Gure hiriaren etorkizunerako agenda
Aukera handi baten aurrean gaude. Gasteiz pribilegiozko lekuan dago aurrean ditugun erronkei heltzeko. Hiri berdea gara, baina
baita industria hiria ere. Gure konpromisoa da lan egitea bi alderdi horiek eskutik helduta joan daitezen, eta gure hiriaren ezaugarri
izaten jarrai dezaten.
Aldaketa klimatikoak dakartzan erronka handiei egin behar die aurre planetak, eragin handia izango baitu kliman, mugikortasunereduan, sistema urbanoan, migrazio-mugimenduetan... Ekonomian eta gizartean oso eragin handia ekarriko dute aldaketa horiek,
eta larriak eta saihetsezinak dira. Nazio Batuek duela 4 urte jarri zuten abian Garapen Iraunkorraren 2030 Agenda, desafio horien
kontra era koordinatu eta irmoan jarduteko. Erronka saihetsezin horri heldu behar diogu, eta aukera bihurtu, hobeto bizitzeko, era
jasangarrian hazteko, ingurumena hobetzeko.
Hiri gisa, ezin diogu ezikusiarena egin horri guztiari. Gasteiz aitzindaria da garapen iraunkorraren alorreko lanean. Europako "Green
Capital" gara, baita "Global Green City" ere, eta Estatuko hirien artean buruan gaude garapen iraunkorreko helburuak betetzeari
dagokionez: horrek erakusten du hiri-eredu iraunkorrarekin konprometituta egoten jarraitzen dugula, eta horretarantz goazela.
Halaxe aitortzen digute mundu osoan.
Proiektuak eta ideiak ditugu leku hori sendotzeko eta aurrera egiten jarraitzeko. Horren isla da agintaldiko plan hau. Gasteizen
badugu agenda propiorik aurrera egiten jarraitzeko, Agenda Gasteiztarra. Hiru helburu nagusik osatzen dute agenda: gure bizikalitatea eta zerbitzu publikoak sendotzea, hiriaren garapen ekonomikoa sustatzea, eta erreferentziazko natur ingurune baten aldeko
apustua egiten jarraitzea.
Gure hiriak etorkizun handia du aurrean, eta elkarrekin, erdietsiko dugu.

IKUSPEGI OROKORRA
Vitoria Gasteiz 2019-2023 Agenda

Planaren gobernantza
Agintaldi-plan honek 2019-2023 epean garatzekoak diren jarduera eta proiektu nagusiak jasotzen ditu. Udal gobernuaren konpromiso irmoa da, eta sail
guztien jarduera eta proiektuak besarkatzen ditu.
Arlo bakoitzeko konpromiso eta helburu nagusiak garatzeko gakotzat jotzen diren proiektuak sartu dira, udal gobernuaren ikuspegi global eta partekatu
batez. Horrenbestez, proiektu eta jarduera garrantzitsuenak biltzen dituela esan dezakegu, baina ez arlo desberdinetan egiten den guzti-guztia, hau da,
udal zerbitzuak ematea ahalbidetzen duen "eguneroko" lana.
Gobernu onarekin, gardentasunarekin, partaidetzarekin eta kontu-ematearekin konprometitutako udal gobernua gara; hori dela eta, alkateak berak
emango du gobernu planaren aurrerabidearen eta betetze-mailaren kontu. Izan ere, uste dugu kontuak ematea funtsezkoa dela konfiantza,
erantzunkidetasuna eta kudeaketa zorrotza areagotzeko. Horrek esan nahi du egiten duguna —baita egiten ez duguna ere— neurtu eta ebaluatzea eta
horren kontu ematea gasteiztarren aurrean, zuzenean, aurpegia emanez eta zergatia azalduz.
Horretarako, planak helburuak, mugarriak eta adierazleak barne hartzen ditu, zenbateraino betetzen ari garen jakiteko balioko dutenak. Urtean behin,
kontu-emate publikoa egingo dugu herritarren eta hiriko entitateen aurrean, zeinean plana betetzeari buruzko datuak aurkeztuko baititugu, eta herritarrek
balioetsi ahalko baikaituzte.
Horretaz gain, gardentasun-atarian jakinaraziko dugu betetze-maila, azken urteetan egin dugun bezala. Planaren aurrerabideari buruzko informazioarekin
batera, planean jasotako ekintza bakoitzari buruzko txosten zehatzagoa argitaratuko dugu udalaren webgunean eskuratzeko moduan.

PLANIFIKATZEA

SEGIMENDUA
ETA
EBALUAZIOA
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EMATEA

1. ARDATZA
MUGIKORTASUN IRAUNKORRA ETA SEGURUA

Gasteiz mugikortasun iraunkor eta seguruaren nazioarteko erreferente
bihurtuko da
Gure hiria mugikortasun berriaren nazioarteko erreferente izango da: bizikletaren eta garraio publikoaren erabilera esponentziala,
superetxadiak, oinezkoen alderdiak... Indargune hori baliatu behar dugu, eta Gasteiz nazioarteko erreferentziazko lekuan jartzeko aukera
bihurtu.
Gure mugikortasun sistema iraunkorra eta osasungarria izan dadin inbertitu dugu. Garraio publikoaren sistema eraginkor batean sinesten dugu,
eta oinez eta bizikletaz mugitzea sustatzen. Gaur egun, joan-etorri urbanoen bi heren oinez edo bizikletaz egiten dira gure hirian. Mugikortasun
iraunkor eta seguruaren aldeko apustuan aurrera egiten jarraitu behar dugu.
Azken urteetan oso pauso garrantzitsuak eman ditugu: Forondako aireportua berreskuratu dugu bidaiarientzat, abiadura handiko trena lurpetik
iristea adostu, eta Jundizen plataforma intermodala garatzea sustatu. Hori ere bada mugikortasuna hobetzea, gure hiriaren kanporako
mugikortasuna ere gakoa baita garapen ekonomikorako eta bizi-kalitaterako.
Mugikortasunaren eta konektagarritasunaren alorrean, gure apustua hiru konpromisotan oinarritzen da:
1.Lan egitea biztanleen % 99k garraio publikoa hartzeko aukera etxetik 300 metrora baino gutxiagora izan dezan, eta maiztasunak 10 minututik
beherakoak izan daitezen.
2.Lan egitea biztanleen % 97 beren helmugara 35 minututik beherako tartean irits daitezen.
3.Joan-etorrien % 50 garraio publiko elektrikoan izatea lortzea eta, beraz, nabarmen murriztea atmosferara isurtzen dugun CO2a.

