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ETORKIZUNEKO HIRIA BATERA ERAIKIZ 

Gasteizek 2012an Europako Hiriburu Berde izatearen erronkari “etorkizuneko hiriburu berdea” 
eraikitzeko helburuarekin heldu dio. Hiriko sistema iraunkorra lortzeak lagundu egingo digu gure 
hiria Europako hirien erreferentzia bilakatuko duten ingurumen-politiketan eta jardueretan sa-
kontzen eta aurrera egiten. 

Horregatik, BERDEaren alde, hizki larriz, egin dugun apustua hiriaren lehiarako abantaila nagu-
sia eta bereizgarri nagusia izatea nahi dugu. Hiriak eta herritarrek elkarlanean eginiko apustua 
da. 

Gasteiz 2012ko Europako Hiriburu Berdearen Programak lanerako bi ildo nagusi izango ditu; 
batetik, jardueren programa, eta bestetik, hiriko proiektuak. Protagonistak ere bi izango dira: 
hiria eta bertako herritarrak. 
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GASTEIZ 2012KO EUROPAKO HIRIBURU BERDEAREN PROGRAMA 

BATERA ERAIKIZ:  

Lehen jarduera-sorta lau ardatzen inguruan sortu da: 

— herritarren inplikazioa lortzea. 

— etorkizuneko hiri berdeari buruzko hausnarketa, ikerketa eta berrikuntza sustatzea eta akti-
batzea. 

— gure hiria eta dituen jardunbide egokiak erakustea. 

— Europako Hiriburu Berdea sariaren balioak hedatzea, gauzak beste modu batean “egiten 
dituen” hiriburu berde baten irudia zabaltzeko. 

 

ERAKUSKETA EREMUA 

1.- Hiria eta bertako ekimenak erakustea. PARTEKATZEN DUEN HIRIA 

 

- GASTEIZ 2012KO EUROPAKO HIRIBURU BERDEAREN ERAKUSKETA 

Hiriburu Berdearen urtearen harira, Europa Jauregian jarriko den erakusketa zentrala da. Berta-
ratzen direnei eraiki den, eraikitze bidean dagoen eta Gasteizen izango den hiriaren eredu be-
rezia erakutsiko zaie. 

Erakusketa interaktiboa izango da eta herritarrek modu aktiboan parte hartzeko aukera ere 
eskainiko du. 

Jarduera-programa zabal bati esker, eztabaidarako, hausnarketarako eta sentsibilizaziorako 
gune bizia izango da . Azken finean, 2012ko Europako Hiriburu Berdearen erakusleihoa izango 
da, hiriaren barruko eraztun berdearen bihotzean. 

 

- FAKTORIA BERDEAK 

Faktoria berdeak ingurumenarekin lotutako lanak egiten dituzten instalazioak dira; horietako 
batzuk Udalarenak, Ataria kasu, gizarte-etxeak, hondakinak edo ura tratatzeko instalazioak, 
baina baita erakunde eta enpresa pribatuak ere. Horietako batzuk erreferentzia dira Europan 
eta egunero-egunero, ekimen berdeak garatzeko lanean aritzen dira. 

Hiriaren izaera berdea "ekoizten den" Faktoria horietara bisitaldi gidatuak eta jardunaldi irekiak 
egiteko aukera eskaintzen duen programa baten bidez, herritarrak sentsibilizatzeko eta kont-
zientziatzeko jarduera horrek, gainera, Europak saritu duen hiriburu berdearen eredua nola 
eraikitzen den ere partekatzen du bisitariekin. 

 

- GREEN WEEKENDS 

Turismo iraunkorra sustatzera bideratutako ekimena da honako hau; erdigunetik 3 kilometro 
baino gutxiagora nazioarteko babesa duten guneak dituen hiriaren baliabide naturalak erabilt-
zen dira eta baliabide horiei balioa ematen zaie. 
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Udala turismoaren arloan hainbat programa eta pakete ari da prestatzen, Europako Hiriburu 
Berdea Europan turismo iraunkorraren erreferentzia izan dadin. 

 

HAUSNARTZEKO GUNEA 

2.- Hausnarketa hiriari buruz: guneak eta aukerak. HIRI ADIMENDUNA 

 

- ASTE TEMATIKOAK 

Agenda berdearen gai nagusiei buruz kontzientziazioa, sentsibilizazioa, informazioa ematea eta 
hausnarketa bultzatzea ardatz dituen programa bat da. Lau gai eta lau aste honako alor haue-
tan sakontzeko: 

— energiaren erronkak eta irtenbideak 

— Europako Aste Berdea 

— mugikortasun iraunkorra 

— lurraldearen etorkizuna, paisaiaren bioaniztasuna eta elikadura. 

