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Aalborg+10-eko Konpromiso: 1.Gobernu moduak 

Ildo Estrategikoa: 1.1. Lankidetza eta koordinazio instituzionala bultzatzea hainbat mailatan 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

1.1.1. Koordinazioko politikak 
bultzatzea Bizkaiko Foru 
Aldundiko sailen artean 

1.1.1.A. Iraunkortasun eragilearen izaera aintzatestea, horien eginkizuna onartuz eta 
kontzeptu hori barnean eta kanpoan ezagutaraziz. 

    

1.1.1.B. Iraunkortasun eragileen batzarren programa onestea eta burutzea.     

1.1.1.C. Iraunkortasun eragileen foru birtuala sortzea Bizkaia 21 atarian, informazioa, 
trebakuntza eta komunikazioa emateko. 

    

1.1.1.D. Bizkaia 21 Egitasmoa (2011-2016) jarraitzeko eta ebaluatzeko programa bat egitea 
eta onestea. 

    

1.1.2. Zeharkakotasuna sartzea 
foru politiken indarra eta 
koherentzia hobetuko dituen 
antolakuntzako elementu gisa 

1.1.2.A. Foru Politikak Koordinatzeko Batzordearen sorrera bultzatzea.     

1.1.2.B. Politikak zehazterakoan, zeharkakotasunerako tresnen eta metodologiaren inguruko 
aholkuak ematea Aldundiko pertsonalari. 

    

1.1.2.C. Sailen arteko lan-taldeak eta jardunaldiak egitea erlazionaturiko programak eta 
ekintzak koordinatzeko. 

    

1.1.2.D. Onetsi eta abiaraztea zeharkako jarduerak gazteen arloan Gaztedi-Bizkaia 
Proiektuan 2011-2015. 

    

1.1.2.E. Gaztedi Fori Batzordeak gazteria arloan foru jarduketaren programazioa eta 
ebaluazioa egitea eta onestea, Gaztedi-Bizkaia Proiektuaren 2011-2015 baitan.  

    

1.1.3. Koordinazio eta lankidetza 
instituzionala hobetzea Bizkaiko 
Lurralde Historikoan bertan, baita 
Bizkaitik kanpoko 
administrazioekin eta organoekin 
ere. 

1.1.3.A. Foru partaidetza sustatzea hainbat administraziotako gobernu organoetan (Eusko 
Jaurlaritza, EUDEL, URA, Emakunde, Bizkaiko Garraio Partzuergoa, Ur Partzuergoa, etab.). 

    

1.1.3.B. Topaketa koordinatuak sustatzea EUDELekin aplikazio arloen arabera.     

1.1.3.C. Aholkuak ematea udalerriei eta udalerrien itunak koordinatzea foru sail bakoitzaren 
eremuetan. 

    

1.1.3.D. Tresna eta aplikazio informatiko komunen edo bateragarrien erabilera sustatzea 
hainbat erakundek parte hartzen duten programetan. 

    

1.1.3.E. Eskuliburuak, gidak edota legeria sortzea eta argitaratzea, administrazioetan 
prozedurak normalizatzeko. 
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 1.Gobernu moduak 

Ildo Estrategikoa: 1.2. Zerbitzu publikoen sistema iraunkorra finkatzea 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

1.2.1. Zerbitzu publikoak eta 
baliabideak koordinatzeko, 
mankomunatzeko edo zati bat 
partzuergoetan biltzeko prozesua 
sustatzea, sistema iraunkorra 
bultzatuz 

1.2.1.A. Zerbitzu mankomunatuen prestazioa sustatzea eta aholkuak ematea gizarte, kultura, 
ekonomia, turismo, etab. eremuetan. 

    

1.2.1.B. Udalerri guztiak Bilbao-Bizkaia Partzuergoan sartzea sustatzea.     

1.2.1.C. Lurralde mailako Hiriko Hondakinen Partzuergoa sortzea sustatzea.     

1.2.1.D. Mankomunitateen sorrera sustatzea hiriko hondakinak biltzeko.     

1.2.2. Herritarrentzako arreta 
hobetzea, desberdintasunak 
galaraziko dituen prestazio eta 
zerbitzu sistema eraginkor, 
irisgarri eta ulergarriarekin, 
betiere erabiltzailearengana 
zuzenduta Zuzentasuna eta 
iraunkortasuna. 

1.2.2.A. Web zerbitzuen garapenaren aldeko apustua egitea administrazio kudeaketetarako.     

1.2.2.B. Herritarrentzako Ingurumen Informazio Sistema hobetzea.     

Ildo Estrategikoa: 1.3. Gobernantza hobetzea 

1.3.1. Herritarren eta gizarte eta 
ekonomiako erakundeen 
partaidetza aktiboa erraztea 
erabakiak hartzeko prozesuan 

1.3.1.A. Herritarrek erabakiak hartzeko prozesuan parte hartzeko eredua zehaztea.      

1.3.1.B. Herritarrek BFAren politiketan parte hartzeko bideak sortzea, jendaurreko 
informaziotik harago (mahai sektorialak, Gaztedi Foroa, etab.) 

    

1.3.2. Herri Administrazioen 
kudeaketaren gardentasuna 
indartzea 

1.3.2.A. Informaziorako bide publikoak sortzea (web orria, etab.) Administrazioak.     
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 2. Iraunkortasunerako kudeaketa 

Ildo Estrategikoa 2.1. Iraunkortasunean oinarrituriko aurreapena garatzea 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

2.1.1. Hazkunde ekonomikoa  eta 
ingurumen eta gizarte kostuak 
banantzea 

2.1.1.A. Bizkaiko Batzar Nagusiek eta Bizkaiko Foru Aldundiak Europako eta nazioarteko 
ekimenekin gehiago bat egitea, iraunkortasun politikak finkatzea ahalbidetzeko. 

    

2.1.1.B. Bizkaia 21 Egitasmoari, Tokiko Agenda 21i eta Aalborg+10 Konpromisoei buruzko 
trebakuntza kanpainak egitea, foru administrazioko langileentzat nahiz udal eta udalaz 
gaindiko entitateko langileentzat. 

    

2.1.1.C. Iraunkortasun kontzeptua Bizkaiko enpresa-sarean ezagutaraztea.     

2.1.1.D. Gizarte kohesioan oinarrituriko hazkunde ekonomikoa zabaltzea eta finkatzea eta 
ingurumena foru sail guztien artean koordinatuta babestea. 

    

Ildo Estrategikoa: 2.2. Iraunkortasuna bizkaiko lurralde historikoko administrazioetan txertatzea 

2.2.1. Iraunkortasun adierazleak 
erabiltzea iraunkortasunerako 
bidea ikuskatzeko eta 
ebaluatzeko 

2.2.1.A. Bizkaiko Iraunkortasun Adierazleen Sistema mantentzea eta eguneratzea.     

2.2.1.B. Urtero kalkulatzea Bizkaiko Giza Garapenaren Indizea eta horren bilakaera aztertzea.     

2.2.1.C. Bizkaiko iraunkortasun adierazleen, aztarna ekologikoaren eta Giza Garapenaren 
Indizearen emaitzak Bizkaiko Administrazioetan ezagutaraztea. 

    

2.2.1.D. Foru planek eta programek Aalborg+10 Konpromisoak betetzeko eginiko ekarpena 
ebaluatzea. 

    

2.2.2. Udalerrietako Tokiko 
Agenda 21en Tokiko Ekintza 
Planak (PAL) kudeatzen 
laguntzea orientazioaren eta 
laguntzaren bidez 

2.2.2.A. Iraunkortasunaren arloko udal proiektuak finantzatzea.      

2.2.2.B. Iraunkortasun irizpideak sortzea diru-laguntzak ematean baloratuak izan daitezen.     

2.2.3. Administrazioek Europako 
Hiri eta Herri Iraunkorren 
Kanpainarekin kooperatzea 
sustatzea 

2.2.3.A. Bizkaiko udalerriek Europako ekimenekin eta proiektuekin bat egitea sustatzea, 
politika iraunkorrak sartze aldera. 

    

2.2.3.B. Bizkaiko Foru Aldundiak Europako Hiri eta Herri Iraunkorren Kanpainaren 
proiektuetan eta ekimenetan parte hartzea. 

    

2.2.3.C. Udalak eta udalaz gaindiko entitateak ICLEIn sartzea sustatzea eta bultzatzea.     

2.2.3. D. jarduketa. ICLEIren barruko Bizkaiko udalerrien arteko topaketak antolatzea.     

2.2.3.E. Europako Hiri eta Herri Iraunkorren Kanpainari buruzko informazioa argitaratzea 
Udalnet eta Bizkaia 21 atarian. 
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 2. Iraunkortasunerako kudeaketa 

Ildo Estrategikoa: 2.3. Iraunkortasuna bizkaiko hezkuntzaren sektorean txertatzea 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

2.3.1. Eskolako Agenda 21 
indartzea 

2.3.1.A. Komunikabidea ezartzea eta baterako lan ildoa sustatzea Ingurugela Bizkaiarekin.      

2.3.1.B. Bizkaia 21 web ataria sortzea.     

2.3.1.C. Material didaktikoak sartzea Bizkaia 21 atarian.     

2.3.2. Iraunkortasunaren arloko 
esperientzien trukaketa sustatzea 
hezkuntzaren sektorean 

2.3.2.A. Bizkaiko ikastetxeetan topaketa iraunkorren antolakuntzan laguntzea.      

2.3.2.B. Guneak sortzea Bizkaia 21 atarian eskolako esperientzia iraunkorrak erakusteko.     

2.3.2.C. Lankidetza hitzarmenak ezartzea, hezkuntzaren sektoreko iraunkortasun teknikariak 
trebatzeko. 

