako gidaliburua 

onartu 

3.3.8 Ekipamendu  eta 
ibilgailu berriak eskuratzeko 
eta obren  eta instalazioen 

esleipena  egiteko 
eraginkortasun irizpideak 

ezarri 

3.3.9 Instalazio pribatuetako 
kanpoko argiteriak energia 
eraginkortasunari buruzko 
ordenantza betetzen duela 

zaindu 

3.4.5 Kontsumo eta jai 
iraunkorrak lortzen lagunduko 

duten erabakiak eta 
jarraibideak adostu 

3.2.1 Behe saneamendu 
sareko berritze eta 

prebentziozko mantentze 
plana ezarri 

 

3.2.2 Behe saneamenduko 
sarea guztia goi saneamenduko 

sarearekin konektatu 

 

3.2.3 Saneamendu sarea 
kudeatzeko GIS sistema ezarri 

 

3.2.4 Kiroldegiko hustutze 
urak berrerabiltzearen 

inguruko bideragarritasuna 
aztertu 

3.2.5 Isurketen kontrol 
jarraitua indartu 
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4 LE.  PREBENTZIOAN, BERRERABILTZEAN ETA BIRZIKLATZEAN OINARRITUTAKO HIRI HONDAKINEN 
KUDEAKETA INTEGRALA BURUTU 

P. 4.1 Hiri hondakinen sorrera 
murriztea eta berrerabilpena 

sustatzea 

4.1.1 Autokonposatajea 
sustatu 

 

4.1.2 Industriguneko zabor 
bilketa sistemaren baitan tasa 
ekoizpenaren arabera ezarri 

 

4.1.3 Garbiguneetan hiri 
hondakinen berrerabilpena 

ahalbidetu 

 

P.4.2 Hiri hondakinen 
birziklapena areagotu 

4.2.1 Andoaingo Garbigunea 

eraiki eta martxan jarri 

4.2.2 Biohondakinaren gaikako 

bilketa ezarri 

4.2.3 Hiri hondakinen 
birziklapen indizea areagotu 
dezaketen bilketa sistemak 

aztertu 

 

4.2.4 Etxe eta dendetako hiri 
hondakinen bilketa zerbitzua 
arautzen duen Ordenantza 

sortu 

4.2.5 Prebentzio, 
berrerabilpen eta hondakinen 

gaikako bilketarako 
herritarren sentsibilizazio eta 

ardura ekimenak sortu 
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5 LE. UDALERRIKO INGURUMEN KALITATEA ETA ARRISKUEN KUDEAKETA HOBETU 

P. 5.1  Ingurumen kalitatearen 
hobekuntza sustatzea 

5.1.1 Eskualdeko airearen 
kalitatearen inguruko 
segimendua egin eta 

informazio eman 

 

5.1.2 Zarata eta bibrazioen 
kontrako biztanleen 

babeserako udal ordenantza 
berria martxan jarri eta 

betearazi 

5.1.3 Udalerriko zonifikazio 
akustikoa egin 

5.1.4 Lurzoruaren 
kutsadurarako prebentzio 

neurriak sustatu 

 

P. 5.2 Arriskuei aurre egiteko 
prebentzioa hobetzea 

P. 5.3   Berotegi efektuko gas 
isuriak murriztea eta klima 

aldaketari loturiko eraginetara 
egokitzea 

5.1.5 Kutsatuta egon 
daitezkeen lurzoruak dituzten 

eremuen berreskurapenari 
lehentasun eman 

 

5.1.6 Potentzialki 
kutsakorrenak izan daitezkeen 

aktibitateen kontrola eta 
segimendua egin 

 

5.1.7 Udaleko ingurumen 
araudia eguneratu eta 
ingurumena babesteko 
ordenantza adostu eta 

idazteko beharra aztertu 

5.1.8 Udalaren ingurumen 

portaera ebaluatu 

5.3.1 Berotegi efektuko gasen 

inbentarioa urtero kalkulatu 

5.3.2 Klima Aldaketara 
egokitzeko eta horren 

ondorioak arintzeko Udal 
Programa egin eta ezarri 

5.3.3 Alkateen Itunaren 
bitartez Europa mailan 
erantzukizuna hartu eta 

Energia Iraunkorrerako Ekintza 
Plana sortu eta ezarri 

5.3.4 CO2 –ren xurgapena 
areagotzera bideratutako 

hustuegien kudeaketa 
bultzatu, bereziki baso-

kudeaketa iraunkorrerako 
jardueretan 

5.3.5 Herritarrei bideraturiko 
klima aldaketaren inguruko 

erantzukizun eta 
sentsibilizazio jarduerak 

garatu 

5.2.1 Udaleko Emergentzia 
Plana eguneratu eta bertatik 

eratortzen diren neurriak 
ezarri 

 

5.2.2 Udal bulegoetan 
autobabeserako araudia 

garatu 

 

5.2.3  Ingurumen arrisku 
handieneko jardueren 

kontrola eta segimendua 
sendotu 
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6 LE. GARAPEN EKONOMIKOA ETA ENPLEGUA SUSTATZEKO NEURRIAK GARATU,  UDAL LURRALDEAK 
ESKAINTZEN DITUEN AUKEREN BIDEZ, BAILARA MAILAKO LAN SAREA INDARTUZ ETA GIPUZKOA 
MAILAN KOKATUZ 

P. 6.1 Lankidetza/ kooperazio 
sareen eta tokiko eta iraunkorra 

den garapen ekonomikoa 
bultzatzeko beharrezko tresnen 

sorrera eta mantentzea sustatzea

6.1.1 Udal Berrikuntza Foroa 

mantendu 

6.1.2 Herri eta bailararako 
gizarte eta ekonomi arloko 

behatokia abian jarri 

6.1.3 Garapen ekonomikoa 
eta enpleguari dagokionez, 
Donostialdea Mendebaldea 
eskualdea osatzen duten 

udalerrien arteko lan sarea 
osatu eta bultzatu 

6.1.4 Garapen erakundearen 
bazkide diren agentziekin 
enpleguaren eta sustapen 
ekonomikoaren alorreko 

harremanak sendotu 

P. 6.2 Enplegu sorkuntza, egoera 
larrienean dauden taldeen 

txertaketa eta administrazioaren, 
udalerriko enpresen eta  ekonomi 
eta enplegu sustapenarekin erlazia 

duten beste entitateen arteko 
lankidetza sustatzea 

P. 6.3 Garapen ekonomiko 
berriak faboratu eta zerbitzuen 
sektorea bultzatu, udalerriko 
dibertsifikazio ekonomikoa 

hobetzeko 

P. 6.4 Andoain eta Leitzaraneko 
baliabideak indarrean jartzea, 

egoki egituratutako eta 
iraunkorra den proposamen 

batean oinarriturik, inguruko 
natur turismoaren garapenean 

positiboki eragin dezan 

6.4.1 “Aisialdia eta natura” 
kontzeptuari loturiko turismoa 

bultzatu, udalerriak dituen 
baliabideak aprobetxatuz 

 

6.4.2 Ezarritako proiektuak 
kudeatuko dituzten egitura 

ekonomikoen sorkuntza 
ahalbidetzea, Andoaingo eta 

inguruko gazteentzat 

enplegua sustatuko duelarik 

A 6.3.1 Udalerriko eta 
inguruko enpresa sarearen 
berrikuntza bultzatu eta 
lehiakortasuna hobetu 

A 6.3.2 Lurraldean beste 
jarduera ekonomiko 

estrategiko batzuk sustatu 
(merkataritza eta turismoa 

alde batera utzita)) 

6.3.3 Udalerriko merkataritza-
aktibitatea bultzatu Udaleko 

beste sail batzuekin eta 
eskualdeko beste udalerriekin 

ekimenak partekatuz 

6.3.4 Merkataritza Suspertzeko 
Plan Berezia sostengatu eta 

garatu 

 

6.3.5 Merkataritza Mahaiak 
indartu Udalaren eta 

merkatarien arteko tresna gisa 

 

6.3.6 Turismo sektoreak behar 
dituen azpiegiturak, batez ere 
ostatuari dagokionez,  garatu 

daitezen faboratu 

6.2.1 Udalerriko eta bailarako 
enpresekiko harremana 

sendotu 

A 6.2.2 Udalerriko 
langabetuak kontratatzen 
dituzten bertako enpresei 

pizgarri ekonomikoak 
aplikatzea aztertu eta 
enpresa sare horren 

sentsibilizazioa landu 

6.2.3 Kontratazio programen 
babesean egindako 

kontratazioentzako (enplegu 
sustapena) eta enplegu 

trebakuntzarako lan esparrua 
ezarri 

6.2.4 Udalerriko pertsona 
langabetuei informazioa eta 

orientazioa eman, 
bitartekaritza egin eta 

kontratazioa aukerak eskaini 

6.2.5 Langabezian dauden 
pertsonen trabakuntzaren, 

prestakuntza hobekuntzaren 
eta birziklapenaren aldeko 

apustua egin, lan merkatuan 
aukera gehien duten 

aktibitate sektoreetan 
txertatzeko 

6.2.6 Krisiaren eraginez edota 
beste motibo bategatik  lan 
merkatuan txertatzekoar 
azoak dituzten taldeak  

gizarteratzea eta laneratzea 
helburu duten neurriak ezarri 

6.2.7 Prestakuntzan, eta 
gizartean oro har, 

ekintzailetza sustatu 

6.2.8 Autoenplegu proiektuei 

aholkularitza eman 

6.2.9 Andoainen enplegu eta 
prestakuntza alorretan lan 
egiten duten eragileekin 

koordinatu eta sare bat sortu 

P. 6.5 Turismo arloan eskualde 
mailako lankidetza eta jarduerak 
modu bateratuan egin daitezen 

bultzatzea 

6.5.1 Eskualdean, turismo 
arloan elkarlana garatzea eta 
jarduerak modu bateratuan 

egitea bultzatu 
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7 LE. HERRITARREN ETA UDALAREN ARTEKO KOMUNIKAZIOA, HERRITARREN PARTE-HARTZEA ETA 
SAILEN ARTEKO KOMUNIKAZIOA HOBETU 

P. 7.1 Udalaren eta herritarren 
arteko bi noranzkoko 

komunikazio euskarri dinamikoak 
eta herritarren parte hartze 

mekanismoak ezarri 

7.1.1  Udalak sortzen dituen 
jardueren informazio eta 
komunikazio euskarriak 

antolatu eta  dibertsifikatu 

 

7.1.2 Herritarren parte-
hartzea  bultzatzeko plan edo 

programa martxan jarri 

 

7.1.3 Udal jardueretan parte 
hartzeko forma, esparru, era 

edo bide berriak sustatu 

 

7.1.4 "Auzolan " ohitura  
berreskuratu herriko lanak 

egiteko 

P. 7.2 Sailen arteko koordinazio 
mekanismoak ezartzea eta 

zeharkako politikak indartzea 

 

7.1.5 Tokiko Agenda 21arekin 
erlazioa duten jarduerei 

buruzko informazioa 
zabaltzeko hedabide bat 

sendotu 

7.1.6 Tokiko Agenda 21eko 
herritarren parte-hartze foro 

egonkorra suspertu 

 

7.1.7 Eskolako Tokiko Agenda 
21a sendotu 

7.1.8 Tokiko Agenda 21 eta 
Eskolako Agenda 21aren arteko 

koordinazioa indartu 

 

7.1.9 Udaleko sail desberdinen 
eta eskolen arteko elkarlana 

hobetu eta areagotu 

 

7.1.10 Ingurumen gaien 
inguruko sentsibilizazio 

ekintzen eskaintza finkatu 

 

7.2.1 Sailen arteko 
koordinazio teknikorako 
mekanismo eta protokolo 

egonkorrak ezarri 

 

7.2.2 Helburuen kudeaketan 
oinarritutako Tokiko Agenda 

21aren kudeaketa aktiboa egin 

 

7.2.3 Tokiko iraunkortasun 
batzordea edo barne 
mekanismoa sortu 
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5. EBALUAZIO ETA JARRAIPEN PLANA 

Ekintza Plana-TA21 udal kudeaketarako tresna da. Eraginkorra izateko, urteko kudeaketa 

plana izan behar du. Kudeaketa hori Udalsarea 21ean ezarritako ereduari jarraituz egingo da 

eta EAEko TA21etan komunak diren jarraipen tresnak erabiliz:  

 

• Ekintza Planen gauzatzearen ebaluazioa 

• Tokiko iraunkortasun adierazleen kalkulua.  

 

5.1 Ekintza Planaren gauzatzearen ebaluazioa 

Tokiko Ekintza Planaren urteko ebaluazioaren helburua gauzatze mailaren analisia eta 

balorazioa egitea da, planaren aurrerapenari buruzko informazioa emanez. 

 

Ebaluazioa urteko tresna bat da eta urteko azken hiruhilekoan egitea proposatzen da. Modu 

horretan, udal aurrekontuak egiteko oinarri gisa erabili ahal izango den jardueren 

programazioa egiteko informazioa eskuragarri egongo da.  

Bestalde, kontuan hartuta planak 8 urteko indarraldia izango duela, tarte horretan 

udalerriaren beharrak aldatu egingo direla aurreikusten da. Gutxi gorabehera planaren 

ekuatorean, berrazterketa sakona egingo da, ahal den neurrian, plana uneko egoerara 

eguneratu eta egokitzeko. 

 

5.2 Tokiko Iraunkortasun Adierazleen Sistema 

Ebaluazioaren osagarri gisa, Ekintza Plana-TA21en urteko kudeaketa prozesuak tokiko 

iraunkortasun adierazleen kalkulua barne hartzen du. Modu horretan, planean ezarritako 

ekintzak garatzeak udalerriaren joerak aldatzen zein neurritan laguntzen duen eta, ondorioz, 

hasiera batean proposatutako helburuak zein mailatan betetzen ari diren jakin nahi da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ERANSKINA 
Herritarren parte hartze saioetako aktak 
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Herritarren parte-hartze 

Saioa: 1go bilera 

Bilera data: 12/01/31 

Hasiera ordua: 19:00 

Amaiera ordua: 21:15 

Orria 4tik 1goa  

 

Bilera tokia: ANDOAINGO UDALA 

 

PARTE HARTZAILEAK 

HERRITARRAK 

Ana Carrere 

Agustin Usurralde 

Asier Mirón 

Gotzon Garmendia 

Iñaki Urruzuno 

Iñigo Moreno 

Jon Roldán 

Jose Ramón Karrera 

Juanan Alducín 

Koldo Leunda 

Maite Etxeberria 

Mikel Agirre 

Xabier Lasa 

Ramón Varela (Ingurumen 

teknikaria) 

 

MINUARTIA ENEA 

Eider Larrañaga 

GAI ORDENA 

O.1. Prozesuaren aurkezpena: Tokiko Agenda 21a eta berrikuspen prozesua 

Andoainen  

O.2. Diagnostikoaren emaitza gakoen eta hausnarketa estrategikoaren 

aurkezpena 

O.3. Ekintza Planaren zirriborroaren aurkezpena 

O.4. Ekintza Planaren inguruko ekarpenak 

 

LANDUTAKO GAIEN LABURPENA 

T.1. Prozesuaren aurkezpena: Tokiko Agenda 21a eta berrikuspen prozesua 

Andoainen 

Saio honen helburua, Udalean lantzen ari diren Ekintza Plana aurkeztu eta honen 

inguruan herritarren iritzi eta proposamenak jasotzea da. 

Lehenik eta behin, Andoingo Udala 2012-2020 epealdia izango duen 

Iraunkortasunerako Ekintza Plan berria lantzen ari dela azaldu da, bilera hau prozesu 

horren testuinguruan kokatzen dela aipatuz.  
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Ondoren, Andoainen Tokiko Agenda 21aren inguruan eta berrikuspen prozesuan orain 

arte eman diren pausu nagusiak azaldu dira.   

T.2. Diagnostikoaren emaitza gakoen eta hausnarketa estrategikoaren 

aurkezpena 

2011/12 urtean Ekintza Planaren berrikuspenaren 2. Fasea (Ekintza Planaren 

definizioa) gauzatzen ari bada ere, 2010. Urtean zehar (1go Fasea) Diagnostikoa eta 

Hausnarketa estrategikoa egin zirela gogorarazi da. Honela, egindako Diagnostikoan 

jasotako emaitza nagusien aurkezpena egin da. 2010. urteko azaroan, diagnostikoa 

burutzen ari zen bitartean, herritarren parte hartze saioa egin zela gogorarazi da, 

diagnostikatuko ziren gaien inguruan herritarren iritziak eta ekarpenak jasoz. Honela, 

diagnostikoa bertan jasotako ideiekin osatu zen.  

Diagnostikotik abiatuz, ondoren hausnarketa estrategikoa egin zen, Andoingo bisioa, 

helburu estrategikoak eta xedeak zehaztuz. Honela, hausnarketa estrategikoan 

adostu ziren elementu desberdinen irakurketa egin da. 

1go fasean zehar ingurumen arloak, lurraldearekin loturiko arloak eta arlo soziala eta 

ekonomikoa aztertu baziren ere, Ekintza Plana garatzerakoan arlo horiek beraien 

plan propioak badituztenez,  Udaletik arlo sozialarekin erlazionaturiko gaiak ez 

barneratzea erabaki da. 

T.3. Ekintza Planaren zirriborroaren aurkezpena 

Diagnostikoan jasotako emaitzak eta hausnarketa estrategikoan adostutako helburu 

eta xedeak abiapuntu gisa hartuz, Ekintza Plan berriaren zirriborroa osatu da. 

Ekintza Planak ondorengo estrukturaketa izango du: Lerro estrategikoak, Programak 

eta Ekintzak.  

2010ean egindako herritarren parte hartze foroan jasotako ekarpenak ekintza 

planean maila desberdinean jaso direla azaldu da, adibide batzuk jarriz: kasu 

batzuetan ekintza gisa jaso da, beste batzuetan ekintza batek baino gehiagok 

erantzuten diote herritarrek egindako proposamen bati eta beste batzuetan, 

ekintzaren deskribapenean jasotzen da.   

Lehen proposamena teknikariek balioztatu badute ere,herritarren iritzia eta 

proposamenak jasotzea ezinbestekoa denez, zirriborroaren aurkezpena egin da. 
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T.4. Ekintza Planaren inguruko ekarpenak 

3 talde osatu dira, bakoitzak 2 lerro estrategiko (talde batek 3) aztertu dituelarik. 

Honela, agertzen diren ekintzak aztertu eta proposamenean agertzen ez den arren 

udalerriarentzat garrantzizkoa den ekintzaren baten edo proposatzen diren ekintzen 

egokitasunaren azterketa egin dute. 

Ondorengo, taldekako lana talde osoan aztertu da.  

 

Saioan ondorengo proposamenak jaso ziren: 

1go LE. Hirigunearen Garapena, Urbanizatutako Espazioaren Hobekuntzan eta 

Iraunkortasun Irizpideetan oinarrituz 

- 1.1.2 Hobekuntza garatzea garrantzitsua da eta ez bakarrik garbiketa, 

gainontzeko eremuak ere kontutan hartu 

- 1.2.5 Saihesbideari lehentasuna eman 

- Leitzaran bailaran eta Kalongen, ez dago argirik (udalerriko hainbat 

zonaldetan argiteria falta da) 

- Ibaien garbiketa bultzatzeko, auzotarren elkartea sortu, presioa egiteko 

(Martuteneko eredua aztertu daiteke). Uholdeen kaltea edo eragina 

minimizatzeko neurriak aztertu (hirigintza mailan,…) 

- Lokalak etxebizitza gisa eraberritzeko aukerari lehentasuna eman 

- Bidegorriari lotura eman, sare  funtzionala  sortuz 

- Eskola bide seguruen iniziatiba bultzatu  

- Bizikleta aparkaleku puntuak jarri 

- Bizikletaren erabileran inguruko kanpaina egin, ez sarea sortu bakarrik 

- Eskolen inguruan seinalizazioa jarri/ badem-a edo antzeko zerbait, kotxeak 

abiadura handian pasatzen direlako. Sorabillan baita ere 

- Oinezkoentzako zonen hobekuntza eta zenbait kasutan sorrera (Sorabilla) 

- Udal lurra eta partikularra desberdintzako gida, araudi bat,… sortu 

2. LE. Andoaingo Landalurra eta Natura Espazioa indartzea eta bere 

biodibertsitatea babestea 

- Lorezaintzan bertako landare espezieak erabili eta biodibertsitatea mantendu 

- Baserri munduari laguntza eman, betiko baserritarra galtzen ari da eta 

baserria usten ari dira. Baserritarrei mendia “babestu edo mantentzeagatik” 

laguntza eman  (6. eta 2. Lerro estrategikoetan izan dezake eragina) 

- Leitzaran babestearen barruan, baserria ere kontutan hartu (6. eta 2. Lerro 

estrategikoetan izan dezake eragina) 
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3. LE. Natur Baliabideen erabilera arduratsua eta kontsumo iraunkorragoa 

sustatzea 

- Fomentar Energías renovables; mediante saltos de agua o placas solares. No 

es cuestión de llenar los montes con molinos,… que sea razonable. Tan 

importante como esto es el control de los consumos energéticos y 

sensibilización . Tanto a la población en general, como en el Ayuntamiento 

(público) 

4. LE. Prebentzioan, berrerabiltzean eta birziklatzean oinarritutako hiri 

hondakinen kudeaketa integrala burutu 

- Ahalik eta hondakin gutxiago sortu eta arlo horretan kontzientziazio lan 

handia dago; sistemaren aldaketa bideratu/aztertu beharko litzateke  

- Sistemak ez du ahalbidetzen zabor gutxi sortzea, erosten den tokiaren 

arabera enbaseak oso ugariak dira 

- Udalaz gaineko erakundeek legeak sortu beharko lirateke 

5. LE Udalerriko ingurumen kalitatea eta arriskuen kudeaketa hobetu 

- 5.2.2 Autobabes programak udal bulegoetan bakarrik? Zergatik? 

6. LE Garapen ekonomikoa eta enplegua sustatzeko neurriak garatu,  udal 

lurraldeak eskaintzen dituen aukeren bidez, bailara mailako lan sarea indartuz 

eta Gipuzkoa mailan kokatuz 

- Herriko jendearen kontratazioa bultzatu (zuzenki edo kontratatzen diren 

enpresetan) 

- Udaletik egiten diren kontratazioetan lan hitzarmenak betetzen direla 

bermatzea  

- Eskualdeko herrien koordinazioa bultzatu garapen ekonomikoa eta enpleguan 

7. LE. Herritarren eta Udalaren arteko komunikazioa, herritarren parte-hartzea 

eta sailen arteko koordinazioa hobetu 

- Joan etorriko komunkiazio baliabide berriak bilatu eta erabili (teknologia 

berriak, …) 

- Udal ordezkariak auzoetara hurbiltzea (harreman estua eta jarraia ziurtatu) 

- Udaleko arreta zerbitzua hobetu (galdera edo kezkek erantzun bat izatea epe 

konkretu batetan: bai telefonoz, baita posta elektronikoaz jasotakoak ere) 

 

 

Saioari amaiera eman zaio. 
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Bilera tokia: ANDOAINGO UDALA 

 

PARTE HARTZAILEAK 

HERRITARRAK 

Agustin Usurralde 

Gotzon Garmendia 

Iñaki Urruzuno 

Koldo Leunda (Eguzki) 

Imanol Etxeberria 

Mila Garralda 

Jesus Mª Patino (Activate) 

Itziar Otaño 

Ramón Varela (Ingurumen 

teknikaria) 

 

MINUARTIA ENEA 

Eider Larrañaga 

GAI ORDENA 

0.1 2012ko urtarrilean ospatu zen foroan herritarrek egindako proposamenak 

nola txertatu diren aurkeztea.  

0.2 2012-2020 Ekintza Plan berrian jasotzen diren ekintzen lehentasunak 

zehaztu. 

0.3 Tokiko Agenda 21aren inguruko herritarren parte-hartze foroaren 

etorkizuneko funtzionamenduaren inguruan eztabaidatu.  

 

LANDUTAKO GAIEN LABURPENA 

T.1 2012ko urtarrilean ospatu zen foroan herritarrek egindako proposamenak 

nola txertatu diren aurkeztea.  

Saioaren hasieran egin den aurkezpenean urtarrilean ospatu zen foroan herritarrek 

egindako proposamenak Ekintza planean txertatu diren moduaren araberako 

adibideak azaldu dira. Proposamen horiek modu desberdinetan txertatu dira: 

- Herritarren proposamena ekintza bat da 

- Proposamena ekintzaren deskribapena osatzeko erabilgarria izan da 
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T.2 2012-2020 Ekintza Plan berrian jasotzen diren ekintzen lehentasunak 

zehaztu. 

Ekintzaren lehentasunak zehazteko dinamika martxan jarri baino lehen Ekintza Plan 

definitiboaren eta honek dituen ezaugarri nagusien laburpena egin da. Horrela, 

Ekintza Plana 6 Ildo estrategiko, 23 Programa eta 125 ekintzek osatzen dute.  

Ezaugarriei dagokionez, ekintzen %45ak ingurumen izaera dute, %34ak lurralde 

gaiekin zerikusia duten ekintzak dira eta gainontzeko %21a arlo ekonomikoa eta 

soziala (azken hau oso mugatua). Gizarte arloak ekintza planetik kanpo geratu direla 

kontutan hartuz, ekintza planaren banaketa logikoa da. 

Ondoren, ildo estrategiko nagusiak aurkeztu eta lehentasuna zehazteko dinamika 

azaldu da. Ekintza planeko ekintzen lehentasun definitiboa gobernu taldeak ezarriko 

du, horretarako ondorengo informazioa izango duelarik: udaleko teknikariek 

proposatutako lehentasuna, herritarrek ezarritako lehentasuna eta gainontzeko talde 

politikoetako ordezkarien proposatutako lehentasuna. 

Dinamika: Parte hartzaile bakoitzak honako hau izango du: 10 pegatina gorri, 

lehentasun handieneko ekintzak identifikatzeko, 10 pegatina berde lehentasun 

ertainekoak identifikatzeko eta 2 pegatina hori, ekintza planean egon beharko ez 

lukeen ekintzaren bat identifikatu nahi izanez gero. Honela, bakoitzak dituen 

pegatinak nahi bezala banatu behar izango dituzte. 

Bakoitzak lehentasunak zehaztu ondoren, irakurketa orokorra egin da lehentasun 

handieneko ekintzak banan-banan irakurriz.  Kasu honetan inork ez du identifikatu 

ekintza planetik kentzeko ekintzarik. 

T.3 Tokiko Agenda 21aren inguruko herritarren parte-hartze foroaren 

etorkizuneko funtzionamenduaren inguruan eztabaidatu.  

Herritarren parte hartze foroak Ekintza planaren urteroko kudeaketan izan ditzakeen 

funtzio desberdinak laburki azaldu dira, informatzailea, balioztatzailea edo 

proposatzailea den kontutan hartuz. Hala ere, parte hartzearen inguruan udala 

hausnarketa sakonagoa egiten ari dela aipatu da eta aurrerago honen berri emango 

zaiela. Ondoren, parte hartzearen arrakastaren/ arrakasta eskasaren inguruko 

eztabaida eman da.  