ARDATZA

LAN-ESPARRUAK

PROIEKTUAK
1.1 Abiadura handiko trena Iristea eta integratzea

Kanpoaldearekiko eta
Europarekiko konexioa

MUGIKORTASUN
IRAUNKORRA ETA
SEGURUA

1.2 Forondako aireportua sendotzea
1.3 Jundizko plataforma intermodala garatzea
1.4 Autobus Elektriko Adimentsua abian jartzea
1.5 Unibertsitaterainoko tranbia abian jartzea
1.6 Tranbia Salburura eta Zabalganera luzatzea
1.7 TUVISAren flota berriztatzea

Mugikortasuna eta barne1.8 TUVISAren kotxetegi berriak
konektagarritasuna
1.9 Aparkalekuak egokitzeko estrategia
hobetzea
1.10 ‘Super-etxadiak’ garatzea Hiri-mugikortasun iraunkorra eta segurua
1.11 Bide segurtasunaren plana
1.12 Latinoamerikako biribilgunean trafiko pribatuari irtenbidea emateko
proposamena
1.13 “Future and logistic Mobility Lab” abian jartzea
Vitoria-Gasteiz marka
mugikortasun iraunkorraren 1.14 Mugikortasunaren zentroa sortzea
erreferente bihurtzea
1.14 Azken miliako banaketarako proiektu pilotua

1.1. jarduera ABIADURA HANDIKO TRENA IRISTEA ETA INTEGRATZEA
SAIL ARDURADUNA

Mugikortasuna eta Espazio Publikoa

ADIERAZLEAK

HELBURUAK

Abiadura handiko trenbidea Gasteizekin konektatzea.
Europarekiko eta Estatuarekiko konektagarritasuna hobetzea
Trenbide sarea egokitzea, bidaiarien zein salgaien abiadura
handiko linea berria iristeak sortzen dituen zerbitzu berrietarako.

Eragindako administrazioekin izandako bilerak

6

Azalpen-bilerak / partaidetza-prozesuak

10

GARATU BEHARREKO
JARDUERA

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Ideiak eta proposamenak ematea trenbidea Gasteizen
integratzeko informazio-azterlana idazteko eta eraikuntzaproiektua definitzeko.
Entzunaldiaren barruan azterlanari eta eraikuntza-proiektuari
egin beharreko alegazioak prestatzea, horiek proiektua
hobetzeko baliagarriak izan daitezen, berrikusten ari den
mugikortasun planari eta Udalak agintaldi honetan ezarri nahi
dituen mugikortasun politika berriei jarraituz, gainerako euskal
administrazioekin koordinaturik.
Ezagutzen dugun heinean, gasteiztarrei proiektua zertan den
azaltzea, Udalak partaidetzarako dituen baliabideak eta
prozesuak erabiliz.
Azken proiektua herritarrei jakinaraztea, informazio eta
zabalkunde prozesu zabal baten bitartez, baita horrek dakartzan
onurak eta eraginak eta gauzatzeko aurreikuspenak ere.
Lurperatzeak libre utzitako espazioa hiriko proposamen berriei
doitzea.
Udalak lurperatutako zatiaren kostuaren %15a

Helburua 2019-2023

Aurreikusitako
bukaera-data

MUGARRI NAGUSIAK

Ingurumen deklarazio estrategikoa

2020ko maiatza

Eraikuntza-proiektua onestea

2020 abendua

Lurzoruak desjabetzea

2021 abendua

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

11. HELBURUA. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak,
ziurrak, erresilenteak eta jasangarriak izan daitezela lortzea.
11.2 Hemendik 2030era bitarte, pertsona guztientzako garraiosistema seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria izateko
aukera ematea, batez ere, garraio publikoa areagotuz eta
ahultasun-egoeran dauden pertsonen beharrei arreta berezia
eskainiz (emakumeak, haurrak, desgaitasunen bat dutenak eta
adineko pertsonak).

1.2. jarduera FORONDAKO AIREPORTUA SENDOTZEA
SAIL ARDURADUNA Ekonomia Sustapena, Enplegua, Merkataritza eta Turismoa
HELBURUAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Gasteizko aireportua gehiago eta hobeto erabiltzea, salgaien aireportu gisa
duen kokapena hobetuz eta aireportuko industria-jarduerak handituz.
Turismo operadoreak berreskuratzea eta bidaiarien hegaldi erregularren
kopurua handitzea.
Lurraldearen aireko konektagarritasuna hobetzea.
Aireportuaren instalazioak hedatzea ahalbidetzea, baita logistika esparru bat
egokitzea ere.
VIAren bitartez sustatu: Aireportuaren eta hiriburuen arteko zuzeneko
konexioak, hiru aireportuetan dauden hegaldiak arrazionalizatuz, bakoitzak
bere potentzial osoa ustia dezan. Hiru aireportuen kudeaketa koordinatuaren
alde lan egingo dugu.
Bidaiarien operazioak sustatuko dira, promozio neurriak eta charter
hegaldiak baliatuz eta hegaldi erregular berriak erakarriz.
Gainerako euskal erakundeekin lan egingo dugu aireportua "aireportua
industrial" gisa indartzeko, hau da, salgaien garraiorako aireportu gisa,
inguruan industria aeronautikarekin lotutako jarduera ekonomikoen parke
bat sortzeko proposatuz; hori aireportutik eta hiritik hurbil legoke, baita
Gasteiz-Miranda jarduera ekonomikoen korridoretik ere. PIF (mugak
ikuskatzeko postua) eta 24 orduz irekita egotea defendatuko dugu, eta lan
egingo dugu Forondako aireportua edukiera handiko sarearekin
konektatzeko.
Gainera, aeroklubak bertan jarraitzearen eta sustatzearen alde egingo dugu,
eskola, sentsibilizazio-lekua eta gure hiriaren historiako zatia den aldetik.