    

2.3.3. Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Iraunkortasunean Oinarritutako 
Hezkuntzarako Ekintza 
Egitasmoa (PAES) eguneratzea, 
zabaltzea eta aplikazioa 
sustatzea 

2.3.3.A. Bizkaiko Foru Aldundiaren Iraunkortasunean Oinarritutako Hezkuntzarako Ekintza 
Egitasmoa eguneratzea, Bizkaia 21 Egitasmo berriaren (2011-2016) eta iraunkortasunarekin 
lotutako beste plan edo programa batzuekin bat etorriz.  

    

2.3.3.B. Iraunkortasunean Oinarritutako Hezkuntzarako Ekintza Egitasmoa ezagutaraztea 
Bizkaiko Foru Aldundiko eta Bizkaiko hezkuntzaren sektoreko langileen artean. 

    

Ildo Estrategikoa: 2.4. Gizartean oro har barneratzea iraunkortasuna 
2.4.1. Herritarrak garapen 
iraunkorrean parte hartzearen 
garrantziaz jabearaztea 

2.4.1.A. Herritarrek iraunkortasunean parte hartzeko kanpainak egitea.     

2.4.2. Irisgarritasuna sustatzea 
eta iraunkortasun prozesuei 
buruzko informazioa 
ezagutaraztea planak burutzeko 
emaitzak, iraunkortasun 
adierazleak, etab. 

2.4.2.A. Bizkaia 21 ataria etengabe eguneratzea.     

2.4.2.B. Bizkaiko Foru Aldundiaren iraunkortasun adierazleak jendaurrean ezagutaraztea.     

2.4.2.C. Egungo foru instalazioei buruzko informazio kanpainak egitea zabalkunderako eta 
herritarren ezagutza gisa. 
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 2. Iraunkortasunerako kudeaketa 

Ildo Estrategikoa: 2.5. Garapen iraunkorra errazten duen zerga eredu bat sustatzea 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

2.5.1. Ingurumen zerga-
erreformari buruzko lan- 
eremuaren sorrera bultzatzea hiru 
aldundien eta Eusko 
Jaurlaritzaren artean 

2.5.1.A. Ingurumen zerga-erreforma aztertu eta bultzatuko duen lan batzorde bat sortzea 
proposatzea Euskadiko Zergak Koordinatzeko Organoari. 

    

2.5.1.B. Europa mailan eta ingurumenaren arloan abiarazitako zerga-erreformen azterlan 
konparatua egitea proposatzea aurreko lan batzordearen baitan. 

    

2.5.2. Ingurumen fiskalitatearen 
onurak interesatu guztiei 
ezagutaraztea 

2.5.2.A. Interesatuei informazio kanpainak egitea.     

2.5.2.B. Ogasunaren web orrian argitaraztea ingurumen fiskalitatearen onurak.     

2.5.3. Zerga iruzurra 
desagerraraztea, kargen 
banaketan ekitate eta gizarte 
justizia handiagoa lortzeko 

2.5.3.A. Zergetan eragina duen informazioa lortzeko, normalizatzeko eta aztertzeko 
jarduketak egitea, zergak aplikatzeko prozeduren xedeko zergapekoen aukeraketa hobetzeko 
nahiz horien gainean eginiko prozedurak burutzea bera. 

    

2.5.3.B. Zergapekoen iruzurrezko jarduketak detektatzeko eta galarazteko prebentzio 
jarduketak egitea, baita zerga zorraren kobrantza bermatzeko kautelazko neurriak hartzea 
ere. 

    

2.5.3.C. Zerga zorrak erregularizatzeko eta kobratzeko jarduketak egitea, eta arlo horretan, 
arreta berezia jarriko da Ogasun eta Finantza Saileko Iruzurraren kontrako Batzordeak 
erabakitako jokabideetan edo sektore ekonomikoetan. 
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 3. Natur ondasun komunak 

Ildo Estrategikoa: 3.1. Bizkaiko ingurune naturalaren ahalmena zaintzea eta hobetzea 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

3.1.1. Biodibertsitatea babestea, 
arriskuan dauden espezieetan 
arreta berezia jarrita, eta espezie 
inbaditzaileen prebentzioa eta 
desagerraraztea sustatzea 

3.1.1.A. Babesturiko espezieak kudeatzeko planak egitea eta horien garapena bultzatzea.     

3.1.1.B. Bizkaian espezie inbaditzaileak desagerrarazteko eginiko planak koordinatzea.     

3.1.1.C. Babesturiko espezieak mantentzeko jarduketak egitea eta biodibertsitaterako 
arriskuak murriztea (aisialdi jardun okerrak, etab.) zabalaldietan. 

    

3.1.1.D. Espezie eta arraza autoktonoak babesteko jarduketak sustatzea eta bultzatzea     

3.1.2. Ekosistemak babestea, 
enplegua sortzearen eta gizarte-
ekonomiako garapenaren arloko 
azpiegitura berdeak bultzatuz 

3.1.2.A. Geodibertsitatea Bizkaiko Foru Aldundiaren jarduketetan sartzea.     

3.1.2.B. Bizkaiko Milurtekoaren Ekosistemak Ebaluatzeko ikerketa proiektua bultzatzea.     

3.1.2.C. Bizkaiko giza ongizaterako Ekosistemen Zerbitzuen Katalogoa egitea (hornidura, 
erregulazioa eta kulturakoak). 

    

3.1.2.D. Bizkaiko Soinu Naturalaren Erreserbei buruzko jarduketak burutzea.     

3.1.3. Biodibertsitate, 
geodibertsitate, paisaia eta, oro 
har, Bizkaian dauden 
ekosistemen ezagutza eta 
onarpena hobetzea. 

3.1.3.A. Bizkaiko biodibertsitateari, geodibertsitateari, paisaiari eta ekosistemei buruzko 
informazio kanpainak egitea. 

    

3.1.3.B. Natur ondareari eta paisaiari buruzko berriak sartzea Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Iraunkortasunean Oinarritutako Hezkuntzarako Ekintza Egitasmoan. 

    

3.1.3.C. Bizkaiko natur ondareari eta paisaiari buruzko informazioa sartzea Bizkaia 21 atarian     

3.1.4. Azpiegiturek dakarten 
ingurumen-eragina murriztea 

3.1.4.A. Ingurumenarekiko sentsibilizazioa bultzatzea azpiegiturak sortzen dituzten taldeen 
eta horiek eraikitzen dituztenen artean (azpiegiturak ingurumen irizpideekin sortu eta 
eraikitzeko ikastaroak). 

    

3.1.4.B. Ingurumen-eraginaren ebaluazioaren menpe jartzea lurraldean, ingurumenean eta 
pertsonen osasunean eragin zuzena duten Bizkaiko Foru Aldundiaren plan, egitasmo eta 
proiektu guztietan. 

    

3.1.4.C. Ingurumen organo gisa parte hartzea ingurumen-eraginaren ebaluazioaren menpeko 
proiektuen zuzenketa neurriak jarraitzeko lanetan. 

    

3.1.4.D. Eragin handi itzulezinetarako eta konponezinetarako sortutako konpentsazio neurriak 
planteatzeko irizpideak ezartzea: horien gainean ezin aplika daitezke zuzenketa edo babes 
neurriak. 

    

3.1.4.E. Konpentsazio neurrien proiektuen eraginkortasun maila jarraitzea     

3.1.4.F. Bioingeniaritza teknikak lehenestea esku hartzeko guneen tratamenduan.     

3.1.4.G. Ebaketako ezponden azalerako egonkortzea ekiditea hormigoi proiekzioaren edo 
gunitatuaren bidez, behar bezala frogaturiko salbuespenezko egoeretan izan ezik.  Gunita 
erabili beharreko salbuespenezko kasuetan, paisaia integratzeko beharrezko lanak burutuko 
dira, horien akabera inguruko lurrarekin bat etor dadin. 
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 3. Natur ondasun komunak 

Ildo Estrategikoa: 3.1. Bizkaiko ingurune naturalaren ahalmena zaintzea eta hobetzea 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

3.1.5. Lurraren erabilera aldaketa 
eta okupazioa gutxitzea eta 
optimizatzea 

3.1.5.A. Hiri lurren berrerabilpena lehenestea bestelako lur moten aurrean.     

3.1.5.B. Landa lurren birkalifikazioa murriztea gune urbanizagai bihurtzeko.     

3.1.5.C. Plan, programa eta proiektuen ingurumen-eraginaren azterlanen edukian eta 
norainokoan hobekuntzak egitea, paisaiaren babesaren kontzeptua sartuta. 

    

3.1.5.D. Egungo biztanle-guneetatik banatutako hirigintza garapen berriak saihestea, 
zaharkituriko hiri eremuak birsortuz eta egungo hiri bizilekuen arteko bilbeak osatuz. 

    

3.1.5.E. Sailen arteko batzordeak sortzea, lurraldean eragina duten sailen ekimenak 
eztabaidatzeko, zertarako-eta elkarren artean eta lurraldeko beste antolamendu tresnen 
ingurumen jarraibideekin eta EAEko eta BLHko ingurumen konpromisoekin zein neurritaraino 
bateragarriak diren ikusteko. 

    

3.1.6. Balio agrologiko handiko 
lurrak babestea 

3.1.6.A. Nekazaritza-basogintzako Lurralde Plan Sektorialaren onespena bultzatzea.     

3.1.6.B. Balio agrologiko handiko lurrak Lurren Bankuan sartzea sustatzen duten politikak 
bultzatzea. 

