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EBALUAZIO OROKORRA ETA JARDUERARAKO 
EREMU-LEHENETSIAK 
Hurrengo orrialdeetan hainbat taula aurkezten dira, udal-diagnostikoaren edukiak, gai 
bakoitzak jasotako balorazioa, eta aztergai bakoitzerako identifikatu diren jarduerarako 
eremu-lehenetsiak laburbiltzen dituztenak. 

2009ko udazkenaren hasieran, Diagnostikoa idazteko lanei ekiteko deitu zen partaidetzako 
bileran garrantzitsuen jo ziren gaiak itzaldura horiz markaturik agertzen dira. 
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LURRALDEARI BURUZKO GAIAK. Ebaluazio orokorra eta jarduerarako eremu-lehenetsiak. 
 AZPIATALAK BAL. DIAGNOSTIKOAREN GAI AZPIMARRAGARRIENAK JARDUERARAKO EREMU-LEHENETSIAK 

Lurralde eremua ☺ 
Udal lurzoruaren egitura organikoa 
eta erabilerak 

☺ 
Hiri egitura eta ehundura ☺ 
Paisaia eta gune andeatuak  
Ondare arkitektoniko eta kulturala ☺ 
Lurralde eta sektore antolamendua ☺ 
Hiri antolamendua ☺ 
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Iraunkortasun irizpideak sartzea ☺ 

 Era positiboan nabarmentzen da populazio guneen egitura 
orekatua eta koherentea dela, bakoitzak bere nortasuna 
mantentzen duen bitartean.  

 Zuia ezaugarri landatarrak dituen udalerri bat da, baina 
azken urteotan lehenengo sektorearen beherakada eta 
etxebizitza eta zerbitzu garapena jasan ditu.  

 Azpiegiturek udalerria zatikatzen dute. 
 Lur hiritarrean gune berdeen eta espazio publikoen eskasia 
dago, nahiz eta Lurzoru Urbanizaezinetan balio naturalak 
ugariak diren.  

 LZPak etxebizitzen hazkuntza proposatzen du Gasteizen 
ordezko gisa, baina Zuiak ez du lo-herri bilakatu nahi. 

 11 herri eta 3 auzo ditu Zuiak eta hauetatik Murgia, Bitoriano 
eta Ametzaga dira gehien hazi direnak. 

 Murgia da burua eta zerbitzu eta instalazioak biltzen ditu. 
 Murgian badago etxebizitza-blokeren bat, baina gainontzeko 
auzoetan familia bakarreko etxeak gailentzen dira. 

 LAAek hazkuntza mugatzen dute ur eskasia dela eta. Hau  
Baiasen urmael batekin arintzea espero da. 

 LAAak tipologiak berriro planteatzea proposatzen dute, eta 
Murgian bloke gehiago egitea. 

 Derrigorrezkoa da 2007. urtetik aurrerako etxebizitzetan 
ureztatzeko urarentzat ur-tanga bat egitea  

 Zuiaren izaera landatarraren pixkanakako galeraren inguruan 
hausnartzea, helburu batzuk ezartzea, bai udalerri osoarentzat 
eta bai populazio gune bakoitzarentzat, eta behar diren irizpideak 
finkatzea. 

 Murgiaren erdigunean eraikuntza-dentsitatea handitzea  
 Garraioaren azpiegiturek (AP-68 y N-622)  udalerrian sortzen 
dituzten zatiketak ebaluatzea udal ikuspuntutik, tokiko ekonomia 
eta mugikortasunaren zein baliabide naturalen gaineko inpaktuak 
aztertuz. 

 Udalerriaren hiriko gune berdeen erabilera eta egoera hobetzea. 
 Udalerriko gune berdeak eta landaretza-elementu baliotsuak 
zehaztasunez identifikatu eta behar den bezala babestu. 

 LZParen berrikustean bigarren etxebizitzarako gune desiragarri 
kontsiderazioa ezabatzeko eskaera egin. 
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LURRALDEARI BURUZKO GAIAK. Ebaluazio orokorra eta jarduerarako eremu-lehenetsiak. 

 AZPIATALAK BAL. DIAGNOSTIKOAREN GAI AZPIMARRAGARRIENAK JARDUERARAKO EREMU-LEHENETSIAK 
Etxebizitzen ezaugarriak  
Etxebizitza hutsak  
Etxebizitzen zaharberritzea ☺ 
Higiezinen eskaintza: eraikuntza  
Etxebizitza beharra eta eskaera  
Eskaintza-eskaera balantzea  
Etxebizitzen salneurria  

E
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Erakundeen arloa ☺ 

 Etxebizitzen dentsitatea txikia da, udalerri landatar bati 
dagokion moduan, familia bakarreko etxebizitzak  nagusitzen 
direlarik. 

 10 urtetan etxebizitza kopurua %32 handitu den arren, 
lehenengo etxebizitza kopurua asko handitu da. 

 Azkeneko 15 urtetan 38 BOE eraiki dira. Gaur egun, BOE 
eskaera ase gabea dago.  

 Ez dago eguneratutako daturik etxebizitza beharraren 
inguruan. 

 2010ean 4 etxebizitza sozial amaitzea aurreikusten da, eta 
2010ean 20 BOE eraikitzen hastea nahi du Udaletxeak. 

 Herritarren aburuz azken urteotan eraiki diren etxebizitza 
gehienak kanpoko jendeak erosi ditu, eta salneurri altuek 
auzotarrak beren herrietatik joan behar izatea eragiten dute. 

 Herritarrek uste dute seme-alabak dituztenak soilik 
bertakotzen direla herrian. 

 TA21eko adierazleen inkestan batzuen ustez txalet gehiegi 
dago eta gazteriarentzat aldiz etxebizitza gutxi. 

 LZPak etxebizitzen %35-67ko hazkuntza aurreikusten du 8 
urtetara eta %46-90koa 16 urtetara, 2009ko balioei 
dagokienez. Ur horniketa da hazkuntza mugatzen duen 
faktore nagusia. 

 Zuiak potentzial handia du Gasteizeko populazioa erakartzeko 
etxebizitza kopurua handitzen badu, nahiz eta honek zaildu 
egingo lukeen izaera landatarra mantentzea. 

 Zuiako herritarren etxebizitza eskaerari buruzko ikerketa egin, 
alokairua barne harturik. 

 Udalerrirako aurreikusten den etxebizitzen hazkuntzak eragingo 
dituen lurralde-, gizarte- eta ingurumen-inplikazio eta nagusitzen 
den familia bakarreko etxebizitza tipologiari buruzko hausnarketa 
egin. Bateragarritasuna ikertzeko eta hiri ehundura kohesionatu 
eta bizia mantentzeko hausnarketa hedatu, Udalerriaren izaera 
landatarra mantentzeko helburuarekin.  

 Etxebizitzaren erabilera nagusia sustatuko duen neurriak 
barneratu, bigarren etxebizitza eta etxebizitza hutsen ehunekoa 
murrizteko helburuarekin. 

 Etxebizitzen garapena Zuiako herritarrentzat eskuragarri izan 
daitezen mekanismoak ezarri.  

o BOE eta alokairuko etxebizitza soziala bultzatu, 
horretarako Eusko Jaurlaritzarekin etxebizitza sozialerako 
beharrezko kudeaketak egin behar direlarik.    

 Aurretik existitzen diren etxebizitza eta eraikinen birgaitzea 
sustatu (bai arauditik, baita neurri fiskal/ekonomikoen bidez ere), 
eraikin berriak ahalik eta kopuru urrienean egiteko.  

 Obrarako lizentzia eskaera egin duten pertsonei eraikuntza 
jasangarriaren (orientazioa, isolamendua, materialak, etab.) 
inguruko informazio labur bat eman. 

 Udaletxeak edo Administrazio Batzordeak bultzatutako eraikuntza 
edo zaharberritzeetan, eraikuntza jasangarriari buruzko 
irizpideak barneratu Baldintza Orrian, Eusko Jaurlaritzak 
argitaratutako gidaren arabera.  