650.000€

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Bidaiari-kopurua

250.000

Ezarritako industria-enpresa berriak

MUGARRI NAGUSIAK

Erakundeen arteko akordioa berritzea
Hegaldi erregular berrian funtzionamenduan jartzea

2
Aurreikusitako
bukaera-data

2022
Jarraia

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteizko auzo guztiei zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREK
O HELBURUAK

11. HELBURUA. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak,
ziurrak, erresilenteak eta jasangarriak izan daitezela lortzea.
11.2 Hemendik 2030era bitarte, pertsona guztientzako
garraio-sistema seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria
izateko aukera ematea, batez ere, garraio publikoa
areagotuz eta ahultasun-egoeran dauden pertsonen
beharrei arreta berezia eskainiz (emakumeak, haurrak,
desgaitasunen bat dutenak eta adineko pertsonak).

1.3. jarduera JUNDIZKO PLATAFORMA INTERMODALA GARATZEA
SAIL ARDURADUNA

Mugikortasuna eta Espazio Publikoa

ADIERAZLEAK

HELBURUAK

Jundiz lehen mailako nodo logistikoa bihurtzea, Euskadiko
industrialderik handienak berez duen erakargarritasuna
handituz: ia zazpi miloi metro koadro du, eta estrategikoki
kokatuta dago, Madril-Irun A-1 autobiaren ondoan eta
Forondako aireportutik hamar kilometrora.
Jundizko industrialdea korridore atlantikoarekin lotzea.
Errepidetik zirkulatzen duten kamioien kopurua murriztea,
tren bidezko garraioa erabiltzea ahalbidetuz.
Araban eta Jundizen intermodalitatea sustatzea, baita
salgaiak trenez garraiatzeko ere.

Erakundeen arteko bilerak

Arasur-Jundiz-Foronda ardatza sustatzea, Arasurreko tren
geltokia garatuz, Gasteizko Garraio Zentroa (CTVI) eta
Jundizko intermodalitatea bultzatuz eta tren-autobidea eta
salgaien
geltoki
intermodala
garatzen
lagunduz,
penintsularen erdialderantz eta mendebalderantz salgaien
korridore bat sortzeko asmoz.
Gainerako administrazioekin lankidetzan aritzea trengeltokiaren proiektua zein Jundizko zentro logistikoarena
definitzen.
Proiektua onestea. Hirigintza egokitzapena, HAPOa aldatuz
edo bateragarritasun plan bat eginez.
Obrak gauzatzen hastea

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteizko auzo guztiei zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

11. HELBURUA. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak,
ziurrak, erresilenteak eta jasangarriak izan daitezela lortzea.
11.2 Hemendik 2030era bitarte, pertsona guztientzako garraiosistema seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria izateko
aukera ematea, batez ere, garraio publikoa areagotuz eta
ahultasun-egoeran dauden pertsonen beharrei arreta berezia
eskainiz (emakumeak, haurrak, desgaitasunen bat dutenak eta
adineko pertsonak).

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

500.000€

2019-2023 helburua

MUGARRI NAGUSIAK

6

Aurreikusitako
bukaera-data

Ministerioak proiektua bukatzea

2019ko abendua

Aldakuntza urbanistikoa

2021eko abendua

1.4. jarduera AUTOBUS ELEKTRIKO ADIMENTSUA ABIAN JARTZEA
SAIL
ARDURADUNA

Mugikortasuna eta Espazio Publikoa

HELBURUAK

Garraio publikorako edukiera handiko sistema bat ezartzea, % 100
elektriko diren eta 0 emisio duten hiri-autobusak baliatuz.
Hiri autobusen flota teknologia berrietara egokitzea
Eskaera handiena duen linearen igarotze-maiztasuna laburtzea.
Hiri-mugikortasunaren efizientzia hobetzea
CO2ren isurketak, kutsadura akustikoa, baliabide fosilen kontsumoa
eta airerako emisioak murrizten laguntzea.

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

2. linea periferikoan autobus elektrikoaren sistema (BEA) ezartzea,
semaforoetan lehentasuna duelarik; horretarako, erreiak egokituko
dira, ingurua urbanizatuko eta geltoki berriak eraikiko, eta ibilbidearen
zati handi batean bideak erreserbatuko dira L-2 A eta B lineetarako.
13 autobus erosiko dira, % 100 elektrikoak, pantografo bidezko karga
sistema dutenak eta geltokiko txartel-banaketa.
Hornitutako ibilgailuak kargatzeko azpiegiturak egingo dira:
kargatzeko bi gune ibilbidearen barruan jarriko dira (Mendizorrotza eta
El Boulevard), eta beste bat, mantsoago kargatzeko, zehazteke
dagoen leku batean.
Dauden garraio-sistemak koordinatzeko seinaleztapena garatu eta
egokituko da, baita komunikazio eta txartel sistemak ere.
Jarduera hauek egingo dira: gauzatze proiektua garatzea,
urbanizaziorako eta behar diren azpiegiturak eraikitzeko obrak,
autobus eta ekipamenduen hornidura, eta autobusak, kargatzesistema eta ekipamendua 15 urtez mantentzea.
42.296.609,93 euro, BEZ barne, honela finantzaturik: Udalak % 17,5,
AFAk % 17,5 eta Eusko Jaurlaritzak % 65

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

CO2 murrizketa

Gutxi gorab., 1.274 tona CO2/urte

MUGARRI NAGUSIAK

Aurreikusitako bukaeradata

Proiektua definitzea

2019ko iraila

Obren hasiera

2019ko iraila

Prototipoa balioztatzea

2019ko abendua

Zirkulazioan jartzea

2021eko Uztaila

GENEROA

Garraio publikoa gehien bat emakumeek erabiltzen dute, eta diseinuan
egindako hobekuntzek haien mugikortasuna errazten dute. Gurpilaulkientzako eta haur-kotxeentzako 3 lekuak ere mantentzen dira, eta horrek
eragin zuzena du ahuldade egoera handienean daudenengan.