Saioari amaiera eman zaio. 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ERANSKINA 

Barne koordinaziorako saioetako aktak 
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Barne koordinaziorako 
1go bilera 
Bilera data: 11/11/28 
Hasiera ordua: 9:30 
Amaiera ordua:10:45 
Orria 3tik 1goa  

 
Bilera tokia: ANDOAINGO UDALA 

 
PARTE HARTZAILEAK 
UDALA 

Ana Carrera (Alkatesa) 
Mikel Lasa (Gobernu Taldeko Zinegotzia) 
Ramón Varela (Ingurumen teknikaria) 
 

MINUARTIA ENEA 
Eider Larrañaga 
Aiala Zubieta 

 
GAI ORDENA 
 
O.1. Prozesuaren aurkezpena: Tokiko Agenda 21 eta berrikuspen prozesua 
Andoainen 
O.2. Diagnostikoaren emaitza gakoen aurkezpena   
O.3. Ikuspegi, helburu estrategiko eta xedeen  aurkezpena eta balioztatzea 
0.4. Berrikuspen prozesua: II fasea. Datozen hilabetetako zereginak 
 
LANDUTAKO GAIEN LABURPENA 
 
T.1. Prozesuaren aurkezpena: Tokiko Agenda 21 eta berrikuspen prozesua 
Andoainen 
 
Lehen partean Tokiko Agenda 21aren inguruan Andoain-ek lehen ekintza plana onartu 
zuenetik, 2010ean berrikuspenaren lehen faseari hasiera eman arte eman diren pausu 
nagusiak azaldu dira.  
 
Lehen fasean egin zen Diagnosikora heltzeko jarraitu ziren pausuak aurkeztu 
ondoren, Diagnostikoan aztertu ziren 17 gaiak zeintzuk izan ziren azaldu dira eta 
ondoren, gai bakoitza aztertzen duen fitxaren egituraren nondik norakoa zein den 
komentatu da:  

- Dokumentuaren hasieran laburpena dago, non Diagnostikoaren ideia 
nagusiak zehazten diren 
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- Gaikako fitxa bakoitzean azpigaien araberako analisi teknikoa azaltzen da 

eta balorazioa, horretarako koloreetako aurpegiak azaltzen direlarik.  
- Analisi testuan zehar, hobetu daitezkeen arloak marka baten bidez 

identifikatzen dira, lehentasunezko jarduera-eremuan jasotzen direlarik 
(hauek Ekintza Planean jasoko diren ekintzen oinarria osatzen dute) 

- Bestalde, fitxa bakoitzean herritarren foroan jasotako iritzia azaltzen da 
 
Herritarren parte hartze prozesuari dagokionez, parte hartzea txikia izan zela 
komentatu da, baina parte hartzaileek udalerriaren ezagutza eta ikuspegi osoa 
kontutan hartu zutela aipatu da eta ez norberaren arazo partikularra. 
 
T.2. Diagnostikoaren emaitza gakoen aurkezpena   
   
Diagnostikoa osatzeko, prozesuan zehar, teknikari bakoitzak berari zegokion gaiaren 
inguruko fitxa balioztatu zuela azaldu da. Honela, ingurumen, lurraldeari lotutako 
eta gizarte eta ekonomia alderdien araberako Diagnostikoan jaso ziren emaitza 
nagusien sintesia egin da. Alderdi nagusi bakoitzean ondo dauden, ondo ez daudenen 
eta hobetu beharreko arlo nagusiak aipatu dira.  
 
T.3. Ikuspegi, helburu estrategiko eta xedeen  aurkezpena eta balioztatzea 
 
Diagnostiko teknikoa amaituta, parte hartu zuten teknikariekin batera, 2020. 
urterako bisioak edo Ikuspegiak jaso beharko lukeen ideien identifikazioa egin zen. 
Teknikariek egindako identifikazio honetatik eta Diagnostikoan identifikatutako 
ahulezietatik abiatuz, maila politikoan Ikuspegia eta Helburu estrategikoak adostu 
ziren.  
 
Bestalde, 2020.urterako lortu beharreko xede konkretuak landu ziren baita ere. 
Bertan arlo desberdinetarako xedeak definitu baziren ere, II fase honetan 
berrikuspenaren hedadura mugatzea adostu da, Kultura, Ongizatea eta euskara 
kanpoan utziz (departamendu hauek beraien plan propioak baitituzte). Honela, 
Basterorekin erlazioa duten 2 xedeak ez dira Ekintza Plan berria definitzerakoan 
kontutan hartuko. 
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0.4. Berrikuspen prozesua: II fasea. Datozen hilabetetako zereginak 
 
Orain berrispenaren II faseari hasiera emateko, lehen fasean egindako diagnostikotik 
eta adostutako Ikuspegitik eta helburu estrategikoetatik abiatuz 2012-2020 
urteetarako Andoaingo Iraunkortasunerako Ekintza Plana garatuko da.  
 
Ekintza Planaren estruktura ondorengoa da: Lerro estrategikoak (L), Programak (P) 
eta Ekintzak (E). Hauek definitzeko ezinbestekoa da lehen fasean adostutako 
Ikuspuntua eta Helburuak indarrean dauden edo ez balioztatzea. Aste beteko epean 
egiten saiatuko direla aipatu da.  
 
Ondoren, LPE egituratik abiatuz emango diren pausuak eta data posibleak aurkeztu 
dira kronogramaren bidez, helburua apirilaren 1go hamabostaldian Ekintza Plana 
definitua eta Mugi 21 programan txertatua izatea delarik. 
 
Ekintza Plana Plenoan onartua izaten dela aipatu da. 
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bilera 
Bilera data: 11/12/15 
Hasiera ordua: 12:30 
Amaiera ordua:13:30 
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Bilera tokia: ANDOAINGO UDALA 

 
PARTE HARTZAILEAK 
UDALA 

Gemma Ezeiza (Tolosaldea Mankomunitateko teknikaria) 
Manu Segovia (Leitzaran 21eko teknikaria) 
Ramón Varela (Ingurumen teknikaria) 
Xabier Intxaurza (Arkitektoa) 
 

MINUARTIA ENEA 
Eider Larrañaga 
Miriam Gonzalez 

 
GAI ORDENA 

O.1. Lehen fasean definitu ziren Ikuspegia, Helburu estrategikoak eta Xedeak 
gogoratu 

O.2. Diagnostikoan oinarrituz osatutako Ekintza Planaren proposamenaren 
eskemaren aurkezpena  

O.3. Ekintza Planaren karakterizazioa egiteko gidalerroak azaldu 

0.4. Prozesuaren egutegia zehaztu 

 
 
LANDUTAKO GAIEN LABURPENA 
 
T.1. Lehen fasean definitu ziren Ikuspegia, Helburu estrategikoak eta Xedeak 
gogoratu 
 
Diagnostikoan oinarrituz eta teknikariekin batera identifikatu ziren hitz gakoetan 
oinarrituz, lehen fasean Udalean zeuden udal politikariek 2020rako Andoaingo 
Ikuspegia definitu zuten.  
 
Honekin batera, 7 helburu estrategiko eta 10 xede konkretu definitu ziren. Hala ere, 
2. Fasearen hasieran proiektuaren irismena aldatzeko erabakia hartu da eta ondorioz, 
Ekintza Plan berriak Ingurumen arloak, Lurraldearekin loturikoak eta arlo 
Ekonomikoak jasotzen dituztenak jasoko ditu, arlo sozialak kanpo utziz. 
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Proposamen hau gobernu talde berriak onartua izan dela azaldu da baita ere. 
 
T.2. Diagnostikoan oinarrituz osatutako Ekintza Planaren proposamenaren 
eskemaren aurkezpena 
   
Fase honetan garatuko den eta bileran aurkeztuko den Ekintza Planaren 
zirriborroaren aurrekariak aurkeztu dira. Ekintza Plana garatzeko orduan ondorengo 
dokumentuak izan dira oinarri: 

- Lehen fasean egindako Diagnostikoa eta bertan definitu ziren lehentasunezko 
arloak 

- Lehen fasean definitutako Formulazioa Estrategikoa: Ikuspegia, Helburu 
estrategikoak eta Xedeak 

 
Erreferentziazko dokumentuetan oinarritzen denez, zirriborro moduan aurkeztu den 
Ekintza Planak jasotzen dituen Lerro estrategikoak, formulazioa estrategikoaren 
testuinguruan definitu ziren Helburu estrategikoekin bat datorrela azaldu da. 
 
Honela, Ekintza Plana osatzen duten Lerro estrategikoen, Programen eta Ekintzen 
aurkezpena egin da, ekintzen trazabilitate orokorraren inguruko aurkezpena eginez.   
 
Zirriborro honetatik abiatuz, teknikari bakoitzak berau birpasatu eta beharrezkoak 
ikusten dituen moldaketak egin beharko ditu: tituluak aldatu ; programa eta ekintza 
berriak jarri, proposaturikoak kendu edo moldatu. Egiten dituzten proposamenak 
gainontzeko teknikariei aurkeztuko zaizkie azken bileran, bertan balioztatuak izan 
daitezen. 
 
Bileran bertan etxebizitzarekin erlazionaturiko ekintzak jasotzen dituen programa 
1go Lerro estrategikora pasatzea adostu da.  Bestalde, hondakinen inguruko ekintzak 
lerro estrategiko propioa izan dezatela proposatu da baita ere. 

 
T.3. Ekintza Planaren karakterizazioa egiteko gidalerroak azaldu 
 
Ekintza Planean beharrezko aldaketak eginda, berau karakterizatu beharko da, 
horretarako teknikari bakoitzari berari dagozkien ekintzak jasotzen dituen Excel 
dokumentua bidaliko zaiolarik posta elektronikoz. Excel honetan bete beharreko 
arloak eta hauek nola bete azaldu da:  
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- Deskribapena: Ekintzaren deskribapenak zein galderei erantzun behar dieten 

azaldu da. Zenbait kasutan, Laguntza teknikoak deskribapena osatzeko 
lagungarria izan daitekeen informazioa jarri du deskribapena atalean.  

- Ezarpen epea: Ekintza bakoitza epe motzerako (1-2 urte), ertainerako (3-4 
urte) edo luzerako (5 urte baino gehiago) definitzen den jarri behar da. 

- Kostua: Lana erraztu asmoz, kostu tarteak definitu dira 
- Arduraduna: Diagnostikoa osatzean fitxa berrikusi zuten teknikarien arabera 

eta udaleko koordinatzailearekin adostutako gaien araberako arduren 
banaketa egin da. Hala ere, bertan azaltzen dena proposamena edo hurbilketa 
bat besterik ez da eta arduraren bat egoki banatuta ez badago aldaketa 
proposatzeko aukera dago baita ere. 

 
0.4. Prozesuaren egutegia zehaztu 
 
Ekintza Planaren definizioa egiteko egutegi osoa aurkeztu da, lehentasunezko zedarri 
gisa ondorengo datak aipatu direlarik: 

- Urtarrilaren 9rako teknikari bakoitzak Ekintza Planean proposaturiko 
aldaketa egingo ditu, urtarrilaren 16ko astean Ekintza Plana herritarrei 
aurkeztea aurreikusten baita. 

- Urtarrilaren 30erako teknikari bakoitzak dagozkion ekintzen karakterizazioa 
amaituta izango du. 
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Barne koordinaziorako 3. 

bilera 

Bilera data: 12/02/07 

Hasiera ordua: 10:30 

Amaiera ordua:11:30 

Orria 2tik 1goa  

 

Bilera tokia: ANDOAINGO UDALA 

 

PARTE HARTZAILEAK 

UDALA 

Ana Carrere (Alkatesa) 

Andoni Baltasar 

María José Izagirre 

Asun Guerra 

Ramón Varela (Ingurumen teknikaria) 

 

MINUARTIA ENEA 

Eider Larrañaga 

GAI ORDENA 

O.1. Prozesuaren aurkezpena: Tokiko Agenda 21a eta berrikuspen prozesua 

Andoainen  

O.2. Diagnostikoaren emaitza gakoen eta hausnarketa estrategikoaren 

aurkezpena 

O.3. Ekintza Planaren zirriborroaren aurkezpena 

LANDUTAKO GAIEN LABURPENA 

T.1. Prozesuaren aurkezpena: Tokiko Agenda 21a eta berrikuspen prozesua 

Andoainen 

Bilera honen helburua, maila teknikoan lantzen ari den eta herritarrei aurkeztu zaien 

Ekintza Planaren zirriborroa Udaleko talde politiko guztiei aurkeztea izan da, beraien 

iritzia eman eta ekarpenak egiteko aukera izan dezaten. 

Andoaingo ekintza planaren berrikuspenarekin hasi aurretik udalerrian Tokiko Agenda 

21aren kudeaketaren inguruan orain arte eman diren pausoen aurkezpen laburra egin 

da. 

T.2. Diagnostikoaren emaitza gakoen eta hausnarketa estrategikoaren 

aurkezpena  

2011/12 urtean Ekintza Planaren berrikuspenaren 2. Fasea (Ekintza Planaren 

definizioa) gauzatzen ari bada ere, 2010. Urtean zehar (1go Fasea) Diagnostikoa eta 



 
 

PROIEKTUAREN ABIATZE BILERAKO AKTA 

PROIEKTUA: ANDOAINGO IRAUNKORTASUNERAKO 

EKINTZA PLANAREN BERRIKUSPENERAKO 

BIGARRAREN FASEA 

 

 

 

 

3. bilera 

Bilera data: 12/02/07 

Hasiera ordua: 10:30 

Amaiera ordua:11:30 

Orria 2tik 2.  

 

Hausnarketa estrategikoa egin zirela gogorarazi da. Honela, egindako Diagnostikoan 

jasotako emaitza nagusien aurkezpena egin da.Diagnostikotik abiatuz, hausnarketa 

estrategikoa egin zen, Andoingo bisioa, helburu estrategikoak eta xedeak zehaztuz.  

1go fasean zehar ingurumen arloak, lurraldearekin loturiko arloak eta arlo soziala eta 

ekonomikoa aztertu baziren ere, Ekintza Plana garatzerakoan arlo horiek beraien 

plan propioak badituztenez,  Udaletik arlo sozialarekin erlazionaturiko gaiak ez 

barneratzea erabaki da. 

T.3. Ekintza Planaren zirriborroaren aurkezpena 

Diagnostikoan jasotako emaitzak eta hausnarketa estrategikoan adostutako helburu 

eta xedeak abiapuntu gisa hartuz, Ekintza Plan berriaren zirriborroa osatu da. 

Ekintza Planaren estrukturaketa zein izango den azaldu da: Lerro estrategikoak, 

Programak eta Ekintzak.  

Lehen proposamena teknikariek balioztatu zuten eta ondoren, herritarren parte 

hartze foroan aurkeztu zen. Bertan herritarrek egindako ekarpenak jaso ziren eta 

ondorengo pausua, ekarpen horien bideragarritasun teknikoa egin eta berauek 

ekintza planean txertatzearen inguruko egokitasuna aztertzea da. 

Maila politikoan ere, zirriborroa aurkeztuta, beraien proposamenak Ingurumen 

teknikariari helarazi beharko dizkietela adostu da. 

Ondorengo pausuak zeintzuk izango diren galdetuta, momentu honetan teknikariak 

ekintzak karakterizatzen ari direla aipatu da, hau da, ekintza bakoitza nola 

gauzatuko den zehazten, zein epetan,… Herritarren, zein udaleko zinegotziek 

egindako ekarpenen analisia egin eta dagozkion moldaketak planean txertatu 

ondoren, beste bilera bat egitea aurreikusten da (teknikari, herritar, zein 

zinegotziekin), proposamen desberdinak nola jaso diren azaldu eta ekintza plan 

berria aurkezteko. 

Maila formalean, Andoaingo Iraunkortasunerako Ekintza Plana 2012-2020 Udalbatzak 

onartu behar du. 

 

Saioari amaiera eman zaio. 
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Bilera tokia: ANDOAINGO UDALA 

 
PARTE HARTZAILEAK 
UDALA 

Gemma Ezeiza (Tolosaldea Mankomunitateko teknikaria) 
Manu Segovia (Leitzaran 21eko teknikaria) 
Paulo Zabalo (Obra eta zerbitzuetako teknikaria) 
Ramón Varela (Ingurumen teknikaria) 
 

MINUARTIA ENEA 
Eider Larrañaga 

 
GAI ORDENA 

O.1. Ekintza Planean egin diren aldaketen aurkezpena 

O.2. Ekintzen lehentasuna zehaztea  

 
 
LANDUTAKO GAIEN LABURPENA 
 

T.1. Ekintza Planean egin diren aldaketen aurkezpena 

Abenduan aurkeztu zen ekintza planaren zirriborroan egin diren aldaketa motak 
azaldu dira, adibide konkretuak jarriz. Horrela, aldaketa nagusiak ondorengoak izan 
dira: 

- Lerro estrategikoak berrantolatu , berri bat sortuz  
- Programak egokitu  
- Ekintzak moldatu (gehitu, kendu edota aldatu) 
- Herritarren parte hartze foroan jasotako ekarpenak txertatu. Hauek ekintzen 

deskribapenean jaso dira, ia-ia bere osotasunean. 
 

T.2. Ekintzen lehentasuna zehaztea  

Saio honen helburu nagusia ekintzen lehentasun teknikoa zehaztea izango da. 
Herritarrekin ere lehentasunak markatzeko saioa egitea aurreikusten dela aipatu da, 
ondoren, lehentasunak zehazteko garaian teknikarien, zein herritarren iritziaren 
arteko oreka bilatuko delarik. 
Lehentasunak markatzeko ondorengo dinamika jarraitu da: 



  

PROIEKTUAREN ABIATZE BILERAKO AKTA 
PROIEKTUA: ANDOAINGO IRAUNKORTASUNERAKO 

EKINTZA PLANAREN BERRIKUSPENERAKO 
BIGARRAREN FASEA 

 
 
 
 
4. bilera 
Bilera data: 12/02/27 
Hasiera ordua: 12:30 
Amaiera ordua:13:30 
Orria 2tik 2.  

 
- Lehentasun altuko 10 ekintza zehaztu teknikari bakoitzak 
- Lehentasun ertaineko 10 ekintza zehaztu teknikari bakoitzak 

 
Ondoren teknikari guztiek identifikatutako ekintzak taldean komentatu dira, 
desadostasun nabaririk ote dagoen identifikatzeko. 
 
Saioaren amaiera. 
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Bilera tokia: ANDOAINGO UDALA 

 
PARTE HARTZAILEAK 
UDALA 

Ana Carrere (Alkatesa) 
Andoni Baltasar 
María José Izagirre 
Asun Guerra 
Ramón Varela (Ingurumen teknikaria) 
 

MINUARTIA ENEA 
Eider Larrañaga 

 
GAI ORDENA 

0.1 2012ko urtarrilean egindako proposamenak nola txertatu diren aurkeztea.  

0.2 2012-2020 Ekintza Plan berrian jasotzen diren ekintzen lehentasunak 
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LANDUTAKO GAIEN LABURPENA 
 

T.1 2012ko urtarrilean egindako proposamenak nola txertatu diren aurkeztea.  

Saioaren hasieran egin den aurkezpenean urtarrilean egindako proposamenak Ekintza 
planean txertatu diren moduaren araberako adibideak azaldu dira. Proposamen 
horiek modu desberdinetan txertatu dira: 

- Proposamena ekintza bat da 

- Proposamena ekintzaren deskribapena osatzeko erabilgarria izan da 

 

 

T.2 2012-2020 Ekintza Plan berrian jasotzen diren ekintzen lehentasunak 
zehaztu 
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Lehenik eta behin Ekintza Plana eta bere ezaugarri nagusien laburpena egin da: 
Ekintza Plana 6 Ildo estrategiko, 23 Programa eta 125 ekintzek osatzen dute.  

Ezaugarriei dagokionez, ekintzen %45ak ingurumen izaera dute, %34ak lurralde 
gaiekin zerikusia duten eta %21a arlo ekonomikoa eta soziala (azken hau oso 
mugatua). Gizarte arloak ekintza planetik kanpo geratu direla kontutan hartuz, 
ekintza planaren banaketa logikoa da. 

Ondoren lehentasuna zehazteko dinamika azaldu da. Ekintza planeko ekintzen 
lehentasun definitiboa gobernu taldeak ezarriko du, horretarako ondorengo 
informazioa izango duelarik: udaleko teknikariek proposatutako lehentasuna, 
herritarrek ezarritako lehentasuna eta gainontzeko talde politikoetako ordezkarien 
proposatutako lehentasuna. 

Dinamika: Parte hartzaile bakoitzak honako hau izango du: 10 pegatina gorri, 
lehentasun handieneko ekintzak identifikatzeko, 10 pegatina berde lehentasun 
ertainekoak identifikatzeko eta 2 pegatina hori, ekintza planean egon beharko ez 
lukeen ekintzaren bat identifikatu nahi izanez gero. Honela, bakoitzak dituen 
pegatinak nahi bezala banatzeko aukera izango dute. 

Bakoitzak lehentasunak zehaztu ondoren, irakurketa orokorra egin da lehentasun 
handieneko ekintzak banan-banan irakurriz eta herritarren egindako lehentasun 
proposamenak maila orokorrean azalduz. Inork ez du identifikatu ekintza planetik 
kentzeko ekintzarik. 

 
Saioaren amaiera. 
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ILDO ESTRATEGIKOAPROGRAMA EKINTZA DESKRIBAPENA ARDURADUNA
EZARPEN 

EPEA

BALIOETSITA

KO  KOSTUA
GAIA AALBORG-eko K

Lehentasun 

teknikoa

Herritarren 

lehentasuna

Lehentasun 

politikoa

Lehentasun 

proposamena

P. 1.1  Iraunkortasun patroiak erabiliz hirigintza plangintza bat garatzea

1.1.1 HAPOn aurreikusten den garapena ziurtatu

Ingurumen Iraunkortasun Txostenaren

zehaztapenak errespetatuz

Ekintza hau aurrera eramateko ondorengo jarduerak egin beharko dira gutxienez: 

- Plan Orokorrean aurreikusten diren hirigintza garapenak eta ekintzak gauzatzerakoan, Ingurumen Iraunkortasun Txostenak eremu

eta ekintza ezberdinetarako ezartzen dituen baldintzak eta neurriak jaso eta betetzen direla ziurtatu (garapen plangintza, obra

proiektuen eta hauen gauzatze prozesuen segimendua eta kontrola eginez).

- Eraikuntza eta urbanizazio ordenantza garatzerakoan, Ingurumen Iraunkortasun Txostenean eta Plan Orokorrean proposaturiko

neurriak kontuan hartu.

- Plan Orokorrean aurreikusitako ingurumena, paisaia eta natura babesteko udal ordenantzak garatu.

Arkitektoa Laburra
LURRALDEA ETA 

ANTOLAMENDUA

5. HIRIGINTZA 

DISEINATZEA ETA 

PLANIFIKATZEA

Altua Ertaina Ertaina ERTAINA

1.1.2 Hiria eta inguru naturalaren arteko ertza

osatzen duten guneak hobetu

Plan xehatu bat egin arte, txosten batean zehaztu beharko dira hiriguneko eta hiri inguruko paisaia kalitatea hobetuko duten

politika publikoen garapen osoa bermatuko duten ekintzak eta irizpideak.

Plan honek mugikortasun iraunkor moduan leheneratuko diren eremu publikoak, parkeak nahiz plazak, eta kaleak landuko ditu.

Aparkalekuen antolaketa, seinaleen kokapena edo garraio publikoko geltokien mantentze egokia paisaia kalitatearen elementu

erabakigarritzat hartuko dira.

Eraikinei dagokienez, koloreak, materiala eta mantentze irizpideak ezarri beharko dira, baita leinu etxeen definizioa eta beraien

kontserbazioa ere.

Hiriguneko mugei dagokienez, Planak irizpide uniformeak ezarri beharko ditu oztopoen ezaugarri eta mugetarako, bide eta orubeen

seinaleztapenerako, orientazio seinaleetarako eta argiteriarako.

Irizpideez gain, Planak muga guneei buruzko kartografia bat egin beharko du eragin negatiboa duten elementuak, indartu beharreko

berezitasunak eta lehentasunezko gaiak nabarmentzeko.

Planaren definizio proposamena egokitzeko, udalerriaren eta inguruaren eta bere karakterizazio eta paisaia elementuei buruzko

ezagutza gehitu beharko zaio.

Arkitektoa Luzea
LURRALDEA ETA 

ANTOLAMENDUA

5. HIRIGINTZA 

DISEINATZEA ETA 

PLANIFIKATZEA

Ertaina Ertaina Baxua ERTAINA

1.1.3 Eraikuntza eta urbanizazio ordenantza

garatu

Eraikuntza eta urbanizazio ordenantza idatzi eta bideratu beharko da. Ordenantza idatzi aurretik beste udalerri batzuetan dauden

ereduak jaso eta aztertuko dira. Azterketa egindakoan, Andoainerako egokiena den ordenantza idatziko da. Ordenantza horretan,

hirigintzako eta eraikuntzako esku-hartzeari buruzko elementuak —hirigintza plangintzan definituta edo definitzeko dagoen

hirigintza antolamenduaren osagarri direnak— arautzeko kontuan izan beharreko alderdiak jasoko dira. Plangintzan ezartzen den

moduan, ordenantzaren edukiak hirigintza legerian zehazturiko irizpideetara egokitu behar du, eta aipatu helburuak lortzeko eta

hirigintza antolamendua osatzeko eta gauzatzeko izaera horretako dokumentu baten bidez arautu daitezkeen alderdi guztietan esku

hartzeko parametroak adierazi beharko ditu. Besteak beste, alor hauek arautu beharko dira ordenantzaren bidez: urbanizazioa,

eraikuntza, ingurumena, paisaia eta natura babesteko baldintzak eta erabilerak eta jarduerak ezartzeko baldintzak.

Arkitektoa Laburra
LURRALDEA ETA 

ANTOLAMENDUA

5. HIRIGINTZA 

DISEINATZEA ETA 

PLANIFIKATZEA

Baxua Altua Baxua ERTAINA

1.1.4 Hirigintza arloa kudeatzeko GIS sistema

ezarri

Udalak GIS lizentzia bat dauka, baina dagoeneko aktibo dago. Ekintza honen helburua GISaren bidez hirigintza eta urbanizazio

datuak kudeatzea da.
Arkitektoa Luzea

LURRALDEA ETA 

ANTOLAMENDUA

5. HIRIGINTZA 

DISEINATZEA ETA 

PLANIFIKATZEA

Ertaina Baxua Baxua BAXUA

1.1.5 Udalerrian zonalde berdeen sarea sortzea

bultzatu

Ekintza honen helburua Plan Orokorrean aurreikusten diren sistema orokorreko parke publikoak garatzea da. Bertan 3 parke

aurreikusten dira: Erroitz, Errota eta Garro. Hauen garapena egiteko, lehenik eta behin plangintza bat egin beharko da beren

garapena ahalbidetuko duten hirigintza eta aurrekontu tresnen arabera, eta, ondoren, proiektua gauzatuko da. Gainera, udalerriko

gainerako berdeguneekin daukan lotura kontuan eduki beharko da beste proiektuetan ere.

Arkitektoa Luzea
LURRALDEA ETA 

ANTOLAMENDUA

5. HIRIGINTZA 

DISEINATZEA ETA 

PLANIFIKATZEA

Baxua Ertaina Baxua BAXUA

ANDOAINGO EKINTZA PLANAREN FORMULAZIOA

1 LE. HIRIGUNEAREN 

GARAPENA, 

URBANIZATUTAKO 

ESPAZIOAREN 

HOBEKUNTZAN ETA 

IRAUNKORTASUN 

IRIZPIDEETAN 

OINARRITUZ
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P. 1.2 Hirigunearen kalitatea hobetzea. Urbanizatutako eremuaren eta udalerriko ondarea hobetzea, birsorkuntzan eta zaharberritzean oinarrituz

1.2.1 Degradatutako auzoak birgaitu eta

leheneratu

Andoainen hainbat auzo degradazio egoeran daude eta beharrezkotzat jotzen da hauek hobetzeko ekintzak martxan jartzea.