 Zuian alokairuzko etxebizitza soziala eskaini (udalaz gaineko 
eremuan).  
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LURRALDEARI BURUZKO GAIAK. Ebaluazio orokorra eta jarduerarako eremu-lehenetsiak. 
 AZPIATALAK BAL. DIAGNOSTIKOAREN GAI AZPIMARRAGARRIENAK JARDUERARAKO EREMU-LEHENETSIAK 

Eguneroko mugikortasun beharra  
Mugikortasunaren kudeaketa eta 
antolaketa ¿ 
Garraio publikoa  
Oinezkoen eta bizikleten sareak  
Bide sarea  
Lurraldeko loturak eta 
irisgarritasuna 

 
Aparkalekua  
Motorizazioa eta ibilgailuak  
Istripuak  
Salgaiak ? M
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Bide hezkuntza ? 

 Herritarren gehiengoak kanpoan ikasi/lan egiten du, eta 
ondorioz mugikortasun beharra handia  

 Mugitzeko autoa erabiltzen da gehienbat (herri barneko 
mugimenduetarako ere), eta horrek motorizazio indizea altua 
izatea eragiten du. 

 Mugitzeko erraztasuna negatiboki baloratzen da TA21 
adierazleen inkestan. 

 Sarbide onak daude autopista eta autobiara, eta baita 
udalerriko guneetara ere. 

 Garraio publikoa Zuiako Udaltalde 21eko gainontzeko 
udalerrietakoa baino nabarmen hobea da.  

 Hiriarteko garraio publikoak gabeziak ditu (eskasa Bilbora, 
hobariak ez dira nahikoak eta gune batzuetan ez da 
aplikagarria, ordutegien gaineko informazioa desegokia), eta 
ez dago udalerriko gune desberdinen arteko garraiorik, ez eta 
gertuko guneen artekoa ere, nahiz eta ez den beharrezkoa 
ikusten. 

 Jubilatuen Elkarteak udalerri barrutik mugitzeko baliabide 
gehiago eskatzen ditu. 

 Zuiak potentziala du bizikleta eta oinezkoen mugikortasuna 
sustatzeko, eta baita mendi-ibilia eta zikloturismoa 
(artzakurren trabarekin) garatzeko ere.  

 Irisgarritasunerako Udal-Plana idatzi. 
o Beharrezkoa den lekuetan espaloiak beheratu.  

 Mugikortasunerako Udal-Plana idatzi, ondoko helburu eta 
ekimenekin: 

o Herritarren garraio eskaera eta garraio ohiturak 
ezagutzeko  bideak sortu, eta ohitura hauek aldatzeko 
erabilgarritasuna ezagutu garraio publiko edo auto partekatura 
begira. Udalbatzen bileraz baliatu eguneroko mugimenduak 
egiten dituzten auto pribatuetan dauden plaza libreen kopurua 
ezagutzeko.  
o Garraio publikoaren eskaintza herritarren eskaerei egokitu. 
o Garraio publikoko konpainiei herritarren eskariak helarazi. 
o Bizkaiko Foru Aldundiari zuzendutako eskariaren 
jarraipena egin, Gasteiz eta Bilbo lotzen dituen autobusek 
Murgian geltokia izan dezaten, orain arte onarpen positiboa 
izan. 
o Garraio publikoaren (ordutegiak, tarifak) eskaintza modu 
egokian zabaldu, eta ordutegietan egiten diren aldaketak 
jakinarazi. 
o Murgia eta gainontzeko guneen arteko jubilatuen 
mugikortasuna hobetzeko aukerak aztertu. 
o Eskola eta institutuari oinezko edo bizikleta bidezko 
mugikortasuna bultzatzeko lankidetza eskaini, eta aldi berean 
beraiekin elkarlanean oinezkoentzat bideak eta bizikletentzat 
bide arruntak diseinatzeko lankidetza ere. 
o Udalerriko herri-bideen inbentarioa osatu. 
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LURRALDEARI BURUZKO GAIAK. Ebaluazio orokorra eta jarduerarako eremu-lehenetsiak. 
 AZPIATALAK BAL. DIAGNOSTIKOAREN GAI AZPIMARRAGARRIENAK JARDUERARAKO EREMU-LEHENETSIAK 
    Oinezkoentzat bideen sare zabala dago.  

 Bide eta bidezidorretan aisialdirako eta lehenengo 
sektorearen erabilerak bateragarriak izateko zailtasunak 
antzeman dira, eta erregulatzeko eskarietan ere.   

 Ez dago bidegorririk, eta Murgia eta Sarria lotuko dituen bat 
eskatzen dute herritarrek, eta Institutura doan beste bat ere.  

 Espaloiak berritu eta irisgarritasuna hobetu behar da, batez 
ere Murgia eta Ametzagan (hemen oinezkoentzako igarobidea 
ere falta da).  

 Udaletxe aurreko espazioa oinezkoentzat bihurtzea aztertzen 
ari da.  

 Zenbait udal-eraikin irisgarritasun falta dute, Udaletxea kasu.  
 Lursail batzuk hobetzen ari dira, eta horretan jarraitzea 
aurreikusten da. 

 Batzuen aburuz udalerrian zenbaitetan abiadura handiz 
ibiltzen da.  

 Aparkatzeko orduan, gizabide falta dago batzuetan. 
 Murgiako kale nagusian aparkalekuak erregulatzeko ideiaren 
inguruan iritzi desberdinak daude.  

o Bidegorri, oinezko bide, herri-bide, lursail eta pista sare 
bat diseinatu, hauek erabilgarriak izan daitezen herritarren 
eguneroko mugikortasunerako, baso-nekazaritza-abeltzaintza 
ekintzetarako, eta aisialdirako erabileretarako ere, eta gainera, 
hauek seguruak izan behar dira.  
o Bidegorri, oinezko bide, herri-bide, lursail eta pista 
sarearen erabilera antolatu eta arautu, aisialdiko erabileren 
presioa kontrolatzeko, hauen andeatzea ekiditeko ibilgailu 
motorizatuak direla eta, eta baso-nekzaritza-abeltzaintza lanak 
errazteko. 
o Bidegorri, oinezko bide, herri-bide eta pista sarean 
egokitzapen lanak egiteko beharrak planifikatu, aurreikusitako 
erabileren eta egungo egoeraren arabera, dagozkien 
lehentasunak ezarriz.  
o Herritarren artean bidegorri, oinezko bide, herri-bide eta 
pista sarearen inguruko informazioa (planoak, erabilera arauak, 
etab.) zabaldu.  
o Beharrezkoa den tokietan espaloiak egin eta berritu. 
o Beharrezkoak diren kudeaketak egin Ametzaga 
herrigunean oinezkoentzako igarobide bat proposatzeko. 
o Anbulatorioaren inguruan dauden aparkaleku aukerak 
modu egokian seinaleztatu.  
o Herritarrei zuzendutako sentsibilizazio ekintzak burutu, 
aparkatzea eta autoen abiaduraren ingurukoak. 
o Herritarrak Murgia eta gainontzeko guneen artean 
mugitzeko eta Gasteizera joateko autoa partekatzeko ekimenak 
martxan jartzeko aukerak aztertu. 
o Bide hezkuntzaren eta mugikortasun ohitura onen 
inguruko kanpainak maiztasunez burutu.  

 Udalerritik (udalaz gaindikoa) igarotzen diren ibilgailuen abiadura 
egokitu eta kontrolatu.  

 Ametzagako herrigunean (udalaz gaindikoa) oinezkoentzako 
igarobide bat proposatu.  
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LURRALDEARI BURUZKO GAIAK. Ebaluazio orokorra eta jarduerarako eremu-lehenetsiak. 

 AZPIATALAK BAL. DIAGNOSTIKOAREN GAI AZPIMARRAGARRIENAK JARDUERARAKO EREMU-LEHENETSIAK 
Natura eta paisaia balioak ☺ 
Kontserbazio egoera  
Jardueren eragina eta arriskuak  
Babestutako Naturguneak ☺ 
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Naturgunearen kudeaketa ☺ 

 Udalerriak natura eta paisaia ondare bikaina du. 
 Udal antolaketan Udalerriaren %69 Babes Berezi moduan 
kalifikatuta dago.  