Herritarren mailatik hasi eta erakunde eta enpresen arlora, ohitura-aldaketa bultzatzeko apus-
tua. 

 

- ESKOLAKO AGENDA 21 

Udalak azken urteotan garatu duen programa honek hartzaile gehiagorena iritsi nahi izan du eta 
Europako hainbat eskolatara ere zuzendu dute. Gasteizko eta Europako eskola-umeak jada 
elkarlanean ari dira Europako hiriek, haien hiriek, azken finean, garapen iraunkorrarekin duten 
erronkari batera ekiteko. 

Datorren ekainean amaierako foro bat egingo dute gure hiriko eskola guztietako ordezkariek. 
Etorkizuneko hiri berdea eraikitzeko prozesuan gazteenek gehiago parte hartzeko modu bat da. 

 

 

 

- TOKIKO 5. CONAMA 

Gasteiz Hiriburu Berdea bihurtuko da azaroaren 29an; izan ere, Espainian erreferentzia diren 
hirien topaketa bat egingo da. Tokiko 5. CONAMA da topaketa hori. Gure hirian Espainiako 
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hainbat hiritako 400 lagunetik gora bilduko dira krisi ekonomikoaren garai honetan irtenbide 
berdeak bilatzeko asmotan. 

“Hiriak elkarrekin birformulatzen” leloa hartuta, Espainiako, Europako eta Iberoamerikako adi-
tuek energiari, klima-aldaketari, mugikortasunari, hiri berdeei, ekoizpenari eta kontsumoari bu-
ruz eztabaidatuko dute. 

Gainera, topaketa hainbat gizarte-etxetan egingo diren Ekotopaketen bidez herritarrengana ere 
iritsiko da, horrela, teknikariek jorratutako gaiak gasteiztarrei helarazteko, haiek ere udalerrien 
etorkizun berdeari buruz iritzia eman dezaten eta iritzi hori eztabaidarako foro ofizialen entzuna 
izan dadin. 

Lau “Hiriburu Berdeak” topaketan izango dira arduradun gorenek ordezkatuta eta hiri iberoame-
rikarretako ordezkariak ere izango dira Europaren eta Iberoamerikaren artean zubiak eraikitzen 
hasteko, horrela, Rioko Lurrari buruzko Goi-bileran hirien ikuspegi partekatua emateko. 

 

- JARDUNALDI TEKNIKOA 

Eztabaidaren erdigune bihurtuko da Gasteiz 2012an, 2020ra arte Europako Agendan oinarriz-
koa izango den gai baten hausnarketarako eta sentsibilizaziorako: karbono gutxi kontsumitzen 
duen ekonomiarantz trantsizioa. 

Hori horrela, gure hirian, Hiriburu Berdea programaren baitan, zenbait alorri buruzko jardunaldi 
teknikoak izango dira eta nazioarteko aditu garrantzitsuek hartuko dute parte. Pasa den astean 
Europako mugikortasun-foro garrantzitsuena, Civitas Foroa, egingo zutela iragarri zuten, baina 
uraren kudeaketari, pasaiari, arkitektura iraunkorrari, energiari eta beste hainbat gairi buruzko 
bilerak eta topaketak ere aurreikusita daude. 

 

- LIFE PROGRAMEN 20. URTEURRENA, ERAKUSKETA 

Europako Batzordeak babestutako LIFE programek 20 urte beteko dituzte 2012an. 

Gasteizek ospakizun hori ingurumena eta garapen iraunkorra babesteko proiektu horiei buruzko 
erakusketa bat jartzeko baliatu du, gai horiek ezinbestekoak izan baitira Europaren izaera ber-
dea birsortzeko. 

Erakusketari esker, gure hirira iritsiko dira programa hauetan sortutako Europako hirien ekimen 
nagusiak. Gure hiriak horietako bat lortu nahi du, “Life + Komunikazioa” 2012ko Europako Hiri-
buru Berdea izatearen harira. 