Helburu hori lortzeko, lehenik degradatuta dauden auzoak hobetzeko plangintza bat bultzatzea aurreikusten da eta, ondoren,

plangintza hori gauzatzea. Gaur egun Etxeberrieta, Ezkerrenea eta Izturitzaga dira egoera larrienean dauden edo behar gehien

dituzten auzoak eta leheneratzea auzo horietan egingo litzateke lehenik. Auzo horietako bakoitzean, auzoaren degradazio egoeran

eragin gehien duten alderdiak zehaztu beharko dira (eraikin pribatuak, zoladura, berdeguneak, mantentze lanak... ), eta egin

beharreko jarduerak eta jarduera horien kostua ebaluatu beharko dira.

Arkitektoa Laburra
LURRALDEA ETA 

ANTOLAMENDUA

5. HIRIGINTZA 

DISEINATZEA ETA 

PLANIFIKATZEA

Ertaina Altua Altua ALTUA

1.2.2 Hirigunean dauden espazio publikoak

leheneratu eta zaharberritu

Gaur egun hirigunean dauden hainbat espazio publikoren egoera ez da nahi bezain ona eta hori hobetzea garrantzizkotzat jotzen da. 

Horretarako, lehendik dauden espazio publikoak (Arrate plaza, Elizondo plaza, Bekoplaza...) leheneratu, zaharberritu eta 

mantentzeko proiektuak idaztea eta gauzatzea aurreikusten da.

Ekintza horiek egiteko, bereziki hartuko dira kontuan aurrekontu mugak. Hala, kostu txikiko aukerak ere jasoko dira, hiritarren 

parte-hartzea, gizarteratze helburuak edo hezkuntza helburuak (lantegi eskolak) kontuan hartzen dituztenak. Modu osagarrian, 

sektore batzuen argiztapena hobetzeko beharra ebaluatuko da (batez ere, Leitzarangoa eta Kalongekoa).

Arkitektoa Luzea
LURRALDEA ETA 

ANTOLAMENDUA

5. HIRIGINTZA 

DISEINATZEA ETA 

PLANIFIKATZEA

Ertaina Ertaina Baxua ERTAINA

1.2.3 Zaharkitutako industri eremuak

berreskuratu

Andoainen hainbat industria zaharkituta geratu dira eta ez zaie inolako erabilerarik ematen. Hori dela eta, horiek leheneratzea eta

erabilera berriak emateko aukerak edo baldintzak ezartzea izango litzateke ekintza honen helburu nagusia. Horretarako, ondorengo

jarduerak egitea aurreikusten da:

- Degradatutako industria eremuak garatzeko plangintza bultzatu eta gauzatu, ondorengo lekuetan: Olaburu-Lizarkola, Ziako,

Krupp, Krafft...

 - Aurri industrialen eraispena bultzatu: Celulosas, Papelera...

Arkitektoa Ertaina
LURRALDEA ETA 

ANTOLAMENDUA

5. HIRIGINTZA 

DISEINATZEA ETA 

PLANIFIKATZEA

Altua Baxua Altua ALTUA

1.2.4 Oria eta Leitzaran ibaien ertzetan HAPOn

aurreikusitako pasealeku eta espazio libreen

garapena eta gauzatzea

Plan Orokorrak Oria eta Leitzaran ibaien ertzetan zenbait jarduera aurreikusten ditu. Horiek gauzatu ahal izateko ondorengo

pausuak eman beharko lirateke, gutxienez:

- Aurreikusitako pasealeku eta espazio libreak garatzea eta gauzatzea ahalbidetuko duen plangintza egin, eta plangintza horretan

jasotzen diren proiektuak gauzatu.

Hala ere, plangintza egiterakoan kontuan hartu beharko da gaur egun dauden pasealeku eta espazioei jarraipena eman beharko

zaiela; hala, hauekin sare bat osatuko dute eta hirigunearen elementu egituratzaile bilakatuko dira.

Arkitektoa Luzea

BIOANIZTASUNA 

ETA INGURUMEN 

NATURALA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Baxua Ertaina Baxua BAXUA

1.2.5 Aurreikusitako saihesbideak (GI-131 eta N-

1) funtzionamenduan jartzean zeharbideak

birgaitu. 

Gaur egungo zeharbideak hiritar izaerako kale bihurtzeko lehen pausoa eraldatze proiektuak idaztea da, eta, ondoren, horiek

gauzatzea. Horretarako, ezinbestekoa izango da Udalak udalaz gaindiko administrazioekin harremanetan egotea, hauen laguntza

ekonomikoa izateko eta, beharrezkoa izanez gero, bidearen titulartasuna lortzeko. Beraz, proiektua idatzi eta nola gauzatu

programatzerakoan, kontuan izan beharko da saihesbideak noiz zabalduko diren eta zer aurrekontu dagoen.

Arkitektoa Luzea
LURRALDEA ETA 

ANTOLAMENDUA

5. HIRIGINTZA 

DISEINATZEA ETA 

PLANIFIKATZEA

Baxua Baxua Baxua BAXUA

1.2.6 Ondare arkitektonikoaren birgaitzea

bultzatu  

Plan Orokorrean Ondarearen Plan Berezia osatzea aurreikusten bada ere, oraindik ez dago garatuta. Beraz, ekintza aurrera

eramateko lehenik eta behin Plan Berezia idatzi beharko da eta, berau idatzi eta onartu ondoren, bertan jasotzen diren jarduerak

gauzatu beharko dira. Plan horretan ondorengo ekintza zehatzak jasoko dira beste batzuen artean:

- Izturitzagako Jauregia zaharberritu

- Irigoien Azpikoa (Milagrosa) etxea zaharberritu

Arkitektoa Ertaina
LURRALDEA ETA 

ANTOLAMENDUA

5. HIRIGINTZA 

DISEINATZEA ETA 

PLANIFIKATZEA

Baxua Baxua Baxua BAXUA

1.2.7 Ibaiko pasealekua hobetu eta hiri

altzariekin egokitu

Ekintza hori plangintza berrian jasotzea proposatu zuten diagnostikoaren berri emateko antolatu zen herritarren parte-hartze

foroan izan ziren andoaindarrek. Izan ere, haien ustez, hobetu egin behar dira Miranda pasealekuaren egoera eta bertako

urbanizazioa (Oriaren eskuinaldeko zabalgunean).

Udaleko teknikariek egoera aztertu ondoren, haiek ere uste dute zerbait egin daitekeela leku horretako hiri altzariak eta itxura

orokorra hobetzeko. Zehazki, aukera hauek aipatu dira:

- Paperontziak aldatu eta argiztapena gure ordenantzara egokitu.

- Eserlekuen ondoko zuhaitzak aldatu.

- Pasealekuaren eta ibaiaren arteko lur zatiaren mantentze lanak egin, gaur egun Phaloppia japonyca landareak hartua baitago.

Obra eta 

zerbitzuetako 

arduraduna

Laburra

BIOANIZTASUNA 

ETA INGURUMEN 

NATURALA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Baxua Baxua Baxua BAXUA

P. 1.3 Babesturiko etxebizitzak sustatzea eta etxebizitza politika herritarren beharretara egokitzea

1.3.1 HAPOn aurreikusitako hirigintza

garapenetan babesturiko etxebizitzen eskaintza

bultzatu

Ekintza honen helburua etxebizitza garapen berrietan, lurzoru legeak babesturiko etxebizitzetarako ezarritako gutxieneko

estandarrak hobetzea da, posible den kasuetan. Horretarako, ondorengo tresnak erabiltzea aurreikusten da:

- Hirigintza hitzarmenak

- Baliozkoak diren beste hirigintza tresna batzuk

Arkitektoa Luzea
LURRALDEA ETA 

ANTOLAMENDUA

5. HIRIGINTZA 

DISEINATZEA ETA 

PLANIFIKATZEA

Baxua Ertaina Altua ALTUA

1.3.2 Erabilerarik gabe dauden beheko

solairuetako lokalak etxebizitzetan bihurtzeko

ordenantzaren garapena egin

Egun Andoainen zenbait lokaletako beheko solairuak hutsik daude. Hori dela eta, horiek etxebizitza gisa egokitu ahal izateko,

beharrezkoa da ordenantza bat garatzea. Ordenantza garatu ahal izateko, beste udalerri batzuetako ordenantzak biltzea eta

aztertzea aurreikusten da eta, ondoren, Andoainerako ordenantza prestatzea eta onartzea.

Arkitektoa Laburra ETXEBIZITZA

9. BERDINTASUNA 

ETA JUSTIZIA 

SOZIALA

Baxua Altua Baxua ERTAINA
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P.1.4 Andoainen mugikortasun eta irisgarritasun iraunkorra sustatzea

1.4.1 Mugikortasun Plan Orokor berri bat

berrikusi eta idatzi

Udalak mugikortasunari (zirkulazioa, aparkalekuak eta garraio publikoa) loturiko hainbat azterlan ditu. Azterlan hauetan gune

publikoen antolaketa zabalago bat eta garraiobide iraunkorragoei lagunduko dien garraioen lehiakortasun handiagorako

proposamenen deskribapen bat aurkitzen da.

Hala eta guztiz ere, egokia da mugikortasun iraunkorrerako udal politiken garapen egoki baterako Hiri Mugikortasun Iraunkorrerako

Plana (MIP) garatzea; bertan, diagnosi oso bat egiten da eta 4-8 urteko denboraldirako ekintzak biltzen dira.

Hau jorratzeko edukiak eta metodologiak modu zabalean daude ezarrita hainbat gidatan, horien artean Udalsarea21ek

argitaraturikoan.

Funtsezko alderdietako bat Udaleko sail parte-hartzaileekin lantalde bat sortzea da, baita mugikortasun iraunkorrerako helburuak

modu egokian gauzatzea ahalbidetuko duten esparru publiko zein pribatuko ordezkari esanguratsuekin ere.

Era berean, garrantzi bereziko guneen kudeaketa hobe baterako hornikuntza eta lan guneen mugikortasun planak sortu eta ezarri

behar dira.

Ingurumen teknikaria Laburra 50000
MUGIKORTASUNA 

ETA GARRAIOA

6. 

MUGIKORTASUNA 

HOBETZEA ETA 

ZIRKULAZIOA 

MURRIZTEA

Altua Baxua Ertaina ALTUA

1.4.2 Irisgarritasun proposamenak garatu,

eguneratu eta Mugikortasun Plan berrian sartu

Zenbait dokumenturen bidez, udalerriko irisgarritasun arazoei —kaleetakoak nahiz udal eraikinen sarbide arazoak— heldu zaie, eta

arazo horiek konpontzeko proposamenak egin dira. Dokumentu horiek oinarri hartuta, zenbait jarduera ere egin dira, neurri handi

batean, Udalaren baliabide ekonomikoen arabera eta jarduera egiteko premiaren arabera. Hala eta guztiz ere, orain arte ez da

eman irisgarritasun arazo guztien ikuspegi bakar eta oso bat, hau da, ez dira elkarrekin landu leku eta eraikin publikoetako

irisgarritasuna bermatuko duen mugikortasun iraunkorrarekin lotura izan dezaketen arlo guztiak.

Alde horretatik, Mugikortasun Plan berrian, irisgarritasunaren gaia berariaz landu behar dela uste da, hainbat dokumentutan

sakabanatutako proposamenak landuz eta eguneratuz. Besteak beste, arlo hauek landu beharko lirateke berariazko atal horretan: 

- Bide publikoetako oztopoak kentzen jarraitu.

- Udaletxeko eta Urigaingo irisgarritasuna hobetu, eta, pixkanaka, eraikin publiko guztiena ere bai.

- Auzoen arteko iragankortasuna hobetu, ibilbide nagusien irisgarritasunari lehentasuna emanez.

- Saltokietako oztopo arkitektonikoak kentzea bultzatu.

- Leku publiko guztietan, irisgarritasun ona bermatu.

Ingurumen teknikaria Ertaina 40000
MUGIKORTASUNA 

ETA GARRAIOA

6. 

MUGIKORTASUNA 

HOBETZEA ETA 

ZIRKULAZIOA 

MURRIZTEA

Altua Baxua Altua ALTUA

1.4.3 Bizikletarentzako plan espezifiko bat sortu

Mugikortasun Plan berrian, motorrik gabeko mugikortasun sare bat definitu beharko litzateke, inplikaturiko eragile guztiekin batera.

Plan horretan, bizikletek (eta patinek) izan beharko lukete lehentasuna, ibilgailu motordunen aurrean, gure kaleetako joan-

etorrietan segurtasun handiagoz ibiltzeko, autoan oinarritzen ez den hiri kultura berri bat bultzatzen hasteko eta, pixkanaka,

autoak eguneroko mugikortasunerako tresna izateari uzteko.

Kirol Patronatua ere aspaldidanik ari da horretan lanean, kirola egitea bultzatzeko eta kiroldegira motorrik gabeko ibilgailuekin

sartzeko sistema bat edukitzeko. Aldi berean, plan hori bat dator Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak jarduera osasungarriak

bultzatzeko egin dituen plan eta programekin.

Besteak beste, jarduera hauek egin daitezke aipaturiko sarea martxan jartzeko:

- Gaur egun dauden bidegorriak berrikusi, horiek Gipuzkoako bizikleta bideen sarearekin elkartzeko aukera kontuan hartuta.

- Intereseko puntuetan bizikletak uzteko lekuak instalatzeko lanak bukatu (batez ere, ekipamenduetan eta garraio publikoko

geltokietan).

- Erabiltzaile posibleen eta gaur egun egiten dituzten joan-etorrien berri izan, zer joan-etorri bultzatu nahi diren jakin eta bizikleta

sustatzeko kanpaina bat bultzatu.

Ingurumen teknikaria Ertaina 10000
MUGIKORTASUNA 

ETA GARRAIOA

6. 

MUGIKORTASUNA 

HOBETZEA ETA 

ZIRKULAZIOA 

MURRIZTEA

Ertaina Ertaina Baxua ERTAINA

1.4.4  Garraio publikoaren ikerketa garatu 

Andoaingo mugikortasun iraunkorrarekin lotura duten alderdi guztiak plan orokor batean lantzea helburu izanik, ezin dira alde

batera utzi garraio publikoarekin lotutako alderdiak ere. Hala, garraio publikoak bere atal propioa izan behar du Mugikortasun

Planran, beste atal batzuekin izan dezakeen erlazioa ahaztu gabe (adibidez, irisgarritasuna edo aldirietako aparkalekuak).

Beraz, hainbat alor ebaluatu eta landu beharko dira; besteak beste, hauek:

- Udalerri barruko garraioaren inguruko azterketan jasotzen diren jarduerak garatu.

- Udalerrien arteko garraio publikoaren eskaintza hobetzea bultzatuko dela aipatu.

- Garraio publikoko geltokien informazioa eta bertara heltzeko bideak hobetu. 

- Herri barneko garraio publikoaren maiztasuna eta garraio ezberdinetako osagarritasuna handitu.

- Garraio mota ezberdinen arteko loturak aztertu eta hobetu.

Ingurumen teknikaria Ertaina 10000
MUGIKORTASUNA 

ETA GARRAIOA

6. 

MUGIKORTASUNA 

HOBETZEA ETA 

ZIRKULAZIOA 

MURRIZTEA

Baxua Altua Baxua ERTAINA

1.4.5 Eskoletako bide seguruen eskema garatu

Eskolako komunitatea, gurasoak eta irakasle asko eskolara joateko bide seguruak eskatzen ari dira, neska-mutilek eskolara joateko

autonomia handiagoa izan dezaten. Beraz, auzoetatik eskoletara egiten diren bideek ahalik eta seguruenak izan behar dute.

Horretarako, kaleetan neurriak hartu beharko dira (seinaleak, hesiak, espaloien zabalera, etab.), baina, aldi berean, laguntzaile

sare bat sortzeko lana egin beharko da (saltokiak, gurasoak, etab.).

Gure inguruan, aztertzeko moduko hainbat esperientzia daude, eta Andoainen bertan ere, aztertu beharreko eskaerak egin dira.

Esperientzia horiek lotura dute zirkulazioa mantsotzearen eta merkataritza hirigintzaren arloko jarduerekin. Izan ere, jarduera

horiek guztiek helburu batzuk partekatzen dituzte: kaleak oinezkoentzat berreskuratzea, ibilgailuaren gehiegizko erabilerarekin

loturiko arriskuak desagerraraztea, kaleak oinezkoentzat prestatzea, etab.

Eskolako bide seguruen gaiak Andoaingo eguneroko bizitzan duen eragina dela eta, berariaz aipatu behar da Mugikortasun Plan

berrian. Horrekin batera, hainbat jarduera egin beharko dira:

Eskolako komunitatearekin lotura duten mugimenduak aztertu.

Ibilbideen segurtasuna aztertu.

Boluntario partikularren, eta abarren parte-hartzea bultzatu.

Ingurumen teknikaria Ertaina 10000
MUGIKORTASUNA 

ETA GARRAIOA

6. 

MUGIKORTASUNA 

HOBETZEA ETA 

ZIRKULAZIOA 

MURRIZTEA

Ertaina Ertaina Baxua ERTAINA
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1.4.6 Aparkamendua eraginkorra izan dadin

kudeaketarako beharrezko hobekuntzak eta

eskaintzaren dimentsionamendua zuzena aztertu

Andoaingo zirkulazioari eta aparkalekuei buruzko lehenengo azterlanean, aparkaleku kopurua zehaztu zen eta, udal erroldan alta

emanda dauden ibilgailuen kopurua kontuan izanik, aparkaleku horiek nahikoak diren aztertu zen. Lehenengo hurbilketa horren

arabera aparkatzeko arazo larririk ez dagoen arren, mugikortasun iraunkorrerako plan baten ikuspegiak desberdina izan behar du.

Oinezkoek kale gehiago izatea bada helburua, era honetako aparkalekuak bultzatu beharko dira: aldirietako aparkalekuak, garraio

publikoarekin lotura hobea dutenak, edo txandakako aparkalekuak, merkataritza sarea dinamizatzeko aukera ematen baitute.

Beraz, jarduera hauek egin beharko dira, besteak beste:

- Eskariaren beste azterketa bat egin, adibidez, merkataritza dinamizatzearekin lotura handiagoa duten helburuen ikuspegitik.

- Aparkalekuak garraio publikoko geltokiekin lotzeko aukera aztertu.

- Txandakako aparkalekuak ezartzearen egokitasuna aztertu, etab.

Ingurumen teknikaria Luzea 10000
MUGIKORTASUNA 

ETA GARRAIOA

6. 

MUGIKORTASUNA 

HOBETZEA ETA 

ZIRKULAZIOA 

MURRIZTEA

Ertaina Baxua Ertaina ERTAINA

1.4.7 Landa eremuko herri bideen inbentarioa

eguneratu

Landa eremuko herri bideen sarea, baserrietara joateko aukera bermatzeko tresna izateaz gainera, balio handiko tresna da

Andoaingo intereseko natur guneetara joateko, eta, alde horretatik, funtsezko elementua da jendea espazio horietara paseatzera

joateko eta aisialdirako. 

Bide guztiek ez dute itxura bera, ezta interes bera ere, eta, beraz, ez dute garrantzi bera aipaturiko helburuetarako. Horrez

gainera, zalantzak daude gune jakin batzuetan bide batzuen titulartasunari buruz, eta horrek eragina du bideen erabileran eta

mantentze lanetan.

Beraz, ezinbestekoa da landa eremuko herri bideen inbentarioa eguneratzea eta bultzatzen diren erabilerak eta mugatzen edo

debekatzen direnak definitzea, batetik, gaur egun, bide horiek direla-eta dagoen eskariari erantzuteko eta, bestetik, bultzatu nahi

diren erabilerak sustatu ahal izateko.

Besteak beste, jarduera hauek aurreikusten dira:

- Bideek gaur egun duten egoera berrikusi.

- Aldatzeko proposamenak egin, dagokion kontsulta publikoa egin ondoren.

- Landa eremuko herri bideen erabilera araudia prestatu.

- Oinezkoek erabiltzeko lehentasuna duten errepideen sarea sortu, etab.

Ingurumen teknikaria Ertaina 25000

BIOANIZTASUNA 

ETA INGURUMEN 

NATURALA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Baxua Altua Baxua ERTAINA

1.4.8 Mugikortasun Plan berriak Klima

Aldaketaren aurkako Planean eragingo dituen

ekarpenak aztertu

Landu asmo diren bi planek —Mugikortasun Iraunkorrerako Planak eta Klima Aldaketaren aurkako Planak— eragina izango dute

elkarrengan, plan horien ezaugarriak kontuan izanda edo, hobe esan, beren a priori planteamenduak kontuan izanda. 

Izan ere, Klima Aldaketaren aurkako Planak kontuan izan beharko ditu berotegi efektuko gas emisioak (batez ere, CO2) eragin

ditzaketen elementuak, eta, ezbairik gabe, emisio horiek gutxitzearen eta horien hustubideak ugaritzearen alde egin beharko du.

Alde horretatik, Mugikortasun Iraunkorrerako Planak zeresan handia izan beharko luke helburu horiek betetzeko lanean. Beraz,

beharrezkoa da definitzea Mugikortasun Planak zer modutan, zer neurritan eta zer kopurutan lagundu ahal izango dien Klima

Aldaketaren aurkako Planean zehazturiko helburuei.

Ingurumen teknikaria Luzea 10000
MUGIKORTASUNA 

ETA GARRAIOA

6. 

MUGIKORTASUNA 

HOBETZEA ETA 

ZIRKULAZIOA 

MURRIZTEA

Baxua Baxua Baxua BAXUA

1.4.9 Oinezkoentzako eremuen hobekuntza eta

zabaltzea aztertu 

Mugikortasun Iraunkorrerako Planari buruz adierazitakoari jarraiki, plan horretan, oinezkoen protagonismoa handituko duten

neurriak jaso beharko dira, kontuan izanik, mugikortasunari buruzko lehenengo azterlanen arabera, Andoain barruko joan-etorri

gehienak oinez egiten direla, enkargu txikiak egiteko edo aisialdirako.

Beraz, ezinbestekoa izango da, besteak beste, jarduera hauek egitea:

- Gure bide sarearen ezaugarriak definitu.

- Bideak oinezkoentzat prestatzeko arazoak definitu. 

- Zirkulazioa mantsotzeko edo abiadura murriztuko eremuak sortzeko zer aukera dauden zehaztu, etab.

- Funtzioen hierarkizazio berria ezarriko duen bide sare bat proposatu (zirkulazioa mantsotzeko jarduera gehiagoren bidez eta/edo

bideak oinezkoentzat prestatuz). Zirkulazioa mantsotzeko neurriak ezartzeko jardueren barruan, kontuan izan beharko dira eskola

eremua eta Sorabillako eremua.

Ingurumen teknikaria Laburra 25000
MUGIKORTASUNA 

ETA GARRAIOA

6. 
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HOBETZEA ETA 

ZIRKULAZIOA 

MURRIZTEA
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Andoaingo TA21eko TEP-aren formulazioa, 2012



ILDO ESTRATEGIKOAPROGRAMA EKINTZA DESKRIBAPENA ARDURADUNA
EZARPEN 

EPEA

BALIOETSITA

KO  KOSTUA
GAIA AALBORG-eko K

Lehentasun 

teknikoa

Herritarren 

lehentasuna

Lehentasun 

politikoa

Lehentasun 

proposamena

P. 2.1 Paisaia eta bioaniztasuna hobetzeko eta kontserbatzeko irizpideak eta erabilerak ezartzea

2.1.1 Euskadi mailan dauden Ingurumen Irizpide

Estrategikoak bildu eta beren ezarpena aztertu

Euskal Autonomia Erkidegoan, era askotako ekimenak jarri dira martxan iraunkortasuna indartzeko, horietako gehienak Eusko

Jaurlaritzak edo haren sozietate publikoek bultzatuta.

Besteak beste, Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategian, EAEko Ingurumen Esparru Programan edo berriki martxan

jarritako ekimenetan —adibidez, Ecoeuskadi—, gure plan bereziak ebaluatzeko orduan aplikatu beharreko ingurumen irizpide

estrategikoak definitzen dira.

Andoaingo Agenda 21en arloan egindako jardueren testuingurua zehazteko orduan, kontuan izan behar dira estrategia horiek eta

horietan jasotzen diren irizpideak, gure inguruko errealitatearekiko lotura eta ekimen horien aldaketa nahia galdu nahi ez badugu.

Ingurumen teknikaria Laburra 10000

UDAL 

ADMINISTRAZIOA

REN INGURUMEN 

KUDEAKETA

2. 

IRAUNKORTASUNA

REN ALDEKO UDAL 

KUDEAKETA

Ertaina Baxua Baxua BAXUA

2.1.2 Natur inguruneko jardueretan paisaia

kalitatearen helburuak ezarri

Lehenengo ildo estrategikoan zehaztutako Planean ezarritako paisaia kalitatearen irizpideek segimendua egingo da, arau

urbanistikoekin eta babes eta ingurumen planen jokaeraren kudeaketarekin alderatuta.

Gainbegiratzeko mekanismoak ezarri beharko dira modu arin eta eraginkorrean, bai lotetsitako jokabide administratibo multzoetan

bai baimen administratiboei loturik ez dauden ekintzetan.

Zentzu honetan, kontuan hartu beharko dira, baita ere, Paisaiaren aldeko Europako hitzarmenean adostutako irizpideak eta

Euskadin ere paisaiaren inguruan egiten hasi diren urratsak.

Ekintza honen helburuak betetzeko lagungarria izango da HAPO prestatzerakoan landa eremua babesteko enkargatu zen azterlana.

Bertan, paisaia sakonki ikertu zen eta hainbat babes ekintza proposatzen ziren.

Ingurumen teknikaria Ertaina Barne kostua

BIOANIZTASUNA 

ETA INGURUMEN 

NATURALA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Baxua Baxua Baxua BAXUA

2.1.3 Paisaia dibertsifikatzeko eta

biodibertsitatea babesteko elementuak

ezartzeko aukera aztertu 

Landa nahiz hiri eremuan, askotan, lotuta egoten dira paisaia dibertsifikatzeko eta aberasteko jarduerak eta biodibertsitatea

babestekoak. Beraz, Ekintza Plan honetako beste jarduera batzuei lotuta kasuan kasuko ingurunerako egokiagoa izango den paisaia

tratamendurako martxan jartzen diren aukeren artean, ingurune horren biodibertsitatearen hobekuntzan eragin zuzena duten

jarduerak aukeratu beharko dira. Horretarako, gure herriko biodibertsitatearen egoera zein den zehaztu behar da, eta, aurreko

ekintzaren harira, Andoaingo gune bakoitzerako paisaia kalitatearen helburuak definitu behar dira. Horiek kontuan izanda, paisaia

dibertsifikatzeko estrategia bat —biodibertsitatean eragina duena— ezartzeko zer aukera dauden ebaluatu ahal izango da. 

Biodibertsitatea babesteko elementuen artean, bertako espezieak bultzatzeko jarduerak egin beharko dira lorezaintzaren arloan

(espazio publiko zein pribatuetan).