 Gorbeiako PN eta GKL udalerriaren %60 da. Hemen ere 
kokatzen dira Baias ibaiko GKLa, Urkabustaizko Irla-hariztiak, 
eta Altubeko putzuak (Kukulupadra PNetik kanpo dago). 
Udalerriko ia azalera guztia Arabako eta EAEko Paisaia 
Berezien eta Apartekoen Katalogoan agertzen da, eta EAEko 
Korridore Ekologikoen Sareko hainbat lotura eremu aurkitzen 
dira. 

 Udalerriaren %69 basoak dira, eta baso naturalak EAEko 
bataz bestekoa bikoizten du.  

 Gorbeiako PNeko habitaten kontserbazio egoera bikaina da, 
Urkabustaizko Irla-hariztien GKLarena erdi mailakoa/txikia  
AP-68ren ondoriozko zatiketa dela eta, eta Baias Ibaiko 
GKLarena ona.  

 Gorbeiako PNak dituen arriskuak aisialdirako erabileren 
presioa, ehiza, abeltzaintza estentsiboa bertan behera uztea, 
eta baso landaketak dira.  

 Zenbait pertsonen iritziz Gorbeiako PNaren zikinkeri eta 
utzikeria da udalerriaren ingurumen arazorik handiena. 

 Naturgune Babestu gehienak jabetza publikoa dute. Zenbait 
Onura Publikoko Mendi daude udalaren jabetzapean 
daudenak, 11.065 ha-z gain, azken hauen kudeaketan 
Udaletxeak unean-unean parte hartzen duelarik. 

 Pertsona batzuek Baias ibaiaren ibilguaren gainean ekitea 
eskatzen dute, baina URAk ezezkoa ematen du. 

 Gorbeiako Parke Naturalaren antolamendu eta kudeaketan era 
aktiboan parte hartzea, udala eta Patronatuaren Administrazio 
Batzordeak aldetik zein herritarren aldetik. Herritarren parte 
hartzea bideratzeko talde edo batzorde bat sor daiteke, helburu 
hori duena.   

 Udalaren jabetza duten Erabilera Publikoko Mendien antolamendu 
eta kudeaketan era aktiboan parte hartzea, Arabako Foru Aldundi 
eta Udaletxe eta Administrazio Batzordeen arteko elkarlana 
bultzatuz.  

 URArekiko kontaktuarekin aurrera jarraitzea, Baias ibaiaren 
ibilguaren gaineko ekintzekin aurrera jarraitzeko eskaera berriro 
egiteko, ibaiertzeko higadura ekiditeko helburuarekin.  
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GARAPEN SOZIALA. Ebaluazio orokorra eta jarduerarako eremu-lehenetsiak. 

 AZPIATALAK BAL. DIAGNOSTIKOAREN GAI AZPIMARRAGARRIENAK JARDUERARAKO EREMU-LEHENETSIAK 
Testuinguruan kokatzea ☺ 
Biztanleriaren bilakaera ☺ 
Egitura demografikoa ☺ 
Mugimendu naturala eta 
migratzailea 

☺ 
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Banaketa lurraldeka ☺ 

 Zuiako Taldeko biztanleriaren %25 baino gehiago Zuian bizi 
da.  

 Azken hamarkadan biztanleriak %40 egin du gora, batez ere 
Murgia, Ametzaga eta Bitorianon, gainontzeko guneetan 
egonkor mantendu delarik.  

 Murgia da gunerik handiena; Ametzaga, Sarria eta Bitorianok 
250 biztanletik gora dute, eta gainontzekoek 70 biztanle 
baino gutxiago dituzte.  

 Zuia populazio gazte samarra duen udalerria da, eta 
generoari dagokionez orekatua da. 

 Populazioaren %82,31k ez du udalerritik joateko asmorik.  

Ez da jarduerarako eremu-lehenetsirik identifikatu. 

Gizarte arazoak  
Gizarte zerbitzu eta ekipamenduak ☺ 
Udalaren gastu soziala  
Gizarte politika zehatzak ☺ 
Berdintasuna lan-arloan  
Berdintasuna udal mailan  
Berdintasun politikak  
Herritarren segurtasuna  
Kohesio soziala ☺ 
Gizabidea  
Osasun ekipamenduak ☺ 
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IKTetara irisgarritasuna  

 Adinduak, elbarrituak, haurtzaroa, immigrazioa, prestazio 
ekonomikoak eta etxebizitzara heltzea dira aurkitzen diren 
gizarte arazoak.  

 Duela gutxi eman den enpresa handienaren itxierak, zenbait 
dozena bizilagun langabeziara bidali ditu.  

 2 egoitza pribatu daude, beste bat eraikitze prozesuan, eta 
EALZ bat 20 plazarekin.  

 Gizarte Zerbitzuetara zuzendutako per capita gastua EAEko 
bataz bestekoaren azpitik dago.  

 Etorkinei zuzendurik dauden egituratutako hizketaldi taldeak 
daude, eta Murgian elkar laguntzari zuzendutakoak ere.  

 Ez dago gizarte baldintzarik kontratazio publikorako.  
 Emakume okupazioa gizonezkoenarenaren 6 puntu azpitik 
dago. 11 zinegotzitatik 3 emakumezkoak dira. 
Desberdintasunak daude mugikortasunean generoaren 
arabera. 

 Ez dago Berdintasun Planik. 

 

 Udal Gizarte Zerbitzuen lan zabalarekin jarraitu 
 Beste guneetan bizi diren herritarrek Murgian kokatzen diren 
gizarte eta osasun zerbitzu eta azpiegituretara iristeko duten 
erraztasuna aztertu. 

 Udalak gizarte zerbitzuetan egiten duen gastu ekonomikoa aldiko 
beharretara egokitu. 

 Gizarte politiken inguruko ekimenak bultzatzen eta babesa 
ematen jarraitu, egituratutako hizketaldi taldeak eta zaintzaileei 
zuzendutako elkar laguntza taldeak kasu.  

 Udalerriko talde politikoen artean akordioak eta helburu komunak 
finkatu udal-mailako berdintasunaren inguruan. 

 Udal kontratazio publikoetan baldintza sozialak sartu, 
berdintasunarekin; lana, familia eta bizitza pertsonala 
adiskidetzearekin; lanaren kalitatearekin, eta abarrekin lotuta. 
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GARAPEN SOZIALA. Ebaluazio orokorra eta jarduerarako eremu-lehenetsiak. 

 AZPIATALAK BAL. DIAGNOSTIKOAREN GAI AZPIMARRAGARRIENAK JARDUERARAKO EREMU-LEHENETSIAK 
IKTen erabileraren sustapena ☺  

Beste oinarrizko zerbitzu batzuk ☺ 
 Polizia kopurua herritar bakoitzeko EAEkoaren bataz bestekoa 
baino baxuagoa da.  

 Zenbaitek diote iritsi berriak direnak ez direla integratzen, eta 
batzuek Zuian lo bakarrik egiten dutela.  

 Kirtenkeri pixka bat dago.  
 Familia medikua dago, OLT, pediatra eta laguntzailea; 
gainera asteburuan guardiako medikua eta OLTa daude. 
Pediatrak lanaldi erdia lan egiten du, batzuen iritziz nahikoa 
ez den arren. 

 Gurutze Gorriak lokal bat dauka anbulantzia zerbitzua 24 
orduz dagoena eta ZIU (Zainketa Intentsiboetako Unitatea) 
mugikor bat daukana.  

 Kz-Gunea eta Interneteko doako konexioa daude 
liburutegian. Aurreikusitako gazteentzako zentroak 
Interneteko konexioa izango du, eta adinduen zentroak jada 
badauka.  

 Gune batzuetan Interneteko konexioarekin arazoak daude  
 Gazteentzako zentro bat eta lokalak eskatu dira. 

 Arabako Diputazio Foralari eskaera bat egin: Lurralde Historikoko 
udalerri txikiei berdintasun kontuetan laguntza teknikoa 
eskaintzeko ekimen bat abian jartzea, Gipuzkoan 
Berdinsarearekin egin denaren parekoa.  