    

3.1.6.C. Balio agrologiko handiko lurren forestazioa edo beste erabilera batzuetarako 
birkalifikazioa galaraztea 

    

3.1.7. Bizkaiko ekosistemen 
zerbitzuak hobi gisa hobetzea, 
klimaren aldaketaren ondorioak 
arintzeko 

3.1.7.A. Hobiaren kontzeptua gehitzea Administrazioarentzat eginiko basoko birlandaketa 
guztietan 

    

3.1.7.B. Bizkaiko baso autoktonoen (hobia) azalera handitzea sustatzea.      

3.1.7.C. Baso autoktonoaren azalera handitzea bultzatzen duen lan-ildoa garatzea ondare 
basoetan, negutegi-efektuko gasen hobia izateko bokazio argiarekin. 

    

3.1.7.D. Herri basoetako zuhaitz autoktonoen eremua handitzeko diru-laguntzak eskaintzea.     

3.1.7.E. Ingurumen Zerbitzuen Ziozko ordainketa kudeatzeko (kenkariak edota diru-laguntzak) 
tresna sartzea hobi gisako erregulazio zerbitzuak eskaintzen dituzten basoen titularrei. 

    

3.1.7.F. Lurrean metaturiko materia organikoaren galera saihesten duten basoen erabilera 
sustatzea. 

    

3.1.7.G. Lurraldea Zaintza tresna sustatzea, bizitza-ziklo luzeko baso autoktono hobien 
indartsuak eta helduak lortzeko. 
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 3. Natur ondasun komunak 

Ildo Estrategikoa: 3.2. Bizkaiko airearen kalitatea 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

3.2.1. Airearen kalitatea 
hobetzeko udal jarduketak 
sustatzea 

3.2.1.A. Airearen kalitatearen hobekuntza errazten duten diru-laguntzak sustatzea 
(mugikortasun iraunkorreko planak, energia,...) 

    

3.2.1.B. Atmosferaren kutsadura neurtzeko estazioen eta sareen erakunde jabeekiko 
informazio trukaketa erraztea, udalek haien eskumeneko jarduketak egiteko modua izan 
dezaten. 

    

3.2.1.C. Udal zergetako zerga onurak erregulatzea, erraz aplikatzekoak, kutsadura txikiagoa 
eragiten duten ibilgailuetarako. 

    

3.2.1.D. Hiri inguruko aparkalekuak, bidegorriak eta hiriguneetako oinezkoen guneak 
sustatzea. 

    

3.2.1.E. Bilbo eta Bizkaiko gainerako udalerriak lotzeko Bizkaibusek dituen maiztasunak 
hobetzea, garraio pribatua ez erabiltzeko. 

    

Ildo Estrategikoa: 3.3. Bizkaian uraren kudeaketa ona sustatzea 

3.3.1. Uholdeen ondorioak 
prebenitzea eta arintzea 

3.3.1.A. Lankidetza hitzarmenak sustatzea URArekin, udalerrientzako laguntzak sustatzeko, 
bideratzeak egiteko ondasunak eta eskubideak eskuratze aldera 

    

3.3.1.B. Ibai-sareko ibarreko basoa birsortzeko programa egitea,  herri basoetan eta herri 
titulartasuneko finketan arreta berezia jarrita. 

    

3.3.1.C. Erregulazio hidroagrologikoaren arloko basoko jardunbide onei buruzko araudia 
onestea. 

    

3.3.1.D. Gehienez 500 urteko itzulaldia duten uholdeak sartzea eta bereganatzea lurralde, 
hirigintza eta sektoreko plangintzan; hartara, ez da hirigintza garapen berririk ezarriko eremu 
horietan. 

    

3.3.1.E. Arroaren baterako ikuskera lehenestea, uholde arriskua duten zonalde konkretuei 
buruzko zuzenketa neurrien plangintzaren aurrean. 

    

3.3.1.F. Zorrozki kontrolatzea dagoeneko kalifikaturiko lurretako obrak, eta ahal dela ez da lur 
mugimendu eta betelanik egingo, hain zuzen uholdeak izan litezkeen zonaldeak handitzeko 
ibaietan beherako jokaera ekar lezaketenak 

    

3.3.2. Bizkaiko ibaien emari 
ekologikoa eta horien 
biodibertsitatea bermatzea 

3.3.2.A. Bizkaiko ibai-sarearen emari ekologikoari buruzko gida praktikoa egitea.     

3.3.2.B. Ubideetan arrainak pasatzea galarazten duten barrerak kentzea edo zuzentzea.     

3.3.3. Uraren erabilera iraunkorra 
sustatzea eremu guztietan: 
industrian, nekazaritzan, 
merkataritzan, etxean, etab. 

3.3.3.A. Uraren erabileraz jabearazteko kontzientziazio kanpainak egitea taldeentzat eta 
sektoreentzat, besteak beste Bizkaia 21 atariaren, Uraren Dekalogoaren, eta abarren bidez. 

    

3.3.3.B. Uraren erabilera iraunkorraren arloko jardun onak saritzea.     

3.3.3.C. Txorroteko uraren erabilera sustatzeko kanpainan laguntzea.     
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 3. Natur ondasun komunak 

Ildo Estrategikoa: 3.3. Bizkaian uraren kudeaketa ona sustatzea i administrazio batzuetan 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

3.3.4. Ur-ibilguen kalitatea 
hobetzea, egungo saneamendu 
eta arazketa planak osatuz 

3.3.4.A. Uraren Zuzentarauaren kalitatearen inguruko helburuak lortzeko beharrezko 
jarduketak bultzatzea (2015. urtea). 

    

3.3.4.B. Lehen mailako sareko hornidura eta saneamendu azpiegiturak osatzea.     

3.3.4.C. Bigarren mailako sareak eraikitzeko laguntza-lerroak sustatzea.     

3.3.4.D. Saneamendu-sarera isuritako hondakinak murrizteko sentsibilizazio kanpainak egitea 
(frijitze-olioak, pintura-hondarrak…) 
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

Ildo Estrategikoa 4.1. Erosketa eta kontratazio publiko iraunkorreko irizpideak ezagutaraztea eta ezartzea bizkaiko foru aldundian, haren mendeko 
herri entitateetan eta bizkaiko beste herri administrazio batzuetan 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

4.1.1. Erosketa eta kontratazio 
publiko iraunkorreko politika 
garatzea 

4.1.1.A. Bizkaiko Herri Administrazioko zerbitzuko langileria erosketa eta kontratazio publiko 
iraunkorraz jabearaztea eta horiez trebatzea. 

    

4.1.1.B. Erosketa eta kontratazio publiko iraunkorreko politikak ezagutaraztea Bizkaiko Foru 
Aldundiaren web orriaren bidez (intranet).  

    

4.1.1.C. Erosketa eta kontratazio publiko iraunkorreko irizpideak ezartzea Bizkaiko Foru 
Aldundian eta haren mendeko herri entitateetan, besteak beste Erosketa eta Kontratazio 
Publiko Berdearen Eskuliburu praktikoan oinarrituta. 

    

4.1.1.D. Erosketa eta kontratazio publiko iraunkorrari buruzko edukiak sartzea karrera eta 
lanpostuko trebakuntza programan. 

    

4.1.1.E. Erosketa eta kontratazio publiko iraunkorreko irizpideak betetzen dituzten enpresa 
hornitzaileen erregistroa egitea. 

    

Ildo Estrategikoa: 4.2. Obra, ondasun eta zerbitzu iraunkorren igoera sustatzea merkatuan 

4.2.1. Bidezko merkataritza 
gehiago abiaraztea sustatzea 

4.2.1.A. Lan mahaia koordinatzea bidezko merkataritzako elkarteekin eta hornitzaileekin, 
sentsibilizaziorako eta proposamenak bideratzeko. 

    

4.2.2. Kontsumo iraunkorrari eta 
horien onurei buruzko hezkuntza, 
egungo kontsumo ohituren 
aldaketa sustatuz 

4.2.2.A. Baliabideen kontsumo eta erabilera arduratsuaren arloko GAP programaren urteko 
kanpainak egitea. 

    

4.2.2.B. Kontsumo iraunkorrari buruzko ekimen didaktikoak sartzea Bizkaiko Foru 
Aldundiaren Iraunkortasunean Oinarritutako Hezkuntzarako Ekintza Egitasmoan. 
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

Ildo Estrategikoa: 4.3. Hondakinak murriztea eta horien kudeaketa hobetzea 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

4.3.1. Nekazaritza-abeltzaintzako 
hondakinen kudeaketa hobetzea 

4.3.1.A. Nekazaritza-ingurumen kontratuak sustatzea abeltzaintza ustiategietan.     

4.3.1.B. Gorpuak biltzeko zerbitzua hobetzea.     

4.3.1.C. Mindak behar bezala kudeatzeko azpiegiturak eta zerbitzuak sustatzea.     

4.3.1.D. Fitosanitarioen, zoosanitarioen eta plastikoen bilketa selektiboa sustatzea Bizkaiko 
eskualde guztietako ustiategietan. 

    

4.3.1.E. Nekazaritzako jarduerak beste hondakin batzuen kudeaketa egokia sustatzea 
(inausketak, ardogintzako patsak, esne-gazurak…). 

    

4.3.2. Biztanleko sortutako hiriko 
hondakinen kantitatea murriztea 

4.3.2.A. Bizkaiko Hiriko Hondakinen Prebentzio Plana 2010-2016 garatzea.     

4.3.3. Hondakinak 
berrerabiltzeko, birziklatzeko eta 
balioesteko tekniken ikerketa 
sustatzea eta proba pilotuak 
egiten saiatzea 

4.3.3.A. Unibertsitateek, elkartegiek, ikerketa kooperatiboko zentroek, fundazioek eta I+G-ko 
sektoreko elkarteek hondakinak prebenitzeko, berrerabiltzeko, birziklatzeko eta balioesteko 
tekniken ikerketa proiektuak garatzeko bultzada ematea. 

