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2004-2006
Hiri kutsadura
1. Airearen kalitate “hala-moduzkoa”, “txarra” edo “oso txarra” erregistratzen den egun
kopurua
2. Urtean biztanleriari emandako ozonorako informazio-atalasea gainditzen den aldien kopurua
3. Eguneko 24 orduetan kalitate-helburu gisa desiragarri litzatekeen zarata-maila baino
handiagoa jasaten duten kaleetan bizi den biztanleria
4. Gauean kalitate-helburu gisa desiragarri litzatekeen zarata-maila baino handiagoa jasaten
duten kaleetan bizi den biztanleria
Trafikoa eta garraioa
5. Tokiko mugikortasuna eta bidaiarien garraioa
5a. Biztanle bakoitzak egunero egiten dituen bidaia kopuruaren batez bestekoa
5b. Biztanle bakoitzak egunean egiten duen bide-luzeraren batez bestekoa
5c. Biztanle bakoitzak egunean egiten dituen bidaien batez besteko iraupena
5d Bidaia sistematikoak eta ez-sistematikoak ehunekotan
5e. Garraiobide diferenteen erabilera ehunekotan
6. Hiriko autobusa erabiltzen duen biztanleen kopurua
7. Trafiko intentsitatea
8. Garraio-azpiegituretara bideratutako azalera
Ura
9. Hiriak Zadorra ibaiari ematen dion karga organikoa
10. Ur zikinen arazketa
11. Uraren etxeetako kontsumoa
12. Ur-eskari osoa
13. Ur-eskari osoaren sektore-banaketa
14. Ur edangarriaren banaketa-sarearen errendimendua
Energia
15. Argindar eta gas naturalaren kontsumoa etxeetan
16. Efizientzia energetikoko ziurtagiria lortu duten etxebizitzen kopurua
Industria
17. Ingurumenaren kudeaketarako ziurtagiria duten enpresak
Hondakinak
18. Etxe eta saltokietako zaborrak biztanle eta eguneko
19. Hiriko hondakin solidoen birziklapena
Hirigintza eta lurraldea
20. Oinarrizko zerbitzuetarako eta gune publiko irekieta iristea
21. Lurraren erabilera jasangarria
21a. Lur artifizializatua eta urbanizagarria
21b. Lur abandonatuak eta potentzialki kutsatuak
21c. Lurraren erabilera-intentsitatea
21d. Garapen berrien kokapena
21e. Hiri-azaleren zaharberritzea
21f. Landa-espazioa eta espazio naturala
Naturale eta bioaniztasuna
22. Vitoria-Gasteizko udalerrian habia egiten duten ur-hegaztien kopurua
23. Nekazaritza ekologikoko teknikak jarraitzen dituzten lursailak
24. Ibaien egoera ekologikoa (BMWP’ indizea)
Osasuna eta ingurumen arriskuak
25. Erretzaileen ehunekoa (ohikoak edo noizbehinkakoak)

26. Hiri barruko trafiko-istripuen kopurua urteko eta 1.000 ibilgailuko
27. Hiri barruan harrapatutako oinezkoen kopurua urteko eta 10.000 biztanleko
Informazioa, hezkuntza eta herritarren partaidetza
28. Ingurumen informazioari buruzko kontsulta kopurua
28a. Ingurumen informazio edo dokumentazioaren eskuratzeak
28b. Udaleko zerbitzu teknikoei zuzendutako ingurumen kontsulten kopurua
29. Eskola-umeen parte hartzea Vitoria-Gasteizko Udalak antolatutako ingurumen-heziketako
jardueretan
Ingurune sozioekonomikoa
30. Hiritarren gogobetetasuna tokiko komunitatearekin
31. Garapenerako nazioarteko lankidetzara bideratutako udal aurrekontuaren ehunekoa
32. Garapenerako nazioarteko lankidetzara bideratutako udal aurrekontuko per capita gastua
33. Mendekotasun demografikoko tasa
34. Gizarte-laguntzako soldata jasotzen duten familien ehunekoa
35. Langabezia-tasa