 Pediatria zerbitzuaren ordutegia zabaltzeko eskaera egin.  
 Ea pediatria zerbitzuaren ordutegia zabaltzeko zailtasunak, 
herritarrak Osasun Txartelaren bizileku datuak eguneratuak ez 
izatearekin zerikusia duen aztertu. Hala balitz, Osasun 
Txartelaren bizileku datuak eguneratuak izateko garrantziaren 
inguruko sentsibilizazio ekimenak burutu. 

 Osakidetzari anbulatorioa zabaltzeko aukera eskaintzen jarraitu. 
 Udalerriaren gune batzuetan internetera konektatzeko ematen 
diren zailtasunen jatorria aztertu, irtenbide egokiena aurkitzeko 
aurre pauso gisa. 

 Polizia kopurua egokitzea beharrezkoa den aztertu. 
 Udalerrian (udalaz gaindikoa) pediatria zerbitzua zabaldu. 
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GARAPEN SOZIALA. Ebaluazio orokorra eta jarduerarako eremu-lehenetsiak. 
 AZPIATALAK BAL. DIAGNOSTIKOAREN GAI AZPIMARRAGARRIENAK JARDUERARAKO EREMU-LEHENETSIAK 

Hezkuntza eskaintza ☺ 
Hezkuntza eskaera ☺ 
Eskaintza-eskaera balantzea ☺ 
Heziketa emaitzak ☺ 
Euskalduntze maila  
Ekipamendu eta baliabideak ☺ 
Udal politikak  
Euskara udal jardueran  
Euskara eta kultura  
Kultur ekipamenduak ☺ 
Kultur jarduerak  
Herritarren dinamika kulturala ☺ 
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Kirol ekipamenduak ☺ 

 D ereduko udal haurtzaindegi bat dago, jantoki eta 
garraiodun B ereduko LHI, 2006tik BHI dago, B, D eta FP 
ereduetan eta erdi eta goi mailako zikloekin. 

 LHIan D eredua ez egotea ez da arazotzat hartzen; ez dago 
argi eskaria nahikoa den ala ez. Inkestan pertsona bakar 
batek eskatzen du. 

 Obra lanak egiten ari dira, eta gehiago egingo dira, heziketa 
azpiegiturak eskarira egokitzeko.  

 Hezkuntza mailak gora egin du nabarmen, eta hori dela eta 
herritarrak lanpostu kualifikatuago bat lor dezakete. 

 %52 euskaldunak/ia-euskaldunak dira, baina %92 
gaztelaniaz hitz egiten dute. Inkestan garrantzi handia 
ematen zaio euskarari (10etik 7,83).  

 Murgian AEK gune bat dago, eta Mintzalagun zein Taldeko 
euskara teknikaria ere. Euskaraz ekintzak antolatzeko nahiko 
masa kritikoa ez dagoela uste da. 

 Udaletxeak euskara ikastaroak egiteko laguntzak ematen 
ditu. Euskararen Erabileraren Sustapenerako Plan Orokorra 
ez da egiten ari. Herritarrei bidalitako komunikazioak erdaraz 
egiten dira.  

 Lehen mailako zentroan D eredua ezartzeko nahiko eskari 
dagoen aztertu.  

 Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Ordezkaritzari Paules 
zentroarentzat adostutako berrikuntzak lehenbailehen betetzeko 
eskatu, eta zentroa berritu arte behin behineko instalazioetan, 
zerbitzu egokia ziurtatuko dituen segurtasun minimoak bete eta 
gela kopuru minimoa egon dadin ziurtatu.  

 Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Ordezkaritzari udalerrian jadanik 
dauden B eta D ereduen eskaintza mantentzeko eskatu. 

 Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Ordezkaritzari hezkuntza zentro 
berria eraikitzeko garaian eraikuntza jasangarriko irizpideen 
arabera egitea eskatu.  

 Eskolaz kanpoko ekintzetan euskararen erabilera sustatu.  
 Taldeko euskara teknikariaren postua finkatu. 
 Euskararen Erabileraren Sustatzeko Plan Orokorra idatzi eta 
onartu, eta euskara ikasteko zein bere hedapenerako ekintzak 
antolatzeari zuzendutako laguntzen bidea finkatu.  
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GARAPEN SOZIALA. Ebaluazio orokorra eta jarduerarako eremu-lehenetsiak. 

 AZPIATALAK BAL. DIAGNOSTIKOAREN GAI AZPIMARRAGARRIENAK JARDUERARAKO EREMU-LEHENETSIAK 
Kirol jarduerak ☺ 
Herritarren kirol dinamika ☺ 

 

 
 

 Ekipamendu eta eskaintza kulturala geroz eta zabalagoa da, 
eta herritarren partaidetza nahiko handia da.  

 Murgiako bolatokia birmoldatuko da gazteentzako zentroa 
jartzeko (kritikaren bat edo beste jaso du). 

 Udaletxeak ekintzen antolaketa  bultzatzen du. 
 Kirol ekipamendu eta zerbitzuak zabalak dira. Zenbait kirol 
elkarte daude, eta Udaletxeak diru laguntzak ematen ditu 
hainbat ikastaro antolatzeko.  

 Udal ekintza eta politikak euskarekin harremanetan jarri, eta 
herritar helduen artean bere erabilera handitu, beraien 
eguneroko bizitzetan euskara erabil dezaten. 

 Udal jardueretan euskararen erabilera handitu: ekintzak euskaraz 
antolatu, etab.  

 Jarduera ekonomikoen garapenerako udal politikak eta lan 
eskaintza aztertu, herritarren ikasketa mailaren etengabeko 
handipena dela eta, eta udalerri berean bizi eta lan egiten 
dutenen kopurua hobetzeko helburua. 

 Gazteentzako zentroaren funtzionamendua eta erabileraren 
jarraipena egin.  

 Herritarren eskura geratzen diren Udalekin harremanetan jarri 
kirol eta kultur ekipamenduen erabilera partekatzeko aukerak 
aztertzeko, udalerri bakoitzak egindako inbertsioei etekinik 
handiena ateratzea eta herritarrei ahalik eta zerbitzu hoberena 
eskaintzea bilatzeko, ondoko gaiak tratatuz, besteak beste: 

o Instalazioen berrikuntzaren inguruko aurreikuspenei 
buruzko informazioa, eta ekintzen antolaketari buruzkoa 
elkartrukatu. 
o Udalaz gaindiko erabilera eta kudeaketa izango duten kirol 
instalazioak sortzeko aukeren inguruan hausnartu, bereziki 
inbertsio eta mantenurako gastu handiena suposatzen duten 
horien inguruan, igerilekuak, adibidez. 
o Herritarrei udalerri desberdinetako kirol instalazioen 
erabilera ahalbidetuko dien hitzarmenak zabaltzea. 
o Garraio publikoa erabilita beste udalerrietako 
instalazioetara joan ahal izatea errazteko moduak aztertu, eta 
partekatutako instalazioetan eraikitze jasangarria bultzatu. 
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GARAPEN EKONOMIKOA. Ebaluazio orokorra eta jarduerarako eremu-lehenetsiak. 

 AZPIATALAK BAL. DIAGNOSTIKOAREN GAI AZPIMARRAGARRIENAK JARDUERARAKO EREMU-LEHENETSIAK 
Eredu ekonomikoa ☺ 
Jarduera ekonomikoaren maila  
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Familiaren ongizate ekonomikoa ☺ 

 Zerbitzu eta egoitza sektorea dira udalerrian pisu gehien 
dutenak. 

 Lehengo sektoreak pisua galdu du, abeltzaintzak garrantzia 
duen arren.  

 Basogintza sektoreak potentzial du, baina gazteek ez dute 
horretan lan egin nahi; eta haurren aisialdiarekin 
erlazionatutako ekintzak ere.   

 Herritar ekintzaileak daude, baina udalerritik kanpo garatzen 
dituzte jarduerak.  

 Azken hamarkadan udalerriko aktibitate ekonomikoa 
beherantz doa, eta enpresa handienaren itxierak egoera hau 
okerrera egitea eragin du.  

 Per capitako errenta eskualde, Araba eta EAEko bataz 
bestekoaren gainetik dago. 

 Jarduera ekonomiko berriak garatzeko eta existitzen direnetan 
balio erantsi handiagoa ekarriko dituzten hobekuntzak sartzeko 
bertako ekimenak sustatzea, bereziki lehen sektoreari eta 
zerbitzuei lotutakoak. 