    

4.3.3.B. Ikerketa teknologikoko entitateek eta unibertsitateek hondakinen arloko oinarrizko 
ikerketa aplikatuak sustatzea. 

    

4.3.4. Materia organikoaren 
aprobetxamendua sustatzea 
konposta sortzeko 

4.3.4.A. Materia organikorako edukiontziak hornitzea Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerriei.     

4.3.4.B. Bosgarren edukiontzia jartzeko sentsibilizazio kanpainak egitea.     

4.3.4.C. Konpostajeari buruzko trebakuntza jardunaldiak sustatzea, alderdi teorikoak nahiz 
praktikoak lantzeko etxeko sektorean. 

    

4.3.4.D. Landa udalerrietan edo familia bateko etxebizitza kopuru handia dagoen tokietan 
autokonpostajea sustatzea. 

    

4.3.4.E. Konpostajea erraztea nekazaritza ustiategietan.     

4.3.4.F. Konpostajearen ezarpena sustatzea ikastetxeetan.     
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 4. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 

Ildo Estrategikoa: 4.3. Hondakinak murriztea eta horien kudeaketa hobetzea 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

4.3.5. Ekonomi jardueretako 
azpiproduktuen eta hondakinen 
kudeaketa iraunkorra sustatzea 

4.3.5.A. Bilgarri tertziario berrerabilgarrien erabilera sustatzea erabilera bakarrekoak barik.     

4.3.5.B. Ontziratzaileek eta botilaratzaileek beirazko ontzi primario berrerabilgarrien erabilera 
nitxoak mantentzea eta, hala denean, handitzea, sustatzea:  freskagarriak, sagardoa, 
txakolina, etab. 

    

4.3.5.C. Pertsona fisiko edo juridiko interesatuek beirazko ontzi primario berrerabilgarrien 
bilketa, garbiketa eta komertzializazioa sustatzea: cava, sagardo, ardo botilak, etab. 

    

4.3.5.D. Lankidetzak sustatzea denda handiekin hiriko hondakinen prebentziorako.     

4.3.5.E. Produktu berrerabilgarrietarako merkatuak sustatzea.     

4.3.5.F. Etxeko produktu erabilien salerosketan diharduten enpresak ezagutarazten 
laguntzea. 

    

4.3.5.G. Erabilitako tresnak saltzeko mekanismo eta zirkuituen (merkatu txikiak, arrasteluak, 
etab.) garapena bultzatzea. 

    

4.3.5.H. Bolumen handiko hondakinak eta beste hondakin batzuen aparteko bilketa sustatzea 
(berrerabiltzeko):  ELB, ELM, altzariak, hainbat ondasun, etab. 

    

4.3.5.I. Bizkaiko Elikagaien Bankuaren eta elikagaien industri, merkataritza eta banaketako 
entitate handien arteko akordioak sustatzea. 

    

Ildo Estrategikoa: 4.4. Bizkaiko energia politika aldatzen laguntzea 

4.4.1. Garraioaren elektrifikazioa 
sustatzea 

4.4.1.A. Energia elektrikoa bultzatzea garraiorako benetako aukera gisa, kargarako tokien 
nahikoa sarea ezarriz eta Herri Administrazioak berak halako ibilgailuak erabiliz. 

    

4.4.1.B. Ibilgailu garbiagoak sartzea (hibridoak, elektrikoak, etab.) Bizkaiko garraio publikoan 
eta erabilera edo elementu berritzaileak bilatzea, motor konbentzionalek kutsadura txikiagoa 
eragiten duten motorrak izan ditzaten. 

    

4.4.2. Bizkaiko Foru Aldundiaren, 
haren mendeko herri entitateen 
eta Bizkaiko beste administrazio 
batzuen energi eraginkortasuna 
hobetzea, negutegi-efektuko 
gasen emisioak murriztuz. 

4.4.2.A. Foru eraikinen energi eraginkortasun ziurtagiriak lortzea.     

4.4.2.B. Foru eraikinetan eguzki energia atzemateko instalazioak sustatzea.     

4.4.2.C. Ondare foru eraikinak eta udal administrazioen eraikin nagusienak eraikitzeko eta 
mantentzeko jarraibideak ezartzea, energi aurrezpen handiagoak izate aldera. 

    

4.4.2.D. Bizkaiko Foru Aldundiaren geroko parke mugikor elektrikoaren proiektu pilotua 
garatzea eta, aldi berean, joan-etorriak murriztea. 

    

4.4.2.E. Eraikinen energi eraginkortasuna sustatzea udalerriekin akordioak eginez eta, 
hartara, neurri konkretuak agerraraziko dira plangintza orokorrean sartu beharreko 
ordenantza batean. 

    

4.4.2.F. Energi plan espezifikoak egitea elkartegietan.     
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 5. Hirigintza plangintza eta diseinua 

Ildo Estrategikoa: 5.1. Hirigintza plangintza iraunkorra garatzea 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

5.1.1. Ingurumen, ekonomi, 
gizarte, kultura eta osasun 
ezaugarriak sartzea lurraldearen 
antolamenduaren garapena 
arautzen duen plangintzan. 

5.1.1.A. Hirigintza iraunkorraren arloko Jardunbide Onen Katalogoa egitea, Bizkaiko lurralde 
guztietako lurralde plangintzan eta hirigintza plangintzan sartzeko, euren hirigintza 
plangintzak onesteko ahalmena dutenak barne direla, betiere eraikuntza teknologia berri 
iraunkorren erabilera sustatuz tokiko hirigintza plangintzan. 

    

5.1.1.B. Bizkaiko Lurraldea Antolatzeko Ekipo Teknikoaren sorrera bultzatzea, arlo anitzekoa 
eta zeharkakoa, eta horren funtsezko funtzioa honako hau izango da: euskarria ematea 
hirigintzaren eta lurraldea antolatzearen arloan lan egin nahi duten tokiko administrazioei. 

    

5.1.1.C. Lurraldearen Zatiko Planak egitea, garatzea eta eguneratzea, Jardunbide Onen 
Katalogoa kontuan izanik, eta bereziki, ingurumen, ekonomia, gizarte, kultura eta osasunaren 
arloan iraunkortasun irizpideak, baita nahi den udalerri eredua ere. 

    

5.1.1.D. Hirigintza plangintza orokorreko tresnak kontrolatzeko eskatzea EHLABri, Bizkaiko 
Foru Aldundiak onetsi beharrekoak, udalerriek eurek egingo dituztenak. 

    

5.1.1.E. Lurralde Zatiko Planen artikuluak egokitzeko betekizuna ezartzea BFAk onetsitako 
hirigintza plangintzari diru-laguntzak emateko. 

    

5.1.1.F. Bilerak egitea udalekin, Lurraldearen Zatiko Planetan ezarritako iraunkortasun 
irizpideei eta horren ondorioei buruzko informazioa emateko hirigintza plangintza idatzi duten 
taldeei. 

    

5.1.1.G. Hirigintza plangintza lurraldea antolatzeko tresnek dituzten helburuei eta 
iraunkortasun irizpideei egokitzea sustatzea. 

    

5.1.1.H. Aplikazioari buruzko azterlanak egitea hirigintza antolamenduko proposamen 
iraunkorrak egiteko, Bizkaiko udalerri guztietan zabaltze aldera. 

    

5.1.2. Landa arloak garatzea 
bultzada ekonomikoa emateko 
irizpidearekin eta oinarrizko 
beharrezko zerbitzuak izatea 

5.1.2.A. Landa guneetako sarbideak hobetzeko politikarekin jarraitzea, betiere garraio publiko 
garbia ezartzeko aukerarekin, baita oinarrizko zerbitzuak zentzuzko distantzian ezartzea ere. 

    

5.1.2.B. Bizkaiko eskualdeetan bereziak abiaraztea horien garapena sustatzeko.     

5.1.2.C. Industri lurzorua sustatzea landa eskualde espezifikoetan, iraunkortasun irizpideak 
erabiliz, enpresen sorkuntza indartuz eta enpresen lehiakortasuna erraztuz. 

    

Ildo Estrategikoa: 5.2. Lurraldea antolatzeko jarraibideak sustatzea, erabilera anitzeko eredu trinkoa izateko 
5.2.1. Erabilera anitzeko eta 
erabilera nahasketa duten 
hiriguneen eredu trinkoetara 
bideratzea, non finkaturiko hiri 
sareak eta eraikitako ondarearen 
sareak ere hobetuko diren 

5.2.1.A. Jardunbide Onen Katalogoan sartzea eredu trinkoa sustatzeko helburua, 5.1.1. 
helburuan planteaturikoa. 

    

5.2.1.B. Industri lurzoru zaharkituen berreskurapena planifikatzea eta, bereziki, egungo 
industri ondare eraikiarena, erabilera berriak sartuta. 

    

5.2.2. Egoera txarrean dauden 
lurralde ere-muak birgaitzea, 
erabi-lera aniztasuna zainduz 

5.2.2.A. Bizkaian egoera txarrean dauden eremuen ingurumena lehengoratzea sustatzea.     
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 6. Mugikortasun hobea eta trafikoa murriztea 

Ildo Estrategikoa: 6.1. Mugikortasun iraunkorra sustatzea bizkaian 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

6.1.1. Mugikortasun iraunkorra 
sustatzea hirigintza plangintzaren 
eta lurraldearen antolamenduaren 
bidez 

6.1.1.A. Bizkaiko Mugikortasun Iraunkorreko Plana egitea, udalek banako azterketak egiteko 
oinarri gisa ere balio dezan; azterlan horien barruan, egoerari buruzko diagnostikoa, 
hobekuntza arloen identifikazioa eta hobekuntza horien ondorioen gaineko ebaluazioa jasoko 
dira. 

