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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 196/2018 Erabakia, apirilaren 13koa. Arabako Lurralde Historikoko 
Garapen Iraunkorreko 2018-2030eko Plan Estrategikoaren 2018-2020 aldirako I. Ekintza Plana 
onartzea

Foru Gobernuaren Kontseiluaren 626/2017 Erabakiz, urriaren 24koa, onartu zen “Arabako 
Lurralde Historikoko Garapen Jasangarriaren II. Plan Estrategikoa (2018-2030)”. Planak zazpi 
erronka eta hamabi lerro estrategiko hauekin gauzatu zen, batez ere lurraldea jasangarritasuna-
ren arloan jasotako etorkizunera hurbiltzeko helburu nagusiarekin:

— 1. erronka: ekonomia lehiakor, berritzaile, karbono gutxiko eta baliabideak eragimenez 
erabiltzen dituena.

1.1. lerro estrategikoa: Produkzio eta kontsumo metodo jasangarriagoak sustatzea.

1.2 lerro estrategikoa. Garapen ekonomikoko estrategia jasangarriak bultzatzea.

— 2 erronka: Natura ondarea kontserbatzea.

2.1. lerro estrategikoa: Arabako natura ondarea zaindu eta kontserbatzea.

2.2. lerro estrategikoa: Arabako natura baliabideen kalitatea zaindu eta berreskuratzea.

— 3. erronka: Lurralde orekatua.

3.1. lerro estrategikoa: Hiri eta lurralde planifikazio jasangarria sustatzea.

3.2.gidalerro estrategikoa. Lurralde estrategiak garatzea aldaketa klimatikoaren aurka.

3.3. lerro estrategikoa: Baliabideen kudeaketa eraginkorragoa sustatzea.

— 4. erronka: osasuna sustatzea.

4.1. lerro estrategikoa: osasuna politika guztietan txerta dadin sustatzea.

— 5. erronka: ekitatea eta justizia soziala.

5.1 lerro estrategikoa: Desberdintasuna murriztea eta ekitatea sustatzea.

— 6. erronka: etorkizuneko belaunaldiekiko konpromisoa.

6.1 lerro estrategikoa: ekintzarako hezkuntza sustatzea.

6.2. lerro estrategikoa. Norberaren nortasunari eustea.

— 7. erronka: Gobernantza arduratsua.

7.1 lerro estrategikoa: Parte hartzean, gardentasunean, ekitatean eta eraginkortasunean 
oinarritutako kudeaketa eredu bat sustatzea.

Erronka horiek gauzatzeko bidean aurrera egiteko, planak era bateko eta besteko helburu 
espezifikoak ezarri ditu formulatutako lerro estrategikoetako bakoitzean.

Garapen jasangarriaren II. Planak kudeaketa eredu bat jasotzen du, jasangarritasun irizpideak 
batzen dituena eta Arabako Foru Aldundiaren sail eta egitura guztiei eragiten diena zeharka, 
foru erakundeak baliatzen dituen eskumen eta jardun eremuetan oinarriturik (hala dagokionean, 
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Euskal Autonomia Erkidegoarekin eta udal administrazioekin koordinaturik baliatzen ditu es-
kumen eta jardun eremu horiek).

Kudeaketa eredu horren arabera, eta Arabako Lurralde Historikoko Garapen Iraunkorreko 
II. Plan honen indarraldia 2018tik 2030era doanez, beharrezkotzat jo da urte anitzeko ekintza 
programak, ezarritako erronkak, ildo estrategikoak eta helburu zehatzak betetzeko aurrera egitea 
ahalbidetzen duten jarduketak zehazten dituztenak, antolatzea.

Ondorioz, I. Ekintza Programa egin da 2018-2020 aldirako, non aldundiko sail guztien 
partaidetza aktiboa izan den hura prestatzean.

Bertan, 165 jardun jasotzen dira, planean finkatutako helburu zehatzak betetze aldera. Hala-
ber, definitutako jardun bakoitzari eboluzio eta jarraipen adierazleak jarri zaizkio.

Hori guztiori dela eta, Diputatuen Kontseiluak onartu du “Arabako Lurralde Historikoko Ga-
rapen Jasangarriaren Plan Estrategikoaren (2018-2030) I. Ekintza Programa 2018-2020 aldirako”, 
eranskinaren arabera.

Horregatik, Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatuak proposatuta eta Foru Gobernu 
Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran gaia aztertu ondoren, hauxe

ERABAKITZEN DUT

Lehenengoa. Onartzea “Arabako Lurralde Historikoko Garapen Jasangarriaren Plan Estra-
tegikoaren (2018-2030) I. Ekintza Programa 2018-2020 aldirako”, ebazpen honen eranskinaren 
arabera.

Bigarrena. Ekintza programako diru zuzkidurak kasuan kasuko aurrekontuekin onartuko den 
aurrekontu erabilgarria egotearen baldintzapean daude.

Hirugarrena. Erabaki hau ALHAOn argitaratzea.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko apirilaren 13a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
JOSEAN GALERA CARRILLO

Ingurumen eta Hirigintza zuzendaria
AMAIA BARREDO MARTÍN
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ARABAKO GARAPEN IRAUNKORREKO II. PLANEKO I. EKINTZA PROGRAMA (2018-2020) 
 
1. ERRONKA. EKONOMIA LEHIAKOR, BERRITZAILE, KARBONO GUTXIKO ETA BALIABIDEAK 
ERAGIMENEZ ERABILTZEN DITUENA 
 

ILDO 
ESTRATEGIKOAK HELBURU ZEHATZAK JARDUKETAK ARDURADUNA ADIERAZLEA 

1.1 EKOIZPEN ETA 
KONTSUMO 
METODO 
IRAUNKORRAGO
AK SUSTATZEA 

1.1.1 Ezer xahutzen ez 
duen, lehiakorra eta 
karbonoan apala den 
ekonomia zirkular bat 
bultzatzea. 

1.1.1.1 Ekonomia zirkularreko 
printzipioak sustatzea AFAko sailek 
egiten dituzten plan eta programetan. 

Sail guztiak. Ekonomia 
zirkularraren 
printzipioak jaso 
dituzten plan eta 
programa 
kopurua.  

1.1.2 Materialen 
kontsumoa optimizatzea 
eta produktu eta prozesu 
iraunkorragoak, 
eraginkorragoak eta 
lehiakorragoak sustatzea. 

1.1.2.1 Zerga kenkariak aplikatzea, 
"Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 
9ko 9/2010 Foru Dekretuak, onartu egiten 
duenak garapen iraunkorra, 
ingurumenaren zaintza eta hobetzea eta 
energia iturrien aprobetxamendu 
eraginkorragoa lortzen lagunduko duten 
inbertsioen komunikazioaren eta 
egokitasun ziurtagiriaren araubidea, 
Sozietateen gaineko Zergan xedatutako 
kenkarietarako", ezarritakoaren arabera. 

Ingurumena eta 
Hirigintza. 

9/2010 Foru 
Dekretuaren 
arabera 
izapidetutako 
zerga kenkarien 
kopurua. 

1.1.3 Nekazaritza eta 
abeltzaintza ekoizpen 
integratua, ekologikoa eta 
lokala sustatzea, klima 
baldintza berrietara 
egokitzen dena eta 
berotegi efektuko gas 
gutxiago isurtzen dituena. 

1.1.3.1 Nekazaritza ekoizpen integratu eta 
ekologikoa sustatzea, lehen sektorearen 
erresilientzia areagotzeko. 

Nekazaritza. Nekazaritza-
ekoizpen 
integratu eta 
ekologikoa 
sustatzeko 
garatutako 
jarduketen 
kopurua. 

1.1.3.2 Une bakoitzean indarrean dagoen 
Nekazaritza Ekologikoko Foru Garapen 
Plana inplementatzea. 

Nekazaritza. Nekazaritza 
Ekologikoko 
Foru Garapen 
Planaren 
inplementatze 
maila 
(altua/ertaina/bax
ua). 

1.1.3.3 Nekazaritza eta ingurumen 
neurriak garatzea (erremolatxa, patata, 
Arabako Errioxako laborantzak, etab.). 

Nekazaritza. Garatutako 
nekazaritza eta 
ingurumen 
neurrien 
kopurua. 

1.1.3.4 Nekazaritzako elikagai eraldatuak 
eta balio erantsi handikoak fabrikatzeko 
industrialde baten ezarpena aztertzea. 

Nekazaritza. Egin al da 
nekazaritza eta 
elikadura 
industrialde bat 
ezartzeari 
buruzko 
azterlana? 

1.1.3.5 Arabako Errioxan olibondoaren 
berreskurapena bultzatzea, nekazaritza 
dibertsifikazioa eta biodibertsitatea 
areagotzeko. 

Nekazaritza. Arabako 
Errioxan 
olibondoaren 
berreskurapena 
bultzatzeko 
hartutako 
neurrien 
kopurua. 



2018ko apirilaren 23a, astelehena  •  46 zk. 

5/27

2018-01446

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

 

 

ILDO 
ESTRATEGIKOAK HELBURU ZEHATZAK JARDUKETAK ARDURADUNA ADIERAZLEA 

1.1.3.6 2015-2020ko LGIPko (Landa 
Garapen Iraunkorreko Plana) neurriak 
sustatzeko dekretuak egitea (inbertsioak, 
gazteak sartzea, Alde Behartsuetako 
Ordainak —ABO—, nekazaritza eta 
ingurumen neurriak…). 

Nekazaritza. LGIPko (Landa 
Garapen 
Iraunkorreko 
Plana) neurriak 
sustatzeko 
egindako 
dekretuen 
kopurua. 

1.1.3.7 Nekazarien eta abeltzainen arteko 
sinergiak aztertzea: bazka erosketa, 
hondakinen aprobetxamendua, mendien 
mantentzea, etab. 

Nekazaritza. Egin al da 
nekazarien eta 
abeltzainen 
arteko sinergiei 
buruzko 
azterlana? 

1.1.4 Enpresa egituran, 
funtsean ETEE-etan, 
iraunkortasuna indartzea. 

1.1.4.1 Kudeaketa hobetzen laguntzea, 
"Innobideak Kudeabide" programaren 
bidez eta San Prudencio lan 
fundazioarekiko eta FOARSErekiko 
(Enpresen Gizarte-Erantzukizunerako 
Araba Foroa) hitzarmenen bidez. 

Ekonomia 
Garapena eta 
Lurralde Oreka 

"Innobideak 
Kudeabide" 
programaren 
garapen maila 
(altua/ertaina/bax
ua). 
San Prudencio 
lan 
fundazioarekin 
eta 
FOARSErekin 
kudeaketa 
hobetzeko 
sinatutako 
hitzarmenen 
garapen maila 
(altua/ertaina/bax
ua). 

1.1.4.2 Langileek enpresan parte hartzea 
sustatzeko neurriak, “abenduaren 23ko 
19/2016 Foru Arauak, Arabako zerga 
sistemako hainbat foru arau aldatzen 
dituenak”, onetsitakoak, abian jartzea. 