 Udalerrian lanpostu kalifikatuak sortzea bultzatu, udalerriko 
enpleguaren eskaintza herritarren egungo profilari egokitu dadin, 
hezkuntza eta trebakuntzari dagokionez. 

Biztanleria aktiboa ☺ 
Biztanleria okupatua ☺ 
Langabezia ☺ 
Kontratazioa ☺ 
Laneko mugikortasuna  
Enplegu eta prestakuntza politikak ? 
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Telelana ? 

 Jarduera tasa EAEko bataz bestekoa baina zerbait altuagoa 
da. Okupazio tasa altua da. Enplegagarritasuna erdi parekoa 
da. 

 Emakumezko eta gizonezkoen aktibitate tasen arteko tartea 
ingurukoena baina txikiagoa da. Generoaren arraila 
eskualdekoa baino txikiagoa da.  

 Okupazioa sektoreka ondo banatuta dago; jende ugarik 
egiten du lan Administrazio publiko eta lehenengo sektorean.  

 Langabezia tasa EAEko bataz bestekoarena baino baxuagoa 
da, udalerri mailan inpaktua duen arren.  

 Kontratuen errotazioa baxua da, emakumezkoentzat 
gizonezkoentzat baino altuagoa den arren. Kontratu kopurua 
1000 biztanleko txikia da, eta kontratu mugagabeak gora 
doaz gizonezkoentzat (jaitsiera zorrotza emakumezkoentzat), 
eta hemendik, emakumezkoen enplegua kalitate txarragokoa 
dela ondorioztatzen da. 

 Biztanleriaren gehiengoak udalerritik kanpo egiten du lan. 

 Taldeko enplegu-zerbitzuarekin kolaboratzea emakumezkoen 
lanaren kalitatea hobetzeko aukerak aztertzeko, bereziki 
kontratuen errotazioa gutxitzeko eta emakumezkoen 
kontratazioa handitzeko. 
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GARAPEN EKONOMIKOA. Ebaluazio orokorra eta jarduerarako eremu-lehenetsiak. 

 AZPIATALAK BAL. DIAGNOSTIKOAREN GAI AZPIMARRAGARRIENAK JARDUERARAKO EREMU-LEHENETSIAK 
Sektorearen egitura  
Bizitasuna eta errendimendu 
ekonomikoa 

 
Gizarte eta ingurumen zereginak  
Nekazaritza azpisektorea ☺ 
Abeltzaintza azpisektorea ☺ 
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 Basogintza azpisektorea  

 Eragin ekonomiko eta soziala asko murriztu da: okupatutako 
populazioa erdira jaitsi zen 1996-2001 epean, eta Balio 
Erantsi Gordina (BEG) oso txikia da. 

 Ustiapen kopurua ia ez da aldatu 1999tik 2007ra, baina 
behar duten azalera %70 baino gehiago gutxitu da, eta 
honek esan nahi du lurraldean geroz eta eragin gutxiago 
daukala. 

 Hala ere, udalerriko azaleraren %88ak baso-nekazaritza 
erabilerak ditu. 

 Ardi-azienda erdira jaitsi da 1989tik, eta generazio erreleboa 
txikia da. 

 Gabeziak detektatzen dira eskualde mailan, hala nola 
lursailen eskualdatzeko politika eza, elikagaien industriaren 
garapen urria, presio urbanistikoa, etab. 

 Sendotasun moduan ikusten da gazteek bertan geratzeko 
duten joera, enpresen gertutasuna (nekazaritza-
turismorako), ondare naturala, etab. 

 Abeltzaintzako hondakinen kudeaketarako irtenbide kolektibo 
baten beharra ikusten da. 

 Okela, gazta, esne freskoko makina eta eztiaren salmenta 
zuzena dago. 9 okel ustiategi eta 8 arkumearenak Euskolabel 
barnean daude.   

 Ez dago baso ustiategiari lotutako enpresarik. 
 Baso ondare publiko handia du udalerriak (11.065 ha), 
udalerriaren %90,4ari dagokiona. Enplegua eta basogintzako 
azpisektoreari lotutako aberastasuna sortzeko potentzial 
handia dago.  

 Eskualdeko Landa Garapen elkartearekin elkarlanean, lehen 
sektorea babesteko udal estrategia baten diseinua aztertu, 
ondoko helburuak izango dituelarik: 

o Landa eremuko lurren galera geratu, eta posible bada 
itzuli, hainbat ekimenen bidez, esaterako, nekazaritza balio 
handiena duten lursailak babestu. 
o Lehen sektoreari lotutako bertako ekimenak bultzatzea, 
bereziki nekazaritzako elikagaien industrian, basogintza 
azpisektorean, eta nekazaritza-turismoan, industria 
poligonoekiko potentziala dutenentzat,  lehen sektorea 
enplegua sustatzeko udal mailan eta eskualde mailan burutzen 
diren ekintzetan bereziki txertatuz. 
o Nekazaritza produktuen salmenta zuzena sustatzea, 
ustiapenetan nahiz udalerrian, horretarako aproposak diren 
bideak sortuz. 
o Nekazaritza eta abeltzaintzako hondakinen kudeaketarako 
udalaz gaindiko irtenbide bat bilatu. 
o Nekazaritza ustiapenaren jarduera nagusiaren osagarri 
izango diren beste batzuk ezartzea erraztu (zentro hipikoak, 
bestelako artisautza produktuen ekoizpen eta salmenta, 
sentsibilizazioko ekintzak, etab.). 
o Nekazaritza ustiapenetako titularren trebakuntza eta 
profesionaltasuna sustatu, baita belaunaldien arteko 
txandakatzea ere, nekazari gazteak bereziki lagunduz. 
o Herritarrak lehen sektoreak udalerrian sortzen dituen 
onuren inguruan sentsibilizatu, baita berau laguntzeko 
beharraren inguruan ere. 
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GARAPEN EKONOMIKOA. Ebaluazio orokorra eta jarduerarako eremu-lehenetsiak. 
 AZPIATALAK BAL. DIAGNOSTIKOAREN GAI AZPIMARRAGARRIENAK JARDUERARAKO EREMU-LEHENETSIAK 
     Udal diru-laguntzen lerro espezifikoa sortu lehen sektorean lan 

egiten duten pertsonei zuzendua, trebakuntza, esperientzien 
elkartrukatzea, eta bestelako ekitaldiak antolatzeko 
(erakusketak, azokak, lehiaketak, etab.). 

 Eusko Jaurlaritzako Enplegurako Zuzendaritza eta INEMarekin 
kolaboratu (baita Basogintzako LH Institutuarekin ere), 
basogintzako eta nekazaritza-abeltzaintza sektoretan trebatzeko, 
zein produktu horiek merkaturatzeko ikastaroak antolatzeko; 
udalerriak praktikak burutuz (baso, larre eta bideen mantentzea; 
bide turistikoak definitu eta seinaleztatzea).  

 Udalerriko jabetza publikoko baliabide natural ugariek eskaintzen 
dituzten aukeren inguruan hausnartu, jarduera ekonomiko eta 
enplegukoak aberasteko, eta ingurumen zerbitzuak zein 
aisialdirako ekintzetarako oinarriak eskaintzeko.  

 Enpresaren bat udalerriko baso baliabideen ustiaketaren ardura 
hartzearen beharra zabaldu, izan ere, lan mota hauek egin nahi 
direnean udalerriaz kanpoko enpresak kontratatzen dira.  

 Udalaren Onura Publikoko Mendien antolaketa eta kudeaketan 
parte-hartze aktiboa izaten jarraitu, basogintzako azpisektorean 
lanpostuak sor daitezen sustatuz, bai udalerrian, baita 
eskualdean ere. 
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GARAPEN EKONOMIKOA. Ebaluazio orokorra eta jarduerarako eremu-lehenetsiak. 