 

ALOR AKTIBOA 

3.- Herritarren inplikazioa lortzea. KONPROMISOA DUEN HIRIA 

 

- EKOLABORA 

Gasteiztarrek Hiriburu Berdean zuzeneko partaidetza izateko diseinatutako programa; haiek 
dira ekitaldi honen preskriptore onenak. 
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Lankidetza desinteresatua da, hirian 2012tik aurrera ere iraungo duen boluntariotzaren lehen 
hazia izatea da helburua. 

Europako hiriburu berdean bizimodua nolakoa den lehen pertsonan kontatzeko laguntza, hez-
kuntzari eta sentsibilizazioari buruzko jardueretan laguntza, sare sozialen bidezko hedatze-
lanetan eta ingurumenaren inguruko esperientzia pilotuetan zuzeneko partaidetza. Horiek dira 
2012ko Europako Hiriburu Berdearekin konpromisoa hartzen duten herritarrek egingo dituzten 
jardueretako batzuk. Ekolabora hil honetan bertan, azaroan, hasiko da, Tokiko CONAMA dela-
koaren inguruko esperientzia pilotu batekin. 

 

- HERRITARREN EKIMEN BERDEAK 

Gasteizko gizarteak Europako Hiriburu Berdearen urte honetan ingurumenaren inguruko heda-
pena, kontzientziazioa eta hezkuntza sustatzen duten ekimenak abian jartzeko dituen ideiak eta 
proiektuak babesteko eta sustatzeko leiho bat da. Diru-laguntzen programa bat deituta, inguru-
menaren inguruko dibulgazio, kontzientziazio eta hezkuntza arloko ekimenak abian jartzeko 
laguntza ekonomikoa ematean datza. Proiektu eskatzaileei diru-laguntzak esleitzeko, Gasteiz 
Hiriburu Berdearen batzorde zientifikoak aurkeztutako proiektuak baloratu behar ditu lehenik. 

 

- ITUN BERDEA 

Hiriko ekoizpen-sektoreak hiriko ingurumena hobetzeko lanetan inplikatzeko sustapen-lana 
egiteko ekimena da honakoa. Guztiok gara hiriko partaide eta Europako Hiriburu Berdearen 
urteak “barrutik ere berdeak garela” erakusten lagundu behar digu. 

Udalak itun berde handi bat egitea proposatu du, enpresek, dendek eta erakundeek  ingurume-
na hobetzeko apustua egin dutela erakusten duten konpromiso argiak eta urtero berrikusiko 
direnak hartuta itunarekin bat egin dezaten. Bakoitzak ahal duen heinean, baina guztiak karbo-
no gutxiko ekonomia bat izateko urratsak emateko helburuarekin. Itun horrek elkarrizketarako 
eta jardunbide egokiak trukatzeko foroak aktibatuko ditu eta, horrela, enpresen jardunbide ego-
kiek aitorpena jasoko dute. 

 

- EKITALDI IRAUNKORRAK 

Hiriko ekitaldi nagusiekin elkarlanean aritzeko programa bat da, ekitaldi horiek egiten direnean 
ingurumenari dagozkion jardunbide egokiak ezartzeko.  

Antolatzaileek erantzun bikaina eman diote ekimenari eta 2012a amaitzean ere ekitaldi iraunko-
rragoak egiteko bideari eustea da asmoa. 

Programa osatzeko, ekitaldi iraunkorren gida bat prestatuko da eta espero dugu, horretarako, 
ekitaldi horietara joango diren herritarren ezinbesteko partaidetza izatea. 
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KOMUNIKAZIO ARLOA 

4.- Hiriburu berdea eta haren balioak hedatzea. ZUBIAK ERAIKITZEN DITUEN HIRIA 

 

- Gasteiz, 2012ko Europako Hiriburu Berdea: hedatzeko aukera bat 

Gasteiz 2012ko Europako Hiriburu Berde izateko hautatu izana eta horren harira eginiko ospa-
kizunak aukera bikaina dira hiriari sari hau ekarri dioten ezaugarriak hedatzeko. Mugarri histori-
koa da honako hau Arabako hiriburuan, eta hiriaren eta bere estrategiaren norabidea argi eta 
garbi markatzen du. 

Europako titulu horren ospakizunek herritarren artean harrotasuna sortzeko eta Gasteiz Espai-
nian eta nazioartean ingurumen arloko erreferentzia-hiriburu izateko bitarteko izan behar dute. 
Horrela, Europak gure hiribururantz begira jarri duen foku berdeak aukera emango digu gure 
irudia eta jardunbide egokiak mundu osora eramateko. Gasteizek programa bat prestatu du 
gaiari buruzko foro nagusietan kanpoko presentzia izateko, horrela, garapen iraunkorreko politi-
ketan erreferentziazko hiria izate hori indartzeko. Izan ere, bidea egiten hasiak gara eta aurten 
hainbat topaketatan izango gara; besteak beste, Sao Paulon, Bruselan, Malmoen, Lyonen eta 
Hanburgon. 