    

6.1.1.B. Sentsibilizazio jardunaldiak eta ikastaroak egitea plangintzaren arduradunen artean, 
zertarako-eta plangintza mugikortasun iraunkorreko irizpideekin egin beharraz jabearaztera 
bideratzeko. 

    

6.1.1.C. Lurraldearen Zatiko Planak eta Lurraldearen Arloko Planak berrikustea, mugikortasun 
iraunkorreko eta sailen arteko koordinazio irizpideak behar bezala biltzen diren egiaztatzeko 
Lurraldearen Zatiko Plan berriak idaztean, irizpide horiek sartzeko. 

    

6.1.1.D. Soilik autobus, taxi eta okupazio handiko ibilgailuetarako diren erreiak sartzea hirien 
eta errepideen plangintzan. 

    

6.1.1.E. Bizikletaren erabilera sustatzea hirigintza plangintzan garraio alternatibo gisa, alboko 
udalerriekiko jarraipena dakarren ardatza duen sarea planteatuz gutxienez. 

    

6.1.1.F. Hiri-lurzorua irisgarritasunaren araberako sailkapena aztertzea eta planifikatzea 
hirigintza garapen berrietan, garraio publikoa eta motorrik gabeko garraiobideak erabiliz 
(bizikletak eta oinezkoak). 

    

6.1.1.G. Hiri-lurzoruetarako irisgarritasuna ezartzea hirigintza plangintzan dagoeneko 
finkaturik dauden horietan, garraio publikoa eta motorrik gabeko garraiobideak erabiliz 
(bizikletak eta oinezkoak). 

    

6.1.2. Intermodalitatea hobetzea 
Bizkaian, tokien kopuruari nahiz 
lurraldean dagoen banaketari 
erreparatuz 

6.1.2.A. Trukaketa-guneak sortzea eskualdeko herriburuetan edota udalerri nagusietan, 
disuasio-aparkalekuak planifikatuz garraio publikoko zentro intermodalen ondoan. 

    

6.1.2.B. Zentro intermodalak sortzea ekonomi jarduera-gune handien ondoan.     

6.1.2.C. Azalera handia behar duten sare logistikoko elementuetarako kokapenak aztertzea 
Bizkaiko Lurralde Historikoan. 

    

6.1.3. Enpleguarekin eta 
merkantziekin lotutako 
mugikortasuna hobetzeko 
jarduketak sustatzea 

6.1.3.A. Egungo edo aurreikusitako instalazio logistiko txikiagoen kokapena sartzea industri 
lurzoruetan; hala, lurzoru horietako beharrezko irisgarritasun neurriak hobetuko dira.  

    

6.1.3.B. Lanpostu irisgarrien kopurua handitzea, industrialdeetan edo teknologi elkartegietan 
eta merkataritza intentsiboko eremuetan garraio publikoa ezarriz.  
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 6. Mugikortasun hobea eta trafikoa murriztea 

Ildo Estrategikoa: 6.1. Mugikortasun iraunkorra sustatzea bizkaian 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

6.1.4. Joan-etorri gehiago oinez 
edo bizikletaz egitea bultzatzea, 
ibilgailu pribaturik gabeko 
aisialdia barne dela 

6.1.4.A. Garraio publikoa edo motorrik gabeko garraiobideak dituzten aisialdi eta zabalaldi 
eremuei buruzko informazioa ezagutaraztea. 

    

6.1.4.B. Bizikleta-erreien sarea sortzea, hiriko ibilbideekin eta hiri inguruko edo hiri barneko 
bideen loturarekin, segurtasun egoera onarekin (babesturiko guneak eta seinaleztapena), 
bidaietako toki erakargarri nagusiekiko eta udalerri bakoitzeko kale garrantzitsuenen 
sarbidearekin. 

    

6.1.4.C. Bizikletak aparkatzeko nahikoa toki zabalen multzoa aintzat hartzea, segurtasun 
egoera onean aparkatu ahal izateko behar bezala kokatuak eta hornituak. 

    

6.1.4.D. Errepideko garraio publikoaren eta udal bizikleten mailegu edo aparkalekurako tokien 
arteko lotura sortzea. 

    

6.1.4.E. Motorrik gabeko joan-etorrien aldeko sentsibilizazio kanpainak egitea.     

6.1.4.F. Bizkaiko Bizikleta-bideen Plana Bizkaiko 21 Egitasmoaren (2011-2016) helburuari 
egokitzea. 

    

6.1.5. Lehentasunezko bideetan 
doan garraio publiko 
eraginkorraren erabilera 
sustatzea 

6.1.5.A. Garraio publikoaren eskaintza hobetzea, norberaren ibilgailua erabiltzea baino 
erakargarriagoa izan dadin. 

    

6.1.5.B. Garraio publikorako eta okupazio handiko ibilgailuetarako erreiak bultzatzea eta 
horiek sortzen laguntzea. 

    

6.1.5.C. Tarifa-printzipioetara hurbiltzea, garraioaz kanpoko kostuak aintzat hartuta.     

6.1.5.D. Herritarren mugikortasun ohiturak hobetzearen arloko sentsibilizazio kanpainak 
egitea. 

    

6.1.6. Bizkaiko Foru Aldundiko 
eta haren mendeko herri 
entitateetako pertsonalaren 
mugikortasun iraunkorra 
sustatzea 

6.1.6.A. Motorrik gabeko mugikortasuna sustatzea Bizkaiko Foru Aldundiko pertsonalaren 
artean.  

    

6.1.6.B. Bizkaiko Foru Aldundiko langileen mugikortasunari buruzko azterlanak egitea 
sustatzea. 

    

6.1.6.C. Bizikletaz ibiltzea errazteko ekipamendua sustatzea eta egokitzea.     

6.1.6.D. Garraio publikoaren edo ibilgailu partekatuaren erabilera sustatzea Bizkaiko Foru 
Aldundiko eta haren mendeko herri entitateetako langileen artean. 

    

6.1.6.E. Urrutiko lan esperimentaleko ildoak abiaraztea nahi duten talde espezifikoekin.     

6.1.6.F. Ibilgailu ofizialak zentzuz erabiltzeko neurriak garatzeko azterlanak eta ekintzak 
sustatzea. 

    

6.1.7. Mugikortasun 
iraunkorrerako neurri osagarriak 
ezartzea 

6.1.7.A. Garraio publikoari buruzko informazioa emateko erabilitako komunikabideak 
handitzea eta garatzea, erabiltzaileei emandako informazioaren kalitatea hobetze aldera. 

    

6.1.7.B. Garraiobide ezberdinen arteko aldaketa errazten duten tarifa sistemak bilatzea, 
betiere erabiltzaileei penalizaziorik ezarri barik. 

    

6.1.7.C. Garraioaren arloko operadore eta administrazio eskudunen arteko lankidetza 
indartzea, garraiobideen ordutegiak, maiztasunak edota ibilbideak hobetzeko xedez 

    

6.1.7.D. Txartel bakarra sustatzea Bizkaiko garraio publikoaren erabiltzailearentzat.     
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 7. Osasunerako tokiko ekintza 

Ildo Estrategikoa: 7.1.Osasun ona sustatzea bizkaian 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

7.1.1. Osasuna politika guztietan 
sartzea sustatzea 

7.1.1.A. Bizkai mailako politika guztietan osasunaren alderdiak txertatzeari buruzko 
ebaluazioa egitea, Osasunaren Munduko Erakundearen irizpidearen arabera. 

    

7.1.1.B. “Osasuna” aldagaia plan eta proiektu jakin batzuetako ingurumen-eraginaren 
ebaluazioetan sartzeko aukera aztertzea. 

    

7.1.1.C. Bizkaiko Foru Aldundiaren adierazleen sisteman “osasuna” ezaugarria sartzeko 
aukera aztertzea. 

    

7.1.2. Populazioaren adin-tarte 
guztien osasun ona sustatzea, 
hezkuntza abiapuntu hartuta 

7.1.2.A. Udalerrietan hitzaldi eta jardunaldi teoriko-praktikoak ematea.     

7.1.2.B. Kiroleko jarduera fisikoaren onurei buruzko sentsibilizazio kanpainak antolatzea.     

7.1.2.C. Jarduera Fisikoaren Euskal Planaren garapena koordinatzea beste erakunde 
batzuekin, Euskadin jarduera fisikoa sustatzeko fundazio bat sortuta: Herri Administrazioen 
nahiz enpresa pribatuen eta hezkuntza erakundeen ahaleginak bilduko ditu.  

    

7.1.3. Kontsumo osasuntsuaz 
jabearaztea, kontsumo hori 
erraztuz 

7.1.3.A. Ekoizpen primarioaren eta elikadura-katearen higienea kontrolatzeko programak 
ezartzea, baita jardunbide onen giden erabilera ere, nekazaritza-abeltzaintza ekoizpenen 
osasungarritasuna bermatzeko. 

    

7.1.3.B. Nekazaritzako elikagai ekologikoak erabiltzearen onurak bultzatzeko informazio 
kanpainak egitea. 

    

Ildo Estrategikoa: 7.2. Udalerri osasungarrien garapena sustatzea 

7.2.1. Ingurumenaren 
kalitatearen xedea sartzea 
Bizkaiko Foru Aldundiaren Sailen 
eta Foru Administrazioa osatzen 
duten entitateen jarduketetan 

7.2.1.A. Ingurumenaren kalitatearen xedea sartzea Bizkaiko Foru Aldundiaren Sailen eta Foru 
Administrazioa osatzen duten entitateen jarduketetan.  

    

7.2.1.B. Ingurumen Sailak zaratari buruz eginiko eskuliburuen aplikazioa sustatzea, dela Foru 
Administrazioan, dela Tokiko Administrazioan. 