LURRALDEA

Ariznabarra, San Martin, Txagorritxu, Gazalbide, Arriaga-Lakua, Pilar,
Zaramaga, Aranbizkarra, Salburua, Arantzabela, Arana, Santa Luzia, Adurtza,
San Kristobal, Mendizorrotza

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

11. HELBURUA. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak,
ziurrak, erresilenteak eta jasangarriak izan daitezela lortzea.
11.2 Hemendik 2030era bitarte, pertsona guztientzako garraiosistema seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria izateko
aukera ematea, batez ere, garraio publikoa areagotuz eta
ahultasun-egoeran dauden pertsonen beharrei arreta berezia
eskainiz (emakumeak, haurrak, desgaitasunen bat dutenak eta
adineko pertsonak).

1.5. jarduera UNIBERTSITATERAINOKO TRANBIA ABIAN JARTZEA
SAIL ARDURADUNA

Mugikortasuna eta Espazio Publikoa

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Hiriko tranbiaren sarea handitzea.

HELBURUAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Tranbia hegoaldearekin eta unibertsitatearekin konektatzea.
Hiriko tranbia-sarea eta herritarrentzako eskaintza handitzen
jarraitzea.
Unibertsitatera eta ingurura doazenei tranbiaren konexioa
eskaintzea.

MUGARRI NAGUSIAK
Gauzatze-obrak bukatzea

1,4 km

Aurreikusitako
bukaera-data
2020ko otsaila

Tranbia unibertsitatera hedatzeko proiektua dagoeneko
gauzatzen ari da.

GENEROA

Ez da aplikatzen

Lanak 2019ko azken hilabeteetan burutzea aurreikusi da.

LURRALDEA

Adurtza, San Kristobal eta unibertsitate-campusa

Obrak bukatutakoan, luzapena funtzionamenduan jarriko da,
hiru geltoki berrirekin: Florida, Hegoalde eta Unibertsitateak.
Tranbiaren luzapenak Adurtza eta San Kristobal auzoei zein
unibertsitate-campusari emango die zerbitzu.

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

11. HELBURUA. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak,
ziurrak, erresilenteak eta jasangarriak izan daitezela lortzea.
11.2 Hemendik 2030era bitarte, pertsona guztientzako garraiosistema seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria izateko
aukera ematea, batez ere, garraio publikoa areagotuz eta
ahultasun-egoeran dauden pertsonen beharrei arreta berezia
eskainiz (emakumeak, haurrak, desgaitasunen bat dutenak eta
adineko pertsonak).

1.837.500 euro (Udalarentzako kostua)
10.500.000 euro, proiektuaren kostu osoa

1.6. jarduera TRANBIA SALBURURA ETA ZABALGANERA LUZATZEA
SAIL ARDURADUNA

HELBURUAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Mugikortasuna eta Espazio Publikoa

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Tranbiaren sarea handitzea

2,5 km

Hiriko tranbia-sarea handitzen jarraitzea, garraio iraunkor eta
segurua izatea lortzearren.
Bi auzoak erdialdearekin eta elkarren artean konektatzea.

Tranbiaren sarea handitzea

x

Behar diren obrak eta jarduerak abiaraziko dira Salbururako
tranbia linea berria ezarri eta zerbitzuan jartzeko. Hedapenak
Salburua eta Santa Luzia auzoak erdialdearekin zuzenean
lotuko dituzte, baita Lakuako autobus geltokiarekin eta gaur
egun dauden lineek zerbitzu ematen dieten alderdiekin ere.
Florida kaletik, Iliada ibilbidetik eta Salburua bulebarretik
igaroko da, Joan Karlos I.aren hiribidean amaitzeko. Bost
geltoki izango ditu: Santa Luzia, Salburuko gizarte etxea,
Nicosia, Salburua eta Joan Karlos I.aren hiribidea.
Gainera, tranbia Zabalganera luzatzeko informazio-azterlana
bukatuko da, auzo hori oraingo plataformarekin lotzeko, eta
eraikuntza-proiektua idatziko da.

Salbururako tranbiaren eraikuntza proiektuaren onarpena

4.345.950 euro, Udalarentzako kostua
24.834.000, proiektuaren kostu osoa

MUGARRI NAGUSIAK

Salbururako tranbiaren obren hasiera

Aurreikusitako
bukaera-data

2019ko azaroa
2020ko Iraila

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Salburua, Zabalgana eta Santa Luzia

GARAPEN
IRAUNKORREK
O HELBURUAK

11. HELBURUA. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, ziurrak,
erresilenteak eta jasangarriak izan daitezela lortzea.
11.2 Hemendik 2030era bitarte, pertsona guztientzako garraio-sistema
seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria izateko aukera ematea,
batez ere, garraio publikoa areagotuz eta ahultasun-egoeran dauden
pertsonen beharrei arreta berezia eskainiz (emakumeak, haurrak,
desgaitasunen bat dutenak eta adineko pertsonak).

1.7. jarduera TUVISAREN FLOTA BERRITZEA
SAIL ARDURADUNA

Mugikortasuna eta Espazio Publikoa

ADIERAZLEAK

HELBURUAK

Autobusen flota berritzea eta egoera optimoan mantentzea.
Ingurumen eta gizarte arloko onurak dakartzaten teknologia berriak
ezartzea (zerbitzuaren kalitate hobea).
Eraginkortasuna eta efizientzia irizpideak betetzen dituen garraio publikoa
bermatzea.
Hiriko kalitate-parametroei eusten laguntzea (CO2 emisio gutxiago,
kutsadura akustiko txikiagoa, irisgarritasun unibertsala sustatzea...)
Irizpide kualitatiboak aintzat hartzea, prestazio hobeak dituzten autobusak
erabiliz.
Irizpide kualitatiboak aintzat hartzea, igarotzeko maiztasun handiagoa
lortzearren.
Industrialdeetarako garraioa hobetzea.

Erositako autobus elektrikoen kopurua

GARATU BEHARREKO
JARDUERA

MUGARRI NAGUSIAK

20

Aurreikusitako bukaeradata

L-11 abian jartzea

2021ko abendua

Lineen mapa berriro diseinatzea

2020ko abendua

Industrialdeen plana (kontratatzea falta)

2020ko abendua

Mugikortasun plan bat lantzea Gasteizko auzoak industrialdeekin lotzeko.
BEA eta Adurtza eta Salburuko tranbia ezarritakoan, garraio-lineen mapa
berriro diseinatzea.