2012a, azken finean, aukera paregabea dugu hiria eta bere ezaugarriak hemen zein kanpoan 
ezagutarazteko, euskarri berrien eta gure bereizgarriei buruzko mezuen bidez. 

 

- Gasteiz, 2012ko Europako Hiriburu Berdearen web-orria 

Azaro erdialdera, 2012aren inguruko gai guztiak bereziki jorratuko dituen plataforma digitala 
aurkeztuko dute. 

 

- Gasteiz, 2012ko Europako Hiriburu Berdearen programaren aurkezpena: 

— Europako Batzordearen Madrilgo egoitzan 
Azaroaren 16an, udal-korporazioak Europaren bihotzean, Madrilen, aurtengo urte berderako 
prestatutako programa aurkeztuko du. 

 

— Euskadiren ordezkaritza, Bruselan 
Abenduaren 14an, arratsaldez, Hanburgoren eskutik Europako Hiriburu Berdearen titulua 
hartu aurretik, Europako eragileen eta erakundeen aurrean aurkezpen bat egingo da Gastei-
zen 2012an egingo diren ekimenak ezagutarazteko. 

 

- Europako Hiriburu Berdeen arteko txanda aldaketaren ekitaldia, Europako Parlamen-
tuan 

Abenduaren 15a herritar guztiek ahaztu ezingo duten eguna izango da, Gasteiz ingurumenaren 
erreferentzia bihurtuko baita. Bruselan ekitaldi ofiziala egingo dute, baina gasteiztarrak ere jaian 
parte hartuko dute, hemen, gure hirian. 
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- Europako Hiriburu Berdearen Inagurazioa 

2012ko urtarrilaren bigarren hamabostaldian izango da Gasteizen 2012ko Europako Hiriburu 
Berdearen inaugurazioa. Egun horretan, herritarrek zein erakundeetako ordezkariek gozatu 
ahal izango dute hirian oihartzun handia izango duen irekiera-ekitaldiaz. 

 

- Gasteiz Rio + 20rantz 

2012 oso urte berezia da ingurumenari dagokionez; izan ere, Rio de Janeiron Lurrari buruzko 
Goi-bilera egingo da, lehenengo edizioa egin zenetik 20 urtera.  

Brasilgo hirian ekainean egingo duten biltzarrean, protagonismo berezia izango du Gasteizek, 
Europako eta Iberoamerikako hirien arteko akordio bat sustatu nahi baitu, guztiok batera, hiri 
iraunkorrei buruzko adierazpen bat osatzeko. Hori lortzeko, gure hirian 2012ko martxoan topa-
keta bat egiteko lanean ari gara, guztien arteko jarrera adostu bat lortzeko. 

 

- Gau Berdea 

2012aren ekuatorean, aisialdiaren, kulturaren, kirolaren, sormenaren eta berrikuntzaren bidez 
ingurumenari buruzko sentsibilizazioa eta kontzientziazioa pizteko ekitaldi berezi bat izango da 
Gasteizen. Gau berdeak proposamen abangoardistez beteko ditu gure kaleak eta herritar guz-
tiek aktiboki parte hartu ahal izango dute. 

Ekitaldi iraunkorra izango da formari eta edukiari dagokionez, nazio eta nazioartean herritarrak 
sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko lanetan erreferente gisa indartzeko asmoarekin sortua 
baita. Gauzak ikusteko modu berri bati argi berdea emateko gaua izango da. 

 

- 2014ko Europako Hiriburu Berdea Hautatzeko Ekitaldia 

Europako hiriburu berde izateko hautagaiek ezinbesteko hitzordua dute datorren udan gure 
hirian, Gasteizen izango baita 2014ko hiriburu berdea hautatzeko ekitaldia. Ia 20 hautagaik 
(besteak beste, Konpenhage, Paris, Viena, Brusela, Anberes, Bristol eta Turin) gure hiriko toki 
adierazgarri batean jakingo dute kontinentearen tronu berdean Nantesen txanda nork hartuko 
duen. 