Ingurumen teknikaria Ertaina 10000

BIOANIZTASUNA 

ETA INGURUMEN 

NATURALA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Baxua Ertaina Baxua BAXUA

2.1.4 HAPOn ingurumena babesteko aurreikusten

diren neurriak aplikatu

Andoaingo Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren memoriako hainbat ataletan, ingurumena babestearekin eta errespetatzearekin

lotura zuzena duten alderdiak jasotzen dira. Bistan denez, lurzoruari buruzko legeriak lurzoru urbanizaezina errespetatzeko

ezartzen duen agindua betetzen du, baina, horrez gainera, zenbait baldintza ezartzen ditu —lehentasun ordena baten arabera—,

ingurumena babestearekin lotuak gehienak. Besteak beste, eremu hauek babesteko baldintzak ezartzen dira: lurpeko urak, ibaien

ibilguak eta ibaietako babes ertzak, korridore ekologikoak eta balio agrologiko handiko eremuak.

Beraz, Plan Orokorrak baimentzen dituen hirigintza jarduerak egitean, plan horretan bertan ezartzen diren mugak eta baldintzak

bete behar dira, jarduerak egingo diren eremua kontuan hartuta.

Ingurumen teknikaria Ertaina Barne kostua

BIOANIZTASUNA 

ETA INGURUMEN 

NATURALA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Ertaina Ertaina Ertaina ERTAINA

2.1.5 Babestutako eremuen egoeraren

segimendua egin

Logikoa den moduan, espazio bat babestutzat hartzen da, oro har, espazio hori kontserbazio egoera onean dagoenean edo

biodibertsitatea babesteko intereseko elementuren bat edo prozesu ekologiko garrantzitsuren bat dagoenean. Gure eremu

babestuak zeintzuk diren jakitea zaila ez den arren, ziurrenik, ez da hain erraza babes estatus hori zergatik duten jakitea, eta, are

gehiago, gaur egun ere babes estatus hori merezi duten galdetuko baligute, ziurrenik ez genuke jakingo erantzuten.

Hori dela eta, garrantzitsua da gure ingurunea zer egoeratan dagoen jakitea, eta, bereziki, eremu babestuen egoeraren kontrola eta

segimendua planifikatzea. Alde hauetatik, ekintza hauek egin beharko lirateke: 

- Eremu horiek zer mehatxu dituzten jakin.

- Eremu bakoitzeko elementu garrantzitsuen egungo egoera zehaztu.

- Eremuaren osasun adierazle gisa kontrolatu beharreko parametroek zeintzuk izan behar duten zehaztu, etab. 

Ingurumen teknikaria Laburra 10000

BIOANIZTASUNA 

ETA INGURUMEN 

NATURALA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Baxua Ertaina Baxua BAXUA

2.1.6 Andoaingo biodibertsitatearen diagnostiko

orokorra burutu 

Maiz, biodibertsitateari edo eremuen balio ekologikoari buruzko azterlanak egitean, espazio ezagunenak bakarrik hartzen dira

kontuan, eta, askotan, eremu horietatik gertuen gaudenok ez dugu jakiten zergatik duten babes hori. 

Biodibertsitatearen arloko jarduerak egitean, lehenik eta behin, eremu horien egoera eta izan ditzaketen mehatxuak ahalik eta

zehatzen definitu behar dira. Jarduera hori planifikatzeko, gutxienez, ekintza hauek jarri behar dira martxan:

- Andoain guztiko biodibertsitatearen egoeraren diagnostikoa egin, eta ez eremu babestuena bakarrik.

- Andoaingo habitaten kartografia eguneratua eta eguneragarria eduki (bereziki, intereseko habitatena).

- Egoera horri buruzko hasierako informazioa emango diguten adierazle garrantzitsuak definitu, etab.

Ingurumen teknikaria Laburra 10000

BIOANIZTASUNA 

ETA INGURUMEN 

NATURALA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Altua Baxua Baxua ERTAINA

2 LE.  ANDOAINGO  

LANDALURRA ETA 

NATURA ESPAZIOA 

INDARTZEA ETA BERE 

BIODIBERTSITATEA 

BABESTEA
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2.1.7 Udalbatzan Andoaingo biodibertsitatearen

aldeko konpromisoa hartu

Biodibertsitatearen babesari eta defentsari buruzko jarduerak eta ekimenak martxan jarri aurretik, alor horretan aplikatu beharreko

politika onartu behar du udalbatzak.

Gure inguruko udalerrietan, antzeko ekimenak jarri dituzte martxan, biodibertsitatea mantentzearen aldeko konpromisoa berariaz

adierazteko helburuarekin. Konpromiso agiri horretan, biodibertsitateari eragin diezaioketen arazoak eta mehatxuak jasotzen dira,

eta, horrez gainera, konpromiso hori formalizatzeko eta zehazteko Udalak eman asmo dituen pausoak adierazi, asmoak paper

hutsean gera ez daitezen.

Ingurumen teknikaria Laburra Barne kostua

UDAL 

ADMINISTRAZIOA

REN INGURUMEN 

KUDEAKETA

2. 

IRAUNKORTASUNA

REN ALDEKO UDAL 

KUDEAKETA

Baxua Ertaina Baxua BAXUA

2.1.8 Biodibertsitate eta paisaiaren

mantenuarekin modu integratuan lehen

sektoreko jardueren bideragarritasuna ziurtatuko 

duten jarduerak garatu

Gure udalerrian, nekazaritza eta abeltzaintza oso garrantzitsuak dira, paisaia eta biodibertsitatea mantentzeko. Hala eta guztiz ere, 

hainbat faktore direla medio (gehienak udalaz gaindikoak), gero eta zailagoa da nekazaritza eta abeltzaintza komunitatea eta

jarduera egoera onean mantentzea eta etorkizuneko aukerak bermatzea.

Hori dela eta, funtsezkoa da, lehenik eta behin, martxan jarri nahi diren ekintzak ebaluatzea, bideragarriak diren egiaztatzeko eta,

ekintza horien artean, iraunkorrenak direnak abiaraztea, nekazaritza elkarteekin elkarlanean.

Horretarako, Andoaingo ekoizleen errolda eguneratu behar dugu, ekoizle horien ustiapenen bideragarritasuna aztertu, gure

eskumenen bidez zer bultzatu dezakegun jakin eta, horren arabera, gure ekintzak antolatu.

Ingurumen teknikaria Luzea 10000

BIOANIZTASUNA 

ETA INGURUMEN 

NATURALA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Ertaina Baxua Baxua BAXUA

2.1.9 Mendien antolamendu eta kudeaketa

planen xedapenak betetzea ziurtatu 

Andoainek bi mendi publiko ditu: Buruntza eta Andoaingomendia. Bakoitzerako antolamendu plan bat landu eta onartu da. Plan

horiek eremutan banatzen dituzte eta ustiatzeko eta mantentzeko irizpide batzuk ezartzen.

Bi planetan, baso erabilerez gainera, haietan egiten diren beste jarduera batzuk ere jasotzen dira (aisialdikoak, abeltzaintzakoak

eta kontserbazio arlokoak barne). Halaber, biodibertsitatea kontserbatzeko eta babesteko helburu argia duten jarduerak eta

eremuak proposatzen dira bi planetan.

Mendi publikoen aprobetxamenduetarako eta erabilera iraunkorrerako zehazturiko ildoak eta antolamendu planean ezarritako

egutegia betetzen dela zaindu behar da. Halaber, hazkunde azkarreko espezieen aurrean, bertako espezieak ezartzen ari direla

egiaztatu behar da.

Ingurumen teknikaria Ertaina Barne kostua

BIOANIZTASUNA 

ETA INGURUMEN 

NATURALA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Baxua Ertaina Baxua BAXUA

2.1.10 Ingurumen naturalean babes azalera

handitzea aztertu

Plan Orokorraren planoetan, udalaz gaindiko plan edo dokumentuetan (LAAk, Biotopo Babestuaren Izendapena, hezeguneen LPS eta,

berrikiago, Andoaingo KEB izendapen proposamena) intereseko espazio natural gisa definitutako espazioak jasotzen dira.

Badira beste zenbait azterlan ere (adibidez, landa-lurzoruari buruzkoa), ingurumen interes handiko eremuak biltzen dituztenak,

eta, horiez gainera, beste azterlan batzuk egitea ere aurreikusten da (adibidez, udalerriko biodibertsitateari buruzkoa; bertan,

beste zenbait lekuri garrantzia aitor dakieke).

Informazio hori bilduz, uste dugu babestu beharreko eremu berriak —udalerrikoak, gutxienez— definitu ahal izango direla eta,

horren bidez, babesturiko udal azalera handitu ahal izango dela.

Beraz, eskura dagoen informazioa bildu eta azterlan berriak egin behar dira, hartara, kontserbatu eta babestu beharreko eremu

berriak proposatzeko eta dagokien lege babesa emateko.

Ingurumen teknikaria Ertaina 20000
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P. 2.2 Andoaingo ingurune naturala leheneratzea bultzatu

2.2.1 Ingurune naturalean aisialdi eremuak

integratu

Andoaingo aisialdi eremu garrantzitsuenak Olazarkoa eta Otietakoa dira. Gutxieneko erabilera azpiegiturak dituzte biek, eta

Leitzaranen ibaiertzean —oso eremu sentikorrean, beraz— daude biak. Biak pixkanaka bihurtu dira aisialdi eremu, eta, gehienetan,

nahiko modu inbasiboan, hau da, ingurunea gehiegi kontuan hartu gabe eta hiri parke baten ideiarekin, landa eremuko parkearen

edo parke erdinaturalaren ideiarekin baino. Hori dela eta, higadura eta degradazio arazoak dituzte, batez ere, ingurunean integratu

ez direlako.

Beraz, jarduera hauek egin beharko lirateke: 

- Eremu horien arazoak aztertu, zeintzuk konpon daitezkeen zehazteko eta begirune handiagoz jarduteko.

- Paisaia eta natura integratzeko neurriak proposatu, haien mugak zabaltzeko eta ingurunean dauden bertako elementuak

barneratzeko.

- Eremu horien barneko erabilerak mugatu, ubideen ertzak eta landaredia babestu ahal izateko.

- Intereseko fauna hedatzen lagunduko duten jarduera ez-inbasiboak diseinatu.

Horrez gainera, lur partikularrak eta Udalarenak bereizi behar dira, lur partikularretan ez sartzeko.

Ingurumen teknikaria Ertaina 40000

BIOANIZTASUNA 

ETA INGURUMEN 

NATURALA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Baxua Altua Baxua ERTAINA

2.2.2 Aisia baratzeetarako eremuak antolatu

Plan Orokorraren aurreko azterlanetan, geroz eta gehiago aipatu dira kontrolik gabeko baratzeak ingurumen eta paisaia arazoak

sortzen dituzten elementu gisa. Halaber, gero eta irmoago adierazi da baratze horiek nola edo hala arautu behar direla eta gehien

kaltetutako eremuetan baratzeak kentzen joan behar dela.

Hurbileko udalerrietan (Zarautzen eta Arrasaten) izandako esperientzia arrakastatsuen berri izateko helburua ezarri da eta,

EKOGUNE programaren bidez laguntzak lortzeko aukera dagoenez, jarduera hori modu antolatuan egiteko eremuren bat proposa

daiteke, ingurumena errespetatzeari eta ekoizpen ekologikoari lotuta. 

Halaber, jarduera horren eraginez kaltetutako eremu sentikorrak leheneratu egin beharko dira, eta ingurumen hobekuntza behar

duten eremuetan (adibidez, ibaiertzetan edo baso lurretan) daudenak debekatu edo mugatu.

Ingurumen teknikaria Luzea 50000

BIOANIZTASUNA 

ETA INGURUMEN 

NATURALA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Baxua Altua Ertaina ALTUA

2.2.3 Harrobien leheneratze planen betetze

maila aztertu

Gaur egun, Andoainen, bi harrobi daude martxan, eta beste eremu batean, harrobi jarduera abiarazteko mehatxua dago. Martxan

dauden harrobiek dagozkien baimen, ustiapen plan eta leheneratze proiektuak dituzte.

Dokumentazio hori aurkeztua eta onartua izan arren, askotan, ezin izan da leheneratze jardueren segimendua egin. Hori dela eta,

zaila da leheneratze programa betetzen ari den ala ez zehaztea.

Beraz, lehenik eta behin, onartutako dokumentazio hori guztia berriz aztertu, eta gaur egungo errealitatearekin alderatu behar da,

gaur egungo jarduera aurreikuspenekin bat datorren egiaztatzeko, eta, bigarrenik, erauzketa lanen kontrola eta segimendua

planifikatu behar da, ustiapen planak eta, batez ere, leheneratze planak behar bezala betetzen ari direla bermatzeko.

Ingurumen teknikaria Laburra Barne kostua

BIOANIZTASUNA 

ETA INGURUMEN 

NATURALA
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ONDASUN 

KOMUNAK

Ertaina Baxua Baxua BAXUA

2.2.4 Erreken garbiketa eta mantentzea egin

Ekintza honen helburua ibaiertzen balio ekologikoa berreskuratzea da. Udal errekastoak garbitzeko beharra agerian geratu da

herritarren parte-hartze saioetan. Andoainen ibai eta erreka dezente daude eta beraien ertzen egoera ere oso desberdina da.

Orokorrean, hiriguneko eta industrialdeko ibaiertzak egoera kaxkarrean daude, alde ekologikoak aztertuz gero. Landa eremuan eta

mendi barrenetan, ordea, egoera askoz hobea da, nahiz eta zenbait kasutan arriskuak egon (kontrolik gabeko baratzeak daudelako,

kanpoko landaredia dagoelako, etab.).

Erreken mantentze lanetan gainera "oztopoak” topatzen ditugu beti: administrazio asko gaude eskumen ezberdinekin eta askotan

irizpide desberdinekin “garbiketari” buruz eta esku-hartze mailari buruz.

Dena den, argi dago hiritarrei orokorrean ertzen egoerak kezkatzen diela eta, beren ustez, haien egoera hobetu daitekeela. Udalari

dagokio, beraz:

- Gainontzeko administrazioekin esertzea eta zer egin daitekeen eta nori dagokion zehaztea.

- Horretarako, errekak zein egoeretan dauden eta kexa edo eskaera gehiago nondik jasotzen diren aurkeztu behar diegu.

Lehentasunezko jardueretako bat Ziako erreka berreskuratzea izango litzateke.

Martxan jarri beharreko estrategien artean, ibaiak garbitzeko prest egongo den herritarren boluntario talde batek edo elkarte batek

parte hartzeko programa bat dinamizatzeko aukerarik dagoen aztertu behar da.

Ingurumen teknikaria Ertaina 40000

BIOANIZTASUNA 

ETA INGURUMEN 

NATURALA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Baxua Altua Ertaina ALTUA

2.2.5 Andoaingo ibilbide naturalak mantendu eta

gehitu

Gaur egun, badago ibilbide seinaleztatuen sare bat, oso zabala ez izan arren. Ibilbide gehienak Otietako parkeko interpretazio

zentrotik abiatzen dira. Leitzarango inguruak eta ibai horren ertzetan dauden eta egon diren elementu historiko batzuk

ezagutarazteko asmoz sortu ziren bide horiek. Dena den, bisitariari eta andoaindarrei biotopo babestuaren erakargarritasunak

erakustea da ibilbide horien helburu nagusia.

Lehenengo fasean, gogortasun fisiko gutxi duten eta familientzat erraz egokitu daitezkeen ibilbideak seinaleztatu ziren. Hala ere,

ibilbide horiek ugaritzeko aukera dago, udalerriko altxor gehiago ezagutu ahal izateko, eta Leitzaranekin lotura zuzena ez duten

eremuetara ere zabal daiteke sarea.

Besteak beste, jarduera hauek egin beharko lirateke:

- Lehenengo ibilbideak sortzean landutako materiala berriz aztertu eta, Andoaingo beste auzo batzuetan dauden natur eta paisaia

intereseko beste elementu batzuei buruzko informazioaren bidez, material berria sortu.

- Ibilbide berriekin zer helburu bete nahi diren eta helburu horiek zer ibilbidek beteko lituzketen zehaztu.

- Ibilbide berriak diseinatu eta seinaleztatu.

- Lehendik dauden ibilbideen mantentze lanak areagotu.

Ingurumen teknikaria Ertaina 50000
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P. 2.3 Landa lurra babestea

2.3.1 HAPOn aurreikusten diren landa parkeak

garatu

Andoaingo Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean, bi espazio definitzen dira landa parke gisa. Parke horiek babestu beharreko

espazio publikoak dira eta, aldi berean, aisialdirako eremuak. Bestalde, eremu horietan dauden nekazaritza eta abeltzaintza

jarduerak babesten dira eta garapen berriak mugatzen. Bi landa parke horiek Leitzarangoa eta Allurraldekoa dira.

Bietan, plan bereziaren hirigintza tresna aurreikusten da, onartuta eta debekatuta dauden erabilerak zehazteko eta arautzeko, eta

helburu publikoa duten —eta, beraz, Udalak erosi beharko lituzkeen— espazioak zehazteko, betiere, babes ikuspegia kontuan izanik.

Udalak bultzatu behar ditu garapen plan berezi horiek, Plan Orokorrean eremu horiei dagozkien fitxetan jasotako ildoak kontuan

izanda.

Halaber, ezinbestekoa da herritarrek parte hartzeko mekanismoak ezartzea, ingurune horietako kaltetuen kezkak jasotzeko.

Ingurumen teknikaria Luzea Barne kostua

BIOANIZTASUNA 

ETA INGURUMEN 

NATURALA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Baxua Altua Baxua ERTAINA

2.3.2 HAPOn landa inguruneari buruz egindako

azterketan aurreikusten diren jarduerak garatu

Hiri Antolamendurako Plan Orokorreko hirigintza fitxetan zehaztasun handiagoz definitzen dira hiri espazioak edo espazio

urbanizagarriak, plan horren ezaugarriak direla eta. Landa lurzoruaren, lurzoru naturalaren edo, hirigintza ikuspegitik, lurzoru

urbanizaezinaren kasuan, askoz ere zehaztasun gutxiago ematen dira, eta, askotan, plan berezien bidez gerora garatuko direla

adierazten da edo udalaz gaindiko plangintzak ezar dezakeenaren mende geratzen dira.

Dena den, landa lurzoruari buruzko aurretiazko azterlan bat dago, Plan Orokorra lurzoru urbanizaezinean aplikatzeko eta

interpretatzeko eredu gisa erabil daitekeena eta erabili behar dena. Andoaingo landa lurzoruaren egoeraren berri izateko egin zen

azterlan hori, Plan Orokorrak landa lurzoruari buruzko arloetan laguntza gisa erabili ahal izateko.

Landa lurzoruari buruzko azterlan horretan, arau maila izan ez arren, Plan Orokorrak sakontzen ez dituen alorrei buruzko

gomendioak, proposamenak eta oharrak egiten dira, besteak beste, lurzoru mota horrekiko errespetuz jokatzen duelako eta landa

eremuaren babesa eta iraupena helburu duelako.

Ingurumen teknikaria Luzea 20000
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2.3.3 Nekazaritzarako balio handiko lurrak

babestu

Gure eskualdean, hiri eta industria garapen gehienak nekazaritza lurretan izan dira. Ondorioz, nekazaritzarako egokienak diren

lurrak ondasun preziatu bezain eskasa bihurtu dira.

Ezin dugu elikadura subiranotasunaz edo baserriaren iraupenaz hitz egin kalitatezko ingurunea mantentzeko berme gisa, baldin eta

baserriak, ustiapen unitate den aldetik, ekoizpenerako lur egokiak ez baditu.

Hala, Plan Orokorrean, gainjarritako baldintza bezala jasotzen dira, beren ezaugarri bereziak direla eta (malda, profil edafologikoa,

etab.), Landa Lurzoruari buruzko Azterlanean eta Nekazaritzako eta Basogintzako LPSan nekazaritza jarduera mantentzeko

lehentasunezkotzat jotzen diren lursailak.

Lur horiek egun dituzten baldintzak mantendu ditzaten eta beste jarduera batzuetarako okupatu ez daitezen zaindu behar dugu.

Baserriari lotutako ustiapenaren iraupenerako jarduerak bakarrik egin behar dira lur horietan.

Ingurumen teknikaria Ertaina Barne kostua

BIOANIZTASUNA 

ETA INGURUMEN 
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ONDASUN 

KOMUNAK

Altua Ertaina Baxua ALTUA

2.3.4 Landa eremuko biziraupena bermatuko

duten ekintza ezberdinen dibertsifikazioa

baimendu 

Baserriaren eta baserriari loturiko ustiapenaren iraupena ez da lurzoru onenak mantentzearen araberakoa bakarrik; baldintza hori

ezinbestekoa izan arren. 

Behemendi Landa Garapenerako Agentziaren eskutik, eta beste udalerri batzuetan martxan jarritako programen ildotik, beste neurri

batzuk pentsatu eta ezarri behar dira, baserri aldeetan biztanleria mantentzeko, baserrietan belaunaldi aldaketa gauzatzeko eta

belaunaldi horiek landa auzoetan behar diren zerbitzu eta ekipamenduak eskura izateko eta, hala, beren bizitza eta beren familiena

errazago egiteko.

Zerbitzu horiek nekazaritza jarduerara bideratuta egon daitezke zuzenean (makineria partekatua, etab.), edo eguneroko bizitzako

beharretara (osasun zentrorako joan-etorriak, bilera lekuak, zentro sozialak, etab.).

Halaber, landu gabeko titulartasun publikoko lursailak badaude, horien erabilera administrazio baldintza egokietan partikularrei

lagatzeko aukera ebaluatuko da.

Ingurumen teknikaria Ertaina Barne kostua
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2.3.5 Bertako produktuen kontsumoa sustatu eta

merkatuan bertako ekoizleek duten saltokia

hobetu

Bertako ekoizpena bultzatzeko aukera aztertu eta martxan jarri behar da, bideragarria dela ikusiz gero. Behemendik beren

ekoizpena eskaintzeko moduan dauden baserriei buruzko informazioa du. Beraz, baserri horien kopurua edo eskaintzen dituzten

produktuen kopurua handitzeko aukera aztertu beharko litzateke, eta bertako ekoizpenak ahalik eta gehien merkaturatzeko

martxan jar daitezkeen neurriak bultzatu beharko lirateke.

Neurri horiek martxan jartzeko, zer aukera ditugun eta nola lagun dezakegun pentsatu behar da: 

- Kalitatezko ekoizpena edo ekoizpen ekologikoa aukeratuz.

- Ekoizle horiei merkatuko saltokietan lehentasuna emanez eta haien kokapena hobetuz.

- Ekoizle horiek sustatzeko kanpaina bat eginez.

- Eskolako jangelak bertako ekoizleen sarearekin lotuz.

Ingurumen teknikaria Ertaina 70000
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P. 3.1 Udalerrian ur kontsumoa gutxitzea

3.1.1 Sareko ur kontsumoaren erregistro eta

segimendu sistematikoa egin

Ondoren deskribatuko diren ekintzen helburua ur sarearen kontrol zehatza bultzatzea da. Horretarako, hurrengo jarduera hauek

egitea aurreikusten da:

- Sektorizazioarekin amaitu, emari neurgailuaren azken datuak jasotzeko zentralita jarriz.

- Ur kontagailuak irakurtzeko eta berritzeko duen kontratua berritu.

- Ur Konsortzioarekin elkarlanean sarearen azterketa sakona egin, zatika, ur galerak aurkitzeko.

Obra eta 

zerbitzuetako 

arduraduna

Laburra URA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Altua Ertaina Altua ALTUA

3.1.2 Udal ekipamenduen kontsumoaren

optimizazioa, segimendua eta kontrola egin

Udal ekipamenduen kontsumoa monitorizatzea eta murriztea da ekintza hauen helburua. Horretarako, gutxienez jarduera hauek

egingo dira:

- Eraikin publiko guztietan kontagailua jarri eta hauen irakurketa gainontzeko kontagailuen irakurketa zerrendara gehitu.

- Udal erabilpenen kontsumo murrizketarako ekintzak identifikatu eta ezarri.

Obra eta 

zerbitzuetako 

arduraduna

Laburra URA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Altua Baxua Ertaina ALTUA

3.1.3 Ur edangarriaren hornikuntza tarifa

kontsumora egokitu, aurrezpena sustatzeko 

Ur Konsortzioak egiten duenaren antzera, kontsumo baxuak sustatu nahi dira, ur zergak aldatuz eta kontsumo tarteetan zatituz

kontsumo altuenak zigortzeko. Ekintza hau gauzatzeko, beharrezkoa da Zerga Bilketako Zerbitzuak batzordeekin elkarlanean

aritzea.

Ingurumen teknikaria Ertaina URA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Ertaina Baxua Baxua BAXUA

3.1.4 Ur hornikuntza kudeatzeko GIS sistema

mantendu eta eguneratu
Edateko ur hornikuntza sarearen GIS sistema eguneratuko duen enpresa bat kontratatuko da.

Obra eta 

zerbitzuetako 

arduraduna

Ertaina URA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Ertaina Baxua Baxua BAXUA

P. 3.2 Hondakin uren saneamendua bermatzea 

3.2.1 Behe saneamendu sareko berritze eta

prebentziozko mantentze plana ezarri 

Ekintza horren bidez, modu prebentiboan jardun nahi da behe saneamendu sarean, hartara, ihesik ez egoteko eta sareak ondo

funtzionatzeko. Horretarako, hurrengo jarduera hauek aurreikusten dira:

- Saneamendu sarearen aldizkako garbiketa egin, Ur Kontsortzioarekin elkarlanean.

- Berritu beharreko sareko zatiaren identifikazioa eta berrikuntza planifikatu.

Obra eta 

zerbitzuetako 

arduraduna

Ertaina URA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Baxua Baxua Altua ERTAINA

3.2.2 Behe saneamenduko sarea guztia goi

saneamenduko sarearekin konektatu

Gaur egun, badaude goi saneamenduko sarera konektatuta ez dauden isurketa puntu batzuk. Egoera hau hurrengo jarduera hauen

bidez konpondu nahi da: 

- Sarera lotuta ez dauden hondakin uren konexioa egiteko proiektu ezberdinak sustatu, Ur Konsortzioarekin elkarlanean.

- Etxe isolatuak sare nagusira konektatu edo hauen hondakin uren tratamendua egokia dela bermatu, Ur Konsortzioarekin

elkarlanean.

Obra eta 

zerbitzuetako 

arduraduna

Luzea URA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Altua Baxua Baxua ERTAINA

3.2.3 Saneamendu sarea kudeatzeko GIS sistema

ezarri

Udalaren GISari saneamendu sarea batzeko enpresa bat kontratatuko da, edo Ur Konsortzioak egiteko bideak erraztuko dira. Udalak

dituen planoak oinarri hartuta, sare osoa aztertu eta digitalizatuko da, Ur Kontsortzioarekin elkarlanean.