    

7.2.1.C. Zonifikazio akustikoa sartzea Bizkaiko Foru Aldundiak onetsitako lurralde eta sektore 
plangintzan.  

    

7.2.1.D. Zonifikazio akustikoa sartzea udal plangintzan eta kutsadura akustikoari eta zarataren 
kudeaketa osoari buruzko hainbat plan egitea.  

    

7.2.1.E. Bizkaiko argi kutsadura murrizteko jarduketak sustatzea.     

7.2.1.F. Udalei eta mankomunitateei laguntzea, argi kutsadura murrizteko diagnostikoak eta 
planak egiteko. 

    

7.2.2. Udalerri osasungarriaren 
kontzeptua sartzea hirigintza 
plangintzan 

7.2.2.A. Sentsibilizazio ikastaroak eta jardunaldiak egitea plangintzaren arduradunen artean, 
zertarako-eta mugikortasun iraunkorreko irizpideekin egin beharraz jabearaztera bideratzeko 
plangintza.  

    

7.2.2.B. Osasun irizpideak udal plangintzan sartzeko pizgarriak ezartzea.     

7.2.2.C. Adinekoen Hiri Lagunak kontzeptuaren garapena sustatzea Bizkaiko udalerrietan.     
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 7. Osasunerako tokiko ekintza 

Ildo Estrategikoa: 7.3. Zahartze aktiboa sustatzea bizkaian 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

7.3.1. Arriskuetan edo 
beharrizanetan babes egokia 
bermatzea 

7.3.1.A. Gehiegikeria ekonomikoen arriskua eta era guztietako tratu txarrak murrizteko 
neurriak hartzea. 

    

7.3.1.B. Laguntza teknikoak eta laguntzak ezartzea mugikortasun urriko adinekoen 
etxebizitzen barruko egokitzapenerako. 

    

7.3.1.C. Mendekotasuna duten adineko edo horien zaintzaileentzako diru-laguntzak ezartzea.     

7.3.2. Pertsonen bizi-kalitatea 
hobetzeko ohitura osasungarriak 
sustatzea 

7.3.2.A. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailari laguntzea osasunaren prebentzio eta sustapen 
programetan. 

    

7.3.2.B. Adinekoentzako kirol ekintzak sustatzea     

7.3.3. Partaidetza aktiboa bizitza 
osoan eta adin guztietan 
sustatzea, gure zahartzea eta 
herritar guztien zahartzea 
hobetzeko 

7.3.3.A. BOLUNTA (Bizkaiko boluntarioen agentzia) erabiltzea, gizarte onurako borondatezko 
jarduerak egiten dituzten adinekoen elkarteei azpiegiturak emateko. 

    

7.3.3.B. Adinekoentzako gizarte etxeen berrikuntza edo eguneratzea sustatzea, zentro 
irekiagoak, erabilera askotarakoak eta autogestionatuak diren aldetik. 

    

7.3.3.C. Informazio kanpainak egitea adinekoentzat, euren bizi-kalitatearen baldintzak 
hobetzeko eta euren interesen alde egiteko partaidetzarako ezarritako gizarte bideei 
buruzkoa, haien proposamenak, ekimenak eta erreklamazioak bideratzeko asmoz. 

    

7.3.3.D. Adinekoen nahiz tartean diren beste eragile batzuen partaidetzarako bideak ezartzea.     

7.3.4. Etengabeko ikaskuntza 
sustatzea 

7.3.4.A. Ikaskuntza beharrak detektatzea, batez ere adinekoenak, ezagutzaren alde handiak 
murrizteko trebakuntza eskaintzeko gai izateko.  

    

7.3.4.B. Museoetarako bisitak, kultur zirkuituak, kirol ekitaldiak, azokak, ikuskizunak, etab. 
egitea sustatzea.  

    

7.3.4.C. Adinekoentzako bidaiak sustatzea: “Adineko”.     

7.3.4.D. Kultur lehiaketak eta aisialdiko jarduera lehiaketak sustatzea.     

7.3.4.E. “Adinekoentzako unibertsitatea” sustatzea, kultura zabalkunderako ikastaroak.     
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 7. Osasunerako tokiko ekintza 

Ildo Estrategikoa: 7.4. Adinekoen bizi-kalitatea hobetzea, haien autonomia edo mendekotasun maila alde batera utzita 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

7.4.1. Etengabe eguneratzea 
adinekoen, mendekotasuna 
dutenen eta gizarte zerbitzuen 
arloan behar bereziak dituztenen 
beharren eta eskarien ezagutzea 

7.4.1.A. Adinekoen beharrei eta eskariei buruzko gizarte azterlanak egitea (eta 
mendekotasuna duten pertsonen zaintzaileenak). 

    

7.4.1.B. Adierazle bateratuen sistema etengabe eguneratuta izatea Bizkaiko gizarte 
zerbitzuen sare osoan; horri esker, gizarte zerbitzu eta prestazioetarako ezarritako estaldura 
mailak nolakoak diren jakin ahal izango da. 

    

7.4.1.C. zerbitzuen prestazioetara bideratzea Gizarte Urgazpeneko Foru Erakundearen 
(GUFE) laguntza, eta erreferentzia izango dira gizarte zerbitzuen arloan behar bereziak 
dituzten pertsonentzat, berrikuntza eta etengabeko hobekuntza abiapuntu hartuta. 

    

7.4.2. Belaunaldien arteko 
harremanak bultzatzea 

7.4.2.A. Adinekoek belaunaldien arteko eta gizarte boluntariotzako programak sustatzea.     

7.4.2.B. Bolunta (Boluntarioen Agentzia) indartzea adinekoen boluntarioen garapenerako 
tresna den aldetik. 
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 8. Tokiko ekonomia bizia eta iraunkorra 

Ildo Estrategikoa: 8.1. Nekazaritza-abeltzaintza eta basogintza iraunkorrak sustatzea bizkaian 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

8.1.1. Nekazaritza gune 
iraunkorra eta horren landa 
ezaugarriak errespetatzen eta 
handitzen dituzten politikak 
indartzea 

8.1.1.A. Basogintzaren kudeaketa iraunkorraren ziurtagiria bultzatzen jarraitzea Bizkaian.      

8.1.1.B. Nekazaritza gune iraunkorra handitzeko laguntzen emakidari buruzko araudia 
egokitzea. 

    

8.1.1.C. Bizkaiko Lurren Bankua sustatzea.     

8.1.1.D. Nekazaritza-ingurumen programak eta laguntzak bultzatzea.     

8.1.1.E. Ekoizpen ekologikoa eta integratua bultzatzea.     

8.1.1.F. Ekonomi sarearen lehiakortasuna bultzatzea landako eskualde espezifikoetan.     

8.1.1.G. Gazteak nekazaritza ustiapenetan eta landa eremuan sartzea bultzatzea.     

8.1.1.H. Iraunkortasun irizpideak abiaraztea landa garapenerako programetan.     

8.1.2. Nekazaritza-abeltzaintza 
eta basogintza iraunkorreko 
produktuen kontsumoa eta 
aniztasuna handitzea herritarren 
artean eta Herri Administrazioen 
artean. 

8.1.2.A. Informazio kanpainak egitea, nekazaritza-abeltzaintza eta basogintza iraunkorreko 
produktuak erabiltzearen onurak finkatuz. 

    

8.1.2.B. Tokiko merkatuak eta eskulangintzako ekoizpena bultzatzea eta sustatzea.     

8.1.2.C. Landa garapenerako elkarteen bidezko jarduketak bultzatzea, tokiko merkatuak 
indartzeko. 

    

8.1.2.D. Ekoizpen integratua eta arraza autoktonoak bultzatzea, ekoizpen naturaleko 
mekanismoak eta baliabideak ahalik eta gehien aprobetxatuz eta epe luzera nekazaritza 
iraunkorra bermatuz. 

    

Ildo Estrategikoa: 8.2. Kalitatezko enplegu egonkorraren sorrera sustatzea 

8.2.1. Jarduera-tasa igotzea, 
emakumea eta gazteak lan-
merkatuan sartzearekin jarraituz. 

8.2.1.A. Kalitateko enpleguaren kontratazioa indartzea, bereziki gazteentzat eta 
emakumeentzat.  

    

8.2.1.B. Praktiketako kontratazio programak garatzea.     

8.2.1.C. Autoenplegurako aholkuak ematea emakumeei eta gazteei.     

8.2.2. Lan-eskaintza Bizkaiko 
Lurralde Historikoaren beharren 
eskariari egokitzea 

8.2.2.A. Enplegu eta lan-merkatuari buruzko azterlanak egitea, arlo horietako erakunde 
kudeatzaileen lankidetzan. 
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 8. Tokiko ekonomia bizia eta iraunkorra 

Ildo Estrategikoa: 8.3. Ekonomia iraunkorrerako oinarriak ezartzea eta enpresa kudeaketa arduratsua 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

8.3.1. Ekintzailetzaren hezkuntza 
bultzatzea, ekintzaile kultura 
iraunkorra sustatuz 

8.3.1.A. Ekintzailetzaren kultura iraunkorra sustatzea bigarren hezkuntzako eta batxilergoko 
ikasleen artean. 

    

8.3.1.B. Ekintzailetza kultura iraunkorra sustatzea lanbide heziketako ikastetxeetan.     

8.3.1.C. Ekintzailetzaren kultura iraunkorra sustatzea unibertsitateetan.     

8.3.2. Iraunkortasun sistemen 
ezarpena bultzatzea 
(Berdintasun, Kultur Aniztasun, 
Enpresa erantzukizuna, 
Ingurumen Kudeaketarako 
Sistemak, etab.) Bizkaiko 
enpresa-sarean 

8.3.2.A. XERTATUren jarduketak bultzatzea enpresen gizarte erantzukizunaren arloan.     