GENEROA

Ez da aplikatzen

Agintaldi bakoitzean autobusak berritzeko plan bat ezartzea, urtero modu
orekatuan unitate berriak hornitzea ahalbidetuko duena.

LURRALDEA

Gasteiz osoari zuzendutako ekintza

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

11. HELBURUA. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak,
ziurrak, erresilenteak eta jasangarriak izan daitezela lortzea.
11.2 Hemendik 2030era bitarte, pertsona guztientzako garraiosistema seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria izateko
aukera ematea, batez ere, garraio publikoa areagotuz eta
ahultasun-egoeran dauden pertsonen beharrei arreta berezia
eskainiz (emakumeak, haurrak, desgaitasunen bat dutenak eta
adineko pertsonak).

Autobus eraginkorragoak eta ingurumenaren ikuspegitik jasangarriagoak
erostea, flota berritu ahal izateko eta klimarekin eta energiarekin lotutako
eskakizun berriak betetzeko.
2020, ONETSIA: 13 bus elektriko (BEA)
2021-2023 12 ibilgailu berri (12 m-ko 6 eta 18 m-ko 18).
Mugikortasun plan bat lantzea Gasteizko auzoak industrialdeekin lotzeko.
AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

2019-2023 helburua

2020: 7.500.000 euro
2021-2023 % 100ean elektriko badira, 8.500.000 € inguru; hibridoak
badira, 5.500.000 € inguru).

1.8. jarduera TUVISAREN KOTXETEGI BERRIAK
SAIL ARDURADUNA

Mugikortasuna eta Espazio Publikoa

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Aurreikusitako epeak betetzea

HELBURUAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Hiri autobusen garraioaren udal konpainia hartzea;
arkitektura informatikoa eta elektrizitate-konexioen sarea
diseinatzea, kudeaketarako eta motore elektrikoz dabiltzan
ibilgailuetarako teknologia berriak garatzea ahalbidetzeko;
eraikin jasangarriagoak eta ekologikoagoak diseinatzea, eta
natur baliabideak optimizatzea, estalkian eguzki-plakak
instalatuz.
Bus elektrikoen kargatze-sistema geldoa kokatzeko kotxetegi
berrien eraikuntza-proiektua; horietan TUVISAren linea
guztiak sartuko dira, dauden baliabideak optimizatuz eta lanfluxuak sistema berriei egokituz.
Behin proiektua definituta, instalazioak (bulegoak, lantegiak
eta kotxetegiak) eraikiko dira, ibilgailu elektrikoak ezarri
(transformazio-zentroa), jendeari arreta eman, zerbitzua
kudeatu eta ibilgailuak onik zaindu eta konpontzeko. Bide
batez, kotxetegiak eraikitzen diren lursailaren ingurua
urbanizatuko da.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

25 milioi.

MUGARRI NAGUSIAK

BAI
Aurreikusitako bukaeradata

Proiektua bukatzea

2019ko iraila

BEAen kargatze-sistema eraikitzeko I. fasea

2020ko iraila

II. fasea: bulegoak, lantegiak eta gainerako kotxetegiak eraikitzea

2022ko abendua

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Herritar guztiei zerbitzua emateko kotxetegiak

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

11. HELBURUA. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak,
ziurrak, erresilenteak eta jasangarriak izan daitezela lortzea.
11.2 Hemendik 2030era bitarte, pertsona guztientzako garraiosistema seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria izateko
aukera ematea, batez ere, garraio publikoa areagotuz eta
ahultasun-egoeran dauden pertsonen beharrei arreta berezia
eskainiz (emakumeak, haurrak, desgaitasunen bat dutenak eta
adineko pertsonak).

1.9. jarduera APARKALEKUAK EGOKITZEKO ESTRATEGIA
SAIL ARDURADUNA

Mugikortasuna eta Espazio Publikoa

HELBURUAK

Ibilgailu motordun pribatuentzako aparkalekuen eskaintza
egokitzea,
eskaeraz
gain
espazio
publikoaren
beste
lehentasunezko erabilera batzuk kontuan izanik: egotea,
oinezkoen eta bizikleten mugikortasuna, garraio publikoa, logistika
eta hiriko dinamismo ekonomikoa eta bizitasuna bermatzen duten
hiri-zerbitzuak.
Aparkalekuen arrazoizko erabilera sustatzea, eta garraio
publikoaren sarearekin konektatuta dauden aparkalekuen sorrera
sustatzea.

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Aparkalekuen gida-plana idatzi eta gauzatzea: gaur egun
bizitegietan dagoen aparkalekuen eskaria eta eskaintza globala
aztertuko du, zonen arabera, zehazteko non den posible kaleko
aparkalekuen eskaintza beste erabilera batzuetarako doitzea, non
sortu behar diren aparkaleku osagarriak, edo zein izan beharko
luketen formularik egokienak aparkalekuen eskaera kudeatzeko.
Aparkaleku arautuaren eremua (TAO) berrantolatu eta hedatzea.
Aparkaleku arautuaren eremua garai bateko ingurabidearen
barruan dauden super etxadi guztietara zabaltzea. Helburua da
egoiliarrei aparkalekua eskaintzea eta, aldi berean, ibilgailu
pribatua erabiltzeko gogoa apaltzea beste bide jasangarriago
batzuez egin daitezkeen joan-etorrietarako.
Baliabide propioekin egiteko ekintza

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Aurreikusitako epeak betetzea

MUGARRI NAGUSIAK

BAI

Aurreikusitako bukaeradata

Aparkalekuen Gida-plana idaztea

2020ko udazkena

Eremu arautua (TAO) berrantolatu eta hedatzea, Mugikortasun
Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planak planteatutako printzipio
eta helburuen ildotik.