Obra eta 

zerbitzuetako 

arduraduna

Luzea URA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Baxua Baxua Baxua BAXUA

3.2.4 Kiroldegiko hustutze urak

berrerabiltzearen inguruko bideragarritasuna

aztertu

Duela zenbait denbora, URA Uraren Euskal Agentziaren errekerimendu bat jaso genuen, udal igerilekuetako huste urak ibaian

isurtzearen gaiari heltzeko eta arazo hori bideratzeko. Ur horiek hiru motatakoak dira: egunero berritzen diren urak, igerilekuak

guztiz hustean ateratzen diren urak eta igerilekua garbitzeko erabiltzen diren urak. Horietako bakoitzak baldintza kimiko eta

bolumen jakin batzuk dituenez, tratamendu desberdina beharko luke. Hiru ur mota horietatik gutxienez bi berrerabili egin daitezke

(adibidez, igerilekuen ondoko futbol zelaia ureztatzeko). Beraz, pentsatu beharko litzateke ur horiek kiroldegiko zer lekutan erabil

daitezkeen, berrerabiltzeko zer inbertsio egin beharko liratekeen eta arrazoizko amortizazio epeak dituzten, eta, azkenik, ur horiek

aprobetxatzeko planteamendu bat egin beharko litzateke, isurketa baimenen aldetik URAren onespena izango duena

Ingurumen teknikaria Laburra URA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Baxua Ertaina Baxua BAXUA

3.2.5 Isurketen kontrol jarraitua indartu
Isurketen kontrolaren ardura Ur Konsortzioak duenez, detektatzen den isurketen inguruko edozein arazo Konsortzioari jakinaraziko

dio Udalak, eta datuak aztertzeko aldizkako bilerak sustatuko dira.
Ingurumen teknikaria Laburra URA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Baxua Ertaina Baxua BAXUA

3 LE. NATUR 

BALIABIDEEN 

ERABILERA 

ARDURATSUA  ETA 

KONTSUMO 

IRAUNKORRAGOA 

SUSTATZEA
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ILDO ESTRATEGIKOAPROGRAMA EKINTZA DESKRIBAPENA ARDURADUNA
EZARPEN 

EPEA

BALIOETSITA

KO  KOSTUA
GAIA AALBORG-eko K

Lehentasun 

teknikoa

Herritarren 

lehentasuna

Lehentasun 

politikoa

Lehentasun 

proposamena

P. 3.3 Kontsumo energetikoa murriztea eta energia berriztagarrien sorkuntza eta erabilera sustatzea

3.3.1 Udalean energia erabilera kudeatuko duen

udal energia arduradunaren figura sortzea

aztertu

EUDEL edo EEEren gisako erakundeak udal energia arduradun bat ezartzea eskatzen ari dira, energia eraginkortasunarekin edo

energia berriztagarrien ezarpenarekin loturiko hitzarmenak sinatzeko eta laguntzak emateko. 

Andoainen, orain arte ez da halakorik egon, eta aipaturiko funtzioak Udaleko teknikariek bete izan dituzte, konpondu beharreko

arazoaren arabera: obra eta zerbitzuen teknikaria argiztapen publikoari buruzko gorabeherez arduratzen zen; Udaleko

aparejadorea, udal bulegoetako energia instalazioez; eta ingurumen teknikaria, eraikinen kontrolaz eta eraginkortasun programez.

Udalak baloratu behar du egokia eta beharrezkoa den pertsona edo irudi batek funtzio horiek guztiak betetzea (instalazioak,

Bertxingo zentrala, argiztapena, energia berriztagarriak, etab.) energia iturrien aurrezteari, eraginkortasunari eta erabilera

iraunkor eta ez-kutsatzaileari buruzko politikak martxan jarri ahal izateko, klima aldaketaren aurkako borrokaren testuinguruan.

Alkatetza Ertaina Barne kostua ENERGIA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Baxua Baxua Ertaina BAXUA

3.3.2 Udal ekipamendu eta argiteriaren

kontsumoen kontrola eta segimendua

sistematizatu

EUDELek eta EEEk hiru udal eraikinen energia kontsumoak kontrolatu zituzten, aurrezten laguntzen duten protokoloak eta

jarraibideak ezartzeko, inbertsio handirik egin beharrik gabe. 

Argiztapen publikoa ere helburu berarekin ikuskatu zen: non xahutzen zen eta argi poluzio gehiegizkoa non zegoen zehazteko.

Bi aurrekari horiek kontuan izanik, instalazioen eta argiztapen publikoaren kontrola eta segimendua planifikatu behar dira.

Beraz, jarduera hauek egin beharko lirateke: 

- Energia kontsumoaren kontrola (kontsumo elektrikoa eta berokuntza) beharko duten instalazio berriak zehaztu eta gaur egun

kontrolatuta dauden zentroen monitorizazioa mantentzen den egiaztatu.

- Argiztapen publikoaren kontrola berrikusi, eta, egindako berrikuntzen ondoren, ikuskaritzaren emaitzak eguneratu.

- Arrapala eta eskailera mekanikoen kontrola programatu, zenbateko kontsumoa duten jakiteko. 

- Udaleko ibilgailuen kontsumoa egiaztatu, etab.

- Kontsumo horiek sistematikoki erregistratu, denboran zer bilakaera duten jakiteko, izandako hobekuntzen segimendua egiteko eta

arazoak detektatzeko.

Obra eta 

zerbitzuetako 

arduraduna

Laburra 40000 ENERGIA

4. KONTSUMO ETA 

BIZIMODU 

ARDURATSUAK

Ertaina Ertaina Ertaina ERTAINA

3.3.3 Udal ekipamenduen efizientzia energetikoa

hobetu

Udaleko ekipo eta instalazioen kontsumoak kontrolatu eta monitorizatzearen helburu nagusia horien energia eraginkortasuna

hobetzea da: faktura merkatu, dirua ez xahutu gutxiago kutsatzeko eta baliabide ez-berriztagarriekiko mendekotasuna gutxitzen

lagundu, kontsumo eredu eta lerro eztabaidatu eta eztabaidagarriekin lotuta baitaude.

Datuen, aurrekontu erabilgarriaren eta lehentasunen arabera, jarduera hauek egin daitezke:

- Eskailera eta arrapala mekanikoen argiztapenean ere LED teknologia erabili, eta horien ordutegiak eta funtzionamendu eredua

berrikusi.

- Eraikinen tarifak eta potentzia berrikusi, dagozkien kontsumo errealetara egokitzeko.

- Fuel eta gasolio galdaren ordez, gas galdarak edo eguzki energia termikoko galdarak jarri.

- Ibilgailu elektrikoak edo eraginkorragoak erosi, etab.

Obra eta 

zerbitzuetako 

arduraduna

Ertaina 35000 ENERGIA

4. KONTSUMO ETA 

BIZIMODU 

ARDURATSUAK

Ertaina Baxua Ertaina ERTAINA

3.3.4 Argiteriaren efizientzia hobetu, herri

argiteriaren auditoretzan identifikaturiko

neurriak ezarrita

Argiztapen publikoari buruzko ikuskaritzaren bidez, informazio oso erabilgarria lortu zen argiztapen publikoaren egoerari buruz eta

eraginkortasun txikiena duten eta gehien kutsatzen duten ekipoei buruz (energia xahutzen dutelako edo atmosferara argia igortzen

dutelako).

Ikuskaritza horren berrikuspen txiki bat egiteke dagoen arren — E Planaren gisako programen barruan ikuskaritza egin zenetik

izandako aldaketak jaso ahal izateko—, argi dago eraginkortasun txikiena duten edo gehien kutsatzen duten linea, ekipo eta

luminariak aldatu egin behar direla. Horretarako, ekintza hauek egin behar ditugu:

- Ikuskaritza datuekin adostu behar diren esku-hartzeen zerrenda egin.

- Inbertsio kostuaren eta inbertsiotik espero den errendimenduaren arabera ordenatu, fakturazioa (itzulera epea) eta argi

poluzioaren murrizketan izan dezaketen eragina aintzat hartuta.

- Plan zuzentzaile edo antzeko dokumentu baten bidez jarduerak programatu, eta, dokumentu horretan, EEEren edo IDAEren

laguntzen bidezko finantziazio iturri posibleak ere jaso. 

Obra eta 

zerbitzuetako 

arduraduna

Ertaina 200000 ENERGIA

4. KONTSUMO ETA 

BIZIMODU 

ARDURATSUAK

Baxua Ertaina Baxua BAXUA

3.3.5 Iturri berriztagarrietako energiaren

ekoizpena sustatu 

Orain arte, pauso txiki batzuk besterik ez ditugu eman energia iturri berriztagarriak bultzatzeko eta erabiltzeko. Ez diogu ezer

berririk, aurrezte eta eraginkortasun politiketan oinarrituta, iturri berriztagarrien aldeko apustu sendo eta irmoa egiteak onurak

dakartzala badiogu. Halaber, ez da berria esatea administrazioen ereduzko jarrerak hainbat aukera sortzen dituela energia horiek

erabiltzeko, zabaltzeko eta bultzatzeko. Halaber, begi bistakoak dira klima aldaketaren aurkako asmo handiko plan batekin dituen

loturak.

Hona hemen, beraz, bulkada honi laguntzeko egin beharrekoak:

- Andoainen energia berriztagarriak erabiltzeko aukerak aztertu: baserritarrek, industriak, etab., baita iturri ezberdinak ere

(biomasa, eguzkia, etab.).

- KUTXAko Ekogunek eta EEEk ematen dituzten aukerak baloratu eta aprobetxatu, eredu gisa dugun funtzioa indartzeko.

- Kiroldegian ur beroa ekoizteko eguzki panelak jartzeko aukerak aztertu.

Obra eta 

zerbitzuetako 

arduraduna

Luzea 30000 ENERGIA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Baxua Altua Baxua ERTAINA
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EZARPEN 

EPEA
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KO  KOSTUA
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Lehentasun 
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Herritarren 

lehentasuna
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Lehentasun 

proposamena

3.3.6 Etxebizitzen eraikuntzan energia

eraginkortasuneko neurriak bultzatu, bai

birgaitzeetan bai eraikuntza berrietan

Eraikuntza arloan energia eraginkortasunarekin loturiko neurriak ezar daitezke, bai eraikuntza berrietan (diseinu fasetik edo

parametro bioklimatikoak zehazten direnetik hasita) bai birgaitzeetan (inguratzaile termikoak, berokuntza ekipoak, etab.

berritzea).

Neurri horiek nola hartu eta bultza daitezkeen aztertu beharko da, kontuan izanik, Eraikuntzarako Kode Tekniko berriak ezinbestez

bete beharreko zenbait neurri ezartzen dituela. Beraz, ekintza hauek egin beharko dira:

- Etxebizitzen eraikuntzan eta birgaitzean energia eraginkortasunari buruzko sektoreko legeriak eta araudiak berrikusi eta jaso,

tokiko administrazio gisa zer jarduera eremu dugun jakiteko.

- Alderdi horiei buruzko ordenantzak idatzi eta onartu —Plan Orokorraren garapenarekin lotuta—, baita eraikuntza proiektuaren

aurreko faseetatik hasita ere (plan partzialak, plan bereziak, BEPBak, etab. idaztean).

- Obra berriko ziurtagiriarekin batera energia ziurtagiria eskatzeko obligazioa ezar daitekeen aztertu, birgaitze integralak edo

fatxaden birgaitzeak baimendu ahal izateko, etab.

Obra eta 

zerbitzuetako 

arduraduna

Luzea Barne kostua ENERGIA

4. KONTSUMO ETA 

BIZIMODU 

ARDURATSUAK

Ertaina Baxua Baxua BAXUA

3.3.7 Sentsibilizazio eta erantzukizunaren

bitartez sektore ezberdinetan energiaren

aurreztea eta zentzuzko erabilera sustatu

Gure bitartekoen bidez, energia aurrezteari, energia eraginkortasunari eta arrazoizko moduan erabiltzeari buruz sentsibilizatu eta

kontzientziatu ditzakegu herritarrak. Horretarako, informazio lana (kontsumo datuak eta iraunkortasun adierazleak jakinarazi) eta

sentsibilizazio lana (aurrezteko kanpainak, kontsumo txikiko bonbillak banatu, etab.) egin dezakegu, baita kontzientziazio edo

trebakuntza arlokoa ere (hitzaldiak, ikastaroak, etab.). Ekintza horiek era askotako jendearengana bideratuta egon daitezke:

eskolako komunitatea, auzokide elkarteak, merkatariak, industrialdeak, etab.

Edonola ere, zer helburu bete nahi diren, zer bitarteko eta baliabide erabiliko diren eta norengana iritsi nahi dugun zehaztu behar

da. Hainbat ekintza egiteko aukera dago:

- KIUBen ekipo eraginkorrei buruzko informazioa eman.

- Eskolako Agenda 21en bidezko kanpaina bereziak egin (ikasturtean zehar lantzeko).

- Aste Berdean informazio postuak jarri, bigarren eskuko merkatuak antolatu, etab.

- Kanpaina bereziak egin.

Ingurumen teknikaria Ertaina 40000 ENERGIA

4. KONTSUMO ETA 

BIZIMODU 

ARDURATSUAK

Baxua Baxua Baxua BAXUA

3.3.8 Ekipamendu eta ibilgailu berriak

eskuratzeko eta obren eta instalazioen

esleipena egiteko eraginkortasun irizpideak

ezarri

Udalak aplikazio orokorreko irizpide batzuk finkatu eta onar ditzake, obrak esleitzeko edo erregaia edo energia behar duten

hornidurak, ekipoak, instalazioak edo ibilgailuak erosteko. Kontuan izan beharreko beste aldagai batzuen artean, energiaren

erabilera eraginkorrak lehentasuna izan behar du, eta duen garrantziaren araberako baremoa eman behar zaio.

Udalbatzak aurretik egindako akordio bat oinarritzat hartuta, ekintza hauek jarri beharko lirateke martxan:

- Energia aurrezteko eta energia eraginkortasuna lortzeko egin daitezkeen kontratu, esleipen edo erosketei buruzko informazioa

lortu.

- Hornikuntza eta kontratu horiek ekonomian eta ingurumenean duten eraginaren arabera sailkatu.

- Hornitzaileek eta esleipendunek bete beharreko ingurumen eraginkortasun eta/edo ziurtapeneko irizpideak zehaztu (ez bakarrik

energia zerbitzuei dagokienez, baizik eta baita energia erabilera hobea izan dezakeen edozein ekipo, zerbitzu edo ondasunei

dagokienez ere).

- Irizpide horiek erraz aplikatzeko moduko gida edo antzeko dokumentu batean adierazi, baldintza orri eta kontratuetan kontuan

hartu ahal izateko.

Ingurumen teknikaria Laburra Barne kostua ENERGIA

4. KONTSUMO ETA 

BIZIMODU 

ARDURATSUAK

Baxua Baxua Baxua BAXUA

3.3.9 Instalazio pribatuetako kanpoko argiteriak

energia eraginkortasunari buruzko ordenantza

betetzen duela zaindu

Duela zenbait urte onartu zen argiztapen publikoari eta kanpoko argiztapenari buruzko ordenantza, instalazio horien energia

eraginkortasuna hobetzeko eta eraginkortasunik gabeko ekipoen argi poluzioa gutxitzeko.

Orain arte, argiztapen publikoaren arloan bakarrik egin da lan, eta ia ezer ere ez da egin gainerako instalazio partikularretan.

Instalazio horietan jarduerak egiteko aukera handia dago; batez ere, kanpoko argiztapen nahiko zaharrak dituzten instalazioak

dituzten industria eta industrialdeetan.

Beraz, Andoaingo instalazio eta pabiloi guztietako kanpoko argiztapen parametroak berrikusi eta neurtu behar ditugu, eta,

ordenantzan finkaturiko gehienezko balioekiko duten desbideratze mailaren arabera, ekipoak berritzea eta maila horietara

egokitzea eskatu behar dugu idatziz.

Halaber, jarduera lizentzia berrien eta lehendik daudenak luzatzeko izapideak aprobetxatu behar dira, lizentziaren baldintzetan

ordenantza betetzeko beharra jasotzeko.

Ingurumen teknikaria Laburra Barne kostua ENERGIA

4. KONTSUMO ETA 

BIZIMODU 

ARDURATSUAK

Baxua Baxua Baxua BAXUA
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P. 3.4 Udal administrazioan ingurumen irizpideak barneratzea

3.4.1 Iraunkortasuna udal politiketan txertatu

Iraunkortasunaren aldeko apustua udal politika guztietan jaso eta aitortu beharreko helburu estrategiko bat da, kontuan izanik 

duela bi urte onartu zela udal kudeaketak helburuen araberako kudeaketa izan behar duela. 2020rako Andoaingo ikuspegian, 

iraunkortasunaren alde lan egiteko behar hori jasotzen da, bizi kalitatea hobetzeko, andoaindarrentzako eta bisitarientzako 

ingurune zaindu eta erakargarri batean oinarrituta.

 Beste batzuen artean, ondorengo lanak egingo dira:

* Iraunkortasunaren aldeko konpromisoa hartu ostean, iraunkortasunerako helburuak zein politikatan eta zein arlotan ezarriko diren 

zehaztu.

* Hirigintza garapen berrietan iraunkortasuna txertatu.

* Jarduera lizentziak emateko garaian ingurumen irizpideak kontuan hartu.

* Erosketak eta esleipenak egiterakoan adostutako irizpideak kontuan hartu.

* Maiztasun finko batekin iraunkortasun txostenak egin herriko politikak eta jarduerak ebaluatzeko.

Ingurumen teknikaria Laburra Barne kostua

UDAL 

ADMINISTRAZIOA

REN INGURUMEN 

KUDEAKETA

2. 

IRAUNKORTASUNA

REN ALDEKO UDAL 

KUDEAKETA

Altua Baxua Baxua ERTAINA

3.4.2 Erosketa berderako plan espezifikoa

diseinatu eta ezarri

Kontraesan nabarmenik ez izateko, iraunkortasun irizpideak barneratu eta aplikatzean, erosketa berdearen aldeko politikak onartu 

eta aplikatu behar dira, betiere, erosketa berdean aitzindari diren administrazioetan (adibidez, IHOBE edo Gipuzkoako Aldundia) 

aplikatzen den ikuspegia kontuan hartuta. Gainera, erakunde horiek erosketa berdearen arloko pausoak ematen hasteko gidak 

dituzte.

Horrek ondorengoak egitea dakar: 

- Dauden gidez baliatuz, hornikuntza kontratazioak eta erosketak identifikatu (kontratazio eta erosketen inpaktuari buruzko 

ingurumen ebaluazio bat egitea proposatu daiteke).

- Udal langileen girotzea, prestakuntza eta sentsibilizazioa planifikatu.

- Plana diseinatu eta ebaluatu.

Ingurumen teknikaria Ertaina 35000

UDAL 

ADMINISTRAZIOA

REN INGURUMEN 

KUDEAKETA

2. 

IRAUNKORTASUNA

REN ALDEKO UDAL 

KUDEAKETA

Baxua Baxua Baxua BAXUA

3.4.3 Ingurumen eta gizarte ikuspegitik

iraunkorra den kontratazio publikorako

irizpideak ezarri

Gure barne funtzionamenduan aplikatu beharreko iraunkortasun irizpideak kontuan hartuta, eta printzipio horiek erosketa berdera 

zabaltzeko helburuarekin batera, ezin dugu ahaztu gure administrazioak zuzeneko esku-hartzea duen beste eremu garrantzitsu bat: 

zerbitzu, hornidura eta lanen kontratazioa. Borondate politikoa eta teknikoa izanez gero, arlo horiek gizarte eta ingurumen 

ikuspegitik iraunkorragoak egiteko moduak aztertzen has daiteke. Abiapuntu gisa, ikuspegi horiek —soziala eta ingurumenaren 

arlokoa— Andoaingo ingurunean izan dezaketen eragina azter daiteke, ondoren, gehiengoaren arabera, arlo horiek iraunkorrago eta, 

beraz, egokiago bihurtzeko irizpideak zeintzuk diren definitzeko eta aukeratzeko.

Horretarako, ekintza hauek egin daitezke:

- Kalitatezko enplegua sortzearen alde egiten duten eskaintzak eta proposamenak gehiago baloratu.

- Kontratazio publiko iraunkorrerako gida bat definitu. Horretarako, hainbat aurrekari interesgarri daude (adibidez, Nafarroako 

Gobernuak udalerri iraunkorren sarerako egindakoa).

- Zerbitzu eta obra batzuen eskaintzetan, ingurunean zer inpaktu duten eta inpaktu hori murrizteko edo konpentsatzeko zer neurri 

proposatzen dituzten zehazteko eskatu, etab.

Ingurumen teknikaria Ertaina Barne kostua

UDAL 

ADMINISTRAZIOA

REN INGURUMEN 

KUDEAKETA

2. 

IRAUNKORTASUNA

REN ALDEKO UDAL 

KUDEAKETA

Baxua Baxua Baxua BAXUA

3.4.4 Lorezaintza iraunkorrerako gidaliburua

onartu

Iraunkortasun irizpideak errazen ezar daitezkeen kontratazioetako bat udal lorezaintza da. Gaur egun, kanpoko kontrata bati 

esleituriko zerbitzu baten esku dago. Zerbitzua esleitzeko baldintzetan, energiaren ikuspegitik eraginkorragoa den eta zarata 

gutxiago ateratzen duen makineria aurkezten duten proposamenak baremazioan baloratzea iradokitzen zen, oso gainetik bada ere. 

Nafarroa inguruko zenbait udalerritan, lorezaintza iraunkorrari buruzko esperientzia arrakastatsuak egin dira, eta merezi du horien 

berri jakitea.

Lorezaintza iraunkorrak aukera hauek ematen ditu, besteak beste:

- Gure ingurura egokituta dauden eta, beraz, tratamendu eta ureztatze aldetik hain zorrotzak ez diren bertako espezieak 

erabiltzeko aukera.

- Soropil handiak mantentzeko animaliak erabiltzeko aukera.

- Ureztatze eremuak kontrolatzeko aukera.

- Mozketen eta inausketen hondakinak ondo tratatzeko eta berrerabiltzeko aukera.

- Eta beste hainbat aukera, aurrekoekin batera, ingurunea gehiago errespetatzen duen lorezaintzari buruzko gida batean jaso 

daitezkeenak.

Ingurumen teknikaria Ertaina 30000

UDAL 

ADMINISTRAZIOA

REN INGURUMEN 

KUDEAKETA

2. 

IRAUNKORTASUNA

REN ALDEKO UDAL 

KUDEAKETA

Baxua Baxua Baxua BAXUA

3.4.5 Kontsumo eta jai iraunkorrak lortzen

lagunduko duten erabakiak eta jarraibideak

adostu

Udalaren jarduna, herritarrengandik gertuen dagoen administrazioa izanik, eredugarria izan daiteke elkarrekin lotura duten eta oso

errotuta dauden bi arlotan: erosketak eta jaiak. Orain arte, oso lan gutxi egin da arlo horietan, eta auzoren bateko festetan

edalontzi berrerabilgarriak erabiltzera mugatu da.

Udalak, jai batzordeekin eta ekoizle eta kontsumitzaileekin ados jarriz gero, hainbat jarduera jar ditzake martxan, jaiei eta

erosketa aukerei dagokienez:

- Jaietako hondakinak jatorrian bereiztea, gehiago berrerabiltzeko eta birziklatzeko eta hondakindegira hondakin gutxiago

bidaltzeko.

- Txosnetako eta jaietako olio erabilia jasotzea.

- Musika ekipoetako soinu dezibelak mugatzea.

- Vending postuetan ekoizpen ekologikoaren eta bidezko merkataritzaren alde egitea.

- Bertako produktuen kontsumitzaile taldeak bultzatzea.

- Bertako ekoizleen salmenta postuak jartzea (esnea, etab.).

Ingurumen teknikaria Ertaina 15000

UDAL 

ADMINISTRAZIOA

REN INGURUMEN 

KUDEAKETA

2. 

IRAUNKORTASUNA

REN ALDEKO UDAL 

KUDEAKETA

Baxua Ertaina Baxua BAXUA
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ILDO ESTRATEGIKOAPROGRAMA EKINTZA DESKRIBAPENA ARDURADUNA
EZARPEN 

EPEA

BALIOETSITA

KO  KOSTUA
GAIA AALBORG-eko K

Lehentasun 

teknikoa

Herritarren 

lehentasuna

Lehentasun 

politikoa

Lehentasun 

proposamena

P. 4.1 Hiri hondakinen sorrera murriztea eta berrerabilpena sustatzea

4.1.1 Autokonposatajea sustatu

Europar Batasunaren estrategia eta legeriarekin bat etorriz, prebentzioak izan behar du lehenbiziko aukera hondakinen kudeaketan.

Etxean konposta egitea da baliabide garrantzitsuena baratzea edo lorategia duten etxebizitzetan sortzen diren hiri hondakinak

murrizteko. Etxean konposta egiteak, beraz, etxeetako hondakinak % 30 murrizteko aukera ematen du. Ekintza hau gauzatzeko

honako jarduera hauek aurreikusten dira:

- Norberak konposta egiteari buruz interesa duten biztanleen artean konpostagailuak banatu.

- Konpostagailuen erabilerari buruzko trebakuntza saioak antolatu. 

- Bizilagunek dituzten zalantzei eta kontsultei erantzuna emateko zerbitzu bat mantendu.

- Parte hartzen duten familien segimendua egin.

Mankomunitateko 

teknikaria
Laburra HONDAKINAK

4. KONTSUMO ETA 

BIZIMODU 

ARDURATSUAK

Ertaina Baxua Ertaina ERTAINA

4.1.2 Industriguneko zabor bilketa sistemaren

baitan tasa ekoizpenaren arabera ezarri

Industrialdeko hondakinen bilketaz Tolosaldeko Mankomunitatea arduratzen da, hala erabaki genuelako Mankomunitatea osatzen

dugun herriok; hori gorabehera, tasen zenbatekoa zehazteko eta bilketa egiteko ardura gure esku egoten jarraitu zuen. Bestalde,

zergen eta tasen politika beste tresna baliagarri bat izan daiteke hondakinak murrizteko helburuak lortzen laguntzeko. Izan ere,

badakigu gure inguruko hainbat lekutan programak lantzeko tasak aplikatu direla.

Zentzu horretan, zabor bilketa tasa aldakorra ezartzearen proposamena aztertzea jasotzen da, sortzen den hondakin kopuruaren

eta gaikako bilketan parte hartzearen araberakoa, alegia.

Horretarako, nahiz eta murrizketaren edo birziklapenaren helburuak denon artean adostu Mankomunitatearen testuinguruan, herriz

herri aztertu behar dugu zer aukera dauden tasen bidez helburu horiei heltzeko eta nola egin behar diren kontrolak eta

segimenduak era operatibo batean, hau da, erraz era eraginkortasunez.

Ekintza hau gauzatzeko honako jarduera hauek aurreikusten dira:

- Beste udalerri batzuetan ezarritako tasa aldakorren kasuak bildu eta aztertu.

- Andoainerako egokiena den mekanismoa ezarri eta dagokion udal ordenantza aldatu.

- Zerbitzuaren erabiltzaileei egindako aldaketen berri eman, sentsibilizatzeko eta erantzukizuna hartzeko.

- Sorkuntza bidezko bilketa tasa martxan jarri.

Ingurumen teknikaria Ertaina 12000 HONDAKINAK

4. KONTSUMO ETA 

BIZIMODU 

ARDURATSUAK

Altua Baxua Baxua ERTAINA

4.1.3 Garbiguneetan hiri hondakinen

berrerabilpena ahalbidetu

Europar Batasuneko hondakin kudeaketaren hierarkiaren arabera, birziklatu aurretik, produktuetan sortzen diren hondakinak

murriztea eta produktuak konpontzea eta berrerabiltzea sustatu behar da. Materialak berrerabiltzea sustatzearren, garbigunean,

berrerabili edota erraz konpon daitezkeen materialak pilatzeko eremuak jartzea aurreikusten da. Ildo honetan, garbiguneetan ahal

den neurrian eta Batasuneko hondakin hierarkiaren arabera, birziklatu aurretik, berrerabiliak izateko presta daitezkeen hondakinak

utzi eta jaso ahal izango dira. Garbigunearen erabiltzaileek, erabilera partikularra izatekotan bakarrik, interesa duten produktuak

jaso ditzakete eta, hala, sortutako hondakinen zati bat desagerrarazi.