 AZPIATALAK BAL. DIAGNOSTIKOAREN GAI AZPIMARRAGARRIENAK JARDUERARAKO EREMU-LEHENETSIAK 
Sektorearen egitura  
Bizitasuna eta errendimendu 
ekonomikoa 

 
Zerbitzuen sektorearen egitura ☺ 
Bizitasuna eta errendimendu 
ekonomikoa 

☺ 
Azpiegitura turistikoa ☺ 
Turismo baliabideak eta 
erakargarriak 

☺ 
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Produktuen egituratzea ☺ 

 Industria sektorea behera doa, Balio Erantsi Gordin baxu 
batekin, eta beherantz doana. Gune industrialak Murgia eta 
Altuben daude.  

 Eraikuntza sektoreak  beherakada handia izan du. 
 Zerbitzu sektorearen Balio Erantsi Gordina oso altua da (%75 
baino gehiago), eta 2000-2005 epean bikoiztu egin da. 

 Gorbeiako merkataritza-guneak hasieran, eragin negatiboa 
izan zuen bertako merkataritzan, baina orain egoera 
egonkortu egin da. Ez da beharrezkoa ikusten bertako 
merkataritzarekiko sentsibilizazioa hobetzea.. 

 Azpiegitura turistikoak ugariak dira, eta Gorbeiako PNa 
baliabide garrantzitsua da. 

 Zuiako Taldetik jarduera turistikoak antolatzen dira.  
 Eskualde mailan, eta ez bakarrik udal mailan, produktu 
turistikoaren definizioa jorratzea beharrezkoa da.  

 Turismoa indartu nahi da pasealeku eta bideen bidez.  
 Eztia eta gaztak merkaturatzen dira bereziki. 

 Udalerrian etorkizuneko garapen industrialaren inguruan 
hausnartu, eta Zuiako balio natural eta nekazaritza zein baso 
baliabideentzat mehatxua izan ez dadin neurriak ezarri.  

 Bertako merkataritzako bideragarritasuna eta errentagarritasuna 
hobetzeko ekimenak babestu, eta bere sustapenerako neurriak 
martxan jarri. 

 Eskualde mailan turismoa eta ostalaritzaren garapenaren 
inguruan hausnarketa orokor bat egin dadin bultzatu, udalerri 
bakoitzak dituen baliabide osagarriak identifikatzeko, produktu 
bateratu bat osatzeko ahaleginak egiteko, eta turismoa 
abeltzaintzarekin bateragarri izan dadin bideak bilatzeko, 
artzakurrak direla eta. 

 Hainbat maila eta luzeratako bide eta bidezidor turistikoak 
diseinatu, seinaleztatu eta ezagutzera eman, udalerriaren 
baliabide turistiko, natural eta kultural nagusiak barne hartzen 
dituenak.  

o Laguntzak ezarri edo kontratatu, erlazionatutako 
udalerriko elkarteek (Atzabal edo Mikologia Elkartea) bideak 
diseinatu ditzaten, edo ordaindutako zirkuitu gidatuak eskaini 
ditzaten.  

 INEM eta Eusko Jaurlaritzako Enplegurako Zuzendaritzarekin 
kolaboratu, eskainitako produktu turistikoa definitzeko ikastaro 
praktikoak antola ditzaten, eta bisitariak interes natural, paisaia-
interes zein aberastasun historiko eta monumentaletara 
bideratzeko, udalerriko elkarteekin kolaboratuz.  
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BALIABIDE NATURALAK, HONDAKINAK ETA INGURUMEN-KALITATEA. Ebaluazio orokorra eta jarduerarako eremu-lehenetsiak. 

 AZPIATALAK BAL. DIAGNOSTIKOAREN GAI AZPIMARRAGARRIENAK JARDUERARAKO EREMU-LEHENETSIAK 
Hornidura eta banaketa sarea  
Eskaera eta kontsumoa  
Saneamendua eta arazketa  
Araudia eta kudeaketa  
Sentsibilizazioa  
Ur-baliabideak ☺ 

U
R
A
 

Uraren kalitatea  

 Hornidura ez da nahikoa egungo populazioarentzako. 
 Eskumen batzuk udalbatzenak dira, eta egoera desberdina da 
herritik herrira. Udal sareak Baiasetik hartzen du ura eta 
Ametzaga, Bitoriano, Guillerma eta Murgiara askatzen du. 
Markina eta Lukianok berezko bilketak dituzte eta gainera 
udal sarera konektatuta daude; Markina bitan banatuta dago; 
eta Aperregi, Domaikia, Jugo eta Zarate berezko bilketak 
dituzte.   

 Udaran ur eskasia dago. 
 Baiasen urmael bat egiteko proiektu bat dago, biltegiratze 
ahalmena handitzeko asmoz, baina ez darama aurreikusitako 
erritmoa. Inkestan, hainbat pertsonak egiteko eskatzen dute.  

 Banaketa sareak berritze bat behar du, eta eginda dago horri 
buruzko ikerketa bat.  

 Zailtasunak daude ur eskari eta kontsumoari buruzko datuak 
lortzeko, administrazio konplexutasuna dela eta.  

 Ur eskari osoa oso altua da. 
 Herritarren aburuz lorategi eta jabedun lurretako ureztatzea 
neurriz gainekoa da, eta erregulatu beharko litzatekeela uste 
dute. Inkestan batzuen ustez ura barra-barra xahutzea da 
udalerriko ingurumen arazo garrantzitsuena.  

 

 Eusko Jaurlaritzari aurreikusitako urmaela eraikitzeko eskatu. 
 Ur-zikloaren kudeaketa eredua egokitu, Udaletxe eta 
Administrazio Batzordeen artean, herri gune batzuetan dauden 
horniketa arazoak gainditzeko, eta udalerriko udalbatza guztien 
egoera bateratzeko, era honetan, populazio guztiak izango ditu 
pareko eskubide eta betebeharrak baliabide garrantzitsu 
honekiko, edozein gunetan bizi dela ere.  

o Horniketa puntu guztietan kontagailuak jarri. 
 Ur horniketarako ezarritako uraren tarifen egokitzapen maila 
berrikusi, ur-zikloaren kudeaketa eredua egokitu eta gero.  

o Uraren kudeaketak sortu dituen gastuak kontabilizatu 
(bilketa, biltegiratzea, edateko-ur bihurtzea, banaketa, 
saneamendua, arazketa eta hondakinak), baita azpiegituren 
eraikitze eta mantentzea, eta sarearen kudeaketak sortutakoak.   
o Ordainagiriak kobratzeagatik jaso diren sarrerak 
kontabilizatu. 

 Gune berde publikoak mantentzeko eta bideak garbitzeko 
erabiltzen den ura aurrezteko helburua duten baldintza eta 
neurriak garatu eta onartu, bertako Administrazioen aldetik.  

 Sustagarria kendu, edo baita zigortu ere, lorategi eta igerileku 
pribatuak mantentzeko behar baino ur kontsumo gehiago 
erabiltzen denean. 

 Lorategi publiko eta pribatuak xerolorazaintza eta batez ere 
espezie autoktonoen erabileraren irizpideen araberako 
mantentzea eta diseinua bultzatu.  
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BALIABIDE NATURALAK, HONDAKINAK ETA INGURUMEN-KALITATEA. Ebaluazio orokorra eta jarduerarako eremu-lehenetsiak. 
 AZPIATALAK BAL. DIAGNOSTIKOAREN GAI AZPIMARRAGARRIENAK JARDUERARAKO EREMU-LEHENETSIAK 

    Esleituta daude Sarria, Murgia, Bitoriano eta Ametzagako 
saneamendua hobetzeko obrak, eta Bitorianoko araztegi 
berria ere. Egiteko epea 2 urtekoa da. Gainontzeko herri 
guneak hobi septikoak dituzte.  

 Inkestan batzuek diote saneamendua dela udalerriko 
ingurumen arazo garrantzitsuena. 

 2007 urtetik aurrera derrigorrezkoa da etxebizitza berrietan 
euri ura aprobetxatzeko ur-tanga bat eraikitzea.  

 Batzuetan, Udaletxeak ureztatzeko uraren erabilera 
debekatzen du. 

 Gunearen arabera tarifa desberdinak daude. Jugon ez da 
ordaintzen kontsumitzen den ura (elektrizitate eta 
mantentze-lanak bai).  

 Herritarren ustez ura merkea da. Neurriz gaineko ur 
kontsumoa tarifen bidez zigortzea proposatzen da. 