2021eko uda

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz barruko auzo guztiei zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

11. HELBURUA. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak,
ziurrak, erresilenteak eta jasangarriak izan daitezela lortzea.
11.6 Hemendik eta 2030era bitartean, hirien ingurumen-inpaktu
negatiboa murriztea —per capita—, arreta berezia eskainiz
airearen kalitateari eta udal hondakinen eta bestelakoen
kudeaketari
11.7 Hemendik eta 2030era bitartean, irispide unibertsala
ematea berdegune eta espazio publiko seguru, inklusibo eta
irisgarrietara, bereziki emakume eta haurrei, adinekoei eta
desgaituei

1.10. jarduera HIRI-MUGIKORTASUN IRAUNKOR ETA SEGURUAREN EREDUA SENDOTZEA
SAIL ARDURADUNA Mugikortasuna eta Espazio Publikoa
HELBURUAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Hiriaren eta espazio publikoaren eredu berria sendotzea,
mugikortasun iraunkor, eroso, seguru eta inklusiborako.
Bizikletaz ibiltzeko hiri seguru eta erosoa lortzea.
Ibilgailuaren erabilera arrazionalizatzea.
Emisioak murriztea
Herritarrei bizikidetza-arauak betetzearen premiaz kontzientzia
harraraztea
Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren
Plana (2020-2030) onestea.
Besteak beste, hirian garraiobide ezberdinen erabilera egokitzeko
neurriak ezartzea aurreikusten du planak, segurtasuna hobetzearren.
Mugikortasun pertsonaleko ibilgailuei (esaterako, patineteak)
erreparatuko zaie, berariazko araudia landuz, eta oinezko, bizikleta,
patinete eta abarren arteko bizikidetza hobetzeko kanpainak eginez.
Super etxadiak ezartzea da konpromiso honetako beste erronka
handietako bat. Funtsezko neurrietako bat da, mugikortasun
seguruagoa eta iraunkorra lortzeko bidean.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

150.000 euro

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Garraioan berotegi efektua duten gasen (CO2) emisioak murriztea

%5

Kutsadura atmosferiko eta akustikoaren murrizketa (eragindako
populazioa)

-%7

Gasteizko bide publikoetan istripuak murriztea (2019ko datuekiko
murrizketaren ehunekoa)

% 10

MUGARRI NAGUSIAK

Aurreikusitako bukaeradata

Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana onestea

2020ko martxoa

Super etxadiak ezartzen hastea

2020ko abuztua

Ordenantzak landu eta aldatzea

2021eko abendua

GENEROA

Genero-ikuspegia barne hartuko du mugikortasun-planak

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteizko auzo guztiei zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

3. HELBURUA. Osasuna eta ongizatea.
3.6 2020rako, trafiko-istripuek eragindako hildako eta zaurituen
kopurua erdira murriztea, mundu osoan.

1.11. jarduera BIDE-SEGURTASUNAREN PLANA
SAIL ARDURADUNA

Mugikortasuna eta Espazio Publikoa

ADIERAZLEAK

HELBURUAK

Bideetako bizikidetza sustatzea
Hirian trafikoa lasaitzea

Gasteizko bide publikoetan istripuak murriztea (2019ko datuekiko
murrizketaren ehunekoa)

% 10

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Mugikortasun pertsonaleko ibilgailuen erabilera arautzea. Araudi argia landuko
dugu, mugikortasun pertsonaleko ibilgailuen (MPI) erabilerari buruzko udal
ordenantza baten bidez.

Trafikoa lasaitua duten km kopurua handitzea

%3

trafiko-istripuen biktimen erregistroa sortuko dugu, estatistika homologatu
batez, eta horrek hobetzeko puntuak identifikatzea ahalbidetuko du, istripuak
gutxitzeko eta oinezkoen, txirrindularien, ibilgailu motordunen gidarien, MPIen
erabiltzaileen eta abarren segurtasuna hobetzeko neurriak hartzearren.
Gasteizko mugikortasun seguru eta iraunkorraren mapa egingo dugu.
Sistema bat ezarriko dugu semaforo-erregulazioak, istripu gehien gertatzen
diren lekuak, bizikleten erabilera sustatzeko lasaitutako eremuak, 30 km-ko
eremuak, eta ikasleentzako lehentasunezko ibilbide seguruak berrikusteko.
Hiriko mugikortasuna arautuko dugu, ordutegiak eta eskola zein lan jarduera
kontuan hartuz; arazoak sortzen ari diren bide azkarrak aztertuko ditugu,
abiadura moteltzeko, baita puntako orduetan pilaketak sortzen diren bideak ere.

MUGARRI NAGUSIAK

Aurreikusitako bukaeradata

Plana esleitzea

2020ko maiatza

Mugikortasun seguruaren mapa egitea

2021eko maiatza

Istripuen erregistroa

2021eko maiatza

GENEROA

Genero ikuspegia sartuko da bide-segurtasunaren planean.

Patinete elektrikoa erabilera arautuko dugu, mugikortasun iraunkor partekatuko
zerbitzuak sortuz irtenbide iraunkor eta sinpleak ematen dituzten operadoreen
bitartez.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

Udaltzaingoaren laguntza izango dugu aldaketaren dinamikan, araudiari
buruzko informazioa eta prestakuntza eman eta hura betetzen den zaindu
dezaten.

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

11. HELBURUA. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak,
ziurrak, erresilenteak eta jasangarriak izan daitezela lortzea.
11.2 Hemendik 2030era bitarte, pertsona guztientzako garraiosistema seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria izateko
aukera ematea, batez ere, garraio publikoa areagotuz eta
ahultasun-egoeran dauden pertsonen beharrei arreta berezia
eskainiz (emakumeak, haurrak, desgaitasunen bat dutenak eta
adineko pertsonak).

Informazioan, prestakuntzan eta sentsibilizazioan oinarritutako komunikazioestrategia abiaraziko dugu, hiriko zirkulazio arauak ezagutarazi eta portaera
ezegokiak prebenitzeko.
AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

2019-2023 helburua

150.000 euro

1.12. jarduera LATINOAMERIKAKO BIRIBILGUNEAN TRAFIKO PRIBATUARI IRTENBIDEA EMATEKO PROPOSAMENA
SAIL ARDURADUNA

Mugikortasuna eta Espazio Publikoa

ADIERAZLEAK

HELBURUAK

Latinoamerika plazan trafikoa eta bide-segurtasuna hobetzeko
irtenbide bat ematea.