Mankomunitateko 

teknikaria
Laburra HONDAKINAK

4. KONTSUMO ETA 

BIZIMODU 

ARDURATSUAK

Baxua Ertaina Baxua BAXUA

P.4.2 Hiri hondakinen birziklapena areagotu

4.2.1 Andoaingo Garbigunea eraiki eta martxan

jarri

Hondakinak gaika jasotzen dituen gunea da. Normalean zabor poltsan sartzen ez diren mota askotako hondakinak eraman daitezke

bertara. Han daudela, sailkatu egiten dira, eta hondakin mota eta egoeraren arabera berrerabili, birziklatu, balioztatu edo

baimendutako zabortegietara eramaten dira. Honela ere, hondakinak kontrolik gabe botatzea saihesten da. "Birziklatu ahal izateko

bereizi dezagun" dioen kultura zabaltzen da herritarren artean. Ekintza hau gauzatzeko honako jarduera hauek aurreikusten dira:

- Obra eta jarduera lizentziak bideratzeko proiektuak idatzi eta onartu.

- Eraikuntzarako eta obra esleitzeko baldintza orriak onartu.

- Bilketa zerbitzuak ezarri eta zerbitzua emateko ekipoak erosi.

Mankomunitateko 

teknikaria
Laburra HONDAKINAK

4. KONTSUMO ETA 

BIZIMODU 

ARDURATSUAK

Ertaina Ertaina Baxua ERTAINA

4.2.2 Biohondakinaren gaikako bilketa ezarri

Hondakinei buruzko 22/2011 Lege berriak biohondakinaren kontzeptua jasotzen du: lorategi eta parkeetako hondakin

biodegradagarria; etxeetako, jatetxeetako, jatetxe kolektiboetako zerbitzuetako eta txikizkako kontsumoko establezimenduetako

janari eta sukalde hondakinak; eta elikagaien eraldaketako lantegietako antzeko hondakinak. Legeak hainbat neurri hartzera

behartzen ditu, besteak beste, erakunde lokalek biohondakinak gaika biltzeko sistemak ezartzea. Ekintza honek, besteak beste,

hurrengo jarduerak barne hartzen ditu: 

- Beste udalerri batzuetan biohondakinak biltzeko sistemak aztertu, eta Tolosaldeko udalerrietan sistema horiek jartzearen

abantailak eta desabantailak identifikatu.

- Ustez egokiena den eredua aukeratu.

- Biohondakinen gaikako bilketa zerbitzua planifikatu, Udalaren eta herritarren parte-hartzearekin.

- Zerbitzua martxan jarri.

Mankomunitateko 

teknikaria
Ertaina HONDAKINAK

4. KONTSUMO ETA 

BIZIMODU 

ARDURATSUAK

Ertaina Baxua Altua ALTUA

4.2.3 Hiri hondakinen birziklapen indizea

areagotu dezaketen bilketa sistemak aztertu

Ekintza horren bidez, hondakinen egungo bilketa sistemen funtzionamendua eta emaitzak aztertu nahi dira, birziklapen indizea

handituko duten hobekuntza aukerak identifikatzeko. Hiri hondakinen bilketa sistema ezberdinen bideragarritasuna aztertzea da

ekintza honen helburua.

Mankomunitateko 

teknikaria
Ertaina 18000 HONDAKINAK

4. KONTSUMO ETA 

BIZIMODU 

ARDURATSUAK

Altua Altua Baxua ALTUA

4.2.4 Etxe eta dendetako hiri hondakinen bilketa

zerbitzua arautzen duen Ordenantza sortu

Ordenantzaren helburua Udalaren eremuan dauden etxe eta dendetan hiri hondakinekin bateragarriak diren hondakinak biltzeko

zerbitzua toki erakundeek zein baldintzatan emango duten eta erabiltzaileak nola erabiliko duen arautzea da. Hiri guneko

sortzaileak eta etxeko hondakinak (bai komertzioak, bai hiritarrak (etxe hondakinak + komertzioak eta zerbitzuak)). Zerbitzua

eskualde osoan eskaintzen da.

Mankomunitateko 

teknikaria
Laburra Barne kostua HONDAKINAK

4. KONTSUMO ETA 

BIZIMODU 

ARDURATSUAK

Ertaina Baxua Baxua BAXUA

4.2.5 Prebentzio, berrerabilpen eta hondakinen

gaikako bilketarako herritarren sentsibilizazio

eta ardura ekimenak sortu

Andoainen hondakinak bereizteko orduan partaidetza ehunekoak onak izan arren, oraindik asko dago egiteko ingurumen

bikaintasunaren eta garapen iraunkorraren mailarik gorenetara iristeko; izan ere, gizarte guztiarentzat lehen erronka da:

hondakinen sorrera murriztea, batetik, eta hondakinak jatorrian hobe bereiztea, bestetik, birzikla badaitezke.

Mankomunitateko 

teknikaria
Laburra HONDAKINAK

4. KONTSUMO ETA 

BIZIMODU 

ARDURATSUAK

Ertaina Altua Ertaina ALTUA

4 LE.  PREBENTZIOAN, 

BERRERABILTZEAN ETA 

BIRZIKLATZEAN 

OINARRITUTAKO HIRI 

HONDAKINEN 

KUDEAKETA INTEGRALA 

BURUTU
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ILDO ESTRATEGIKOAPROGRAMA EKINTZA DESKRIBAPENA ARDURADUNA
EZARPEN 

EPEA

BALIOETSITA

KO  KOSTUA
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Lehentasun 

teknikoa

Herritarren 

lehentasuna

Lehentasun 

politikoa

Lehentasun 

proposamena

P. 5.1  Ingurumen kalitatearen hobekuntza sustatzea

5.1.1 Eskualdeko airearen kalitatearen inguruko

segimendua egin eta informazio eman

Duela lau urte, elkarlanari ekin zioten Buruntzaldeko eskualdeko udalerriek, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Eusko Jaurlaritzako

Ingurumen Kalitatearen arloak, eskualdeko airearen kalitatearen berri izateko eta zer kutsatzaile fisiko-kimiko dauden ebaluatzeko,

klima baldintzak ere kontuan hartuta.

Gabezia bati aurre egiteko egin zen azterlan hori: Andoainen, inoiz ere ez zen zehaztu, adibidez, atmosferaren kalitatea, eta

beharrezkoa zen Gipuzkoako hondakinen errauste instalazioa jarri aurretik zehaztu beharreko abiapuntuko egoeraren berri izateko.

Epe hori igaro ondoren, gure udalerrietako atmosferaren egoerari buruzko irudi nahiko egonkorra lortu da. Gainera, badirudi

errauste instalazioa eraikitzeko beharra ez dagoela hain argi. Beraz, aire parametroaren kontrola nola egingo den berraztertu behar

da, eta airearen kalitateari buruzko informazioa nola zabaldu definitu. Besteak beste, jarduera hauek egin daitezke:

- Errauste instalazioa martxan jarri edo gelditzearen ondorioz ekintza honen indarraldia erabaki.

- Proiektua gelditzeagatik urte osoko ikerketa beharrezkoa izango ez balitz, aire kalitatearen kontrolerako urte anitzeko proiektu

berri bat zehaztu.

- Herrien arteko elkarlanaren aukerak aztertu.

- Informazioa nola landu eta nola zabaldu adostu.

Ingurumen teknikaria Laburra 20000 ATMOSFERA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Baxua Ertaina Baxua BAXUA

5.1.2 Zarata eta bibrazioen kontrako biztanleen

babeserako udal ordenantza berria martxan jarri

eta betearazi

2012ko urtarrilean, pertsonak zarataren eta bibrazioen aurrean babesteari buruzko ordenantza berria jarri zen indarrean.

Ordenantza horretan, nahitaez bete beharreko zaratari buruzko legeari jarraiki, Udalak herritarren alde egiten duen jardunari

lehentasuna ematen zaio, hain zuzen, haien bizi kalitatean eragin argia duen gai batean. 

Beraz, tresna hori eta aurreikusten dituen mekanismoak erabiltzen hasteko eta zarata mailak betetzeko eta betearazteko unea iritsi

da, jarduera bat definitzen den lehenengo faseetatik hasita —lizentzia berrien kasuan— edo jarduera zuzentzaileetan —martxan

dauden jardueren kasuan—. Halaber, aplikazio fase horretan ikusi ahal izango da martxan jarritako tresna nahikoa den zarataren eta

bibrazioen aurrean babesteko eskaera sozialari erantzuteko.

Arlo horretan, jarduera hauek egin ahal izango dira:

- Ordenantzaren betetze maila kontrolatu (ordutegiak, mugatzaileak, deskarga eremuak, mailak, etab.).

- Lizentzia berrien kasuan egoera berrira egokituriko maila maximoak, kalitate helburuak eta neurri zuzentzaileak aplikatu.

- Ikuskapenak, txostenak eta zigor proposamenak egin.

- Neurriak betetzen ez dituztenei kautela neurriak ezartzeko proposamena egin, etab.

Ingurumen teknikaria Laburra Barne kostua AKUSTIKA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Ertaina Baxua Ertaina ERTAINA

5.1.3 Udalerriko zonifikazio akustikoa egin

Zaratari buruzko legeriaren eta pertsonak zarataren eta bibrazioen aurrean babesteko gure ordenantzaren arabera, neurriak egoki

aplikatzeko, udalerria eremutan banatu behar da, eremu bakoitzean definituriko kalitate akustikoko helburuen arabera. Helburu

horiek eremu bakoitzaren ezaugarrien edo izaeraren arabera zehazten dira (industrialdea, hiri eremua, ospitale eremua, etab.), eta

eremu horretako instalazio, erabilera eta jarduerek gainditu ezin duten muga bat ezartzen da. Bestalde, eremu batzuen zarata

saturazioa dela eta, zor akustikoko eremuak ere defini daitezke; horietan, aipatu helburuak epe jakin batzuetan bete beharreko

erronka gisa agertzen dira eta, horiek gauzatzeko, zenbait jarduera proposatzen dira plan espezifikoen bidez.

Beraz, jarduera hauek jar daitezke martxan:

- Eremutan banatzeko proposamen bat egiten lagunduko duten azterlanen esleipena planifikatu.

- Proposamen horrek HAPOren antolamendu proposamena izan behar du oinarri, eremu banaketa akustikoaren eta hirigintza

banaketaren artean kontraesanik egon ez dadin (adibidez, industria lurzoruetan zarata maila baxuko eremuak definitzea).

Ingurumen teknikaria Ertaina 30000 AKUSTIKA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Ertaina Baxua Baxua BAXUA

5.1.4 Lurzoruaren kutsadurarako prebentzio

neurriak sustatu 

Lurzoruaren poluzioaren prebentzioari buruzko estatuko eta autonomia erkidegoetako legeriak jarraibide argiak ematen dizkie

partikular nahiz administrazioei, arazo hori eta dituen ondorioak —orain arte sortutakoak eta oraindik jasaten ditugunak—

saihesteko. Gure autonomia erkidegoan, IHOBEren lan aitzindariei esker, eskarmentu handia dugu gai horietan eta prebentzioan,

eta erakunde horiek hainbat argitalpen egin dituzte udal jarduera gidatzeko.

Jarraibide horien arabera, Udalak jarduera hauek egin behar ditu:

- Jarduera lizentzien baldintzetan, Eusko Jaurlaritzaren aginduzko txostenean lurzorua babesteko ezartzen diren neurriak jaso.

- Ikuskaritza fasean, martxan jarritako neurriak zaindu.

- Jarduerei lurzoru kalitatearen adierazpena eskatu, legez hala eskatzen den kasuetan.

- Eusko Jaurlaritzak bideraturiko lurzoruaren kalitate adierazpenen espedienteetan parte hartu, prozedurak hala eskatzen duenean.

- Isurketa guneak zaindu.

- Gure eguneroko jardunaren arriskuak diagnostikatu eta beharrezko diren neurri prebentiboak hartu.

- Eusko Jaurlaritzari informazioa eman jarduera kutsatzaile gisa inbentaria daitezkeen jarduerei buruz, etab.

Ingurumen teknikaria Laburra Barne kostua LURZORUAK

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Baxua Ertaina Baxua BAXUA

5.1.5 Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak

dituzten eremuen berreskurapenari lehentasun

eman

Andoainek kutsatuta egon daitezkeen lurzoruei buruzko inbentario eguneratu bat du. Lurzoru horiek gainjarritako baldintza gisa

ezartzen dira HAPOn, dagokien erabileraren araberako berreskurapena eskatu ahal izateko. Aurreikusitako garapen berrietako

batzuk inbentariatutako lurzoruetan daude. HAPOren ingurumen ebaluazioan bertan, lurzoru horietan jarduteari ematen zaio

lehentasuna, berreskuratu ahal izateko eta, lurzoru garbiak okupatu aurretik, hondatuta daudenak berreskuratzeko.

Ekintza honi dagokionez, gutxienez orube hauek berreskuratzea proposatu behar da: Papelera del Leizarán paper fabrikako orube

zaharrak (gaur egun, Udalarenak eta Foru Aldundiarenak dira) eta Gudarien etorbideko orubeak (HAPOren asmo handiko hirigintza

jarduera batean jasotzen dira, eta, bertan, Ziako ubidea ere berreskuratzea aurreikusten da).

Ingurumen teknikaria Laburra LURZORUAK

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Ertaina Ertaina Ertaina ERTAINA

5 LE. UDALERRIKO 

INGURUMEN KALITATEA 

ETA ARRISKUEN 

KUDEAKETA HOBETU
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Lehentasun 
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5.1.6 Potentzialki kutsakorrenak izan daitezkeen

aktibitateen kontrola eta segimendua egin

Andoaingo Papelera del Leizarán eta Celulosa fabrikak itxi ondoren, gure udalerrian bi jarduera bakarrik daude IPPC legearen

mende. Lege horren bidez, modu bateratuan eta zentralizatuan zaindu eta kontrolatzen dira ingurumena kalte dezaketen

jarduerak. Halaber, jarduera sailkatuak —ez bakarrik IPPCren mendekoak— arautuz, kutsatzeko zuten arriskuagatik segimendua egin

behar zitzaien beste jarduera batzuei —batez ere, industria arlokoei— buruzko lehenengo datuak jaso genituen. 

Gaur egun, jarduera hauek jarri behar dira martxan:

- Jarduera horiek ingurumenari sortzen dizkioten arriskuen arabera sailkatzen laguntzeko irizpideak zehaztu.

- Jarduera horien lizentziak berrikusi edo oraindik irekiera lizentziarik ez duten jarduerak arautu.

- Hondakin arriskutsu eta geldoen ekoizle handien eta txikien zerrenda egiaztatu.

- Kontrol eta segimendu programa zehatz bat diseinatu (dokumentu eskaera, kontrol edo analitika bereziak, etab.), gure

bitartekoen eta aurrekontu erabilgarriaren arabera.

- Portaera desegokiei eta, egokiak izan arren, teknika onenen bidez hobetu daitezkeenei neurri zuzentzaileak ezarri.

Ingurumen teknikaria Ertaina Barne kostua LURZORUAK

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Ertaina Ertaina Baxua ERTAINA

5.1.7 Udaleko ingurumen araudia eguneratu eta

ingurumena babesteko ordenantza adostu eta

idazteko beharra aztertu

Zaratari buruzko ordenantza izan ezik —oso berria da—, ingurumena babesteari edo ingurumenari buruzko gainerako udal araudia

nahiko zaharra da, eta ez da berrikuntzarik egin. 

Zehazki, premiazko eguneratzea behar dute hondakinei buruzko ordenantzak (Tolosaldeko Mankomunitateak proposaturiko helburu

berrietara egokitzeko) eta landa parkeei buruzkoak (KEB izendapenera egokitzeko).

Ingurumena babesteari edo ingurumenari buruzko ordenantza bakar bat izatea aztertu beharko litzateke, Euskal Autonomia

Erkidegoko Ingurumena Babesteko 3/1998 Legean jasotzen denaren ildotik, sakabanatuta dauden ingurumenari buruzko arlo guztiak

modu bateratu eta koherentean lantzeko: ingurumenean eragina duten jardueren antolamendua, hondakin uren isurketa eta

arazketa, lurzorua eta atmosfera babestea, hondakinak garbitu eta botatzea, berdeguneak eta zuhaitzak, ikuskaritza eta kontrola,

zigortzeko ahalmena, etab.

Ingurumen teknikaria Ertaina Barne kostua

UDAL 

ADMINISTRAZIOA

REN INGURUMEN 

KUDEAKETA

2. 

IRAUNKORTASUNA

REN ALDEKO UDAL 

KUDEAKETA

Baxua Baxua Ertaina BAXUA

5.1.8 Udalaren ingurumen portaera ebaluatu

Udalaren iraunkortasunaren alorrean jarduerak eta programak diseinatu eta planifikatzeak ez luke ezertarako ere balioko, guk geuk,

administrazio gisa, zer egiten dugun eta nola egiten dugun ez badakigu. Hori dela eta, beharrezkoa da gure jarduera sistematikoki

ebaluatzea, ingurumenarekin zer portaera dugun (eta “iraunkorrak” garen ala ez) jakiteko.

Udalaren portaeraren ebaluazio hori urtero egin beharko litzateke. Udalak —zuzenean edo sor daitezkeen parte hartzeko foro edo

barne koordinaziorako mekanismoen bidez— erabaki beharko du nahikoa den Ekintza Plana urtero ebaluatzea eta iraunkortasun

adierazleei buruzko kalkulu programan (Gipuzkoan, Foru Aldundiak egiten du) urtero parte hartzea, edo, bestela, beste mekanismo

batzuk eta beste aldizkakotasun bat ezarri behar den (adibidez, iraunkortasun txostenak egitea).

Kasu batean zein bestean, jarduera hauek aurreikusten dira: 

- Ekintza Planaren eta iraunkortasun irizpideen bidez landu eta ebaluatu daitezkeen Udaleko beste jarduera edo plan batzuk

ebaluatu (etxebizitza planak, hondakinen kudeaketa, erosketa berderako programak, etab.).

- Iraunkortasun adierazleak kalkulatu.

- Emaitzak aurkeztu eta jakinarazi.

Ingurumen teknikaria Ertaina 60000

UDAL 

ADMINISTRAZIOA

REN INGURUMEN 

KUDEAKETA

2. 

IRAUNKORTASUNA

REN ALDEKO UDAL 

KUDEAKETA

Baxua Baxua Baxua BAXUA
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P. 5.2 Arriskuei aurre egiteko prebentzioa hobetzea

5.2.1 Udaleko Emergentzia Plana eguneratu eta

bertatik eratortzen diren neurriak ezarri

Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailaren laguntzaz egindako Udaleko Larrialdi Planean, Udaleko kideen eta ondasunen

segurtasunerako mehatxu natural eta teknologiko nagusiak identifikatzen dira, eta, motaren arabera, arrisku gehien duten eremuak

zein diren zehazten da. Zehazki, Andoaingo eremu batzuk arrisku handikoak dira (uholdeak edo baso suteak gerta daitezkeelako,

errepidez edo trenez substantzia arriskutsuak edo erregaiak garraiatzearen eraginak jasan ditzaketelako, mendi-mazelen

irristatzeak gerta daitezkeelako, eta, aparteko inguruabarretan, muturreko fenomeno meteorologikoek —haizete handiek, elurteek,

etab.— kalte ditzaketelako).

Arriskuen azterketa hori egin ondoren, Udaleko Larrialdi Plan baten zirriborroa egin zen, eta plan hori eguneratu eta osatu egin

behar da detektaturiko arrisku bakoitzaren kasuan. Orain arte, elurteen aurreko larrialdi plana egin eta onartu da. Beraz,

gainerakoak egiteke daude oraindik. Horien artetik, uholdeen aurkako planari emango zaio lehentasuna.

Ingurumen teknikaria Luzea 70000
INGURUMEN-

ARRISKUA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Baxua Ertaina Ertaina ERTAINA

5.2.2 Udal bulegoetan autobabeserako araudia

garatu

Udal eraikinetako arriskuen prebentziorako udal programan, eraikin guztiak sakon aztertzen dira, eta pertsonek —beren lanetan ari

diren langileek edo zerbitzu publiko bateko (udal instalazioetan antolatutako kultur jarduerak, liburutegia, haurtzaindegia, etab.)

zerbitzua jasotzen ari diren herritarrek— jasan ditzaketen kalteak gutxituko dituzten neurri eta jarduera batzuk proposatzen dira.

Besteak beste, udal eraikin bakoitzaren autobabeserako protokoloak landu behar dira. Protokolo horietan, ebakuazio arauak ere

jaso behar dira.

Prebentzio Batzordeak arautu, diseinatu, onartu eta ezarri behar ditu prozesu horiek, eraikin bakoitzeko langileen parte-

hartzearekin —besteak beste, solairu bakoitzeko arduradunak izendatu behar baitira—. 

Ingurumen teknikaria Ertaina 20000
INGURUMEN-

ARRISKUA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Baxua Baxua Baxua BAXUA

5.2.3 Ingurumen arrisku handieneko jardueren

kontrola eta segimendua sendotu 

Populazioari edo ingurumenari eragin diezaioketen arriskuak aipatzeko orduan, industria jarduerari loturiko arrisku bat aipatzen da

"arrisku teknologikoak" izenburupean, arrisku naturaletatik desberdintzeko. Ez litzateke lehenengo aldia izango Andoaingo industria

instalazio bateko suteak arrainei arnasketa arazoak eragiten dizkiela eta horietako asko hiltzen dituela, suak eragindako keen

eraginez eta, suhiltzaileek sua itzaltzeko erabilitako urek arrastatuta, ibaira iristen ziren substantzien eraginez.

Arrisku horiei aurrea hartzeko eta arrisku horiek baloratzeko, gure industria sarea oso ondo ezagutu behar da (zer substantzia

erabiltzen diren, nola biltegiratzen diren eta zein eratako prozesuetan erabiltzen diren). Adibidez, ez dago iturri erradiaktiboak

erabiltzen dituen enpresarik, baina bai substantzia kimikoak edo erregaiak erabiltzen dituztenak. Beraz, zer arrisku sor ditzaketen

zehaztu behar da, arrisku horien aurrean nola babestu jakin ahal izateko.

Horretarako, jarduera hauek jarri behar dira martxan, besteak beste:

- Industriei eta erabiltzen dituzten substantzia eta prozesuei buruzko informazioa bildu.

- Andoainen barrena substantzia arriskutsuak garraiatzen dituzten kamioi edo trenen kopuruari buruzko informazioa bildu.

- Euskal Autonomia Erkidegoko Autobabeserako Arauak eragindako jardueren autobabes planak aurkeztea eskatu, eta jarduera

horiek ikuskatzeari eta kontrolatzeari dagozkion udal eskumenak gauzatu. Detektaturiko arriskuen eta arrisku horiek gauzatzeko

probabilitatearen araberako jarduera protokoloak landu.

- Udal lizentzietako neurri zuzentzaileen baldintzetan, prebentzio neurriak gaineratu, etab.

Ingurumen teknikaria Laburra Barne kostua
INGURUMEN-

ARRISKUA

3. NATUR 

ONDASUN 

KOMUNAK

Baxua Baxua Baxua BAXUA

P. 5.3  Berotegi efektuko gas isuriak murriztea eta klima aldaketari loturiko eraginetara egokitzea

5.3.1 Berotegi efektuko gasen inbentarioa urtero

kalkulatu

Klima Aldaketaren aurkako Plan bat idatzi eta onartu behar denez, beharrezkoa da gure udalerrian —eta, ahal izanez gero, gure

administrazioan— zenbat emisio egiten diren jakitea, murrizteko helburu eta jarduera errealistak proposatu ahal izateko.

Horretarako, jarduera hauek egin behar ditugu:

- Udalerriko BEG inbentarioa kalkulatu.

- Adierazleen metodologia ezagutu.

- Informazioa zabaldu.

Ingurumen teknikaria Laburra 5000

KLIMA ALDAKETA 

ETA INPAKTU 

OROKORRA

10. TOKIAN 

TOKITIK MUNDU 

GLOBALERA

Baxua Baxua Baxua BAXUA

5.3.2 Klima Aldaketara egokitzeko eta horren

ondorioak arintzeko Udal Programa egin eta

ezarri

Emisioei buruzko datuak eskura izanik, eta Klima Aldaketaren aurkako Euskal Planaren helburuak gure eginik, arazo horri aurre

egingo dion udal estrategia osatu behar dugu. Deliberazio fasean, estrategia horrek plan edo programa baten forma izan behar duen

erabaki beharko da, baina argi dago zerbait egin, onartu eta martxan jarri behar dela. Plan horrekin lotuta, jarduera hauek egin

beharko dira:

- Isuriak murrizteko helburuak finkatu.

- Andoainen berotegi efektuko gasak murriztea ahalbidetzen duten neurriak aztertu.

- Udalak dituen klima aldaketari loturiko arriskuak eta gaur egungo zein etorkizuneko ahultasun maila aztertu.

- Klima aldaketa izan ditzakeen ondorioak gutxitzeko neurriak aztertu.

- Neurri hauek ordenantza edo udal arau batean jaso behar diren aztertu.

- Ezarritako murrizte helburuak betetzearen inguruko segimendua egin.

- Plan honen lanetan informazioa zabaldu eta parte-hartzea sustatu.

Ingurumen teknikaria Ertaina 40000

KLIMA ALDAKETA 

ETA INPAKTU 

OROKORRA

10. TOKIAN 

TOKITIK MUNDU 

GLOBALERA

Ertaina Baxua Ertaina ERTAINA
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5.3.3 Alkateen Itunaren bitartez Europa mailan

erantzukizuna hartu eta Energia Iraunkorrerako

Ekintza Plana sortu eta ezarri

EUDEL eta EEE Alkateen Ituna bultzatzen ari dira, Europar Batasuneko klima aldaketaren aurkako helburuak betetzeko konpromisoa

hartzeko. Borondatezko hitzarmenen bidez, erakunde horiek laguntza eskaintzen dute, CO2 emisioen murrizketari dagokionez

Europar Batasunak ezarritako helburuak ere gainditzeko, energia eraginkortasuna hobetzeko eta energia berriztagarriak erabili eta

sortzeko.

Gure udalbatzak ituna sinatu ondoren, pauso hauek eman beharko lirateke:

- Aurretiazko azterketa eta bilerak egin EEErekin.

- Hitzarmen edo konpromisoa sinatu eta informazio publikoa eman.

- Energia Berriztagarrien Ekintza Plana egin eta onartu.

- Plana ezarri, segimendua egin, ebaluatu eta kontrolatu.

Ingurumen teknikaria Ertaina 50000

KLIMA ALDAKETA 

ETA INPAKTU 

OROKORRA

10. TOKIAN 

TOKITIK MUNDU 

GLOBALERA

Ertaina Baxua Baxua BAXUA

5.3.4 CO2 –ren xurgapena areagotzera

bideratutako hustuegien kudeaketa bultzatu,

bereziki baso-kudeaketa iraunkorrerako

jardueretan

Klima aldaketaren aurkako borrokaren giltzarrietako bat berotegi efektuko gasak murriztea da. Murrizketa horrekin lotuta, Europako

hainbat ekimen daude martxan karbono hobiak ezartzeko. Alde horretatik, mendi publikoak dira CO2-ren hobi gisa funtziona

dezaketen elementurik sinpleenak.