Ogasuna, 
Finantzak eta 
Aurrekontuak. 

Langileek 
enpresan parte 
hartzea 
sustatzeko 
neurriak, 
19/2016 Foru 
Arauan 
onetsitakoak, 
abian jarri diren 
kasuen kopurua. 
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ILDO 
ESTRATEGIKOAK HELBURU ZEHATZAK JARDUKETAK ARDURADUNA ADIERAZLEA 

1.2 GARAPEN 
EKONOMIKOKO 
ESTRATEGIA 
IRAUNKORRAK 
BULTZATZEA 

1.2.1 Ekintzailetza, 
enplegu berdea, toki 
ekonomia eta toki 
enpleguko aukerak 
indartzea. 

1.2.1.1 Ekintzailetzari laguntzea, "Araban 
ekitea" eta "Araba ekinean" programen 
bidez, CEIAri (Arabako Eraberrikuntza 
Industrialdea SA) funtzionatzen lagunduz, 
Hazibide funtsaren bidez, Basque 
funtsarekiko eta Ekintzailerekiko 
elkarlanaren bidez, 2017-2020rako 
Erakunde Arteko II. Ekintzailetza Planean 
parte hartuz eta Merkataritza Ganbera-
Ekintzailetzarekiko, Ajebaskekiko eta 
Ampearekiko hitzarmenen bidez. 

Ekonomia 
Garapena eta 
Lurralde Oreka. 
Enplegua, 
Merkataritza, 
Turismoa eta 
Foru 
Administrazioa
. 

"Araban ekitea" 
eta "Araba 
ekinean" 
programen 
inplementatze 
maila 
(altua/ertaina/bax
ua). 
CEIAri eta 
Hazibide funtsari 
emandako babes 
maila 
(altua/ertaina/bax
ua). 
Basque 
funtsarekiko eta 
Ekintzailerekiko 
lankidetza maila 
(altua/ertaina/bax
ua). 
2017-2020rako 
Erakunde Arteko 
II. Ekintzailetza 
Planeko 
partaidetza maila 
(altua/ertaina/bax
ua). 
Merkataritza 
Ganbera-
Ekintzailetzareki
n, Ajebaskekin 
eta Ampearekin 
sinatutako 
hitzarmenen 
aplikazio maila 
(altua/ertaina/bax
ua). 

1.2.1.2 Araba ekoizpen jarduera 
berrietarako erakargarria den lurralde gisa 
sustatzea. 

Ekonomia 
Garapena eta 
Lurralde Oreka. 

Araba ekoizpen 
jarduera 
berrietarako 
erakargarria den 
lurralde gisa 
sustatzeko 
neurrien 
kopurua. 

1.2.1.3 Erakunde arteko enplegu plan bat 
sustatzea, autonomoak, iraupen luzeko 
langabeak, lanbide heziketaren sustapena 
eta abar barne hartzen dituenak. 

Enplegua, 
Merkataritza, 
Turismoa eta 
Foru 
Administrazioa
. 

Erakunde arteko 
enplegu plan bat 
sustatzeko 
egindako 
jarduketen 
kopurua. 

1.2.1.4 Garapen iraunkorreko ekintzen 
garapena sustatzea. 

Enplegua, 
Merkataritza, 
Turismoa eta 
Foru 
Administrazioa
. 

Sustatutako 
turismo 
iraunkorreko 
ekintzen 
kopurua. 

1.2.1.5 Turismo baliabideak eta 
informazioa koordinatzeko plan bat 
ezartzea, Arabako eta kuadrilletako 
turismo mahaiak barne hartuz. 

Enplegua, 
Merkataritza, 
Turismoa eta 
Foru 
Administrazioa
. 

Finkatu al da 
turismo 
informazioa eta 
baliabideak 
koordinatzeko 
planik? 



2018ko apirilaren 23a, astelehena  •  46 zk. 

7/27

2018-01446

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

 

 

ILDO 
ESTRATEGIKOAK HELBURU ZEHATZAK JARDUKETAK ARDURADUNA ADIERAZLEA 

1.2.1.6 Añanako Gatz Haraneko larrainak 
berreskuratzeko eta ingurunearen balioa 
azpimarratzeko jarduketak garatzea, 
turismoan, ingurumenean eta industrian 
duten ondorea bultzatzeko asmoz. 

Enplegua, 
Merkataritza, 
Turismoa eta 
Foru 
Administrazioa
. 
Ingurumena eta 
Hirigintza. 
Ekonomia 
Garapena eta 
Lurralde Oreka. 

Añanako Gatz 
Haraneko 
larrainak 
berreskuratzeko 
eta ingurunearen 
balioa 
azpimarratzeko 
garatutako 
jarduketen 
kopurua. 

1.2.1.7 Ostalaritza enpresentzako eta 
sektoreko turismo sustatzaileentzako 
zuzeneko dirulaguntzak ezartzea, 
ekoturismoari, kultura turismoari eta 
enoturismoari laguntzeko. 

Enplegua, 
Merkataritza, 
Turismoa eta 
Foru 
Administrazioa
. 

Ostalaritza 
enpresei eta 
sektoreko 
turismo 
sustatzaileei 
ekoturismoari, 
kultura 
turismoari eta 
enoturismoari 
laguntzeko 
emandako 
dirulaguntzen 
kopurua. 

1.2.1.8 Arabako upeltegien eta ardo 
ekoizleen sektoreei laguntzea, El Chispial 
finka esperimentaleko jardunbide egokiei, 
emaitzei eta landaketa baimenen sistema 
berriaren kudeaketari buruzko 
informazioa zabalduz. 

Nekazaritza. Zabaldu al dira 
upeltegi eta ardo 
ekoizleen arloen 
artean El 
Chispial finka 
esperimentaleko 
jardunbide 
egokiak eta 
emaitzak? 
Landaketa 
baimenen 
sistema berriaren 
aplikazio eta 
kudeaketa maila 
(altua/ertaina/bax
ua). 

1.2.1.9 Premia biziko landa saltokien 
modernizazio eta espezializaziorako 
laguntzak ezartzea, hurbileko 
merkataritzari laguntzeko. 

Ekonomia 
Garapena eta 
Lurralde Oreka. 

Premia biziko 
landa saltokien 
modernizazio eta 
espezializaziorak
o ezarritako 
laguntzen 
kopurua. 

1.2.1.10 Bertako produktuen edo 
naturagune babestuetan egindakoen 
merkataritza ikusgaitasuna eta marketina 
areagotzeko jarduketak garatzea. 

Ekonomia 
Garapena eta 
Lurralde Oreka. 

Bertako 
produktuen edo 
naturagune 
babestuetan 
egindakoen 
merkataritza 
ikusgaitasuna eta 
marketina 
areagotzeko 
garatutako 
jarduketen 
kopurua. 

1.2.1.11 Tokiko produktuen ekoizleen, 
egileen eta merkaturatzaileen errolda 
arautzeko foru dekretua egitea. 

Ekonomia 
Garapena eta 
Lurralde Oreka. 

Egin al da tokiko 
produktuen 
ekoizleen, 
egileen eta 
merkaturatzailee
n errolda 
arautzeko foru 
dekretua? 
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ILDO 
ESTRATEGIKOAK HELBURU ZEHATZAK JARDUKETAK ARDURADUNA ADIERAZLEA 

1.2.2 Herritarren 
kontsumo iraunkor eta 
arduratsua bultzatzea. 

1.2.2.1 Jundizko ontzi instalazioko 
ingurumen hezkuntzako gela abian 
jartzea, kontsumo iraunkorrarekin 
zerikusia duten unitateak lantzeko. 

Ingurumena eta 
Hirigintza. 

Jarri al da abian 
Jundizko ontzi 
instalazioko 
ingurumen 
hezkuntzako 
gela? 

1.2.3 Erosketa eta 
kontratazio publiko 
berdeen aplikazioa 
sustatzea. 

1.2.3.1 Erosketa eta kontratazio publiko 
berderako irizpideak barne hartzea 
AFAko eta haren sozietate publikoetako 
eta erakunde autonomoetako (Gizarte 
Ongizaterako Foru Erakundea, etab.) 
agirietan. 

Sail guztiak. Erosketa eta 
kontratazio 
publiko berdeko 
irizpideak bere 
agirietan hartu 
dituzten 
sailetako, 
sozietate 
publikoetako eta 
erakunde 
autonomoetako 
agirien kopurua. 

1.2.3.2 Ingurumen eta gizarte irizpideak 
sartzea Ingurumen eta Hirigintza Sailaren 
obra kontratazioetan. 

Ingurumena eta 
Hirigintza. 

Ingurumen eta 
Hirigintza 
Sailaren obra 
kontratazioen 
agiri kopurua, 
non sartu diren 
ingurumen eta 
gizarte 
irizpideak. 

1.2.4 Berrikuntza 
sustatzea, baita interes 
komuneko gai 
transbertsalei (klima 
aldaketa, elikagai 
segurtasuna, etab.) 
buruzko jakintza 
zientifikoa hobetzea eta 
transferitzea ere. 

1.2.4.1 Berrikuntza sustatzea, "Araba 
berritzaile" programaren bidez eta 
Arabako Enpresa Sindikatuarekiko 
(SEA), Merkataritza Ganbera-
Lankidetzarekiko eta Euskaltelekiko 
hitzarmenen bidez. 

Ekonomia 
Garapena eta 
Lurralde Oreka. 

"Araba 
berritzaile" 
programaren 
garapen maila 
(altua/ertaina/bax
ua). 
Arabako Enpresa 
Sindikatuarekin 
(SEA), 
Merkataritza 
Ganbera-
Lankidetzarekin 
eta Euskaltelekin 
berrikuntza 
sustatzeko 
sinatutako 
hitzarmenen 
garapen maila 
(altua/ertaina/bax
ua). 

1.2.4.2 Eusko Jaurlaritzaren 
espezializazio adimenduneko RIS3 
estrategiak (industria 4.0, energia eta 
biofarmazia) Arabako Lurralde 
Historikoan hedatzea. 

Ekonomia 
Garapena eta 
Lurralde Oreka. 

Eusko 
Jaurlaritzako 
espezializazio 
adimenduneko 
RIS3 estrategien 
hedapen maila 
(altua/ertaina/bax
ua). 
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ILDO 
ESTRATEGIKOAK HELBURU ZEHATZAK JARDUKETAK ARDURADUNA ADIERAZLEA 

1.2.4.3 Azpiegitura teknologikoak 
babestea, Tecnaliarekiko, Teknologia 
Aeronautikoen Zentroa Fundazioarekiko 
(CTA) eta IKZ Energigunerekiko 
hitzarmenen bidez. 

Ekonomia 
Garapena eta 
Lurralde Oreka. 

Tecnaliarekin, 
Teknologia 
Aeronautikoen 
Zentroa 
Fundazioarekin 
(CTA) eta IKZ 
Energigunerekin 
azpiegitura 
teknologikoak 
babesteko 
sinatutako 
hitzarmenen 
garapen maila 
(altua/ertaina/bax
ua). 