 

- CIVITAS Foroa 

Urteko bigarren seihilekoan, 2012ko Civitas Foroa izango da Gasteizen. Europako Hiriburu 
Berdearen ospakizunekin bat etorriz, 350 biltzarkide ingururen bisita jasoko du hiriak udazke-
nean eta mugikortasun iraunkorraren inguruko ideiak trukatu eta arlo horretan lan egingo dute. 
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GASTEIZ 2012KO EUROPAKO HIRIBURU BERDEAREN PROIEKTUAK ETA  
JARDUERAK 

ETORKIZUNEKO HIRIA 

Gasteiz 2012ko Europako Hiriburuaren programaren zati handi bat hiri-sistema iraunkorrago bat 
lortzeko eta etorkizuneko hiriburu berdea gauzatzeko urratsak ematen lagunduko duten proiek-
tuek eta jarduerek hartzen dute. Hamar esku-hartze plan jarriko dira abian Gasteizek etorkizu-
nari arrakastaz aurre egiteko. Hiriburu Berdearen harira sustatutako hamar ekimen dira, baina 
titulu horretatik harago doaz. 

 

1.-BALIABIDE NATURAL SENTIBERAK BABESTEKO ETA LEHENERATZEKO PLANA  

Honako alderdi hauek kontuan hartuko dituen plana: 

— Eraztun berdea leheneratzeko, hobetzeko eta ixteko proiektuak, horrela, konektagarritasun 
ekologikoa, paisaia eta bioaniztasuna hobetzeko eta, nola ez, erabilera publikoa indartzeko. 

— Gasteizko mendietako parke naturala. 

— Landaguneetako enplegua paisaiaren alde, andeatutako tokietan basoak leheneratzeko eta 
paisaia hobetzeko. 

 

2.- UHOLDEAL PREBENITZEKO PLANA 

Hiriak duen arazoetako bati modu iraunkorrean aurre egitea eta arazo hori prebenitzea, hegoal-
deko ibaiak onbideratzeko, bideratzeko eta ekologikoki hobetzeko proiektuak prestatuta eta 
gauzatuta, Olarizuko eta Aliko erreketan lanak eginda eta Batan errekan exekuzio-proiektua 
eginda. 

Bestalde, Zadorra ibaiaren egokitze hidraulikoa eta tratamendu ekologikoa zein paisaiari dago-
kiona egiteko proiektuak ere hor daude. 

 

3.- BIOGAITASUNA, BIOANIZTASUNA ETA HIRIKO PAISAIA HOBETZEKO PLANA, BARRU-
KO ERAZTUN BERDEA 

Hirian beste azpiegitura berde bat sortzeko aukera emango duen barneko eraztun berde bat 
egiteko proiektua abian jartzea. Eraztun berde horrek biogaitasuna, bioaniztasuna eta hiriko 
paisaia hobetuko ditu eta Europa Jauregia “Green Building” irizpideekin birmoldatzeko proiektu 
bat ere hartzen du bere baitan. 

Ekodiseinuaren teknikak erabiltzen dituen hiriaren erreforma egiteko proiektu bat da. Orain, 
teknikoki indartzeko fasean dago eta abian jartzeko, koordinazio politikoa, soziala eta herrita-
rren artekoa beharko du, behar bezala ezartzen dela bermatzeko. 
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4.- MUGIKORTASUN PLANA ETA ESPAZIO PUBLIKOA 

Zalantzarik gabe, hiria gehien eraldatzen ari diren proiektuetako bat da, baita herritarren ingu-
rumen-ohiturak hobetzen ari dena ere. 

Oraindik bide luzea dugu aurretik ordea eta ondorengo jarduera hauen gisakoak egin behar 
ditugu: 

— bizikleta sustatzea garraiobide gisa, bizikletak alokatzeko sistema automatizatu eta integratu 
berri bat duen gida-plan baten bidez. Salburua eta Zabalgana auzo berrietara joateko loturak 
dituzten bi bidegorri berri ere egin behar dira. 

— periferiarako BRT proiektua. 

— hiriko bidexkak eraztun berdeko pasealekuekin eta lurralde historikoko ibilbide ekologikoekin 
txertatzeko plana. 

— Oinezkoen Mugikortasunerako Gida Plana. 

— -autoa partekatzeko sistemari eta ibilgailu elektrikoari bultzada ematea. 

— lehenengo “erdiguneko etxadi handi” berria sortzea, besteak beste, salgaiak hirian banatze-
ko eskema berri bat duena. 