Proiektua aurkeztea

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Latinoamerikako biribilgunetik 65.000 ibilgailu inguru igarotzen dira
egunean, hau da, Gasteizen dauden ibilgailu guztien % 50 ia.
Trafikoaren fluxua eta gune horretan bat egiten duten garraiobide
ezberdinen arteko bizikidetza erraztea da helburua.
Latinoamerika plazarako eraikuntza-proiektua idatzi eta onetsiz,
biribilgunea moldatu eta ingurune atseginagoa sortu nahi da, eta
baldintza egokiak eskaini garraiobide ezberdinak behar den
arintasunez zirkulatu daitezen bertatik, Arabako hiriburuko trafikodentsitate handienetako bat baita.
Proposamenak Mugikortasun Planaren filosofiari jarraitu behako
lioke, alegia, garraiobide jasangarriagoak sustatu; BEAri ere lekua
utzi beharko lioke, eta txirrindulari eta oinezkoen zirkulazioa
hobetu autobus geltokiaren eta Arriaga parkearen eta erdialdearen
artean.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Zehazteke

2019-2023 helburua

Erakundeen arteko finantzaziorako akordioa

MUGARRI NAGUSIAK

2020ko Ekaina
2020ko Abendua

Aurreikusitako
bukaera-data

Latinoamerika plazan trafikoa lurperatzeko eraikuntzaproiektua idatzi eta onestea

2020ko maiatza

Garatzeko azterketa eta bideragarritasuna

2020ko abendua

Fiantzaketa plana

2021eko urtarrila

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

11. Hiri eta komunitate iraunkorrak. 11.2 Denentzako garraiobide seguru,
merke, irisgarri eta iraunkorrrak eskaintzea.

1.13. jarduera “FUTURE AND LOGISTIC MOBILITY LAB” ABIAN JARTZEA
SAIL ARDURADUNA

Mugikortasuna eta Espazio Publikoa

ADIERAZLEAK

HELBURUAK

Hiria ekonomikoki garatzen eta gure industria mugikortasuneredu berrietara egokitzen laguntzea.
Hiriko mugikortasun-irtenbideak karbonogabetu daitezen
sustatzea.
Logistikako eta azken miliako irtenbide integral berriak
ematea.

Aurreikusitako epeak betetzea

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

“Future and logistic Mobility Lab” berriak ahalbidetuko du
Gasteizek mugikortasun iraunkorraren alde egindako apustua
indartzea.
Laborategiak
munduan
erreferentziazkoak
diren
mugikortasun-ereduak aztertuko ditu, hiri-mugikortasunari
buruzko esperientziak eta ikasketak trukatuko ditu, eta
saiakuntza-bankua izango da gure ehun ekonomiko eta
industrialaren trantsizio energetikorako irtenbideak eta
alternatiboak aztertzeko eta logistikako eta azken miliako
irtenbideak emateko.
Laborategia abian jartzeko, mugikortasun-joeren diagnostikoa
egingo da, lanaren aztergaiak garatuko, eta ildo estrategikoak
eta helburuak definituko. Hori guztia kontsulta-prozesu
batean oinarrituko da.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

150.000 euro (abian jartzeko)

2019-2023 helburua

MUGARRI NAGUSIAK

BAI

Aurreikusitako
bukaera-data

Diagnostikoa egitea

2020ko ekaina

Ildo estrategikoak eta helburuak definitzea

2020ko abendua

Definitutako ekintzak abian jartzea

2021ko martxoa

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

7. Kutsatzen ez duen energia, arrazoizko prezioan. 7-a. Hemendik 2030era,
nazioarteko lankidetza handitzea energia garbiarekin lotutako ikerketa eta
teknologia eskuragarriagoak izan daitezen, iturri berriztagarriak, energiaeraginkortasuna eta erregai fosilen teknologia aurreratuak eta gutxiago
kutsatzen dutenak barne, eta inbertsioa sustatzea energia-azpiegituretan eta
teknologia berrietan.
9. Industria, berrikuntza eta azpiegiturak. 9.2 Industrializazio inklusibo eta
iraunkorra sustatzea, eta hemendik 2030era, nabarmen handitzea industriaren
ekarpena enpleguari eta barne produktu gordinari.
11. Hiri eta komunitate iraunkorrak. 11.2 Denentzako garraiobide seguru,
merke, irisgarri eta iraunkorrrak eskaintzea.

1.14. jarduera GASTEIZKO MUGIKORTASUN-ZENTROA ABIAN JARTZEA
SAIL ARDURADUNA

Mugikortasuna eta Espazio Publikoa

HELBURUAK

Espazio bakarra izatea Gasteizen mugikortasunarekin lotuta
dauden zerbitzuak eta proiektuak hartzeko, zerbitzu hobea
ematearren.
Zerbitzu horietara bideratutako espazio eta baliabideen erabilera
optimizatzea

GARATU
JARDUERA

BEHARREKO

Mugikortasunarekin eta zerbitzu osagarriekin lotutako proiektuek
espazio edo edukitzaile bat eskatuko dute etorkizunean.
Gasteiz mugikortasunaren alorrean nazioarteko erreferente izatea
planteatzen badugu, Mobility Lab-etik, Arabako Lurraldeko Garraio
Agintaritzatik edo zerikusia duten beste zerbitzu batzuetatik
datozen ekimen eta proiektuak hartzeko moduko zentro bat
sortzeko oinarriak jarri behar ditugu.
Horrenbestez, "edukitzaile" bat bilatu eta abian jartzea proposatzen
da, mugikortasunarekin lotuta garatzen ari den —eta datozen
urteetan handituko den— eduki guztia hartzeko.
Udal espazioak berreskuratu eta berrerabiltzeko ikuspegi batetik,
udalak dituen eraikin eta lokalen artean zeinek duen horrelako
zentro bat hartzeko aukera aztertu eta balioetsiko da. Hartara,
zerbitzu berri eta eraginkorrago bat emango dugu espazio
bakarrean (horrek baliabideak aurreztea ahalbidetuko du) eta, bide
batez, erabiltzen ez den udal areto edo eraikin bat baliatuko dugu.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

150.000€

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Zentroan elkartzen diren zerbitzuen kopurua
Planteatutako epeak betetzea
MUGARRI NAGUSIAK

Zentroa hartzeko espazioen alternatibak aztertzea
Espazioa etorkizuneko zentrorako moldatzeko proiektu
teknikoa egitea
Gasteizko mugikortasun-zentroa abian jartzea

3
BAI
Aurreikusitako bukaeradata

2020ko ekaina
2021ko martxoa
2021eko abendua

GENEROA

Mugikortasunaren zentroaren proiektuan kontuan hartuko da
genero-ikuspegia.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteizko auzo guztiei zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

11. HELBURUA. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak,
ziurrak, erresilenteak eta jasangarriak izan daitezela lortzea.
11.2 Hemendik 2030era bitarte, pertsona guztientzako garraiosistema seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria izateko
aukera ematea, batez ere, garraio publikoa areagotuz eta
ahultasun-egoeran dauden pertsonen beharrei arreta berezia
eskainiz (emakumeak, haurrak, desgaitasunen bat dutenak eta
adineko pertsonak).

