
JARDUERA ILDOAREN ARABERA BURUTURIKO PROIEKTUAK  
 

  

1. Hiri hazkuntza eta lurzoruaren okupazioa definitzea, paisaiaren eta naturaren balioak 

babestuz eta sustatuz 
1.2.3. Ekintza. Ibai Parkeari buruzko Proiektua Sustatzea Barañaingo Eskualdean, erabilera publikoa 
ibai guneen kontserbazioarekin bat egiteari arreta berezia jarriz. 
  
1.3.1. Ekintza. Ibaien existentzia aprobetxatzea (Arga eta Elortz) hiriko elementu esanguratsu gisa 
gune naturalei balioa emateko. 
  
Udalerriko garbiketa premiei eta horretaz arduratzen den enpresak burututako lanari buruzko 
azterketa bat egitea. 
  
2. Hiri gunearen kalitatea areagotzea eta gizarte kohesioa sustatzea 
2.1.2. Ekintza. Hiri lorazaintzako Ingurumen Praktika Zuzenei buruzko Esku-liburu bat egitea. 
  
2.2.1. Ekintza. Hiriko ur mapa bat egitea. 
  
2.2.2. Ekintza. Zaratak direla eta egindako kexen eta salaketen jarraipen bat mantentzea. 
  
2.2.3. Ekintza. Jarduerek eta batez ere lokal publikoetako jarduerek akustikaren esparruko legeak 
betetzen dituztela kontrolatzea. 
  
2.2.4. Ekintza. Udal Ordenantzaren aplikazioan zaratei dagokienez, jarduera lizentzien eta irekitze 
lizentzien emakidei buruzko eraginkortasun ebaluazio bat egitea. 
  
2.2.5. Ekintza. Landaben Industrialdeko eragin akustikoa zehaztea. 
  
2.2.6  Ekintza. Hiritarrak sentsibilizatzeko kanpainak egitea kutsadura akustikoari dagokionez. 
  
2.3.1. Ekintza. Udalerriarekin identifikazioa sustatzen duten gazteentzako lokalak eta horiekin 
lotutako jarduerak sortzea sustatzea. 
  
2.3.2. Ekintza. Etorkinen kolektiboari informazio eta formazio zerbitzu bat eskura jartzea. 
  
3. Hiriko trafikoaren eragina murriztea 
  
4. Ur kontsumoa murriztea eta hondakin uretako saneamendua hobetzea 
4.1.4  Ekintza. Edateko ez den ur erabileraren bideragarritasuna aztertzea erabili daitekeen 
kasuetan. 
  
4.2.2. Ekintza. Estolderiako hobien egoera egiaztatzea eta beharrezkoa izanez gero konpontzea. 
  
5. Murriztean eta baloratzean oinarritutako hondakinen gestioa sustatzea 
5.1 Programa. HHS ekoizpena murriztea eta birziklatzea eta baloratzea sustatzea. 
  
5.1.3 Programa. Hondakinak gaika biltzeko gune berde bat sortzea. 
  
6. Baliabide energetikoen erabilera optimizatzea eta ingurumen eragina murriztea 
 6.1.6 Jarduera. Kontsumoak kontrolatzeko sistema informatiko bat ezartzea. 
  
6.1.7. Ekintza. Energia berriztagarriak erabiltzea udal instalazioetan. 
  
6.3.2. Ildoa. Fuel eta gasolio berogailu sistemak gasa duten beste batzuengatik ordezkatzea 
sustatzea. 
  
 
7. Jarduerak gestionatzeko eta kontrolatzeko eta ingurumen arriskuak prebenitzeko 

sistemak ezartzea 
  
 



8. Iraunkortasuneko balioetan sentsibilizatzea eta agente sozialek eta ekonomikoek 

tokiko 21 agendan inplikatzea sustatzea 
8.1.1. Ekintza. Ingurumen Diagnostikoa eta Ingurumen Jarduera Plana hedatzea Barañaingo 
biztanleen artean. 
  
8.2.1. Ekintza. Iraunkortasuneko Heziketa programa bat garatzea aztarna ekologikoan oinarrituta. 
  
8.2.4. Ildoa. Hirian ingurumen adierazleen bilakaera aldian-aldian argitaratzea eta zabaltzea. 
  
9. Ingurumen gestioa sustatzea eta iraunkortasuneko irizpideak txertatzea tokiko 

administrazioaren funtzionamenduan 
9.1.1. Ekintza. Giza baliabide espezifikoak ingurumen sailean esleitzea. 
  
9.2.2. Ekintza. Praktika Zuzenen Esku-liburu bat egitea Udaleko langileen jardueretan eta 
funtzionamenduan. 
 

 