8.3.2.B. Parte hartzeko foroak sortzea, Bizkaiko enpresek enpresaren kudeaketan 
iraunkortasun sistemak ezartzeko konpromiso maila handitzea, ekonomiaren, gizartearen eta 
ingurumenaren arloak bilduta. 

    

8.3.2.C. Iraunkortasun sistemak ezartzeko protokoloak bideratzea.     

8.3.2.D. Enpresetako iraunkortasun sistemen ezarpena sartzea diru-laguntzen dekretuen 
balorazio irizpideetan. 

    

8.3.3. Ondasun eta zerbitzu 
iraunkorren ekoizpena eta 
erabilera sustatzea, energiaren 
erabilerarekin, baliabide 
naturalekin edo substantzia 
arriskutsuekin lotutako 
ingurumen-eragin negatiboak 
murriztuz 

8.3.3.A. Operadore ekonomikoen enpresetako gizarte erantzukizunari buruzko estrategiak 
ezagutaraztea (gizarte, ekonomia eta ingurumen aldagaia biltzen duena). 

    

8.3.3.B. Sektore ekonomikoen ingurumen iraunkortasun kontzeptuak ezagutaraztea (10 
faktorea, ekoeraginkortasuna, biomimesia, ekodiseinua, ekoindustria, nekazaritza ekologikoa, 
energi eraginkortasuna…). 

    

8.3.3.C. Osasun, ingurumen eta turismoari buruzko topaketen antolakuntzan laguntzea.     

8.3.3.D. Energia berriztagarriak sustatzea Bizkaiko enpresetan eta enpresek eurek ekoitzitako 
energia erabiltzea.  

    

8.3.3.E. Iraunkortasunaren arloko lanbide heziketa bultzatzea.     

8.3.3.F. Ondasun eta zerbitzu iraunkorrekin lotutako proiektu berritzaileen eta lehiaren 
hobekuntzan laguntzea enpresei. 

    

8.3.3.G. Ondasun eta zerbitzu iraunkorren ekoizpenarekin eta erabilerarekin lotutako 
enpresen sorkuntza bultzatzea. 

    

8.3.4. Tokiko merkatuak eta 
dendak indartzea 

8.3.4.A. Egiturak sortzea landa garapenerako elkarteen bidez, tokiko ekoizpena bideratzeko 
eta tokiko merkatuak sustatzeko.  

    

8.3.4.B. Nekazaritzako elikagai ekologikoak erabiltzearen onurak bultzatzeko informazio 
kanpainak egitea. 

    

8.3.4.C. Tokiko merkataritza sustatzeko plan estrategikoak idazteko eta abiarazteko diru-
laguntzak ematea. 

    

8.3.4.D. Bizkaiko merkataritza elkarteei laguntzea.     

8.3.4.E. Bizkaiko eskulangintza bultzatzea.     
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 8. Tokiko ekonomia bizia eta iraunkorra 

Ildo Estrategikoa: 8.4. Turismo iraunkorra sustatzea bizkaian 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

8.4.1. Bizkaian kalitateko turismo 
iraunkorra identifikatzeko eta 
ezagutzeko marka lortzea 

8.4.1.A. Bizkaia natura gozatzeko helmuga izatearekin lotzen duten baliabideak erabiltzea 
sustapeneko turismo ekintzetan: ondo zaindutako eremuak, hondartzak eta kalitate bikaineko 
urak, bai bainua hartzeko, bai itsasoko kirolak egiteko. 

    

8.4.1.B. Bizkaia turismo neurri orekatua duen helmuga izatearen gaineko ideia garatzea eta 
helaraztea, sustapen ekintzen eta hain konbentzionalak ez diren beste tresna batzuen bidez, 
gainezka dagoen eremu edo kultur baliabiderik gabekoa, non oraindik ere banakoak eta 
esperientzia bakarrak tokia duten. 

    

8.4.1.C. Bizkaia nortasun eta balio bakarrak dituen helmuga izatearen gaineko ideia garatzea 
eta helaraztea sustapen ekintzen eta hain konbentzionalak ez diren beste tresna batzuen 
bidez: uki daitekeen eta ezin uki daitekeen ondarea, ezberdina, originala eta ondo zaindua, 
hori guztia helmugaren turismo iraunkortasuneko jardunbide onen erakusgarri. 

    

8.4.1. D jarduketa. Balio horiek zaintzeko azpimarka turistikoak lortzen laguntzea, turismoa 
dinamizatzeko planen eta tresna nagusiaren bidez eta horiek garatzeko diru-laguntzen bidez. 

    

8.4.1. E. jarduketa. Iraunkortasun printzipio horiek errespetatzen dituzten produktu turistikoak 
zaintzea eta sustatzea; izan ere, irizpide horiek, azkenean, lagungarriak izango dira helmuga 
iraunkor gisa identifikatzeko. 

    

8.4.2. Kalitateko turismo 
iraunkorra sustatzea Bizkai 
osoan, lurraldean egonaldi ertain-
luzea indartuz 

8.4.2.A. Kulturarekin eta ingurumen eta kultura ondarearekin lotutako baliabideen aldeko 
apustua egitea, turismoa garatzeko tokiko eta eskualdeko entitateekiko lankidetza handiaren 
bidez. 

    

8.4.2.B. Kalitatezko turismo ekipamendu, baliabide eta zerbitzu iraunkorren sorrera erraztea, 
prozesu horiek aurretik dauden beste batzuetan bultzatuz eta indartuz, egonaldi luzeetako 
parametroetako itzulerak bermatzeko xedez.. 

    

8.4.2.C. Iraunkortasunaren arloko trebakuntza ekintza garatzea turismoaren eremuan: 
zerbitzuen kalitatea hobetuko da, baita turisten gogobetetasun mailak ere. 

    

8.4.2.D. Turismo produktu iraunkorrak sortzeko laguntza ematea hala nola naturarekin bat 
eginik burutu daitezkeenak edo euskal kulturaren edozein adierazpenekin zerikusia dutenak. 
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 8. Tokiko ekonomia bizia eta iraunkorra 

Ildo Estrategikoa: 8.5. Berrikuntza eta ikerketa kultura sustatzea bizkaian grapen iraunkorra lortzeko 
 HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

8.5.1. Berrikuntza eta ikerketa 
kontzeptua trebakuntzan sartzea 

8.5.1.A. Unibertsitate, enpresa, teknologi zentroen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko 
lankidetza bultzatzea, haien eskumeneko eremuetan kultura iraunkortasuna sortzeko, 
garapen iraunkorrerako ikerketa eta berrikuntza sustatze aldera. 

    

8.5.2. Ikerketa zientifikoa 
sustatzea 

8.5.2.A. Kolaborazio ikerketa sustatzea, unibertsitate, teknologi zentro, ikerketa kooperatiboko 
zentro, fundazio eta I+G-ko sektoreko elkarteen arteko garapen iraunkorrerako. 

    

8.5.2.B. Lankidetza hitzarmenak ezartzea EHUko Garapen Iraunkor eta Ingurumen 
Heziketako UNESCO Katedrarekin. 

    

8.5.2.C. Plentziako Itsas Estazioa zentroa bultzatzea (EHU).     

8.5.2.D. Urdaibai Bird Centre ornitologi ikerketa zentroa bultzatzea     

8.5.2.E. Bizkaiko hondartzen ingurumen-kalitateari buruzko azterlanak egitea.     

8.5.2.F. Irabazteko asmorik gabeko entitateak bultzatzea hondakinen kudeaketaren 
azterlanen eremuan. 

    

8.5.3. Pizgarriak ematea oinarri 
teknologiko iraunkorreko 
enpresak sortzeko eta garatzeko, 
baita teknologia iraunkorren 
elkarte eragileenak ere. 

8.5.3.A. Oinarri teknologiko iraunkorreko enpresen sorrera bultzatzea.     

8.5.3.B. Teknologia iraunkorrak garatzeko lankidetza erraztea.     

8.5.3.C. Teknologia iraunkorrak enpresa sarean erabiltzea sustatzea.     

8.5.4. Ekoizpenaren sektorearen 
eta unibertsitate eta lanbide 
heziketaren arteko lotura eta 
koordinazioa handitzea, 
enpleguaren bidezko gizarte eta 
lurralde kohesioa ekarriko duten 
jakintzan, berrikuntzan eta 
iraunkortasunean oinarrituriko 
ekonomien aldeko apustua 
eginez 

8.5.4.A. Laguntza instituzionala ematea Bizkaiko Lurralde Historikoan dauden klusterrei, 
helburu honen eremuaren barruan.  

    

8.5.4.B. Enpresa, unibertsitate eta LHko ikastetxeen arteko harremanak garatzea eta 
finkatzea eta enpresan identifikaturiko beharrei erantzuna emango dien jakintza identifikatzea 
honako helburu honen eremuaren barruan. 

    

8.5.4.C. BFAk unibertsitateekin eta lanbide hezietako ikastetxeekin kolaboratzeko jarduketak 
indartzea, enpresetara gehiago hurbiltzeko, honako helburu honen eremuaren barruan. 

    

8.5.5. Bizkaiko Foru Aldundiaren 
eta unibertsitatearen arteko 
harremanak indartzea, bereziki 
egitasmo honen edozein ildo 
estrategiko sakontzen duten 
proiektuetan. 

8.5.5.A. Emakumeen eta gizonen berdintasunaren, garapenerako lankidetzaren eta 
aniztasunaren eremuetan lan egiten duten unibertsitate erakundeekin harremanetan izateko 
eta kolaboratzeko bidea ezartzea. 