Andoaingo Udala onura publikoko bi mendiren jabea da, eta Foru Aldundiko Mendi Zerbitzuarekin partekatzen du haien kudeaketa.

Guztira, 800 hektareako azalera osatzen dute (Andoainen guztizko azaleraren ia herena da hori). Horiez gainera, Foru Aldundiaren

titulartasuneko onura publikoko beste mendi bat dago, eta katalogatutako mendi batean ere sartzen ez diren mendi partzela

batzuk.

Beraz, ondare garrantzitsua du Udalak, eta ondare horren plangintza eta kudeaketa klima aldaketaren aurkako helburuetara bidera

daiteke.

Horretarako, antolamendu tresnak dituzten mendien plangintza berrikusi beharko da, Foru Aldundiarekin hitzarmenak egin beharko

dira mendien kudeaketa irizpideen artean CO2 emisioen hobi gisa duten eginkizuna jaso dadin eta gainerako partzelen erabilera

berrikusi beharko da, haien kudeaketa aipaturiko helburuetara bideratzeko. Helburu horietarako, borondatezko akordioak egin

daitezke baso jabeekin edo jarduera puntualak BASOAren bidez.

Ingurumen teknikaria Ertaina 80000

KLIMA ALDAKETA 

ETA INPAKTU 

OROKORRA

10. TOKIAN 

TOKITIK MUNDU 

GLOBALERA

Baxua Baxua Baxua BAXUA

5.3.5 Herritarrei bideraturiko klima aldaketaren

inguruko erantzukizun eta sentsibilizazio

jarduerak garatu

Klima aldaketaren erronkei heltzen dien edozein programak, lehenago edo beranduago, biztanleengana iritsi behar du; alegia,

eragina izan behar du haien eguneroko zereginetan, mugikortasun ohituretan edo etxeak girotzeko ohituretan, arazoarekiko duten

sentsibilizazio edo kontzientziazio mailan, etab.

Emaitza hautemangarriak izan nahi dituzten helburuak eta jarduerak biltzen dituen politika edo plan orok kontuan izan behar ditu

biztanleak eta haien laguntza izan behar du. Iritzia sortzea eta iritzi hori datu irmo eta zientifikoetan oinarrituta egotea funtsezkoa

da jokabide arauetan eta gizarte ereduan aldaketak iradokitzeko.

Horren harira, biztanleek klima aldaketaz zenbat dakiten eta horrek zenbat kezkatzen dituen jakin behar litzateke, baita emaitza

hautemangarriak errazago lortzeko eguneroko zein ohituratan eragin daitekeen ere. Horretarako, ezartzen diren helburu

zehatzetara bideratutako kanpainak edo jardunak babestu, diseinatu eta aplikatu behar dira.

Ingurumen teknikaria Laburra 40000

KLIMA ALDAKETA 

ETA INPAKTU 

OROKORRA

10. TOKIAN 

TOKITIK MUNDU 

GLOBALERA

Baxua Altua Baxua ERTAINA
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Programa 6.1 Lankidetza/ kooperazio sareen eta tokiko eta iraunkorra den garapen ekonomikoa bultzatzeko beharrezko tresnen sorrera eta mantentzea sustatzea

6.1.1    Udal Berrikuntza Foroa mantendu

Berrikuntza Foroa udalerriko eragile sozioekonomiko nagusien elkargunea da, eta, lurraldearen iraunkortasuna kontuan izanik, 

etorkizuneko agertoki partekatu bat definitzea eta lehiakortasuna eta berrikuntza hobetzeko ekimen zehatzak martxan jartzea du 

helburu. Besteen artean, ondorengo eragile nagusiek parte hartuko dute: enpresak, eragile sozialak, prestakuntza zentroak, 

dendarien elkartea, Udala, Foru Aldundia, unibertsitateak.

Era berean, Foroa eskualde osora zabaldu nahi da, baldin eta herrien arteko lankidetza gertatzen bada.

Sustapen 

ekonomikoa eta 

enplegu teknikaria

Laburra Barne kostua

EKONOMIA-

JARDUEREN 

INGURUMEN 

KUDEAKETA

8. TOKIKO 

EKONOMIA BIZIA 

ETA IRAUNKORRA

Baxua Baxua Ertaina BAXUA

6.1.2 Herri eta bailararako gizarte eta ekonomi

arloko behatokia abian jarri 

Ekintza horren bidez, argazki sozioekonomiko eguneratu bat egitea da helburua (udalerrikoa eta eskualdekoa), datu eta adierazle

sozioekonomiko esanguratsuenak interesa duten eragileen (Udaleko teknikariak, enpresak, etab.) eta, oro har, herritarren esku

jartzeko. Horretarako, GIS (Geographic Information System) abian jarriko da eta lotutako hurrengo jarduera zehatz hauek gauzatuko

dira:

- Egoera sozioekonomikoari buruzko informazio estatistiko eguneratua eduki.

- Enpresa merkataritzari eta turismoari buruzko mapa birtualak abian jarri.

- Urteko memoria sozioekonomikoak egin.

- Hiru hilez behin buletin sozioekonomikoa prestatu.

Sustapen 

ekonomikoa eta 

enplegu teknikaria

Laburra 48000 LAN MERKATUA

9. BERDINTASUNA 

ETA JUSTIZIA 

SOZIALA

Baxua Altua Ertaina ALTUA

6.1.3 Garapen ekonomikoa eta enpleguari

dagokionez, Donostialdea Mendebaldea

eskualdea osatzen duten udalerrien arteko lan

sarea osatu eta bultzatu

Sustapen ekonomikoaren eta enpleguaren alorrean, eskualdeko gainerako udalerriekin lankidetza sustatzea da helburu nagusia.

Jarduera martxan jarri ahal izateko, beharrezkoak izango dira ekintza hauek:

- Sarean lan egiteko lankidetza protokolo bat sinatu.

- Eskualdeko diagnostikoa eta ildo estrategikoak lantzeko proiektua zuzendu.

- Diagnostikoan bildutako emaitzetan oinarrituriko eskualde planak martxan jarri.

Sustapen 

ekonomikoa eta 

enplegu teknikaria

Laburra Barne kostua LAN MERKATUA

9. BERDINTASUNA 

ETA JUSTIZIA 

SOZIALA

Baxua Altua Baxua ERTAINA

6.1.4 Garapen erakundearen bazkide diren

agentziekin enpleguaren eta sustapen

ekonomikoaren alorreko harremanak sendotu

Sustapen ekonomikoaren eta enpleguaren alorreko lankidetza katearen azken katebegi gisa, eskualdeko garapen agentziekin eta

Gipuzkoako —eta Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako lurraldeetako— udalerrietako sustapen ekonomikoaren alorrarekin

harremanak sendotzea eta indartzea proposatzen da, Garapen garapen agentzien elkarteko kide izaten jarraituz. 

Lankidetza horren helburua da, batetik, Gipuzkoan eta beste lurraldeetan, sustapen ekonomikoko proiektuetan dauden berrikuntzen

berri izatea eta, bestetik, eskualdeko garapen agentziarekin batera, bideragarriak eta interesgarriak diren proiektuen sareko lanak

sustatzea. 

Sustapen 

ekonomikoa eta 

enplegu teknikaria

Laburra 48000 LAN MERKATUA

9. BERDINTASUNA 

ETA JUSTIZIA 

SOZIALA

Baxua Baxua Ertaina BAXUA

P. 6.2 Enplegu sorkuntza, egoera larrienean dauden taldeen txertaketa eta administrazioaren, udalerriko enpresen eta  ekonomi eta enplegu sustapenarekin erlazioa duten beste entitateen arteko lankidetza sustatzea

6.2.1 Udalerriko eta bailarako enpresekiko

harremana sendotu

Ekintza horren bidez, eskualdeko enpresek zer behar dituzten jakin nahi da, eta garapen ekonomikorako eta enplegua sortzeko 

aukerak jaso.

Horretarako, herriko eta eskualdeko enpresekiko harremanak sortu eta sendotuko dira, ondorengo helburuekin:

- Trebakuntza beharrak aztertu Vs. Udalerriko enpresek giza baliabideen eta profil profesionalen arloan dituzten beharrak aztertu, 

eta behar horiek lanbide heziketako ikastetxeetara eta erakunde eskudun batzuetara bideratu, hala, trebakuntzaren bidez, 

identifikaturiko beharrak asetzeko eta enplegu behar errealak sortzeko.

- Berrikuntza proiektuak sustatu.

- Laguntza sareak sustatu.

Sustapen 

ekonomikoa eta 

enplegu teknikaria

Ertaina

EKONOMIA-

JARDUEREN 

INGURUMEN 

KUDEAKETA

8. TOKIKO 

EKONOMIA BIZIA 

ETA IRAUNKORRA

Baxua Baxua Baxua BAXUA

6.2.2 Udalerriko langabetuak kontratatzen

dituzten bertako enpresei pizgarri ekonomikoak

aplikatzea aztertu eta enpresa sare horren

sentsibilizazioa landu

Ekintza honen helburua, bertako  enpresa batek gizarte-esklusioan edo arriskuan dagoen pertsona bat kontratatzen badu, udalak 

enpresa horiei zuzendutako pizgarri edo kofinantzazioa ematearen inguruko aukerei  buruzko bideragarritasun analisia egitea da. 

Sustapen 

ekonomikoa eta 

enplegu teknikaria

Laburra LAN MERKATUA

9. BERDINTASUNA 

ETA JUSTIZIA 

SOZIALA

Ertaina Ertaina Altua ALTUA

6.2.3 Kontratazio programen babesean egindako

kontratazioentzako (enplegu sustapena) eta

enplegu trebakuntzarako lan esparrua ezarri

Esku-hartze honen helburua, udalak egin beharreko kontratazio administratibo guztietan, prestazio zerbitzuetan, giza klausula edo 

baldintza sozialetan ezartzea baztertzeko arriskuan dauden  kolektiboak kontratatu ahal izateko analisia egitea eta gutxinaka 

gehitzea da.

Sustapen 

ekonomikoa eta 

enplegu teknikaria

Laburra LAN MERKATUA

9. BERDINTASUNA 

ETA JUSTIZIA 

SOZIALA

Ertaina Baxua Baxua BAXUA

6.2.4 Udalerriko pertsona langabetuei

informazioa eta orientazioa eman, bitartekaritza

egin eta kontratazioa aukerak eskaini 

Udalerriko langabetuei arreta egokia eman asmoz, ondorengo zerbitzuak eskainiko zaie:

- Lan merkatuari buruzko informazio eguneratua eskaini, eta enplegu eskaera egiten dutenei eskaintza, joera, albiste interesgarri... 

guztien berri eman.

- Enplegurako eta autoenplegurako orientazioa eskaini, taldeka nahiz banaka, arreta berezia emanez behar duten taldeei.

- Enpresekiko harremanetan lan bitartekaritza sustatu.

- Esperientziarik ez duten langabetuei kontratazio aukerak eskaini, lan aukerak eta esperientzia emanez.

Sustapen 

ekonomikoa eta 

enplegu teknikaria

Laburra LAN MERKATUA

9. BERDINTASUNA 

ETA JUSTIZIA 

SOZIALA

Ertaina Ertaina Ertaina ERTAINA

6.2.5 Langabezian dauden pertsonen

trabakuntzaren, prestakuntza hobekuntzaren eta

birziklapenaren aldeko apustua egin, lan

merkatuan aukera gehien duten aktibitate

sektoreetan txertatzeko 

Udalerriko eta eskualdeko eragile desberdinekin harremanetan eta elkarlanean (enpresak, prestakuntza zentroak, udalak,

Lanbide...), langabetuei prestakuntza eta kualifikazio aukerak eskainiko zaizkie, beren laneratze prozesuan laguntzeko. 

Trebakuntza programa horien helburua izango da kualifikazio profesionala hobetzea eta langabetuak lan aukera gehiago dituzten

jardueretan birziklatzea.

Sustapen 

ekonomikoa eta 

enplegu teknikaria

Laburra LAN MERKATUA

9. BERDINTASUNA 

ETA JUSTIZIA 

SOZIALA

Altua Altua Ertaina ALTUA

6 LE. GARAPEN 

EKONOMIKOA ETA 

ENPLEGUA SUSTATZEKO 

NEURRIAK GARATU,  

UDAL LURRALDEAK 

ESKAINTZEN DITUEN 

AUKEREN BIDEZ, 

BAILARA MAILAKO LAN 

SAREA INDARTUZ ETA 

GIPUZKOA MAILAN 

KOKATUZ
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ILDO ESTRATEGIKOAPROGRAMA EKINTZA DESKRIBAPENA ARDURADUNA
EZARPEN 

EPEA

BALIOETSITA

KO  KOSTUA
GAIA AALBORG-eko K

Lehentasun 

teknikoa

Herritarren 

lehentasuna

Lehentasun 

politikoa

Lehentasun 

proposamena

6.2.6 Krisiaren eraginez edota beste motibo

bategatik lan merkatuan txertatzekoar azoak

dituzten taldeak gizarteratzea eta laneratzea

helburu duten neurriak ezarri 

Jarduera horren bidez, zailtasun handienak dituzten taldeei zuzendutako integrazio neurriak —gizarte nahiz lan arlokoak— 

bultzatuko dira, Udaleko Gizarte Zerbitzuekin eta Sustapen Ekonomiko eta Enplegu Sailarekin elkarlanean. Horretarako, Gizarte 

Zerbitzuen eta Sustapen Ekonomiko eta Enplegu Sailaren arteko koordinazioa indartu beharko da.

Momentuan momentuko egoera kontuan hartuz, bazterkeriako egoeran geratzeko arriskuan dauden taldeak identifikatuko dira, eta, 

horren arabera:

- Prestakuntza eta/edo kontratazio programa bereziak sustatu.

- Informazioa eta lan orientazioa eman.

- Trebakuntza eta/edo kontratazio programa bereziak prestatu, banakako segimenduak eginez.

Sustapen 

ekonomikoa eta 

enplegu teknikaria

Ertaina LAN MERKATUA

9. BERDINTASUNA 

ETA JUSTIZIA 

SOZIALA

Altua Baxua Baxua ERTAINA

6.2.7 Prestakuntzan, eta gizartean oro har,

ekintzailetza sustatu

Sustapen Ekonomiko eta Enplegu Sailak, udalerriko trebakuntza zentroekin eta beste erakunde batzuekin elkarlanean, zenbait 

neurri bultzatuko dituzte gazteengan eta langabetuengan ekintzailetza eta sormena bultzatzeko. Horretarako, ekintza hauek egingo 

dira, besteak beste: 

- “Andoain Kreatiba” ekimena sustatu eta mantendu.

- Ekintzailetzarekin lotutako trebakuntza modulu bereziak landu eta eskaini udalerriko ikastetxeetan eta/edo lanbide heziketako 

zentroetan.

- Ekintzailetza bultzatu enplegurako aukera gisa, udalerriko ekintzaile berriei laguntza eta orientazioa emanez.

Sustapen 

ekonomikoa eta 

enplegu teknikaria

Laburra 8000 LAN MERKATUA

9. BERDINTASUNA 

ETA JUSTIZIA 

SOZIALA

Baxua Baxua Baxua BAXUA

6.2.8 Autoenplegu proiektuei aholkularitza eman 

Autoenplegua bultzatzeko, udalerriko ekintzaileei beren enpresa proiektuak martxan jartzeko laguntza emango zaie:

- Bideragarritasun proiektuak egin.

- Enpresa proiektuak martxan jartzeko eta finkatzeko laguntza eman.

- Diru laguntza posibleen inguruko aholkularitza eman.

Sustapen 

ekonomikoa eta 

enplegu teknikaria

Ertaina Barne kostua
GARAPEN 

EKONOMIKOA

8. TOKIKO 

EKONOMIA BIZIA 

ETA IRAUNKORRA

Baxua Baxua Baxua BAXUA

6.2.9 Andoainen enplegu eta prestakuntza

alorretan lan egiten duten eragileekin

koordinatu eta sare bat sortu

Jarduera horren bidez, trebakuntzaren eta enpleguaren arloan lan egin dezaketen udal eragile eta arloen arteko truke eta elkarlan

egonkorrerako espazio bat sortu nahi da. Nola?

- Sustapen Ekonomiko eta Enplegu Sailean dauden eragile desberdinekin informazio trukea sustatuz (sustapen ekonomikoa, enplegua

eta trebakuntza, gazteria, turismoa eta lotura duten Udaleko beste eragile batzuk).

- Proiektu komunak bultzatuz, posible bada, aipaturiko eragileekin.

Azken finean, udalerriko aisialdi, kultura, kirol, turismo eta abarren arloko jarduerak koordinatzean datza, lankidetza aukera

berriak sortzeko, trebakuntza eta enplegu proiektuei arreta berezia jarriz.

Sustapen 

ekonomikoa eta 

enplegu teknikaria

Luzea LAN MERKATUA

9. BERDINTASUNA 

ETA JUSTIZIA 

SOZIALA

Ertaina Baxua Baxua BAXUA

P. 6.3 Garapen ekonomiko berriak faboratu eta zerbitzuen sektorea bultzatu, udalerriko dibertsifikazio ekonomikoa hobetzeko 

6.3.1 Udalerriko eta inguruko enpresa sarearen

berrikuntza bultzatu eta lehiakortasuna hobetu

Udalerriko eta inguruko enpresa sarearen berrikuntza bultzatu eta lehiakortasuna hobetu nahi da (BASES proiektua), ekintza hauen

bidez:

- I+G+B taldeak sortuz eta finkatuz.

- Sustapen ekonomikoaren alorreko talde teknikoaren eta enpresen arteko harreman pertsonalen sarea sortuz.

- Laguntza emateko eta ezagutza trukatzeko sareak sortuz eta finkatuz.

- Enpresentzako trebakuntza jarduerak eta/edo hobekuntza lehiakorrerako tailerrak bultzatuz.

- Berrikuntza proiektuak identifikatuz eta martxan jarriz.

- Proiektua jakinarazteko jarduerak eginez.

- Udaleko Berrikuntza Foroa sustatuz.

Sustapen 

ekonomikoa eta 

enplegu teknikaria

Laburra 240000
GARAPEN 

EKONOMIKOA

8. TOKIKO 

EKONOMIA BIZIA 

ETA IRAUNKORRA

Ertaina Baxua Baxua BAXUA

6.3.2 Lurraldean beste jarduera ekonomiko

estrategiko batzuk sustatu (merkataritza eta

turismoa alde batera utzita)

Horretarako, ekintza hauek egitea aurreikusten da:

• Udalerriko enpresa lehiakortasuna bultzatzeko zerbitzuak helburu dituen sektore eta azpisektoreak identifikatu eta ezaugarritu.

• Sektore estrategikoei buruzko azterketa espezifikoak egin, Udalak —beste eragile instituzional eta ekonomiko batzuekin batera—

sektore eta azpisektore estrategiko horiek sustatzeko proiektu integraletan (adibidez, "kultura industria") izan dezakeen lidergoa

bideratzeko.

Sustapen 

ekonomikoa eta 

enplegu teknikaria

Laburra Barne kostua
GARAPEN 

EKONOMIKOA

8. TOKIKO 

EKONOMIA BIZIA 

ETA IRAUNKORRA

Ertaina Baxua Ertaina ERTAINA

6.3.3 Udalerriko merkataritza-aktibitatea

bultzatu Udaleko beste sail batzuekin eta

eskualdeko beste udalerriekin ekimenak

partekatuz 

Jarduera horren bidez, udalerriko merkataritza jarduera indartzea da helburua, udaleko sailekin eta inguruko beste udalerri

batzuekin lankidetzan (turismoa, kultura, gazteria...), ekimen eta jarduerak —aldian behingoak nahiz jarraituak— martxan jarriz. 

Era askotako jarduerak egin ahal izango dira; sektorea gehiago profesionalizatzeko jardueretatik hasi (trebakuntza, laguntza,

aholkularitza, etab.), eta mota guztietako herritarren kontsumoa bultzatzeko zuzendutako jardueretaraino (gazteak, familiak,

beste udalerri batzuetako bisitariak...).

Beraz, turismoa, kultura, gazteria, trebakuntza, enplegua... eta antzeko sailekin proiektuak sustatu beharko dira, eta, halaber,

Mankomunitateko merkataritza bulegoarekin, eskualdeko jarduerak (sektoreei zuzenduak, trebakuntzakoak...) landu beharko dira.

Sustapen 

ekonomikoa eta 

enplegu teknikaria

Laburra 16000
GARAPEN 

EKONOMIKOA

8. TOKIKO 

EKONOMIA BIZIA 

ETA IRAUNKORRA

Altua Baxua Baxua ERTAINA

6.3.4 Merkataritza Suspertzeko Plan Berezia

sostengatu eta garatu

2008. urtean martxan jarri zen Merkataritza Suspertzeko Plan Berezian adierazitako jarduera planean jasotako ekintzak garatu eta 

eguneratuko dira. Plan hori gauzatzeko 2016rainoko epea ezarri zen, baina gaur egungo krisi egoera eta gaur egungo aukera eta 

premietara egokitzeko beharra dela eta, zenbait aldaketa egin dira, eta epe hori luzatu egin da, gutxienez, 2020raino.

Sustapen 

ekonomikoa eta 

enplegu teknikaria

Luzea
GARAPEN 

EKONOMIKOA

8. TOKIKO 

EKONOMIA BIZIA 

ETA IRAUNKORRA

Ertaina Baxua Ertaina ERTAINA

6.3.5 Merkataritza Mahaiak indartu Udalaren eta

merkatarien arteko tresna gisa

Merkataritza Mahaia Udalaren eta merkatarien arteko lankidetza gune bat da, eta udalerriko Merkataritza Suspertzeko Plan 

Bereziaren organo sustatzaile gisa jarduten du. Udalerriko merkataritza jarduera sustatzeko eta garatzeko tresna nagusia izanik, 

lehenik eta behin, Merkataritza Mahaia bi arlo hauetan dinamizatzea proposatzen da:

- Sustapen eta Kultura Mahaia

- Merkataritzako Hirigintza Mahaia

Sustapen 

ekonomikoa eta 

enplegu teknikaria

Ertaina 320000
GARAPEN 

EKONOMIKOA

8. TOKIKO 

EKONOMIA BIZIA 

ETA IRAUNKORRA

Baxua Baxua Baxua BAXUA

6.3.6 Turismo sektoreak behar dituen

azpiegiturak, batez ere ostatuari dagokionez,

garatu daitezen faboratu 

Hirigintza lansailarekin elkarlanean identifikatu herri mailan espazio interesgarriak alojamendu proiektuak ezartzeko. 

Alojamenduaren inguruan azterketa bat egin identifikatuz aukerak eta gaur egunean ditugun fugak.

Lan proaktiboa sustatu Andoain mailan alojamendu plazak sortzeko.

Sustapen 

ekonomikoa eta 

enplegu teknikaria

Ertaina
GARAPEN 

EKONOMIKOA

8. TOKIKO 

EKONOMIA BIZIA 

ETA IRAUNKORRA

Baxua Altua Ertaina ALTUA
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ILDO ESTRATEGIKOAPROGRAMA EKINTZA DESKRIBAPENA ARDURADUNA
EZARPEN 

EPEA

BALIOETSITA

KO  KOSTUA
GAIA AALBORG-eko K

Lehentasun 

teknikoa

Herritarren 

lehentasuna

Lehentasun 

politikoa

Lehentasun 

proposamena

P. 6.4 Andoain eta Leitzaraneko baliabideak indarrean jartzea, egoki egituratutako eta iraunkorra den proposamen batean oinarriturik, inguruko natur turismoaren garapenean positiboki eragin dezan

6.4.1 “Aisialdia eta natura” kontzeptuari

loturiko turismoa bultzatu, udalerriak dituen

baliabideak aprobetxatuz

Andoain eta Leitzarango bailara, turismo aktiboaren eta natur kirolen garapenerako leku aproposa da, beren kokaleku eta 

ezaugarriak direla medio.

Leitzarango Biotopo Babestua, Leitzaran Plazaolako Bide Berdea, Leitzarango Bisitarien Etxea (Uraren Interpretazio Zentroa eta 

Arrantza Eskola), ibilbide homologatuak zein tematikoak... Hauei guztiei esker, Andoain natur turismoaren arloan erreferentzia 

bihurtu da. Horretarako, duela sei urte, Andoaingo Turismoa Dinamizatzeko Plana jarri zen abian. Plan horretan helburu zein 

irizpide estrategikoak markatu ziren, helbururik nagusiena Andoainen natur turismoa bultzatzea izanik. Horretarako, baliabide 

naturalak zein ondarea nabarmendu ziren Andoaingo biztanleei eta turistei begira. Gaur egun, esan daiteke, plan hori bukatzear 

dagoela, ia ekintza guztiak bete baitira. Dena den, plan honek jarraipena izango du, Donostiako eskualdean gauzatuko den Turismoa 

Dinamizatzeko Planarekin. Plan berri horretan, eskualdeko herrietan egindako ikerketak eta egin beharko liratekeenak azalduko 

lirateke, Andoainen kasuan, gehienbat, natur turismoaren eta turismo aktiboaren arloetan.

Leitzaran 21eko 

teknikaria
Ertaina 10000-20000

GARAPEN 

EKONOMIKOA

8. TOKIKO 

EKONOMIA BIZIA 

ETA IRAUNKORRA

Baxua Altua Baxua ERTAINA

6.4.2 Ezarritako proiektuak kudeatuko dituzten

egitura ekonomikoen sorkuntza ahalbidetzea,

Andoaingo eta inguruko gazteentzat enplegua

sustatuko duelarik

Duela zenbait urte, Andoainek turismo-sektorearen alde egiteko eta bere baliabideak eskaintzeko apustua egin zuen, udalerriko 

ekonomia dibertsifikatzeko helburuarekin. Testuinguru horretan, Andoaingo Udaleko Sustapen Ekonomiko, Enplegu eta Gazteria 

Saila zenbait ekintza egiten ari da Leitzarango bailara eta inguruak bultzatzeko eta bisitariak eta turistak erakartzeko. Ekintza 

horien bidez, gaur egungo natur turismoaren eskaintza osatu nahi da, produktu erakargarri eta kohesionatuak eskainiz eta, kasuan 

kasuko zerbitzuen ordez, merkatuan finka daitekeen egitura iraunkor bat ezarriz. Beste erakunde eta udalerri batzuekin sinergia 

berriak eta lankidetza hitzarmenak bultzatu nahi dira, produktu erakargarri eta lehiakor bat eskaini ahal izateko.