1.2.4.4 Trebakuntza handiko 
profesionalak erakartzeko eta 
mantentzeko programa bat sustatzea. 

Ekonomia 
Garapena eta 
Lurralde Oreka. 
Enplegua, 
Merkataritza, 
Turismoa eta 
Foru 
Administrazioa
. 

Trebakuntza 
handiko 
profesionalak 
erakartzeko eta 
mantentzeko 
programa baten 
sustapen maila. 

1.2.4.5 AFAko sailen arteko ezagutza 
transferentzia sustatzea, iraunkortasun 
balioak barneratzen direla (naturaguneak 
eta Natura Sarea politika publiko 
guztietan kontuan hartzen direla eta abar) 
berma dadin. 

Sail guztiak. AFAko sailen 
arteko ezagutza 
transferentziaren 
sustapen maila 
(altua/ertaina/bax
ua), 
iraunkortasun 
balioak 
barneratze 
aldera. 
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2. ERRONKA. NATURA ONDAREA KONTSERBATZEA 
 

ILDO 
ESTRATEGIKOAK HELBURU ZEHATZAK JARDUKETAK ARDURADUN

A ADIERAZLEA 

2.1 ARABAKO 
NATURA 
ONDAREA 
BABESTU ETA 
ZAINTZEA 

2.1.1 Habitaten eta 
espezieen galera eta 
narriadura geldiaraztea eta 
haien kontserbazio egoera 
hobetzea, funtzio anitzeko 
lurralde erresiliente 
baterantz aurrera egiteko. 

2.1.1.1 Natura ondarea zaintzeko 
foru arau bat egitea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Egin al da natura ondarea 
zaintzeko foru araua? 

2.1.1.2 AFAren barruan koordinazio 
organo bat sortzea, habitaten eta 
espezieen babesa bermatzeko. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Sortu al da AFAren 
barruan koordinazio 
organo bat, habitaten eta 
espezieen babesa 
bermatzeko? 

2.1.1.3 Beste erakunde batzuekiko 
koordinazioa sustatzea, habitaten eta 
espezieen babesa bermatzeko. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Beste erakunde batzuekin 
habitaten eta espezieen 
babesa bermatzeko 
garatutako koordinazio 
jarduketen kopurua. 

2.1.1.4 Europako finantzazioa 
bilatzea, habitatak eta espezieak 
babestea helburu duten 
proiektuetarako. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Habitatak eta espezieak 
babestea helburu duten 
proiektu kopurua, 
Europako finantzazioa 
bilatu dena. 

2.1.1.5 Eustea Foru Gobernu 
Kontseiluaren martxoaren 7ko 
11/2017 Foru Dekretuari: aldatzen 
dituena Euskal Autonomia 
Erkidegoko Landa Garapenerako 
2015-2020 Programaren barruko 
basogintza laguntzen plana arautze 
duten oinarriak, ekainaren 7ko 
45/2016 Foru Dekretuaren bidez 
onartuak, eta 2017rako laguntza 
lerro horren deialdia onartzen duena. 

Nekazaritza. Eutsi al zaie habitaten 
zaintza sustatzeko 
neurriak barne hartzen 
dituzten basogintzako 
laguntzen plana garatzeko 
dekretuei?   

2.1.1.6 Arriskuan dauden espezieak 
babesteko jadanik onartuta dauden 
planetan ezarritako ekintzak 
gauzatzeko aurrera egitea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Arriskuan dauden 
espezieak babesteko 
jadanik onartuta dauden 
planen inplementatze 
maila 
(altua/ertaina/baxua). 

2.1.1.7 Arriskuan dauden espezieak 
babesteko egiteke dauden planak 
egitea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Arriskuan dauden 
espezieak babesteko 
egiteke zeuden eta egin 
diren planen %. 

2.1.1.8 Martiodako Faunaren 
Suspertegia hobetu eta indartzea, 
aurretik dagokion plan berezia 
eginez. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Egin al da Martiodako 
Faunaren Suspertegiaren 
instalaziorako behar den 
plan berezia?  
Martiodako Faunaren 
Suspertegiaren 
hobekuntza eta indartze 
maila 
(altua/ertaina/baxua). 

2.1.1.9 Igarobide ekologikoak 
leheneratu eta hobetzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Leheneratutako eta 
hobetutako igarobide 
ekologikoen metro 
karratuak. 

2.1.1.10 Ibaietako eta urtegietako 
erriberak leheneratzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Leheneratutako ibaietako 
eta urtegietako metro 
linealak. 

2.1.1.11 Naturaguneetako aisialdi 
jarduerak arautzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Naturaguneetako aisialdi 
jarduerak arautzeko 
hartutako neurrien 
kopurua. 

2.1.1.12 Natura ondarea babesten 
laguntzen duten eragileei ingurumen 
zerbitzuengatik egiten zaien 
ordainketa sendotzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Natura ondarea babesten 
laguntzen duten eragileei 
ingurumen 
zerbitzuengatik egiten 
zaien ordainketa 
indartzeko aurrekontua. 
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2.1.2 Naturagune 
babestuak babestu eta 
hobetzea. 

2.1.2.1 Natura 2000 Sareko 
espazioen kudeaketarako neurriak 
amaitu eta onartzea (3 espazio 
geratzen dira). 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Amaitu eta onartu al dira 
Natura 2000 Sareko 3 
espazioen kudeaketarako 
neurriak? 

2.1.2.2 Natura 2000 Sareko 
onartutako espazioen kudeaketarako 
neurriak gauzatzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Natura 2000 Sareko 
onartutako espazioen 
kudeaketarako 
gauzatutako neurrien %. 

2.1.2.3 "Natura Sarea" batzordea 
sortzea dagoeneko onartuta dauden 
BBZak, HBBZak, hezegune eta 
biotopoen kudeaketa planen 
jarraipena egiteko. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Sortu al da "Natura Sarea" 
batzordea dagoeneko 
onartuta dauden BBZak, 
HBBZak, hezegune eta 
biotopoen kudeaketa 
planen jarraipena egiteko? 

2.1.3 Arabako natura 
ondasun komunetarako 
sarbidea erraztea. 

2.1.3.1 Gesaltza Añanako, Gatz 
Haraneko, Valderejoko eta Sobrongo 
biotopo berriaren adierazpenaren 
arteko eskaintza egituratua 
koordinatzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 
Enplegua, 
Merkataritza, 
Turismoa eta 
Foru 
Administrazi
oa. 

Gesaltza Añanako, Gatz 
Haraneko, Valderejoko 
eta Sobrongo biotopo 
berriaren adierazpenaren 
arteko eskaintza 
egituratuaren koordinazio 
eta garapen maila 
(altua/ertaina/baxua). 

2.1.3.2 Arabako naturaguneak eta 
ibilbide berdeak zabaldu eta horien 
balioa azpimarratzea, turismo berdea 
egituratzen duten elementu gisa. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Arabako naturaguneak eta 
ibilbide berdeak zabaldu 
eta horien balioa 
azpimarratzeko ekintzen 
kopurua. 

2.1.3.3 Eraikinetarako eta natura 
ondasunetarako irisgarritasun fisikoa 
hobetzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Eraikinetarako eta natura 
ondasunetarako 
irisgarritasun fisikoa 
hobetzeko garatutako 
jarduketen kopurua. 

2.2 ARABAKO 
NATURA 
BALIABIDEAK 
BABESTEA ETA 
HORIEN 
KALITATEA 
BERRESKURAT
ZEA 

2.2.1 Lurzoru galeraren 
eta desertifikazioaren 
aurka borrokatzea, lurren 
degradazioa geldiarazi eta 
inbertitzeko. 

2.2.1.1 Nekazaritza balio handiko 
lurretarako Eragin Sektoriala 
Ebaluatzeko Protokoloa (ESEP) 
garatzea. 

Nekazaritza. Nekazaritza balio handiko 
lurretarako Eragin 
Sektoriala Ebaluatzeko 
Protokoloaren (ESEP) 
garapen maila 
(altua/ertaina/baxua). 

2.2.2 Ur baliabideak 
(azaleko urak, lurpeko 
urak, zona babestuak, 
masa artifizial eta oso 
aldatuak) babestea eta 
horien kalitatea hobetzea. 

2.2.2.1 Akuifero eta hezeguneetako 
babes perimetroak ezartzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Akuifero eta 
hezeguneetako babes 
perimetroak ezarri diren 
akuifero eta hezeguneen 
kopurua. 

2.2.2.2 Produktu fitosanitarioak eta 
ongarriak erabiltzeko baldintzak, 
oinarrizko araudian jasotakoak baino 
murriztaileagoak, eskatzen dituzten 
nekazaritza eta ingurumeneko 
laguntzak garatzea. 

Nekazaritza. Produktu fitosanitarioak 
eta ongarriak erabiltzeko 
baldintzak, oinarrizko 
araudian jasotakoak baino 
murriztaileagoak, 
eskatzen dituzten 
garatutako nekazaritza eta 
ingurumeneko laguntzen 
kopurua. 

2.2.3 Ingurumen 
atmosferikoa babestea eta 
horren kalitatea hobetzea. 

2.2.3.1 Zuhaitz landaketak sustatzea. Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Egindako sustapen 
jarduketen ondorioz 
sortutako zuhaitz 
landaketa berrien 
hektareak. 

2.2.4 Naturagune 
degradatuak leheneratzea. 

2.2.4.1 Arabako meatze espazioak 
leheneratzeko plan bat egitea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Egin al da Arabako 
meatze espazioak 
leheneratzeko plana? 
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2.2.4.2 Antzinako meatze 
ustiategiak, antzinako 
hondakindegiak eta degradatutako 
beste espazio batzuk leheneratzeko 
proiektuak egitea eta ekintzak 
gauzatzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Antzinako meatze 
ustiategiak, antzinako 
hondakindegiak eta 
degradatutako beste 
espazio batzuk 
leheneratzeko garatutako 
proiektuen kopurua. 
Antzinako meatze 
ustiategiak, antzinako 
hondakindegiak eta 
degradatutako beste 
espazio batzuk 
leheneratzeko gauzatutako 
ekintzen kopurua. 
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3. ERRONKA: LURRALDE OREKATUA 
 

ILDO 
ESTRATEGIKOAK HELBURU ZEHATZAK JARDUKETAK ARDURADUN

A ADIERAZLEA 

3.1 HIRI ETA 
LURRALDE 
PLANGINTZA 
IRAUNKORRA 
SUSTATZEA 

3.1.1 Natura baliabideak 
erabiltzearen eta natura 
ingurunea zaintzearen 
bateragarritasuna sustatzea. 

3.1.1.1 Lurralde 
Antolamenduaren Gidalerroak 
(LAG) egiteko parte hartzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Parte hartu al da 
Lurralde 
Antolamenduaren 
Gidalerroak (LAG) 
egiteko? 

3.1.1.2 Lurralde plangintza 
Lurralde Antolamenduaren 
Gidalerroetara (LAG) 
egokitzeko estrategia ezartzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Ezarri al da lurralde 
plangintza Lurralde 
Antolamenduaren 
Gidalerroetara (LAG) 
egokitzeko estrategia? 