    

8.5.5.B. BFAk unibertsitateekin dituen kolaborazio jarduketak indartzea eta egitasmo honen 
edozein ildo estrategiko sakontzen duten proiektuak sartzea. 
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 9. Berdintasuna eta gizarte justizia 

Ildo Estrategikoa: 9.1. Genero berdintasuna lortzea 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

9.1.1. Emakume eta gizonen 
arteko benetako berdintasuna 
indartzen jarraitzea eremu 
guztietan 

9.1.1.A. Maskulinitate berriei buruzko trebakuntza eskaintza foru langileei.     

9.1.1.B. Gizonak sartzea bultzatzen jarraitzea benetako berdintasuna lortze aldera.     

9.1.1.C. Genero berdintasuna zeharka sartzea foru jarduketako programa eta politika 
guztietan. 

    

9.1.1.D. Berdintasunaren inguruko aholkuak ematea udalerriei eta udalerrietako arlo 
horretako itunen estrategiak koordinatzea. 

    

9.1.1.E. Herritarrak sentsibilizatzeko eta emakumeak jabearazteko jarduketak egitea.     

9.1.1.F. Emakumeen bizi-baldintzak hobetzea landa ingurunean.     
9.1.2. Ahaleginak bideratzea 
emakumeenganako indarkeria 
kasuak desagerrarazteko 

9.1.2.A. Herritarrak emakumeenganako indarkeriaren arloaz jabearazteko kanpainak egitea     

Ildo Estrategikoa: 9.2. Tokiko nortasuna eta kultura sustatzea 

9.2.1. Euskararen ezagutza eta 
erabilera zabaltzea 

9.2.1.A. Azkue Fundazioa indartzea euskararen erreferente gisa Bizkaian eta Euskadin.     

9.2.1.B. Bizkaieraren ikerketa eta erabilera bultzatzea, ikerketa eta zabalkunde erakundeen 
eta argitalpenen bidez (Bizkaie…). 

    

9.2.1.C. Bizkaiko udalerriei eta eskualdeei buruzko gizarte-hizkuntzako ikerketak bultzatzea.     

9.2.1.D. Bizkaiko gizarte elkarteek eginiko euskarazko jarduerak bultzatzea.     

9.2.1.E. Euskara informazioaren eta komunikazioaren teknologietan sartzea sustatzea.     

9.2.1.F. Udal eta mankomunitateko gizarte-hizkuntza eragileak trebatzeko eta koordinatzeko 
ikastaroak egitea (Alkarbide). 

    

9.2.1.G. Euskararen erabilera sustatzea Bizkaiko Foru Aldundiaren barne funtzionamenduan.     

9.2.1.H. Euskararen erabilera sustatzea Bizkaiko Foru Aldundiaren eta herritarren arteko 
harremanetan. 

    

9.2.2. Euskal kultura eta tokiko 
kultur adierazpenak sustatzea 

9.2.2.A. Gazteenen artean sormena indartzeko BizkaIdatz literatura saria sustatzea.     

9.2.2.B. Gure kultura ezagutarazteko erakusketak egitea.     

9.2.2.C. Irakurketa txokoak sustatzea, literaturari eta euskal idazleek euskaraz nahiz 
gaztelaniaz idatzitako lanei buruzko bateratze-lana egiteko. 

    

9.2.2.D. Euskarazko Irakurle Taldea sustatzea (laguntza taldea eta euskarazko irakurketa 
sustatzea). 
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 9. Berdintasuna eta gizarte justizia 

Ildo Estrategikoa: 9.3. Bizikidetza aniztasunaren kudeaketaren 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 

9.3.1. Printzipioetan eta balioetan 
heztea aniztasunari irekitako 
gizartea izateko 

9.3.1.A. Foru langileak giza eskubideetan eta aniztasunaren kudeaketan trebatzea.     

9.3.1.B. Herritarrak gizarte bizikidetzaren arloaz jabearazteko jarduketak egitea.     

9.3.2. Gizarteratzea eta elkar 
ulertzea bultzatzea, 
kulturartekotasuna eta norberaren 
nortasuna lotzea galaraziz 

9.3.2.A. Elkartegintza indartzea herri eta gizarte partaidetza handiagoa izateko.     

9.3.2.B. Mestizajearen literaturari buruzko ikastaroak antolatzea: Kultura arteko topaketa.     

9.3.3. Sexu aniztasuna eta 
tolerantzia sustatzea 

9.3.3.A. Elkartegintza indartzea herri eta gizarte partaidetza handiagoa izateko.     

9.3.3.B. Herritarrak gizarte bizikidetzaren arloaz jabearazteko jarduketak egitea     

Ildo Estrategikoa: 9.4. Bidezko gizarte eredu orekatua sortzea bizkairako 

9.4.1. Gizarte errealitatearen, 
herritarren behar eta eskarien eta 
arlo honetako herri jarduketen 
ondorioen ezagutza etengabe 
eguneratzea 

9.4.1.A. Herritarren beharrak eta eskariaren bilakaera ebaluatzea ahalbidetuko duten 
azterlanak egitea eta, bereziki, aldaketei aurrea hartzeko modua emango duten azterlan 
prospektiboak. 

    

9.4.1.B. Zuzeneko komunikabidea izatea gizarte eragileekin ezagutza partekatzeko.     

9.4.1.C. Gizarte Ekintza Saileko Prestazio eta Zerbitzuen Zorroa eguneratzea.     

9.4.2. Bizkairako gizarte 
ereduaren definizioa sustatzea 

9.4.2.A. Ikusitako beharrak oinarri hartuta, Bizkaiko Foru Aldunditik eskaini beharko liratekeen 
zerbitzuak eta prestazioak aipatzea.     

9.4.2.B. Zerbitzu edo prestazio horiek eskaini beharko liratekeen baldintzak zehaztea.     
9.4.2.C. Identifikaturiko gizarte eredurako beharrezko finantza baliabideak baloratzea..     
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Aalborg+10-eko Konpromiso: 10. Toki mailatik maila globalera 

Ildo Estrategikoa: 10.1. Garapenerako nazioarteko lankidetza sustatzea 

HELBURUA JARDUERA Bertan behera Hasi gabe Hasita Garatuta 
10.1.1. Garapenerako 
lankidetzako politikak eta 
konpromisoak hobetzea, 
pobreziaren eta 
desberdintasunen kontra 
borrokatzeko eta herrialdeen 
arteko oreka ekonomikoa eta 
soziala sustatzeko. 

10.1.1.A. Kudeaketa propioko aurrekontuaren %0,7 gutxienez garapenerako lankidetzako 
jarduketetarako.     

10.1.1.B. Zuzeneko lankidetza handitzea eta hobetzea.     

10.1.2. Politiken iraunkortasuna 
eta koherentzia garapenerako 
lankidetzako gure guztietan 
sartzea 

10.1.2.A. Iraunkortasuna lankidetzako eta hezkuntza eta sentsibilizazioko ekintzetan sartzea 
sustatzea 

    

10.1.2.B. Politika sektorialak garapenerako lankidetzako foru politikarekiko koherenteak direla 
zaintzea. 

    

10.1.3. Nazioarte mailan 
kooperatzea, beste herrialde 
batzuek giza garapen iraunkorra 
euren gain hartzeko modukoa 
izan dadin 

10.1.3.A. Herri Administrazioen jardunbide onak aipatzea eta ezagutaraztea, giza garapen 
iraunkorrari buruzkoak. 

    

Ildo Estrategikoa: 10.2. Klima aldaketaren ondorioak leuntzea 

10.2.1. Horretarako, Europako 
helburua betetzeko ekintzak 
bultzatuko dira, hots, negutegi-
efektuko gasen emisioak 
murriztea, energi kontsumoa 
aurreztea eraginkortasun neurrien 
bidez eta energia berriztagarrien 
ekarpena handitzea 

10.2.1.A. Bizkaiko Energia Iraunkorrerako Estrategia zehaztea.     

10.2.1.B. Bizkaiko energia berriztagarriak baliatzea (eguzkikoa, eolikoa, itsasokoa, biomasa, 
geotermia…), ingurumenean eragin txikia izanik. 

    

10.2.1.C. Klimaren Aldaketaren Kontrako Euskal Planaren neurriak aplikatzea.     
10.2.1.D. Energia iraunkorren planen onespena bultzatzea Bizkaiko udalerrietan eta 
eskualdeetan. 

    

10.2.1.E. Bizkaiko hondakindegiak apurka ixtea eta zigilatzea eta horietako metanoa 
atzematen saiatzea 

    

Ildo Estrategikoa: 10.3. Ingurumen justizia sustatzea 

10.3.1. Bizkaiko Aztarna 
Ekologikoa murriztea 

10.3.1.A. Bizkaiko Aztarna Ekologikoa urtero kalkulatzea.     

10.3.1.B. Bizkaiko Foru Aldundiaren jardueren Aztarna Ekologikoa urtero kalkulatzea.      

10.3.1.C. Bizkaia 21 Egitasmoa (2011-2016) osatzen duten jarduketen multzoa benetan 
aplikatzearen ondorioz Bizkaiko Aztarna Ekologikoa murrizten dela egiaztatzea. 

    

10.3.2. Zor ekologikoa eta kanpo 
zorraren barkamena lotzea, herri 
eta herrialde goranzkorrei 
“amortizazio” bat itzuliz proiektu 
iraunkor gisa 

10.3.2.A. Zor ekologikoari eta kanpoko zorrari buruzko sentsibilizazio kanpainak egitea, 
horien arteko lotura estua azpimarratuz. 

    

10.3.2.B. Zor ekologikoaren eta kanpoko zorraren balantzea kalkulatzea Bizkairako, eta 
"amortizazio" bat egitea proiektu iraunkor gisa kanpoko herrialdeetan. 

    

 