 Ikasleen artean sentsibilizazioa egiten da.  
 Ibaiek kalitate ona dute, udako lehorteen ondoriozko ur-
bilketek eta araztegiko isurketek eragiten dieten arren.  

 2008an uraren saneamenduaren kalifikazioa “urria” da.  

 Udalerriko ustiategien ur hornidura eta kontsumoari eta 
saneamenduari buruzko gaiak, lehen sektorearen sustapenerako 
martxan jartzen diren ekimenetan integratzea. 
 Saneamendu eta horniketa-banaketa sisteman inbertsio zein 
hobekuntza plan bat idatzi, bere egoera baloratu ondoren, 
Udaletxe eta Administrazio Batzordeen artean. 

 Udaletxe eta Administrazio Batzordeen artean, udalerrian ematen 
den uraren kontsumo eta eskariaren jarraipena egiteko sistema 
eraginkor bat ezarri. 

o Goi- eta behe- horniduretako ur guztia kontabilizatu. 
o Herritarren artean ur kontsumoa murrizteko sentsibilizazio 
kanpainak burutu, batez ere helduen artean. 
o Herritarrak gune guztietako horniketa, kontsumo, arazketa 
eta hondakinen benetako ziklo osoaren  inguruan informatu.   
o Ur-kontsumorako praktika onak zabaldu; ohiturak, 
kanilak, bainugelako ontziak, ur-tangak, ura behar ez duten 
lorategiak, etab. 
o Udalerrian emandako uraren datuak argitaratu, bai 
biztanle bakoitzeko zein eguneko (goi- eta behe-) eta  bai 
biztanle bakoitzeko zein eguneko kontsumoa gune bakoitzean.  
o Sarearen horniketa, saneamendu eta mantenurako 
azpiegituren kostu osoa argitaratu, bai eta ordainagiriak 
kobratzeagatik jaso diren sarrerak eta gastu zein sarreren 
balantzea ere. 
o Kontsumoaren lehen tartea gainditu dutenen fakturetan 
praktika onak egiteko gomendioak sartu.  

 Xerolorazaintzako ikastaroak antolatu, udalerrian lorategia duten 
familia bakarreko etxebizitzetan bizi diren pertsonei zuzendua 
batez ere.  

 Horniketa sarea berritzen eta konpontzen jarraitu, bere etekina 
hobetzeko asmoz. 

 Lursail pribatuetan kokatzen diren putzuen erabilera ezagutu eta 
kontrolatzeko mekanismoak ezartzeko egokitasuna eta aukerak 
ikertu.  

 Aurreikusitako urmaela eraiki (URA – Eusko Jaurlaritza). 
 Dagoeneko esleituta dauden saneamendua hobetzeko obrak 
burutu (URA – Eusko Jaurlaritza). 
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BALIABIDE NATURALAK, HONDAKINAK ETA INGURUMEN-KALITATEA. Ebaluazio orokorra eta jarduerarako eremu-lehenetsiak. 

 AZPIATALAK BAL. DIAGNOSTIKOAREN GAI AZPIMARRAGARRIENAK JARDUERARAKO EREMU-LEHENETSIAK 
Hiri hondakinak sortzea ☺ 
Gaikako bilketa ☺ 
Hiri hondakinen kudeaketa  
Ordenantzak eta fiskalitatea ☺ 
Sentsibilizazioa ☺ 
Hondakin industrialak  
Nekazaritza hondakinak  
Eraikuntzaren hondakinak ? H
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Bide garbiketa ? 

 Positiboki nabarmentzen da etxeko hondakinen sorrera txikia, 
EAEko bataz bestekoaren azpitik, eta beheranzko joera 
duena. 

 Zatiki guztien gaikako bilketa dago, baina ez daturik. Etxeko 
olioaren bilketa egiten da Murgia, Sarria eta Bitorianon. 

 Bilketa eta kudeaketa partzuergoak egiten du. Aperregi eta 
Guillernako Batzorde Administratiboak kexu dira bilketaren 
maiztasuna nahikoa ez delako, batez ere udaran.  

 Sarrian beirazko edukiontziak falta dira.  
 Murgiak dagoeneko baditu lurrazpiko edukiontziak, Ametzaga 
eta Jugok jarriko dituzte (beirarena izan ezik). 

 Obratako edukiontzien bitartez, inausketa eta lorategietako 
hondakinak biltzen dira.  

 Domaikia eta Guillernan hondakindegi-zabortegiak daude. 
Jugon enpresa batek industria-hondakin egonkor asko ditu 
lursail batean.   

 Abeltzaintza hondakinen kudeaketarako irtenbide kolektibo 
bat beharrezkoa da. 

 Gorbeako Inguruen Partzuergoan hondakinen sorrera eta gaikako 
bilketaren inguruan datuak udalerrika ezagutzeko neurriak hartu.  

 Udalerri guztietan hondakinen edukiontziak pixkanaka 
lurperatzeko interesa aztertu.  

 Udalerrian bertan hondakin begetalak eta/edo gainontzeko 
hondakin organikoak konpostajearen bidez kudeatzeko aukerak 
aztertu.  

 Herritarren artean sentsibilizazio ekintzak burutzen jarraitu, 
batez ere herritarren artean gizalegezko jarrera sustatzeko.  

o Zaborrontziak aldatzea edo berriak jartzea beharrezkoa 
denean, zatiki desberdinak berezituta biltzea ahalbidetzen 
dutenak hautatu.  
o Jaietan hondakin kopurua murrizteko eta hauen 
kudeaketarako arau erraz batzuk idatzi, eta Udalbatza guztiei 
helarazi.  

 Detektatutako hondakindegi-zabortegietan ekimenak egin.  
 Udal-araudien bitartez bideen betegarri gisa obra-hondakinak 
erabiltzeko aukera aztertu.  

 Edukiontzien mantentze egoera eta berritzeko beharra baloratu.  
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BALIABIDE NATURALAK, HONDAKINAK ETA INGURUMEN-KALITATEA. Ebaluazio orokorra eta jarduerarako eremu-lehenetsiak. 
 AZPIATALAK BAL. DIAGNOSTIKOAREN GAI AZPIMARRAGARRIENAK JARDUERARAKO EREMU-LEHENETSIAK 

Egitura energetikoa ☺ 
Energia berriztagarriak ☺ 
Administrazioaren kontsumoa ☺ 
Udal-ekipamenduen kontsumoa ☺ 
Argiteriaren kontsumoa  
Udal-ibilgailuen kontsumoa ☺ 
Energiaren kudeaketarako araudia  
Sentsibilizazioa ☺ 
Energia azpiegiturak ☺ E
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Eraikuntza  

 Industriakoa ez den argindarraren kontsumoa EAE/Arabako 
bataz bestekoa baino altuagoa da, eta goranzko joera du.  

 Herritar bakoitzeko eguzki energia termikoaren ekoizpena 
altua da. Udal azpiegituren artean, polikiroldegiak bakarrik 
dauka.  

 Biomasa erabiltzeko potentzial handia dago.  
 Udaletxeak hartzen du bere gain argiteri publikoaren gastua, 
baina mantentzea Administrazio Batzorderen gain geratzen 
da. Udal-ekipamenduen kontsumoaren jarraipenik ez da 
egiten, baina argiteriaren gastu publikoa handitu egin da, 
udal-ibilgailu eta berogailuen erregaiarena jaitsi egin da, eta 
argiteri publikoarena igo egin da.  

 Ikastetxeetan termostatoak jarri dira kontsumoa murrizteko.  
 Udaletxean ez dago energia arduradunik.  
 0.00-etan Murgian argiteri publikoa ahalmen erdira jaisten 
da.  

 Sentsibilizazioko ekimenak burutu herritarren artean, 
eraginkortasun energetiko, eraikitze jasangarri, gidatze 
eraginkorra, ibilgailuen partekatzekoak, etab. 

 Udalerrian energia berriztagarriak erabiltzeko aukera egokienak 
aztertzen jarraitu, batez ere biomasaren erabilpenarena, eta 
hauen hedapena sustatzen jarraitu.  