3.1.1.3 Arabako Errioxako eta 
Arabako erdialdeko lurralde 
plan partzialak aldatzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Aldatu al dira Arabako 
Errioxako eta Arabako 
erdialdeko lurralde 
plan partzialak? 

3.1.1.4 Plangintza Lurzoruaren 
Legera eta ingurumen 
ebaluazio estrategikoko 
araudira egokitu dadila bultzatu 
eta sustatzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Plangintza 
Lurzoruaren Legera 
eta ingurumen 
ebaluazio 
estrategikoko araudira 
egokitu dadila bultzatu 
eta sustatzeko 
jarduketen kopurua. 

3.1.1.5 Nekazaritza Saila 
nekazaritza eta abeltzaintzako 
erabilera eta ingurune 
naturalaren zaintza bateragarri 
egiteko nahas dadila sustatzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 
Nekazaritza. 

Nekazaritza Sailak 
nekazaritza eta 
abeltzaintzako 
erabilera eta ingurune 
naturalaren zaintza 
bateragarri egiteko 
sustatutako jarduketen 
kopurua. 

3.1.2 Lurzoruaren okupazioa 
optimizatzea, degradatutako 
espazioen berritzea eta 
berrerabiltzea sustatuz. 

3.1.2.1. Arabako industria 
azpiegituraren eskaintza eta 
eskaria aztertzea, jarduteko 
behar berriei eta erabili gabeko 
lekuak berreskuratzeko aukerei 
antzemateko. 

Ekonomia 
Garapena eta 
Lurralde 
Oreka. 
Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Aztertu al da Arabako 
industria 
azpiegituraren 
eskaintza eta eskaria? 
Antzeman al dira 
industria azpiegitura 
indartzeko jarduteko 
beharrizan berriak eta 
erabili gabeko lekuak 
berreskuratzeko 
aukerak? 

3.1.2.2 Errepideen Foru Araua 
eguneratzea. 

Bide 
Azpiegiturak 
eta 
Mugikortasun
a. 

Eguneratu al da 
Errepideen Foru 
Araua?  

3.1.2.3 Arabako Errepideen 
Plan Integrala (AEPI) 
eguneratu, onetsi eta abian 
jartzea. 

Bide 
Azpiegiturak 
eta 
Mugikortasun
a. 

Eguneratu eta onetsi al 
da Arabako 
Errepideen Plan 
Integrala (AEPI)? 
Arabako Errepideen 
Plan Integralaren 
(AEPI) inplementatze 
maila 
(altua/ertaina/baxua).  

3.1.3 Kudeaketan eta plangintzan 
ekosistemek eskaintzen dituzten 
zerbitzuak txertatzea. 

3.1.3.1 Ekosistemen zerbitzuak 
kudeaketan eta plangintzan 
txertatzearen ondorioak 
aztertzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Aztertu al dira 
ekosistemen 
zerbitzuak kudeaketan 
eta plangintzan 
txertatzearen 
ondorioak? 

3.1.4 Azpiegitura berdeak 
bultzatzea klima aldaketa 
arintzen edo horretara egokitzen 
laguntzeko tresna gisa. 

3.1.4.1 Arabako konexio eta 
azpiegitura berdeko plan bat 
egitea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Egin al da Arabako 
konexio eta 
azpiegitura berdeko 
plana? 
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3.1.4.2 Antzinako errepide eta 
zubietako fauna pasabideak 
egokitzeko aurrera egitea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Antzinako errepide eta 
zubietan egokitutako 
fauna pasabideen 
kopurua. 

3.1.4.3 Ekoduktu proiektua 
idaztea eta gauzatzeko 
finantzaketa bilatzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Idatzi al da ekoduktu 
proiektua? 
Bilatu al da ekoduktua 
gauzatzeko 
finantzaketa? 

3.1.5 Espazio publikoak hobetzea 
ingurune berdeak, klima 
aldaketara egokituta daudenak 
eta mantentzean eraginkorrak, 
ziurrak eta dinamikoak direnak, 
sortzeko. 

3.1.5.1 AFA mailan jardun 
beharreko espazio publikoak 
(probintziako parkeak, 
errepideak, industrialdeak, 
etab.) identifikatzea eta adosten 
diren neurriak diseinatu eta 
gauzatzea.  

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 
Ekonomia 
Garapena eta 
Lehiakortasu
na. 
Nekazaritza. 
Bide 
Azpiegiturak 
eta 
Mugikortasun
a. 

Berdeguneak sortzeko 
identifikatutako 
espazio publikoen 
kopurua. 
Diseinatu al dira 
berdeguneak sortzeko 
identifikatutako 
espazio publikoen 
gaineko neurriak?  
Berdeguneak sortzeko 
identifikatutako 
espazio publikoei 
buruz onartutako 
neurrien gauzatze 
maila 
(altua/ertaina/baxua). 

3.2 KLIMA 
ALDAKETAREN 
AURKAKO 
LURRALDE 
ESTRATEGIAK 
GARATZEA 

3.2.1 Klima aldaketara egokitzea 
eta hondamendiak, bereziki 
uholde eta lehorteei lotutakoak, 
egoteko arriskua murriztea. 

3.2.1.1 URArekin jarduketa 
protokolo bat egitea ibai eta 
erreketako erriberak 
mantentzeko eta erriberen 
mugaketa tekniko bat 
sustatzeko.  

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Egin al da URArekin 
jarduketa protokolo 
bat, ibai eta erreketako 
erriberak mantentzeko 
eta erriberen mugaketa 
tekniko bat 
sustatzeko? 

3.2.1.2 Suteak Prebenitu eta 
Itzaltzeko eta Salbamendurako 
Arabako Foru Plana garatzea. 

Ekonomia 
Garapena eta 
Lurralde 
Oreka. 

Suteak Prebenitu eta 
Itzaltzeko eta 
Salbamendurako 
Arabako Foru 
Planaren garapen 
maila 
(altua/ertaina/baxua). 

3.2.1.3 AFAren ur emaria 
neurtzeko estazioak Eusko 
Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre 
Egiteko eta Meteorologiako 
Zuzendaritzaren Sare 
Hidrometeorologikoan sartzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Sartu al dira AFAren 
ur emaria neurtzeko 
estazioak Eusko 
Jaurlaritzako 
Larrialdiei Aurre 
Egiteko eta 
Meteorologiako 
Zuzendaritzaren Sare 
Hidrometeorologikoan
?  

3.2.2 Muturreko gertaerak 
jazotzen direnean, ingurune 
eraikiaren eta funtsezko 
azpiegituren (energia, ura, 
elikadura, osasuna eta IKTak) 
erresilientzia ziurtatzea. 

3.2.2.1 Funtsezko zenbait 
azpiegiturak muturreko 
gertaeretarako duten 
erresilientziari buruzko lehen 
diagnostikoa egitea.  

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 
Ekonomia 
Garapena eta 
Lurralde 
Oreka. 

Egin al da funtsezko 
zenbait azpiegiturak 
muturreko 
gertaeretarako duten 
erresilientziari 
buruzko lehen 
diagnostikoa? 

3.2.3 Arabak karbono hustubide 
gisa duen gaitasuna areagotzea. 

3.2.3.1 Degradatutako 
lursailetan (leheneratutako 
hondakindegiak, etab.) zuhaitz 
eta zuhaixka espezieak 
landatzea, karbono hustubide 
gisa. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Degradatutako 
lursailetan 
(leheneratutako 
hondakindegiak, etab.) 
karbono hustubide 
gisa landatutako 
zuhaitz eta zuhaixka 
espezieen hektareak. 
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3.2.3.2 Nekazaritza eta 
ingurumeneko eta klimako 
dirulaguntzei, besteak beste 
karbonoa atxikitzeko estalki 
berdeak instalatzea, higadura 
geldiaraztea eta beste neurri 
batzuk sustatzen dituztenei, 
eustea. 

Nekazaritza. Eutsi al zaie karbonoa 
atxikitzeko estalki 
berdeak instalatzea, 
higadura geldiaraztea 
eta beste neurri batzuk 
sustatzen dituzten 
nekazaritza eta 
ingurumeneko eta 
klimako 
dirulaguntzei? 

3.2.4 Garraio unibertsala, 
irisgarria, konektatua, 
multimodala eta berotegi 
efektuko gasen (BEG) isuri 
gutxikoa sustatzea. 

3.2.4.1 2020rako Euskadiko 
Garapen Logistikoko 
Estrategiaren barruan salgaien 
nodo logistikoa bultzatzea. 

Ekonomia 
Garapena eta 
Lurralde 
Oreka. 

2020rako Euskadiko 
Garapen Logistikoko 
Estrategiaren barruan 
salgaien nodo 
logistikoa bultzatzeko 
garatutako jarduketen 
kopurua. 

3.2.4.2 Jundizen (Gasteiz) 
salgaien terminal 
multimodalaren eraikuntza 
bultzatzea. 

Ekonomia 
Garapena eta 
Lurralde 
Oreka. 

Jundizen (Gasteiz) 
salgaien terminal 
multimodalaren 
eraikuntza bultzatzeko 
egindako jarduketen 
kopurua. 

3.2.4.3 Arasur-Jundiz-Foronda 
ardatza sustatzea, Arasurgo 
trenbide terminala garatuz eta 
Gasteizko Garraio Zentroa 
(CTVI) sustatuz. 

Ekonomia 
Garapena eta 
Lurralde 
Oreka. 

Garatu al da Arasurgo 
trenbide terminala? 
Gasteizko Garraio 
Zentroa sustatzeko 
egindako jarduketen 
kopurua. 

3.2.4.4 Arabako Hiri Arteko 
Garraioko Plan Integrala 
ezartzen jarraitzea. 

Bide 
Azpiegiturak 
eta 
Mugikortasun
a. 

Arabako Hiri Arteko 
Garraioko Plan 
Integralaren ezarketa 
maila 
(altua/ertaina/baxua). 

3.2.4.5 Eskualdeko garraio 
eredu berri bat definitu eta 
ezartzea. 

Bide 
Azpiegiturak 
eta 
Mugikortasun
a. 

Definitu al da 
eskualdeko garraio 
eredu berri bat? 
Eskualdeko garraio 
eredu berriaren 
ezarketa maila 
(altua/ertaina/baxua).  

3.2.4.6 Lurraldeko garraio 
modu guztien (Miranda-
Altsasu trenbide linea, 
Gasteizko tranbia, Bus Rapid 
Transit —BRT— Gasteizen) 
ezarketa eta integrazioa 
aztertzea. 

Bide 
Azpiegiturak 
eta 
Mugikortasun
a. 

Aztertu al da 
lurraldeko garraio 
modu guztien 
(Miranda-Altsasu 
trenbide linea, 
Gasteizko tranbia, Bus 
Rapid Transit —
BRT— Gasteizen) 
ezarketa eta 
integrazioa? 