Leitzaran 21eko 

teknikaria
Ertaina 20000-30000

GARAPEN 

EKONOMIKOA

8. TOKIKO 

EKONOMIA BIZIA 

ETA IRAUNKORRA

Ertaina Ertaina Ertaina ERTAINA

P. 6.5 Turismo arloan eskualde mailako lankidetza eta jarduerak modu bateratuan egin daitezen bultzatzea

6.5.1 Eskualdean, turismo arloan elkarlana

garatzea eta jarduerak modu bateratuan egitea

bultzatu 

Eskualdeko turismoa bai Behemendi erakundearekin bai herriekin elkarlanean sustatzen da. 2010ean jarri zen abian prozesua. Eusko 

Jaurlaritzako Merkataritza eta Turismo Sailburuordetzak eta Basquetour Euskal Turismo Agentziak beharrezkotzat jo dute turismo 

guneen garapena sustatzea. Horretarako, eskualdeetako turismo lankidetzarako erakundeak sortzea bultzatu dute. Honenbestez, 

DONOSTIALDEA eskualderako (Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta, Usurbil) Turismo Lankidetzarako BEHEMENDI 

Elkartea izatea adostu da. Orain arte, BEHEMENDI gure eskualdean landa garapen elkartea izan da, eta hemendik aurrera 

eskualdeko turismo arloa ere kudeatuko du. Donostialdea turismo lankidetzarako erakundeak Mahai Politikoa, Turismo Mahaia eta 

Mahai Sektorialak antolatu eta kudeatuko ditu bere kudeaketa ereduan. Erakunde honen helburua eskualdeko turismo sektorearen 

eragile publiko eta pribatuak bertakotzea da, turismo gunearen lehiakortasuna hobetu eta produktu turistikoak sortu eta 

zabaltzeko. Beraz, 2012an, hainbat ekintza egingo dira, besteak beste:

- Eskualdeko Turismoa Dinamizatzeko Plana gauzatu.

- Eskualdeko Turismo Mahaia osatu.

- Eskualdeko produktu turistikoak eta Turismo Sailaren planak (Enogastronomiko, Natura eta Abentura, Esperientziak eta Zirkuituak, 

Done Jakue Bidea) garatu.

- Jardunbide egokien programa (SICTED)-Programa Calidad en Destinos martxan jarri.

Leitzaran 21eko 

teknikaria
Laburra 500-3000

GARAPEN 

EKONOMIKOA

8. TOKIKO 

EKONOMIA BIZIA 

ETA IRAUNKORRA

Altua Baxua Baxua ERTAINA
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ILDO ESTRATEGIKOAPROGRAMA EKINTZA DESKRIBAPENA ARDURADUNA
EZARPEN 

EPEA

BALIOETSITA

KO  KOSTUA
GAIA AALBORG-eko K

Lehentasun 

teknikoa

Herritarren 

lehentasuna

Lehentasun 

politikoa

Lehentasun 

proposamena

P. 7.1 Udalaren eta herritarren arteko bi noranzkoko komunikazio euskarri dinamikoak eta herritarren parte hartze mekanismoak ezarri

7.1.1 Udalak sortzen dituen jardueren

informazio eta komunikazio euskarriak antolatu

eta  dibertsifikatu

Ekintza honen helburua lortzeko hiru arlo desberdinetan lan egindo da:

1.  Komunikazio Plan Orokorra:  Udalak komunikazio plan orokorra izan behar du, udal administrazioak sortzen duen informazioa eta 

jardunaren berri emango duena, eskuartean dituen baliabide guztiak erabiliz (idatzizkoak, digitalak, ikus-entzunezkoak):

* Udalaren misioa eta bisioarekin etengabeki uztarturik garatu behar du Udalak bere komunikazio estrategia.

* Adosturiko nortasun eta irudi korporatiboari erantzungo dion komunikazio jarduna garatu.

* Herritarrekin norabide bikoitzeko komunikazioa bermatuko da.

* Komunikazio Plan honen baitan, TAG21 egitasmoaren garapenari dagokiona zehaztu behar da. 

2. Udalak sortzen dituen jarduerak zabaldu:  Egun existitzen diren informazio/komunikazio kanalen bidez, ez da lortzen 

herritarrengana iristea. Helburua Udalak egiten duen esfortzua optimizatzea eta herritarren gehiengora eraginkortasun handiagoz 

heltzea da. Gutxienez ondorengo jarduerak egitea proposatzen da:

* Udalerriko leku estrategikoak identifikatu (autobus geltokiak, jendearen ohiko geralekuak, …) eta erreferentziazko informazio toki 

bilakatuko diren informazio panelak jarri.

* Herritarrek egunkariak, aldizkariak eta bestelako liburuxkak irakurtzen dituzten lekuak identifikatu (adibidez anbulatorioa, 

dentista, ile-apaindegiak); Udaleko Udaleko liburuxka/informazio dokumentuak banatzeko sare egonkorra aukeratu eta toki 

horietan dokumentu horien kopiak utzi.

3. Herritarren ekarpenak jaso:  Komunikazio bi norabidekoa behar du izan. Antza, Udalaren ildoa, aldebakartasuneko komunikazioan 

eman du. Horrenbestez, Udala eta herritarren arteko harremanak interaktibotasun handikoak izateko, beharrezkoak diren medioak 

definitu behar dira. Aipatu egoera hau gainditzeko, honako bitartekoak jarri behar dira:

* Aurrez-aurreko komunikazioa bermatzen dutenak: elkarrizketak, hitzaldiak, eztabaida foroak, ...

* Ez presentzialak, hau da, komunikaziorako teknologia berriak eskaintzen dituztenak: web orria, rss, blog, facebook, twitter, posta 

elektronikoa, podcast, iradokizunetarako posta kutxa, etb.

Alkatetza Ertaina 10000-20000

KOMUNIKAZIOA 

ETA 

HERRITARREN 

PARTE-HARTZEA

1. GOBERNATZEKO 

MODUAK
Ertaina Ertaina Altua ERTAINA

7.1.2 Herritarren parte-hartzea bultzatzeko

plan edo programa martxan jarri

Komunikazio plan orokorraren baitan herritarren parte hartzea bermatzeko egitasmoak zehaztuko dira. Horretarako, honako irizpide 

eta baldintzak kontuan hartuko dira:

* Populazio objektiboaren segmentazioa (profil sozio-kultural, profesional eta ekonomikoaren araberako). Segmentu bakoitzak, 

hizkuntza, medio eta euskarri berezian aritzea eskatzen du.

* Udalaren Komunikazio Plana Orokorraren baitan zehar lerroko lan ildoaren  izaera izango duen helburu eta egitasmo espezifikoa 

izango da. 

Alkatetza Laburra 500-3000

KOMUNIKAZIOA 

ETA 

HERRITARREN 

PARTE-HARTZEA

1. GOBERNATZEKO 

MODUAK
Altua Altua Baxua ALTUA

7.1.3 Udal jardueretan parte hartzeko forma,

esparru, era edo bide berriak sustatu

(1) Komunikazio plan orokorraren baitan herritarren parte hartzea bermatzeko egitasmoak zehaztuko dira. Horretarako, honako

irizpide eta baldintzak kontuan hartuko dira:

* Populazio objektiboaren segmentazioa (profil sozio-kultural, profesional eta ekonomikoaren araberako). Segmentu bakoitzak,

hizkuntza, medio eta euskarri berezian aritzea eskatzen du.

* Udalaren Komunikazio Plana Orokorraren baitan zehar lerroko lan ildoaren izaera izango duen helburu eta egitasmo espezifikoa

izango da. Herritarren parte hartzea erraztu eta garatzeko jarduerak, populazioaren azterketa eta bere segmentazioa aintzat

hartuz, diseinatu eta gauzatu beharko dira, parte hartzearen forma, esparru eta era berriak, aldagarri den errealitate sozio-kultural

honetara egokituz.

(*) Udalaren kanpo komunikazio guztietan, harremanetarako eta ekarpenak jasotzeko bideak, nahiz medioak, jarriko dira.

(2) Egun Andoain-en dauden herritarren parte hartze mekanismoak informazio mekanismoak dira eta ez kontsultarakoak. Ekintza

honen bidez herritarren parte-hartze espazio berriak martxan jartzea edota existitzen direnen egokitzapena egitea da, non

udalerrian interesa duten gaiak landuko diren.  LOTURA 7.1.6.

* EGITURA EGONKORREKOAK, konposizio arautua dutenak, maiztasun jakinekoa eta arloz-arlokoak: KONTSEILUAK. Erakunde honek

diktamena edota posizionatzearen bitartez, eztabaidaturiko lan ildoen inguruko aholkua adierazi ahal izango luke, zenbait kasutan,

erabakia hartu aurretiko derrigorrezkotasuna izango lukeelarik; Tokiko Agenda 21 FOROA.

* EGITURA EZ-EGONKORREKOAK, partaidetza irekikoak eta arloz-arloko azterketa, nahiz eztabaida irekiak garatzeko: JARDUNALDIAK

(ponentzia jakin batzuk dira eztabaida gai); HITZALDIAK (galde erantzunengatik ardaztua).

Alkatetza Ertaina 10000-20000

KOMUNIKAZIOA 

ETA 

HERRITARREN 

PARTE-HARTZEA

1. GOBERNATZEKO 

MODUAK
Ertaina Baxua Baxua BAXUA

7.1.4 "Auzolan " ohitura berreskuratu herriko

lanak egiteko

"Auzolanaren" muinean ikuspegi sozio-politiko komunitario eredu orokor bat dago, 7,1,2 eta 7,1,3 ekintzekin estuki lotuta dagoena.

"Auzolanaren" esanahia ez da lotu behar Udalari eragin diezaioken "aurrezpen ekonomikoarekin", gizartea harremana trinkotu ,

aberastearekin ere lotu behar da. "Auzolanaren" jardunak beste jardunekin lotu behar dira, hala nola, sostengarritasuna eta

elkarkidetasunarekin. Lan komunitarioren kontzeptuaren baitan onura publikoa helburu duten jardunak jasotzen dira, alta, badira

ere beste zenbait jarduna partekatu daitezkeenak onura indibidualekoak ala multzo sozial jakin bat hartzaile izan daitekeena.

Errealitate sozial honetatik habiatuz, BI sailkapen horietan oinarritutako auzolan jardueraren bideragarritasuna aztertu beharko

litzateke:

ONURA PUBLIKOA DUEN AUZOLAN JARDUNAK:

* Bide eta eraikinen, ... berreskuratze jardunak.

* Landa eta basoen, ... hobetze, berlantze jardunak.

* Ondare natural nahiz kulturalen zaintza, berreskuratze jardunak.

BOLONDRESEN AUZOLANDEGI JARDUNAK PARTEKATZEKO ONURADUNAK: 

* Hezkuntza edota trebakuntza jardunak.

* konponketa jardunak.

* Zaintza sozial jardunak. 

* ...

Alkatetza Luzea 10000-20000

KOMUNIKAZIOA 

ETA 

HERRITARREN 

PARTE-HARTZEA

1. GOBERNATZEKO 

MODUAK
Baxua Baxua Baxua BAXUA

7 LE. HERRITARREN ETA 

UDALAREN ARTEKO 

KOMUNIKAZIOA, 

HERRITARREN PARTE-

HARTZEA ETA SAILEN 

ARTEKO KOMUNIKAZIOA 

HOBETU
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ILDO ESTRATEGIKOAPROGRAMA EKINTZA DESKRIBAPENA ARDURADUNA
EZARPEN 

EPEA

BALIOETSITA

KO  KOSTUA
GAIA AALBORG-eko K

Lehentasun 

teknikoa

Herritarren 

lehentasuna

Lehentasun 

politikoa

Lehentasun 

proposamena

7.1.5 Tokiko Agenda 21arekin erlazioa duten

jarduerei buruzko informazioa zabaltzeko

hedabide bat sendotu

(1) Hedabide bat izan behar badu, honek eragin anitzak izan behar ditu beste hedabideetan. Horretarako katebegi multzo bat, 

lotzeko aukera eskaini beharko luke. Edozein kasutan, eragin anitzen ondorioa lortu nahi bada, hedabide honek, honako ezaugarriak 

bete beharko lituzke: (*) herritarren bizitza kalitatean eta (*) udal langileen jardunetan, eragin positiboa izan dezaketen berriak 

sortzeko gai izatea, eta interaktiboa izateko aukerak eskaintzea. Guzti hau, ohiko komunikabideekin uztartuta egon behar duten, 

komunikazio Teknologia Berrien bitartez egingarri izan daiteke: 

* web orri dinamikoa atal espezifikoetan egituratua.

* Berrietarako sindikazioak: RSS

* Korreo zerrendak eta alertak gai espezifikoetara lotuta.

* SMS alertak gai espezifikoetara lotuta.

 * etab.

(2) Udalaren beste hedabideekin koordinaturik egon behar du, garaia, maiztasuna eta gaien tratamenduari dagokionean. 

Informazioaren inflazioa, bikoizketak eta kontraesanak ekidin behar dira. Ekinbide hau jorratzeko, herriko komunikatzaileekin 

aldizkako gosari / bilerak antolatzea bideragarri litzateke. Herriko komunikatzaileen artean, honako profileko kideak kontsideragarri 

lirateke.

* Herriko gertaerak aztergai duten, herriko kazetari, blogari, web administrari, irrati libreetako esatari etab.

Tokiko Agenda 21eko 

arduraduna
Ertaina 10000-20000

KOMUNIKAZIOA 

ETA 

HERRITARREN 

PARTE-HARTZEA

1. GOBERNATZEKO 

MODUAK
Baxua Baxua Baxua BAXUA

7.1.6 Tokiko Agenda 21eko herritarren parte-

hartze foro egonkorra suspertu 

Ekintza honen helburua Tokiko Agenda 21eko herritarren parte-hartze Foroa Andoaingo Tokiko Agenda 21aren jarraipena egiteko

organo osagarri gisa bultzatu eta finkatzea da. 

Foroaren betekizuna, eztabaida gunearena izatearena ohi da. Foroan parte hartzen duten talde eta pertsona indibidualak dira barne

dinamikaren protagonistak, hauek dira, iritzi emaile nagusiak. Foroaren emaitza bi eratan gauza daiteke: foroaren konklusioen

adierazpenaren bitartez edota aholku dokumentuaren bitartez. Udal gobernua ez dago aipatu dokumentu hauetara politikoki

loturik, aldiz, etikoki eta sozialki bere eraginaren hartzaile izan daiteke. Foroa espazio formal batean bihurtu ahal izateko,

ondorengo jarduerak egingo dira besteak beste:

* Foroaren irismena adostu: zein kolektibo erakarri nahi diren erabaki eta hauek erakartzeko egin beharreko pausuak zehaztu

* TA21eko herritarren parte-hartze foroaren etorkizuneko funtzionamenduaren oinarriak definitu (parte-hartze arautegia definitu)

FOROAREN HELBURUAK. 

* Andoaingo TA21aren ildo estrategikoak, ekintza planak eztabaidatu eta ekarpenak proposatu.

* Aipatu ildo eta ekintza planaren garapenaren berri jaso eta eztabaidatu eta, horrela balegoke, Udalak hartu dituen zuzentze

neurriak eztabaidatu eta proposatu.

* Urtean zehar egin beharreko jardueren proposamena egin

FORORAKO DEIALDIAK. Urtean herritarren parte-hartze foroaren 4 saio antolatu gutxienez.

Tokiko Agenda 21eko 

arduraduna
Laburra 10000-20000

KOMUNIKAZIOA 

ETA 

HERRITARREN 

PARTE-HARTZEA

1. GOBERNATZEKO 

MODUAK
Baxua Ertaina Baxua BAXUA

7.1.7 Eskolako Tokiko Agenda 21a sendotu

Egungo ikasturtea (2011/2012) Eskolako Agenda 21 egitasmoaren sendotze fasea izanen da. Derrigorrezko hezkuntza ziklo

nagusietan (LH eta DBH) eta ondorengo zikloetan (DBHO eta LH) Agendari loturiko jardunbideak abian dira. Orain arte garatutako

jardunak gai hauekin egon dira herremandurik: hondakinak, mugikortasuna, ura, energia, klima aldaketa, biodibertsititatea.

Aipatu sendotze fase honetan lortu behar den helburua parte hartzaileen kopurua handitzea litzateke. Horretarako, beharrezkoa

da:

* Herritarren sentsibilizazioa helburu duten jardunak burutzea, eskolaren inguru sozialean, gai hauenganako interesa handia izan

dadin.

* Tokiko Agenda 21 eta Eskolako Agenda 21aren arteko uztarketa eta koordinazioa indartuz 

Tokiko Agenda 21eko 

arduraduna
Laburra 20000-30000

SENTSIBILIZAZIO

A ETA 

KONTSUMO 

IRAUNKORRA

4. KONTSUMO ETA 

BIZIMODU 

ARDURATSUAK

Baxua Baxua Baxua BAXUA

7.1.8 Tokiko Agenda 21 eta Eskolako Agenda

21aren arteko koordinazioa indartu 

“Tokiko Agenda 21” eta “Eskola Agenda 21” egitasmoen arteko uztartze eta koordinazioa garatzeko espazio naturala Tokiko Agenda

21 FOROA litzateke, bertan garatuko litzateke agente sozial, kultural eta politiko guztien komunikazio eta elkar ulertzea.

Horrenbestez, Foro honen baitan “Eskola Agenda 21” emaitzen presentzia bermatu beharko litzateke, emaitza hauek dagokionengan

(batik bat politikariengan) eragin efektiboa izan zezaten. Hori guztia lortzeko, honako neurriak hartu beharko lirateke:

* Eskola Agenda 21aren egitasmoaren emaitza (diagnosia, hobekuntza proposamena eta alde bietako konpromisoak) Tokiko Agenda

21aren eztabaida eta erabaki guneekin lotu, bertan aintzat hartu daitezen.

* Eskola Agenda 21aren baitan, Udal gobernuak edota haren izenean hitzartutako konpromisoak bete direla egiaztatzeko Udala eta

Ikasleen arteko harreman bidea zehaztu, jakinarazpen baten bitartez edota “Tokiko Agenda 21aren Foroan”, “Eskola Agenda 21”

eta ikasleen parte hartzea bermatuz.

Tokiko Agenda 21eko 

arduraduna
Ertaina 500-3000

UDAL 

ADMINISTRAZIOA

REN INGURUMEN 

KUDEAKETA

2. 

IRAUNKORTASUNA

REN ALDEKO UDAL 

KUDEAKETA

Ertaina Ertaina Baxua ERTAINA

7.1.9 Udaleko sail desberdinen eta eskolen

arteko elkarlana hobetu eta areagotu

Betidanik, eskola komunitatearen garrantzia handia Andoaingo bizitza sozio-kultural, ekonomiko eta demografikoan. Udala eta

eskola komunitatearen arteko harremanak anitzak dira, udal teknikarien bitartez eta departamenduetan garatzen diren egitasmo

desberdinen bitartez gauzatzen dira. Iraganean, harreman hauek, espazio formal batean ere garatzen ziren, hau da, Eskola

Kontseiluan. Beraz, Udala eta eskola komunitatearen arteko elkarlana sendotzeko espazio edota kanal formal iraunkorrak sortu edo

berrindartzea, beharrezkoa da. Helburu hau lortzeko, honako ekintzak burutu beharko liratezke:

* Udala eta eskola komunitatearen arteko harreman espazioen egungo egoera aztertu, bereziki Eskola Kontseiluaren desagertze

operatiboaren faktore eragileak zeintzuk izan diren definituz.

* Eskola komunitatea eta Udaleko politikari eta teknikarien arteko eztabaida piztu aztertzen ari garen harreman hauek eraginkorrak

izan daitezen, zein motatako harreman espazio edota kanala sortu, nahiz berrindartu, beharko liratekeen balizko helburuak

lortzeko. Aipatu harreman espazioa edota kanalak, oso operatiboak eta eraginkorra izan behar dute, Udalak eta eskola

komunitateak dituen beharretara eguneratua.

Tokiko Agenda 21eko 

arduraduna
Ertaina 500-3000

UDAL 

ADMINISTRAZIOA

REN INGURUMEN 

KUDEAKETA

2. 

IRAUNKORTASUNA

REN ALDEKO UDAL 

KUDEAKETA

Baxua Baxua Baxua BAXUA
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ILDO ESTRATEGIKOAPROGRAMA EKINTZA DESKRIBAPENA ARDURADUNA
EZARPEN 

EPEA

BALIOETSITA

KO  KOSTUA
GAIA AALBORG-eko K

Lehentasun 

teknikoa

Herritarren 

lehentasuna

Lehentasun 

politikoa

Lehentasun 

proposamena

7.1.10 Ingurumen gaien inguruko sentsibilizazio

ekintzen eskaintza finkatu

Udalak ekintza anitz garatzen ditu ingurumenaren arloan, kasu batzutan Andoaingo testuinguru geografiko, nahiz sozio-

ekonomikoari lotuta (egitasmo propioen bitartez), eta beste zenbait kasutan nazioarteko ospakizun eta egutegi jakin bati

erantzunez. Garatzen diren sentsibilizazio ekintzek ez dute ardatz programatiko definiturik, horrek egitasmoen demasiazko

“dispertsioa” eta etereotasun sentsazioa sortzen du. Halaber, azpimarratzekoa da, Leitzaran eta uraren inguruan garatzen diren

ekintzen bitartez herritarrengana helaraztea lortzen den mezu trinko eta gorpuztua. Esperientzia honetatik abiatuta erator daiteke,

Udalak garatzen dituen ekintzen arteko lotura eta gorpuzkera, ardatz hauek dira: IBAIAK eta URA.

Andoain herriarentzako BI ibaiek, ORIA ela LEITZARAN inguruarekin eta beste herriekiko harremanetarako bideak izan dira, beraz,

baliabide sozio-ekonomiko eta kulturalak izan dira iraganean; bere izaera historiko hori aztertu eta egungo egoerara egokituz,

izaera hau berreskuratu beharko genuke. Errealitate geografiko, sozio-ekonomiko eta kultural honetan bildu (ez mugatu, ez

murriztu) eta ardaztu daitezke egun garatzen diren ekintzak eta etorkizunean gara daitezkeenak.

ARDAZTU BEHARREKO EKINTZAK

TAG21 eta Ingurumenarekin zerikusia duten ekintzen sailkapena eginez gero, ura eta Leitzaran (ibaiadarrak barne?) ibaiaren

inguruko ekintzak hartzen dute presentzia nabarmena (Oria ibaia eta bere ibaiadarrak, zein tratamendu dute?). Ura eta ibaien

baliabideen inguruan (Oria, Leitzaran eta dagokien ibaiadarrak). Beraz, etorkizunari begira bi ildo nagusitan garatu beharko

lirateke:

* IBAIAK eta URA baliabideen inguruan garatzen diren ekintzak sustatu eta erreferentzia garrantzitsuan bihurtu (Oria eta Leitzaran

arroak).

* ARLO SOZIO-EKONOMIKOAN (Nerea) Ekoizpenarekin harremandutako ekintzak sustatu eta garatu, batik bat, nekazaritza ekologikoa

eta elikagaien ekoizpen desberdinen inguruan (eztia, sagarra, gaztaina, haragia, gazta, babarrunak, etb. 

SAILKAPENA: 

URA.

1.  Ibaien Munduko Eguna (iraila).

2.  Ingurumerane Munduko Eguna: Ura (ekaina).

3.  Hezeguneen Eguna.

4.  Uraren Interpretazioaren Zentroa.

LURRA.

1.  Lurraren Munduko Eguna (apirila).

LANDARETZA.

1.  Zuhaitz Eguna.

FAUNA (?).

SOZIO-EKONOMIA.

Tokiko Agenda 21eko 

arduraduna
Ertaina 7500-10000

SENTSIBILIZAZIO

A ETA 

KONTSUMO 

IRAUNKORRA

4. KONTSUMO ETA 

BIZIMODU 

ARDURATSUAK

Baxua Baxua Baxua BAXUA

P. 7.2 Sailen arteko koordinazio mekanismoak ezartzea eta zeharkako politikak indartzea

7.2.1 Sailen arteko koordinazio teknikorako

mekanismo eta protokolo egonkorrak ezarri

Ekintza honen helburua udal politiketan zeharkakotasun maila handiagoa lortzea eta lerro eta proiektu estrategiko jakinen

garapena lortzeko, ezinbestekoak liratekeen koordinazio guneak definitu behar dira; eta, behar izanez gero (udal antolaketan,

koordinazio guneen inflazioa ekidinez) koordinazio maiztasuna eta garaian garaiko premiaren arabera guztia sinkronizatu. Guzti

honen helburua, zera da, sailen arteko koordinazioa eta elkarlanaren  bitartez proiektuen efizientzia eta eraginkortasuna handitzea, 

bai iraunkortasun gaietan, baita udalerrian interesa duten bestelako gaietan ere. Mekanismo hau urtean gutxienez 2 aldiz bilduko

da.

Tokiko Agenda 21eko 

arduraduna
Ertaina 500-3000

UDAL 

ADMINISTRAZIOA

REN INGURUMEN 

KUDEAKETA

2. 

IRAUNKORTASUNA

REN ALDEKO UDAL 

KUDEAKETA

Altua Baxua Ertaina ALTUA

7.2.2 Helburuen kudeaketan oinarritutako Tokiko

Agenda 21aren kudeaketa aktiboa  egin

Udalgintza eta proiektuak gestionatzeko lan metodologIaz aritzeko erabakia hartua dugu eta jada honen arabera hasiak gara

lanean. Edozein kasutan, lan metodologia honen inplementazioa prozesu bat da, etengabeki berresten joan behar dena. Honako lan

hau bera, lerro estrategikoak adostu eta lerro hauei loturiko ekintza plana diseinatzea, lan metodologia honen parte bat da.

Tokiko Agenda 21ari dagokionean, Ekintza Planean ezarritako helburuen lorpena ziurtatzeko eta beraien egokitasuna baloratzeko,

urtero ondorengoa egingo da :

* Ekintza Planaren ebaluazioa.

* Tokiko iraunkortasun adierazleen kalkulua.

* Jardueren programazioa eta ebaluazioaren eta adierazleen emaitzekin koherentea den eguneraketaren (zuzentze neurriak)

proposamena egin. 

Tokiko Agenda 21eko 

arduraduna
Luzea 5000-7500

KOMUNIKAZIOA 

ETA 

HERRITARREN 

PARTE-HARTZEA

1. GOBERNATZEKO 

MODUAK
Ertaina Baxua Baxua BAXUA

7.2.3 Tokiko iraunkortasun batzordea edo barne

mekanismoa sortu 

Eskuartean dugun dokumentu honetan jasotzen diren lerro estrategiko eta ekintza multzo guztia garatzeko, bertan parte hartuko 

duten  giza baliabide (udal teknikari, zinegotzi, herritarrak), udal departamentu eta eragile sozialen lana antolatu egin behar da, 

guztia zehazturiko helburu eta adierazleen ildoetan garatzeko. Guzti honek, ezinbestekoa egiten du, gune tekniko bat osatzea, hau 

da: Tokiko Iraunkortasun Batzordea.

Iraunkortasun Batzorde honen BETEKIZUNAK honakoak lirateke:

(*) Lerro estrategikoen garapena programatu eta koordinatu.

(*) Adierazleen araberako emaitzen ebaluazio iraunkorra egin.

(*) Ekintzen garapenean erabaki beharreko zuzentze neurriak proposatu: helburuak, epeak, ardurak, ...

Iraunkortasun Batzordearen KONPOSIZIOA honakoa lizateke:

(*) Alkatea edo berak izendatuko ordezkaria.

(*) Zinegotzi talde bakoitzeko ordezkaritza.

(*) Udal administrazioa osatzen duten sailetako arduradunak.

Tokiko Agenda 21eko 

arduraduna
Ertaina 5000-7500

UDAL 

ADMINISTRAZIOA

REN INGURUMEN 

KUDEAKETA

2. 

IRAUNKORTASUNA

REN ALDEKO UDAL 

KUDEAKETA

Baxua Baxua Baxua BAXUA
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