 Udaletxe eta Administrazio Batzordeen artean, bertako 
Administrazioaren kontsumo energetikoaren jarraipenerako 
sistema bat  egin, udal-ekipamendu eta argiteri publikoaren 
kontsumoaren erregistro bat sortu, eta herritarrei hauen 
bilakaera jakinarazi.  

 Argiteri publikoaren eraginkortasun energetikoa hobetzeko 
ekimenekin jarraitu.   

o Argiaren potentzia erdira murriztu gaueko 12etatik aurrera 
udalerri guztian.  
o Urbanizazio araudia berrikusi, kale-argien arteko distantzia 
handitzeko, argiaren potentzia eskatuz, ez potentzia 
energetikoa, etekin handiko argien bitartez.  
o Argiak ordezkatzea beharrezkoa denean, LED-ak erabili.  
o Udal ibilgailuak eskuratzen direnean, irizpide jasangarrien 
arabera egin, eta erabiltzaileak gidatze eraginkorraren inguruko 
arauez orientatu.  

 Eraikuntzan eraginkortasun energetikoa sustatzeko ekimenak 
tresna espezifikoak martxan jarri. Ekimen publikoko eraikinetan 
aplikatu eta obra-baimena eskatzen dutenei aholkuak eman.  
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BALIABIDE NATURALAK, HONDAKINAK ETA INGURUMEN-KALITATEA. Ebaluazio orokorra eta jarduerarako eremu-lehenetsiak. 

 AZPIATALAK BAL. DIAGNOSTIKOAREN GAI AZPIMARRAGARRIENAK JARDUERARAKO EREMU-LEHENETSIAK 
Atmosferara isuriak ☺ 
Airearen kalitatea ☺ 
Kalitate akustikoa  
Kalitate akustikoaren kudeaketa  
Lurzoruen kalitatea ☺ 
Lurzoruen kalitatearen kudeaketa  
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Sentsibilizazioa ☺ 

 Isuri atmosferikoak AP-68 eta N-622an dute jatorria. 
 Airearen kalitatea ona edo onargarria da egunen %97-99an.  
 AP-68 eta N-622 dira zarata iturri nagusiak. Sarria, Murgia 
eta Ametzaga dira gune kaltetuenak zaratagatik.  

 Ez dago udalerriko Zarata Maparik. 
 Ia ez dago kutsatutako lurzorurik, baina dauden gutxi 
hauetan ez da birgaitzeko ekintzarik burutu. 

 Ez dago gai hauen inguruko udal araudirik. 

 Udalerriko Zarata Mapa egin. 
 AP-68 eta N-622an zarata murrizteko gailuak jartzeko eskatu.  
 Ekintza edo instalazio kutsatzaileak izan daitezkeenak pairatzen 
edo pairatu  dituzten lurzoruen gainean jardun.  

 Herritarrak udalerriko kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen 
kokapenaren inguruan informatu.  

 AP-68 eta N-622an zarata murrizteko gailuak jartzearen 
bideragarritasuna aztertu, errepidean proiektatzen den itzala dela 
eta sortzen diren arazoak kontuan harturik. (Udalaz gaindikoa). 

Arriskuen eragina  
Arriskuen kudeaketa ☺ 
Arriskua eta jarduera ekonomikoak ☺ 
Jarduera ekonomikoen kudeaketa  
Kontratazio eta erosketa publiko 
berdea (KEPB) 

 
KEPBan sentsibilizazioa  
Administrazioaren ingurumen 
kudeaketa ? 
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Ingurumen-sentsibilizazioa  

 Zuian errepideekin lotutako arriskuak daude, suteenaz gain. 
2009ko ziklo-genesi lehergarriak basoetan kalteak sortu 
zituen.  

 Ez dago Larrialdietarako Udal Planik. 
 Lur hiritartuetako sute-aho tasa EAEko baxuenetarikoa da.  
 Ez dago ingurumen akreditazio/ziurtagiririk duen enpresarik.  
 Ez da ezartzen erosketa eta kontratazio publiko berdeko 
irizpiderik, ez eta horren inguruko heziketarik ere.  

 Udal aldizkarietan artikulu bat edo beste argitaratzen da.  

 Udal Administrazioko Ingurumen Kudeaketarako Plan bat adostu, 
udal instalakuntzetan uraren erabilera, argiztapen, elektrizitate, 
berogailu, ur bero eta hondakinen kudeaketarako jarraibideak 
barne hartzen dituena.  

 Herritarrekin kontaktuan jartzean, eta aukera dagoenean, 
beraien artean baliabideen erabilerarako jarraibide eraginkorrak 
zabaldu, eraikitzeko baimena eskatzera joaten direnei orientazio 
aholkuen lista bat emanda adibidez, iparraldean itxitura eta 
isolamendurako ezarri beharreko neurriak, etab. 

 Lur hiritartu zein ez hiritartuan kokatzen diren sute-aho kopurua 
berrikusi eta egokitu.  

 Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen gaien barnean 
sentsibilizazioko ekintzak burutu Udalean. 

 Udaleko aldizkarian aldizka jasangarritasun gaien inguruko 
sentsibilizazio artikuluak argitaratu.  

Klima aldaketari ekarpena  
Klima aldaketaren aurkako borroka  
Isurbideen kudeaketa  
Klima aldaketari egokitzea  
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Sentsibilizazioa  

 Ez dago Negutegi Efektuko Gasak neurtzeko sistemarik, ezta 
klima aldaketaren aurkako antolaketarako tresnarik ere. 

Ez da jarduerarako eremu-lehenetsirik identifikatu. 
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SENTSIBILIZAZIOA, PARTEHARTZEA ETA BARNE KOORDINAZIOA. Ebaluazio orokorra eta jarduerarako eremu-lehenetsiak. 

 AZPIATALAK BAL. DIAGNOSTIKOAREN GAI AZPIMARRAGARRIENAK JARDUERARAKO EREMU-LEHENETSIAK 
Komunikazioa ☺ 
Sentsibilizazioa ? 
Partaidetzarako kultura  
Partaidetzarako bide eta tresnak ☺ 
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Elkarteen sarea ☺ 

 Komunikazio tresna gehienak norabide bakarrekoak dira. 
 Inkestan, Udala/Administrazio Batzorde eta herritarren arteko 
komunikazioa ez da gainditzera iristen (4,39 10etik).  

 Inkestan parte hartu dutenen %90ak TA21aren berririk ez 
du. 

 Udalbatza batzuetan auzolanak arrakastaz mantentzen dira.  
 Herritarren ustez partaidetzako kultura urria da.  
 Inkestan, gizarte erlazioetarako aukera da gairik baloratuena 
udalerriarekiko asebetetze faktoreen artean (7,59 10etik). 

 Inkestan parte hartu duten %99k ez du udalerriari eragiten 
dizkion gaietan parte hartu nahi, TA21 kasu.  

 Udaletxean herritarren partaidetzarako talde bat dago.  
 Elkarteen sarea oso aberatsa eta aktiboa da. 

 Udalerriko elkarte eta taldeekin harremanarekin aurrera egin. 
 Udalerriko elkarte eta taldeekin harremanak dituzten udal 
langileen artean informazioa elkartrukatzeko sistema bat ezarri, 
sinergiak bilatzeko asmoz.  

 Tokiko Agenda 21aren inguruan informazio eta sentsibilizazio 
ekimenak burutu, batez ere ohiko komunikazio bideetan.  

Barneko koordinazioa ? 
TA21 kudeatzeko eredua ? 
Baliabide teknikoak ☺ 
Buruzagitza politikoa ☺ B
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Udal kudeaketaren planifikazioa ☺ 

 Udalbatzak Sistema Irekian funtzionatze dute.  
 2009.etik hona Udalak TA21aren inguruan aholkularitza 
teknikoa du. 

 2009.ean Aalborgeko Konpromisoak sinatu ziren. 
 Hilero bilkura bat egiten da, eta bi Batzorde hilabetean behin 
edo bitan elkartzen dira.  

 Tokiko Agenda 21eko aholkularitza teknikoa finkatzea, eta aldiro 
aztertzea baliabideak udalerriaren beharrei egokitzen direla. 

 Udaletxe eta Administrazio Batzordeen arteko erlazioa aztertu, 
eta hobetzeko aukerak identifikatu.  