3.2.4.7 Arabako 
Mugikortasunaren Agintaritza 
sortzeko aurrera egitea, 
koordinazio eta plangintza 
organo gisa. 

Bide 
Azpiegiturak 
eta 
Mugikortasun
a. 

Mugikortasunaren 
Agintaritza 
koordinazio eta 
plangintza organo gisa 
sortzeko aurrera 
egiteko garatutako 
jarduketen kopurua. 
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3.2.4.8 Aurrera egitea Arabako 
garraiobideen tarifazioa 
integratzean: BAT txartelaz 
ordaintzeko ezarketa 
teknologikoaren hedapena; 
elkarreragingarritasunaren 
garapena; hiri arteko 
autobusen, Gasteizko 
tranbiaren eta hiri autobusen 
arteko ontzi aldaketarako 
dirulaguntzak; eta hobari 
berrien garapena. 

Bide 
Azpiegiturak 
eta 
Mugikortasun
a. 

Hedatu al da BAT 
txartelaz ordaintzeko 
ezarketa 
teknologikoa? 
Aurrera egin al da 
elkarreragingarritasun
aren garapenean? 
Gaitu al dira 
dirulaguntzak 
garraiobidez 
aldatzeagatik, herri 
arteko autobusen eta 
Gasteizko tranbiaren 
eta hiri autobusen 
artean? 
Garatu al dira hobari 
berriak, tarifazioa 
integratzearen arloan? 

3.2.4.9 Bide Azpiegituren eta 
Mugikortasunaren Sailerako 
herritarrei arreta emateko 
jarduketa protokolo bat 
garatzea, erantzunak, denborak 
eta erantzuteko bitartekoak 
zehazteko. 

Bide 
Azpiegiturak 
eta 
Mugikortasun
a. 

Garatu al da Bide 
Azpiegituren eta 
Mugikortasunaren 
Sailerako herritarrei 
arreta emateko 
jarduketa protokoloa, 
erantzunak, denborak 
eta erantzuteko 
bitartekoak zehazteko? 

3.2.4.10 Garraioko altzari 
osagarriak eguneratzea, bide 
segurtasuneko, 
irisgarritasuneko, generoko eta 
iraunkortasuneko irizpideei 
jarraituz. 

Bide 
Azpiegiturak 
eta 
Mugikortasun
a. 

Bide segurtasuneko, 
irisgarritasuneko, 
generoko eta 
iraunkortasuneko 
irizpideei jarraituz 
eguneratu diren 
garraioko altzari 
osagarrien kopurua. 

3.2.5 Mugikortasun ez 
motorizatua bultzatzea. 

3.2.5.1 Bizikleta bideen eta 
ibilbide berdeen arloko lurralde 
plana behin betiko onartzea eta 
abian jartzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Onartu al da Bizikleta 
Bideen eta Ibilbide 
Berdeen Arloko 
Lurralde Plana? 
Bizikleta bideen eta 
ibilbide berdeen 
onartutako arloko 
lurralde planaren 
inplementatze maila 
(altua/ertaina/baxua). 

3.2.5.2 Bide berdeak egokitu 
eta hobetzeko eta ibilbide berde 
berriak trazatzeko proiektuak 
egitea eta jarduketak gauzatzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Bide berdeak egokitu 
eta hobetzeko eta 
ibilbide berde berriak 
trazatzeko egindako 
proiektuen kopurua. 
Bide berdeak egokitu 
eta hobetzeko eta 
ibilbide berde berriak 
trazatzeko gauzatutako 
jarduketen kopurua. 

3.3 BALIABIDEEN 
KUDEAKETA 
ERAGINKORRA 
SUSTATZEA 

3.3.1 Erabilera guztietarako epe 
luzeko ur hornikuntza, uraren 
kudeaketa eraginkorra eta 
saneamendu unibertsala 
bermatzea. 

3.3.1.1 Arabako Hornidura eta 
Saneamenduari buruzko Plan 
Gidaria onartzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Onartu al da Arabako 
Hornidura eta 
Saneamenduari 
buruzko Plan Gidaria? 

3.3.1.2 Aztertzea Arabako 
Erdialdean uraren kudeaketa 
hobetzeko erakunde bat 
sortzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Aztertu al da Arabako 
Erdialdean uraren 
kudeaketa hobetzeko 
erakunde bat sortzea? 
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3.3.1.3 Berme arazoak 
konpontzen dituzten eta ibaien 
emari ekologikoak 
errespetatzen dituzten 
irtenbideak diseinatu eta 
eraikitzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Berme arazoak 
konpontzeko eta 
ibaien emari 
ekologikoak 
errespetatzeko 
diseinatutako 
irtenbideen kopurua. 
Berme arazoak 
konpontzeko eta 
ibaien emari 
ekologikoak 
errespetatzeko 
eraikitako irtenbideen 
kopurua. 

3.3.1.4 Egoera txarrean dauden 
hornidura sareak berritzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Egoera txarrean 
zeuden eta berritu 
diren hornidura sareen 
kilometro linealak. 

3.3.1.5 Edateko uraz 
hornitzeko sareak berritzeko 
dirulaguntza ematea, ihesak 
txikiagotzeko, Lurralde 
Orekaren Sailaren Obra eta 
Zerbitzuen Foru Planean 
xedatutakoaren arabera. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 
Ekonomia 
Garapena eta 
Lurralde 
Oreka. 

Edateko uraz 
hornitzeko sareak 
ihesak txikiagotze 
aldera berritzeko 
emandako 
dirulaguntzen 
kopurua. 

3.3.1.6 Telekontrol sistemak 
eta teknologia modernoak, 
eraginkortasuna eta kudeaketa 
hobetzeko bide ematen 
dutenak, ezartzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Eraginkortasuna eta 
uraren kalitatea 
hobetzeko ezarritako 
telekontrol sistemen 
eta teknologia 
modernoen kopurua. 

3.3.1.7 Hondakin uren 
tratamendu egokia ahalbidetzen 
duten azpiegitura berriak 
diseinatu eta eraikitzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Hondakin uren 
tratamendu egokia 
ahalbidetzeko 
diseinatutako 
azpiegituren kopurua. 
Hondakin uren 
tratamendu egokia 
ahalbidetzeko 
eraikitako azpiegituren 
kopurua. 

3.3.1.8 Egungo arazketa 
sistemak konexio berriez 
optimizatzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Urak arazteko 
sistemak 
optimizatzeko 
egindako konexioen 
kopurua. 

3.3.1.9 Egungo arazketa 
sistemetarako ur garbien 
sarrera kentzea eta horien 
funtzionamenduari eta 
kudeaketari eraginkortasun 
handiagoa ematen dieten beste 
hobekuntza batzuk ezartzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Egungo arazketa 
sistemetatik kendu 
diren ur garbien 
sarreren kopurua. 
Egungo arazketa 
sistemen 
funtzionamenduaren 
eta kudeaketaren 
eraginkortasuna 
hobetzeko ezarritako 
hobekuntza 
gehigarrien kopurua. 

3.3.1.10 Finkatzea AFAren eta 
URAren arteko esparru 
akordioa, azpiegituretan 
inbertsioak egiteko. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Finkatu al da AFAren 
eta URAren arteko 
esparru akordioa, 
azpiegituretan 
inbertsioak egiteko? 
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3.3.1.11 Ureztaketak 
Planifikatzeko Erakunde 
Arteko Plan bat sinatzea 
proposatzea: Arabako haranak, 
Riorrojoren handitzea, 
Noryeste, etab. 

Nekazaritza. Proposatu al da 
ureztatzeak 
planifikatzeko 
erakunde arteko plana 
sinatu dadin: Arabako 
haranak, Riorrojoren 
handitzea, Noryeste, 
etab.? 

3.3.1.12 Ureztatzaileen 
elkarteen antolaketa eta 
kudeaketa hobetzea. 

Nekazaritza. Ureztatzaileen 
elkarteen 
antolaketaren eta 
kudeaketaren 
hobekuntza maila 
(altua/ertaina/baxua). 

3.3.2 Hondakinen sorkuntza 
murriztea, gaikako bilketa 
areagotzea eta kudeaketa 
hierarkia (berrerabiltzeko 
prestaketa, balioztapen materiala, 
balioztapen energetikoa, 
deuseztapena) aplikatzea, 
indarrean dauden prebentzio eta 
kudeaketa planak betetzen 
laguntzeko eta lurralde 
historikoaren eremuan udalek 
zerbitzuen prestazio integrala 
bermatze aldera egiten dituzten 
jarduketen koordinazioa 
bermatzeko. 

3.3.2.1 2017-2030erako 
Arabako Hiri Hondakinak 
Prebenitzeko eta Kudeatzeko 
Plana onartu eta 
inplementatzea, lurraldeko 
beharrak, zerbitzuen kostua eta 
kudeaketa eta gobernamendu 
eredu berriak ebaluatuz. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Onartu al da Arabako 
Hiri Hondakinen 
Prebentziorako eta 
Kudeaketarako Plana 
(2017-2030)? 
2017-2030erako 
Arabako Hiri 
Hondakinak 
Prebenitzeko eta 
Kudeatzeko Planaren 
inplementatze maila 
(altua/ertaina/baxua), 
lurraldeko beharrak, 
zerbitzuen kostua eta 
kudeaketa eta 
gobernamendu eredu 
berriak ebaluatuz. 

3.3.2.2 Gizarte Ongizaterako 
Foru Erakundeak sortutako 
hondakinak kudeatzeko plan 
bat eta Gazteriaren Foru 
Erakundearen mendeko 
aterpeek (Espejo, Zuhatza eta 
Barria) sortutako hondakinak 
kudeatzeko plan bat egitea. 

Gizarte 
Zerbitzuak. 
Euskara, 
Kultura eta 
Kirola. 

Egin al da Gizarte 
Ongizaterako Foru 
Erakundeko zentroek 
sortutako hondakinak 
kudeatzeko planik? 
Egin al da Gazteriaren 
Foru Erakundearen 
mendeko aterpeek 
(Espejo, Zuhatza eta 
Barria) sortutako 
hondakinak 
kudeatzeko planik? 

3.3.2.3 Lurraldean hondakin 
organikoen bilketa piztea 
ekintzen eta dirulaguntza 
lerroen bidez. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Lurraldean hondakin 
organikoen bilketa 
pizteko antolatutako 
ekintzen eta 
dirulaguntza lerroen 
kopurua. 

3.3.3 Energia sistemetatik 
karbonoa kentzea eta baliabide 
horren guztizko kontsumoa 
murriztea, energia 
eraginkortasuna, eskariaren 
kudeaketa eta energia 
berriztagarriak sustatuz. 

3.3.3.1 Energiaren Euskal 
Erakundearekiko (EEE) eta 
Eusko Jaurlaritzarekiko 
hitzarmen bat ezartzea 
udalerrietan bai energiari bai 
argiari dagokienez 
eraginkorrak diren argiteria 
publikoko instalazioak 
babesteko. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Ezarri al da 
Energiaren Euskal 
Erakundearekiko 
(EEE) eta Eusko 
Jaurlaritzarekiko 
hitzarmen bat 
udalerrietan bai 
energiari bai argiari 
dagokienez 
eraginkorrak diren 
argiteria publikoko 
instalazioak 
babesteko? 
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3.3.3.2 Gizarte Ongizate Sailari 
atxikitako foru eraikinen 
energia eraginkortasuneko plan 
bat egitea. 