 

5.- HONDAKINEN PLANA ESTRATEGIKOA: ZERO HONDAKIN IZATEKO BIDEAN 

Sortzen ditugun hondakinak hobeto kudeatzeko hiriaren politika estrategikoetako bat da, hona-
ko jarduera hauekin osatua:  

— Hiriko hondakin solidoak alde batera uztetik abiatuta, Erregai Solido Berreskuratua ekoizteko 
instalazioaren bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta finantza-arlokoa neurtzeko azter-
lana. 

— BERRERABILI proiektua, udalaren bilketatik datozen tresnak aprobetxatzeko proiektua. 

— Gasteiz Recycling Progress proiektua, zaborren edukiontzi indibidualak, kaleak, auzoak eta 
abar kontuan hartuta, herritarrei jarraipena egin eta informazioa ematen zaie eta, horrela, 
etxeko birziklapena sustatzen da. 

6.- HIRIKO KUTSADURA GUTXITZEKO PLANA 

Hainbat jarduera garrantzitsu hartzen dituen plana; besteak beste: 

— hiriko zaraten mapa berria eta zaratak hirian duen eragina txikitzeko estrategiak. 

— argiztapen publikoa starlight irizpideen bidez hobetzeko plana. 

— etxeko kutsatzaile arriskutsuen kudeaketa uraren zikloan. 

 

7.- KLIMA ALDAKETAREN AURKA BORROKATZEKO PLANA  

Klima-aldaketaren aurka irmo borrokatzeko Alkateen Itunean hartzen du parte Gasteizek. 
Honako gai hauei erreparatzen die borroka horrek: 

— klima-aldaketak osasunean duen eragina txikitzeko azterlanak egiteko osasun-plan berria. 
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— Gasteizko klima-aldaketaren aurka borrokatzeko Herritarren Ituna.  

— hiriaren eguzki-mapa prestatzea eta garatzea. 

— Etxebizitzen eraikuntzan isolamenduari eta energia berriztagarriari dagozkion neurri aurrera-
tuak txertatzea eta ebaluatzea. 

 

8.- URAREN ZIKLOA HOBETZEKO PLANA 

Gasteizen egiten den uraren kudeaketa izan zen Europako adituek gehien baloratu zuten al-
derdietako bat, baina oraindik bide luzea dugu aurretik eta, hori horrela, ondorengo jarduera 
hauek egitea proposatzen dugu: 

— hornikuntza-iturriak hedatzea eta dibertsifikatzea. 

— eraginkortasuna hobetzea eta inguruan duen eragina murriztea, batez ere, landa-guneetan. 

— araztegiko lohiak tratatzeko eta lehortze termikorako instalazioak egiteko proiektua. 

 
 

 

 

 

 

 

 

9.- GIZARTEAN ETA ENPRESAN IRAUNKORTASUNAREN KULTURA SUSTATZEKO PLANA 

Gizarte osoaren inplikazioa, enpresa-sektorearena barne, sustatzeko neurriak dituen plana: 

— Gasteizko Iraunkortasunaren Aldeko Enpresa Mahaia osatzea. Enplegu eta ekonomia ber-
dea sustatzeko enpresak, erakundeak eta gizartea batzea helburu duen plataforma bat da. 

— Ingurumen Kontseilua sustatzea. 

— iraunkortasunaren kulturan hezteko eta sentsibilizatzeko plan berria. 

— Hiriburu Berdearen dimentsio soziala eta ekonomikoa indartuko dituen Enpresen Erantzuki-
zun Soziala sustatzea. 

— Gizartearen eta hizkuntzen aniztasunaren alde lan egitea, iraunkortasunaren kontzeptua-
rentzako balio erantsia diren heinean. 
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10.- HIRIA BIRGAITZEKO PLANA  

Guztiok babesten dugun ideia bati bultzada: “Zero hazkundea”: 

— aurreko mendeko 50eko eta 60ko hamarkadetan eraikitako auzoak birgaitzea. 

— Hiriko erdigune historikoa birgaitzeko lanei jarraipena ematea. 

— garai bateko etxebizitzak birgaitzeko programa, iraunkortasuneko, energia-
eraginkortasuneko, instalazioak hobetzeko eta eraikuntzan ikuskaritza teknikoa jartzeko iriz-
pideak aintzat hartuta. 

— Hiri Antolamendurako Plan Nagusi berria, hiriaren eta lurraldearen iraunkortasun-irizpideak 
kontuan hartuta. 