Gizarte 
Zerbitzuak. 

Egin al da Gizarte 
Ongizate Sailari 
atxikitako foru 
eraikinen energia 
eraginkortasuneko 
planik? 

3.3.3.3 Ureztatzaileen elkarteen 
energia eraginkortasuna 
hobetzea. 

Nekazaritza. Ureztatzaileen 
elkarteen energia 
eraginkortasuna 
hobetzeko garatutako 
jarduketen kopurua. 

3.3.3.4 Energia 
eraginkortasuneko neurriak 
gauzatzeko eta energia 
berriztagarriak ezartzeko toki 
erakundeentzako laguntza 
lerroari eustea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Eutsi al zaio energia 
eraginkortasuneko 
neurriak gauzatzeko 
eta energia 
berriztagarriak 
ezartzeko toki 
erakundeentzako 
laguntza lerroari? 

3.3.3.5 Arabako Foru 
Aldundiaren azpiegituren eta 
eraikinen energia 
eraginkortasuna hobetzea. 

Sail guztiak. AFAren azpiegituren 
eta eraikinen energia 
eraginkortasuna 
hobetzeko garatutako 
jarduketen kopurua. 

3.3.3.6 Ingurumen eta 
Hirigintza Sailaren 
azpiegituretan eta eraikinetan 
energia berriztagarriak 
ezartzea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Ingurumen eta 
Hirigintza Sailaren 
azpiegituretan eta 
eraikinetan ezarritako 
energia berriztagarrien 
instalazioen kopurua. 

3.3.3.7 “Araban Energia 
Berriztagarriak Sustatu eta 
Garatzeko Mugarri Plana 
(2010-2020)” berrikusten 
hastea. 

Ingurumena 
eta 
Hirigintza. 

Hasi al da “Araban 
Energia 
Berriztagarriak 
Sustatu eta Garatzeko 
Mugarri Plana (2010-
2020)” berrikusten? 

3.3.4 Mendiak modu 
iraunkorrean kudeatzea. 

3.3.4.1 Natura 2000 Sarean 
dauden mendi publikoetarako 
basogintza planak idaztea. 

Nekazaritza. Idatzi al dira Natura 
2000 Sarean dauden 
mendi publikoetarako 
basogintza planak? 

3.3.4.2 Basogintzako Foru 
Kontseilua eratzea. 

Nekazaritza. Eratu al da 
Basogintzako Foru 
Kontseilua? 

3.3.4.3 Baso Erreserben 
Katalogoa indartzea. 

Nekazaritza. Baso Erreserben 
Katalogoaren indartze 
maila 
(altua/ertaina/baxua). 
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4.1 OSASUNA 
POLITIKA 
GUZTIETAN 
BARNE 
HARTZEA 
SUSTATZEA 

4.1.1 Lurralde 
plangintzan eta 
kudeaketan osasun 
kontzeptua sustatzea, 
besteak beste planen, 
programen eta 
proiektuen osasun 
eraginaren ebaluazioa 
bultzatuz. 

4.1.1.1 Udalerriei kutsadura 
akustikoa murrizten laguntzeko 
jarraibide tekniko bat idatzi eta 
onestea, “urriaren 16ko 
213/2012 Dekretua, EAEko 
hots-kutsadurari buruzkoa” 
aplikatuz. 

Ingurumena eta 
Hirigintza. 

Onartu al da udalerriei 
kutsadura akustikoa 
murrizten laguntzeko 
jarraibide tekniko bat, 
213/2012 Dekretua 
aplikatuz? 

4.1.1.2 Izapidetzen ari diren 
hiri antolamendurako plan 
orokorretan zonifikazio 
akustikoa egitea, indarrean 
dagoen araudira egokitzeko. 

Ingurumena eta 
Hirigintza. 

Izapidetzen ari diren eta 
zonifikazio akustikoa 
egin den hiri 
antolamendurako plan 
orokorren %. 

4.1.1.3 Valderejon argi 
kutsadura txikia eta zarata 
erreserbako zonak dituzten 
naturaguneen balioa 
azpimarratzeko ziurtapenak 
garatzeko aukera aztertzea, 
proiektu pilotu gisa. 

Ingurumena eta 
Hirigintza. 

Aztertu al da Valderejon 
argi kutsadura txikia eta 
zarata erreserbako 
zonak dituzten 
naturaguneen balioa 
azpimarratzeko 
ziurtapenak garatzeko 
aukera, proiektu pilotu 
gisa? 

4.1.1.4 Errepideen foru sareko 
zarataren aurkako ekintza 
planaren izapidetzea amaitu eta 
abian jartzea. 

Bide Azpiegiturak eta 
Mugikortasuna. 

 

4.1.2 Bizi aztura 
osasungarriak, talde eta 
adin tarte guztien 
ongizatea areagotzen 
dutenak, sustatzea. 

4.1.2.1 Diagnostiko bat egitea 
eta zahartze aktiboko programa 
diseinatzea. 

Gizarte Zerbitzuak. Egin al da 
diagnostikorik zahartze 
aktiboari buruz? 
Diseinatu al da 
programarik zahartze 
aktiboari buruz? 

4.1.2.2 Eskola kirolari buruzko 
gogoeta egitea, sustatze aldera. 

Euskara, Kultura eta 
Kirola. 

Egin al da gogoetarik 
eskola kirolari buruz, 
sustatze aldera? 
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5.1 
DESBERDINTAS
UNA 
MURRIZTEA 
ETA EKITATEA 
SUSTATZEA 

5.1.1 Pobrezia eta 
gizarte desberdintasunak 
murriztea, kalitate 
oneko tokiko gizarte 
zerbitzuak eta 
garapenerako lankidetza 
sustatuz. 

5.1.1.1 Gizarte zerbitzuak 
berrantolatzea, zerbitzu 
zorroaren dekretua eta gizarte 
zerbitzuen mapa oinarritzat 
harturik. 

Gizarte Zerbitzuak. Gizarte zerbitzuen 
berrantolaketa maila 
(altua/ertaina/baxua), 
zerbitzu zorroaren dekretua 
eta gizarte zerbitzuen mapa 
oinarritzat harturik.  

5.1.1.2 Arabako Gizarte 
Zerbitzuen Lurralde 
Kontseiluari deialdia egitea 
eta kontseilu sektorialak 
abian jartzea. 

Gizarte Zerbitzuak. Arabako Gizarte Zerbitzuen 
Lurralde Kontseiluak 
egindako bileren kopurua. 
Kontseilu sektorialekin 
izandako bileren kopurua. 

5.1.1.3 Toki erakundeekin, 
irabazteko xederik gabeko 
elkarteekin eta hirugarren 
sektoreari lotutako 
erakundeekin lankidetza 
hitzarmenak ezartzea, gizarte 
zerbitzuen hornikuntza 
sustatzeko. 

Gizarte Zerbitzuak. Toki erakundeekin, 
irabazteko xederik gabeko 
elkarteekin eta hirugarren 
sektoreari lotutako 
erakundeekin gizarte 
zerbitzuen hornikuntza 
sustatzeko ezarritako 
lankidetza hitzarmenen 
kopurua. 

5.1.1.4 Lurraldean egoitza 
zentroei, eguneko zentroei eta 
etxez etxeko laguntza 
zerbitzuei (EELZ) neurriak 
ezartzeko eta horiek 
kokatzeko plan bat egitea. 

Gizarte Zerbitzuak. Egin al da lurraldean 
egoitza zentroei, eguneko 
zentroei eta etxez etxeko 
laguntza zerbitzuei (EELZ) 
neurriak ezartzeko eta 
horiek kokatzeko planik? 

5.1.1.5 Egoitzetako oraingo 
egoera analizatzea eta 
hobetzeko plan bat ezartzea, 
sektoreko eragileekin 
elkarlanean. 

Gizarte Zerbitzuak. Aztertu al dira egoitzen 
oraingo egoera? 
Ezarri al da egoitzetako 
oraingo egoera hobetzeko 
planik, sektoreko 
eragileekin elkarlanean? 

5.1.1.6 Araban eguneko 
zentro berriak ezartzea, 
lanerako zentroetako ezindu 
intelektualen eta ezindu fisiko 
larrien beharrei erantzuteko. 

Gizarte Zerbitzuak. Lanerako zentroetako 
ezindu intelektualen eta 
ezindu fisiko larrien 
beharrei erantzuteko 
ezarritako eguneko zentro 
berrien kopurua. 

5.1.1.7 Etxez etxeko laguntza 
zerbitzua (EELZ) zabaltzea, 
larrialdietan eta 2. eta 3. 
ezintasun mailetan aldi 
baterako arreta emateko. 

Gizarte Zerbitzuak. Zabaldu al da etxez etxeko 
laguntza zerbitzua (EELZ), 
larrialdietan eta 2. eta 3. 
ezintasun mailetan aldi 
baterako arreta emateko? 

5.1.1.8 80 urtetik gorakoei 
etxean laguntza unibertsala 
emateari buruzko diagnostiko 
bat eta programa bat egitea. 

Gizarte Zerbitzuak. Egin al da 80 urtetik 
gorakoei etxean laguntza 
unibertsala emateari 
buruzko diagnostikorik?. 
Egin al da 80 urtetik 
gorakoentzako etxeko 
laguntza unibertsalaren 
programarik? 
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5.1.1.9 Obra eta Zerbitzuen 
Foru Plana sendotzea, 
baliabide ekonomikoak 
tinkotuz, erakundeak 
koordinatuz (EAEko landa 
guneetako garapen eta 
sustapenerako EREIN 
programa) eta toki 
azpiegitura eta zerbitzuen 
katalogo digital bat (Cisal), 
GIS korporatibo batean sartu 
beharrekoa, sortuz. 

Ekonomia Garapena 
eta Lurralde Oreka. 
Gizarte Zerbitzuak. 

Sendotu al dira Obra eta 
Zerbitzuen Foru Planaren 
baliabide ekonomikoak, 
gizarte zerbitzuei 
dagokienez? 
Eutsi al zaio erakundeen 
koordinazioari, EREIN 
programa (EAEko landa 
guneetako garapen eta 
sustapenerako) ezartzeko, 
gizarte zerbitzuei 
dagokienez? 
Sortu al da toki azpiegitura 
eta zerbitzuen katalogo 
digitalik (Cisal), GIS 
korporatibo batean sartu 
beharrekoa? 

5.1.1.10 Arabako Foru 
Aldundiaren Elkartasun eta 
Lankidetza Politiken Esparru 
Agiria 2016-2019 (Eskutik 
Mundura) inplementatzea. 

Diputatu Nagusiaren 
Kabinetea. 

Arabako Foru Aldundiaren 
Elkartasun eta Lankidetza 
Politiken Esparru Agiria 
2016-2019ren (Eskutik 
Mundura) inplementatze 
maila (altua/ertaina/baxua). 

5.1.1.11 Dirulaguntzen eta 
lankidetza hitzarmenen bidez 
garapenerako lankidetza, 
gizarte eraldaketarako 
hezkuntza (GEH) eta ekintza 
humanitarioa babestea. 

Diputatu Nagusiaren 
Kabinetea. 

Garapenerako lankidetza, 
gizarte eraldaketarako 
hezkuntza (GEH) eta 
ekintza humanitarioa 
babesteko antolatutako 
dirulaguntzen kopurua. 
Garapenerako lankidetza, 
gizarte eraldaketarako 
hezkuntza (GEH) eta 
ekintza humanitarioa 
babesteko sinatutako 
lankidetza hitzarmenen 
kopurua. 

5.1.1.12 Garapenerako 
lankidetzaren arloko 
koordinazioaren eta 
elkarrizketaren eremuetan 
(Euskal Fondoa, 
Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Agentziako 
Kontseilua eta Erakunde 
Arteko Batzordea, GGKEak, 
Gasteizko Udala eta ALHko 
toki erakundeak) Arabako 
Foru Aldundiaren presentzia 
bultzatzea. 

Diputatu Nagusiaren 
Kabinetea. 

Garapenerako lankidetzaren 
arloko koordinazioaren eta 
elkarrizketaren eremuetan 
(Euskal Fondoa, 
Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal 
Agentziako Kontseilua eta 
Erakunde Arteko 
Batzordea, GGKEak, 
Gasteizko Udala eta 
ALHko toki erakundeak) 
izandako harremanen 
kopurua. 

5.1.2 Emakumeen eta 
gizonen arteko 
berdintasuna sustatzea. 

5.1.2.1 Arabako gizonen eta 
emakumeen berdintasunerako 
IV. Foru Plana (2016-2020) 
gauzatzea, horren jarraipena 
egitea eta hori ebaluatzea. 

Diputatu Nagusiaren 
Kabinetea. 

Gauzatu al da Arabako 
gizonen eta emakumeen 
berdintasunerako IV. Foru 
Plana (2016-2020)? 
Egin al da 
Berdintasunerako IV. Foru 
Planaren jarraipena? 
Egin al da 
Berdintasunerako IV. Foru 
Planaren ebaluazioa? 
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5.1.2.2 Genero indarkeria 
dagoenetan arreta hobetzea: 
Ongibideratuz proiektua; 
tratu txarren biktimentzako 
harrera eta laguntza 
integralerako zerbitzua; 
harrera zentroen sarea; eta 
Gasteizko Udalarekiko 
lankidetza. 

Gizarte Zerbitzuak. Ongibideratuz programaren 
inplementatze maila 
(altua/ertaina/baxua). 
Tratu txarren biktimentzako 
harrera eta laguntza 
integralerako zerbitzuko 
genero indarkeriako 
egoeretarako arretaren 
hobekuntza maila 
(altua/ertaina/baxua). 
Harrera zentroen sareko 
genero indarkeriako 
egoeretarako arretaren 
hobekuntza maila 
(altua/ertaina/baxua). 
Gasteizko Udalarekiko 
lankidetza maila 
(altua/ertaina/baxua), 
genero indarkeriako 
egoeretarako arreta 
hobetzeari dagokionez. 

5.1.2.3 Arabako Ahalduntze 
Eskola sustatzea. 

Diputatu Nagusiaren 
Kabinetea. 

Arabako Ahalduntze 
Eskolak garatutako 
jarduketen kopurua. 

5.1.2.4 Emakumeak 
ahalduntzeko 
sentsibilizazioko kanpainak 
egitea. 

Diputatu Nagusiaren 
Kabinetea. 

Emakumeak ahalduntzeko 
egindako sentsibilizazioko 
kanpainen kopurua. 

5.1.2.5 Emakumeek kirola 
egitea sustatzea, kirol 
klubekin eta elkarteekin 
lankidetza hitzarmenak eta 
jarduketak ezarriz, 
emakumeek antolatzen 
dituzten eta parte hartzen 
duten jarduerak babesteko. 

Euskara, Kultura eta 
Kirola. 

Kirol klubekin eta 
elkarteekin emakumeek 
antolatzen dituzten eta parte 
hartzen duten jarduerak 
babesteko sinatutako 
hitzarmenen kopurua. 
Kirol klubekin eta 
elkarteekin emakumeek 
antolatzen dituzten eta parte 
hartzen duten jarduerak 
babesteko garatutako 
lankidetza jarduketen 
kopurua. 

5.1.2.6 Emakumearen 
bereizketa positiboari eustea 
nekazaritza eta abeltzaintzako 
ustiapenetarako laguntzak 
ematean. 

Nekazaritza. Eutsi al zaio emakumearen 
bereizketa positiboari 
nekazaritza eta 
abeltzaintzako 
ustiapenetarako laguntzak 
ematean? 

5.1.3 Gizarte estamentu 
guztien inklusioa eta 
gizarteratzea bermatzea. 

5.1.3.1 Bazterketaren 
ebaluazioa eta diagnostikoa 
egiteko foru zerbitzu berria 
abian jartzea. 

Gizarte Zerbitzuak. Jarri al da abian 
bazterketaren ebaluazioa eta 
diagnostikoa egiteko foru 
zerbitzu berria? 

5.1.3.2 Edozein kultura eta 
jatorritako adingabe 
babesgabeen arretarako 
baliabideak handitzea. 

Gizarte Zerbitzuak. Edozein kultura eta 
jatorritako adingabe 
babesgabeen arretarako 
gaitutako baliabide berrien 
kopurua. 

5.1.3.3 Familia harrera 
espezializatua 
inplementatzea. 

Gizarte Zerbitzuak. Familia harrera 
espezializatuaren 
inplementatze maila 
(altua/ertaina/baxua). 

5.1.3.4 Mendetasunerako 
arreta hobetzeko plan bat 
garatzea. 

Gizarte Zerbitzuak. Garatu al da 
mendetasunerako arreta 
hobetzeko planik?. 
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5.1.4 Kulturartekotasuna 
sustatzea, askotariko 
gizarte kohesionatua, 
integratzailea, 
inklusiboa eta parte 
hartzailea eratzeko 
helburuarekin, Araban 
dauden arrazen, 
jatorrien, etorkien eta 
abarren dibertsitatetik 
abiatuta.  

5.1.4.1 Kultura eta jatorri 
desberdinetako pertsonen 
arteko topaketa guneak 
sustatzea, biltzeko eta 
hausnartzeko espazio fisikoak 
aktibatuz eta lagunduz eta 
etorkinak babesteko eta 
hirugarren sektoreko 
elkarteekin hitz eginez. 

Diputatu Nagusiaren 
Kabinetea. 

Aktibatu eta lagundu al dira 
kultura eta jatorri 
desberdinetako pertsonen 
arteko topaketa guneak? 
 Egin al da hausnarketa eta 
elkarrizketa etorkinak 
babesteko eta hirugarren 
sektoreko elkarteekin, 
kultura eta jatorri 
desberdinetako pertsonen 
arteko topaketa guneak 
sustatzeaz? 

5.1.4.2 Xenofobiaren aurkako 
eta kultura arteko 
bizikidetzaren aldeko 
sentsibilizazioa bultzatzea, 
beste erakunde batzuekin 
elkarlanean jarduketak 
eginez, arraza aurreiritzien 
eta estereotipoen aurkako 
sentsibilizazio estrategia 
propio bat bultzatzeko. 

Diputatu Nagusiaren 
Kabinetea. 

Beste erakunde batzuekin 
elkarlanean arraza 
aurreiritzien eta 
estereotipoen aurkako 
sentsibilizazioko estrategia 
propio bat bultzatzeko 
egindako jarduketen 
kopurua.   

5.1.4.3 Kulturartekotasunari 
buruzko erakunde arteko 
foroetan aktiboki parte 
hartzea, lurraldeaz gaindiko 
truke eta koordinazio 
egituretako foru partaidetza 
berreskuratuz eta hobetuz. 

Diputatu Nagusiaren 
Kabinetea. 

Parte hartu den 
kulturartekotasunari 
buruzko erakunde arteko 
foroen kopurua. 

5.1.4.4 Eusko Jaurlaritzarekin 
eta beste erakunde batzuekin 
elkarlanean aritzea Arabako 
gizartean bakeari eta 
bizikidetzari buruzko 
hezkuntza sustatzeko. 

Diputatu Nagusiaren 
Kabinetea. 

Eusko Jaurlaritzarekin eta 
beste erakunde batzuekin 
Arabako gizartean bakeari 
eta bizikidetzari buruzko 
hezkuntza sustatzeko 
izandako lankidetzen 
kopurua. 
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6.1 
EKINTZARAKO 
HEZKUNTZA 
SUSTATZEA 

6.1.1 Gizarte osoak 
iraunkortasun bektoreei 
buruz dituen 
sentsibilizazioa, 
kontzientziazioa, 
prestakuntza eta 
informazioa indartzea, 
bai herritarrengan oro 
har, bai talde zehatzetan 
(gazteak, etab.) edo 
enpresetan (enpresa 
publikoak, etab.). 

6.1.1.1 Araban gizarte 
eraldaketarako hezkuntza, 
solidaritatea eta 
sentsibilizazioa bultzatzea, 
ALHko GGKE-ek 
sustatutako 
sentsibilizaziorako 
dirulaguntzen bidez, 
hezkuntza eta 
sentsibilizaziorako toki 
erakundeekiko 
lankidetzaren bidez, 
AFAren sentsibilizazio 
kanpaina propioen eta beste 
erakunde batzuekin 
elkarlanean egindakoen 
bitartez eta erakundeei 
ALHn garatu beharreko 
proiektuetarako zuzeneko 
babesa emanez. 

Diputatu Nagusiaren 
Kabinetea. 

Gizarte eraldaketarako 
sentsibilizazioa xede 
duten eta ALHko 
GGKE-ek sustatu 
dituzten dirulaguntzen 
kopurua. 
Gizarte eraldaketarako 
hezkuntza eta 
sentsibilizaziorako toki 
erakundeekin izandako 
lankidetzen kopurua. 
Gizarte eraldaketarako 
sentsibilizazioaren 
arloan egindako 
sentsibilizazio 
kanpainen kopurua 
(AFAren propioak edo 
beste erakunde 
batzuekin elkarlanean). 
Gizarte eraldaketarako 
sentsibilizazio 
proiektuetarako 
erakundeei emandako 
zuzeneko babesen 
kopurua. 

6.1.2 Tokiko Agenda 21 
eta Eskolako Agenda 21 
sendotzea, baita 
iraunkortasuna 
eraikitzeko tresna gisa 
behar duten 
koordinazioa ere. 

6.1.2.1 Kuadrilletan 
ingurumeneko 
teknikarientzako 
dirulaguntza lerroari eustea. 

Ingurumena eta 
Hirigintza. 

Eutsi al zaio 
kuadrilletan 
ingurumeneko 
teknikarientzako 
dirulaguntza lerroari? 

6.1.2.2 Tokiko Agenda 
21en tresnak garatzen eta 
eguneratzen laguntzeko 
lerroak aztertzea. 

Ingurumena eta 
Hirigintza. 

Aztertu al dira 21 
Tokiko Agendaren 
tresnak garatzen eta 
eguneratzen laguntzeko 
lerroak? 

6.1.2.3 Udalsarean aktiboki 
parte hartzea. 

Ingurumena eta 
Hirigintza. 

Udalsarea sarearekin 
izandako harreman 
kopurua. 

6.1.3 Eremu bakoitzean 
iraunkortasunaz 
sentsibilizatzeko eragile 
dinamizatzaile eta 
berritzaileak 
identifikatzea, gaitzea 
eta indartzea, sareko 
elkarlana erraztuz. 

6.1.3.1 Kuadrillen egitekoa 
indartzea, ingurumeneko 
teknikarien bidez, 
iraunkortasunaz 
sentsibilizatzeko eragile 
dinamizatzaile eta 
berritzaile gisa duten 
gaitasuna sustatze aldera. 

Ingurumena eta 
Hirigintza. 

Indartu al da kuadrillen 
egitekoa, ingurumeneko 
teknikarien bidez, 
iraunkortasunaz 
sentsibilizatzeko eragile 
dinamizatzaile eta 
berritzaile gisa duten 
gaitasuna sustatze 
aldera? 

6.2 
NORBERAREN 
NORTASUNARI 
EUSTEA 

6.2.1 Tokiko kultura 
sustatzea. 

6.2.1.1 2014-2017rako 
Euskara Plan Estrategikoa 
ebaluatzea eta 2018-
2021erako plan berria 
egitea. 

Euskara, Kultura eta 
Kirola. 

Ebaluatu al da 
Euskararen 2014-2017 
aldirako Plan 
Estrategikoa? 
Egin al da Euskararen 
2018-2021 aldirako Plan 
Estrategiko berria? 

6.2.1.2 2017-2020rako 
Arabako Kultura Plan 
estrategikoa hedatzea. 

Euskara, Kultura eta 
Kirola. 

2017-2020rako Arabako 
Kultura Plan 
Estrategikoaren hedapen 
maila 
(altua/ertaina/baxua).  
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7. ERRONKA. GOBERNANTZA ARDURATSUA 
 

ILDO 
ESTRATEGIKOAK HELBURU ZEHATZAK JARDUKETAK ARDURADUNA ADIERAZLEA 

7.1 PARTE 
HARTZEA, 
GARDENTASUNA
, EKITATEA ETA 
ERAGINKORTAS
UNA OINARRI 
DITUEN 
KUDEAKETA 
EREDU BAT 
SUSTATZEA 

7.1.1 Herritarren 
zerbitzu eta 
informazio 
publikoetarako 
irisgarritasuna 
hobetzea. 

7.1.1.1 “Otsailaren 8ko 1/2017 
Foru Araua, Arabako Lurralde 
Historikoko sektore publikoaren 
gardentasunarena, herritarren 
parte-hartzearena eta gobernu 
onarena” inplementatzea. 

Diputatu 
Nagusiaren 
Kabinetea. 

1/2017 Foru Arauaren 
inplementatze maila 
(altua/ertaina/baxua). 

7.1.1.2 Sail arteko batzorde 
tekniko bat sortzea elkarrekin 
konektatutako toki egoitza 
elektronikoen sare baten 
(izapideak…) azterlana egiteko. 

Enplegua, 
Merkataritza, 
Turismoa eta Foru 
Administrazioa. 

Sortu al da sail arteko 
batzorde tekniko bat, 
elkarrekin konektatutako 
toki egoitza elektronikoen 
sare baten (izapideak…) 
azterlana egiteko? 

7.1.1.3 Toki erakundeentzako 
azpiegitura teknologikoetarako 
(antenak, konexioak, wifi 
sistemak, Interneterako sarbidea 
eta haren abiadura, etab.) 
zuzeneko laguntzak diseinatzeko 
plan bat egitea. 

Ekonomia 
Garapena eta 
Lurralde Oreka. 

Egin al da toki 
erakundeentzako 
azpiegitura 
teknologikoetarako 
(antenak, konexioak, wifi 
sistemak, Interneterako 
sarbidea eta haren 
abiadura, etab.) zuzeneko 
laguntzak diseinatzeko 
planik? 

7.1.1.4 Zerbitzu publiko 
zentralizatuak sustatzea, 
espedienteen, kontratazioaren eta 
dirulaguntzen kudeaketa 
zentralizatuaren bidez.  

Enplegua, 
Merkataritza, 
Turismoa eta Foru 
Administrazioa. 

Espedienteen kudeaketa 
zentralizatuko aurrerapen 
maila 
(altua/ertaina/baxua). 
Kontratazioaren 
kudeaketa zentralizatuko 
aurrerapen maila 
(altua/ertaina/baxua). 
Dirulaguntzen kudeaketa 
zentralizatuko aurrerapen 
maila 
(altua/ertaina/baxua). 

7.1.1.5 NPBko (nekazaritzako 
politika bateratua) eta LGIPko 
(Landa Garapen Iraunkorreko 
Plana) laguntzak modu 
integralean kudeatzea, erakunde 
arteko baterako aplikazio 
informatikoen bidez. 

Nekazaritza. 
Ogasuna, 
Finantzak eta 
Aurrekontuak. 

NPBko (nekazaritzako 
politika bateratua) eta 
LGIPko (Landa Garapen 
Iraunkorreko Plana) 
laguntzak kudeatzeko 
erakunde arteko baterako 
aplikazio informatikoen 
aplikatze maila 
(altua/ertaina/baxua). 

7.1.1.6 Eskualdeko nekazaritza 
bulegoek emandako zerbitzuak 
erraztu eta hobetzea. 

Nekazaritza. Eskualdeko nekazaritza 
bulegoek emandako 
zerbitzuen errazte eta 
hobekuntza maila 
(altua/ertaina/baxua). 

7.1.1.7 Zergak ordainarazteko 
izapideak erraztea, aitorpenen 
harrera eta bidalketa telematikoa 
indartuz eta horien kalitatea 
hobetuz, kontsulta kanala 
hobetuz zergadunaren segurtasun 
juridikoa bermatzeko, etab. 

Ogasuna, 
Finantzak eta 
Aurrekontuak. 

Aitorpenen harrera eta 
bidalketa telematikoaren 
indartze maila eta horien 
kalitatearen hobekuntza 
maila 
(altua/ertaina/baxua), 
zergak ordainaraztearen 
arloan. 
Kontsulta kanalaren 
hobekuntza maila 
(altua/ertaina/baxua), 
zergadunaren segurtasun 
juridikoa hobetzeko, 
zergak ordainaraztearen 
arloan. 
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7.1.1.8 Aurrekontu informazioa 
hobetzea, Arabako foru 
administrazioa osatzen duten 
erakundeei buruzko eta 
lurraldeen araberako inbertsio 
banaketari buruzko informazioa 
biltzen duten aurrekontuak 
prestatuz. 

Ogasuna, 
Finantzak eta 
Aurrekontuak. 

Arabako foru 
administrazioa osatzen 
duten erakundeei buruzko 
eta lurraldeen araberako 
inbertsio banaketari 
buruzko informazioaren 
biltze maila 
(altua/ertaina/baxua) 
aurrekontuetan. 

7.1.2 Sozietate 
zibilarekin hitz egiteko 
eta parte hartzeko 
espazioak sustatzea. 

7.1.2.1 Arabako Gazteen 
Partaidetzako Lurralde 
Kontseilua sortzea. 

Euskara, Kultura 
eta Kirola. 

Sortu al da Arabako 
Gazteen Partaidetzako 
Lurralde Kontseilua? 

7.1.3 Iraunkortasun 
estrategia garatzean 
eremu publikoaren eta 
pribatuaren 
erantzukidetasuna 
sustatzea. 

7.1.3.1 Zenbait proiektutan 
erakunde pribatuen konpromisoa 
sustatzea. 

Sail guztiak. Erakunde pribatuek 
zenbait proiektutan duten 
konpromisoaren sustapen 
maila 
(altua/ertaina/baxua). 

7.1.4 Eragile 
publikoen 
koordinazioan eta 
lankidetzan 
oinarritutako 
kudeaketa ereduak 
sustatzea, kontu 
ematen duten 
erakunde eraginkor eta 
inklusiboen sare bat 
lortzeko aurrera 
egiteko. 

7.1.4.1 Sustapen industrial eta 
logistikoaren arloan erakundeen 
koordinazioa eta lankidetza 
sustatzea. 

Ekonomia 
Garapena eta 
Lurralde Oreka. 

Sustapen industrial eta 
logistikoaren arloan 
sustatutako erakundeen 
koordinazio eta lankidetza 
jarduketen kopurua. 

7.1.5 
Iraunkortasunaren 
arloan eredugarria den 
gobernamendu bat, 
printzipio 
transbertsalak eta 
ingurumen integrazioa 
aintzat hartzea 
sustatzen duena, 
garatzea. 

7.1.5.1 Nazio Batuen Agenda 
2030eko garapen iraunkorreko 
17 helburuak (GIH) Araban 
aplikatzeko aurrera egitea. 

Diputatu 
Nagusiaren 
Kabinetea, 
gainerako sailekin 
batera. 

Nazio Batuen Agenda 
2030eko garapen 
iraunkorreko 17 
helburuak (GIH) Araban 
aplikatzeko aurrerapen 
maila 
(altua/ertaina/baxua). 

7.1.5.2 Zeharkakotasuna jarri 
genero ikuspegia dela eta AFAn. 

Sail guztiak. Genero ikuspegiaren 
Zeharkakotasun maila 
(altua/ertaina/baxua) 
AFAn. 

7.1.5.3 Giza eskubideen, 
lankidetzaren eta solidaritatearen 
ikuspegia AFAren politika 
publikoetan txertatzea. 

Sail guztiak. Giza eskubideen, 
lankidetzaren eta 
solidaritatearen 
ikuspegiaren txertatze 
maila 
(altua/ertaina/baxua) 
AFAren politika 
publikoetan. 

7.1.5.4 Solidaritateko eta 
garapenerako lankidetzako 
programak eta politikak 
ebaluatzeko mekanismoak abian 
jartzea. 

Diputatu 
Nagusiaren 
Kabinetea. 

Solidaritateko eta 
garapenerako 
lankidetzako programak 
eta politikak ebaluatzeko 
gaitutako mekanismoen 
kopurua. 

7.1.6 Iraunkortasun 
bektoreei buruzko 
informazioa eta 
gardentasuna 
hobetzea. 

7.1.6.1 Lurralde 
iraunkortasuneko adierazleak 
definitu, kalkulatu eta 
mantentzea. 

Ingurumena eta 
Hirigintza. 

Definitu al dira lurralde 
iraunkortasuneko 
adierazleak? 
Kalkulatu al dira eta eutsi 
al zaie lurralde 
iraunkortasuneko 
adierazleei? 
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