1.15. jarduera AZKEN MILIAKO BANAKETARAKO PROIEKTU PILOTUA
SAIL ARDURADUNA

Mugikortasuna eta Espazio Publikoa

HELBURUAK

Hiritik zirkulatzen duten banaketa-ibilgailuen kopurua
murriztea.
CO2ren
isurketak
murriztea,
ibilgailu
elektrikoetan
oinarritutako banaketa-sistema bat ezarriz.
Hirian paketeen banaketaren eraginkortasuna hobetzea.

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Paketeak banatzeko prozesuaren azken urratsei deritzegu
"azken miliako" banaketa. Hau da, zentro logistikotik
hartzailearengana artekoak.
Pakete txikien banaketak ibilgailu txiki eta ertainen joanetorria sortzen du hirian, eta horrek eragina du trafikoan zein
airearen kalitatean.
Alderdi horiek konpontzeko asmoa duen proiektu pilotu bat
jarriko da martxan, salgai horiek guztiak jasotzeko zentro
logistiko bat eta ibilgailu elektrikoen bidezko banaketasistema bat barne hartzen dituena; hartara, hiritik zirkulatzen
duten ibilgailuen kopurua murriztuko da, baita emisioak ere,
eta trafikoa arinagoa izango da.
Udalaren jabetzako leku bat bilatuko da, salgaiak jasotzeko
zentroa izan dadin, eta ibilgailu elektrikoen flota bat (ibilgailu
mota zein den aztertuko da) baliatuko da banaketa modu
eraginkor eta iraunkorragoan egiteko.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

150.000€

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Pakete txiki eta ertainak banatzeko ibilgailuen kopurua
murriztea

% 20

Proiektu pilotuari atxikitako entitate/enpresen kopurua

3

MUGARRI NAGUSIAK

Aurreikusitako
bukaera-data

Ekimen pilotua (paketeak jasotzeko zentroa) kokatzeko
aukeren azterketa

2020ko abendua

Banaketa-sistema definitzea

2021ko martxoa

Ekimen pilotua abiaraztea

2021eko ekaina

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

11. HELBURUA. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak,
ziurrak, erresilenteak eta jasangarriak izan daitezela lortzea.
11.2 Hemendik 2030era bitarte, pertsona guztientzako garraiosistema seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria izateko
aukera ematea, batez ere, garraio publikoa areagotuz eta
ahultasun-egoeran dauden pertsonen beharrei arreta berezia
eskainiz (emakumeak, haurrak, desgaitasunen bat dutenak eta
adineko pertsonak).

2. ARDATZA
SEGURTASUNA, ZERBITZU PUBLIKOAK
ETA PERTSONEN ZAINTZA

Segurtasuna, zerbitzu publikoak eta gizarte babesa dira hiriko bizikalitatearen oinarria
Gasteiz hiri segurua da, Euskadiko hiririk seguruena gara, eta Estatuko seguruenetako bat. Baina ezin gara ahaztu segurtasunik
ezaren, delinkuentziaren eta etxebizitzen okupazioen kontra irmo lan egiteaz. Segurtasuna hobetuko dugu, kaleetan polizia gehiago
izango dugu, eta prestakuntza eta baliabide hobeak emango dizkiegu, hiria are seguruagoa izan dadin.
Funtzionatzen duen hiriak zerbitzu publiko onak ditu. Garbiketa, gizarte etxeak eta udal eraikinak, gazteria eta berdintasun
politikak... zerbitzu publikoen oinarria dira, eta hiriak ondo funtzionatzeko gakoa.
Zerbitzu publikoez ari garela, arreta berezia eman behar diegu pertsonak zaintzera zuzendutakoei. Adinekoak, haurrak,
desgaitasuna duten pertsonak... zaindu eta babesten dituen hiria. Bakea eta bizikidetza baliotzat dituen hiria.
Azken batean, Gasteiz hiriaren bereizgarria bizi-kalitateak izaten jarrai dezan nahi dugu. Segurtasuna, zerbitzu publikoak eta
pertsonen zaintza.

ARDATZA

LAN-ESPARRUAK

PROIEKTUAK
2.1 Polizia lokal modernoa eta gertukoa

Gasteiz, hiri segurua

2.2 Herritarren segurtasuna hobetzea
2.3 Herritarren segurtasunaren komunikazio-plana

SEGURTASUNA
ZERBITZU
PUBLIKOAK ETA
PERTSONEN
ZAINTZA

2.4 Udaltzaingoaren ibilgailu-flota berritzea
2.5 Herritarren segurtasunaren sistema informatikoak berritzea
2.6 Garbiketarako eta hondakinen bilketarako zerbitzua hobetzea

Kalitateko zerbitzu
publikoen defentsa

2.7 Hezkuntza zerbitzuaren plan estrategikoa
2.8 V. Gazte plana lantzea
2.9 Gazteentzako aisialdi alternatiboaren eskaintza hobetzea
2.10 Berdintasunaren, sexu eta genero aniztasunaren eta
intersekzionalitatearen aldeko apustua.
2.11 Adinekoentzako programa berriak
2.12 Adinekoentzako zentroak
2.13 Animaliak Babesteko Zentroa eraberritzea

ARDATZA

LAN-ESPARRUAK

PROIEKTUAK
2.14 Haurren pobreziaren kontrako ekintza-plana

SEGURTASUNA
ZERBITZU
PUBLIKOAK ETA
PERTSONEN
ZAINTZA

Kalitateko zerbitzu
publikoen defentsa

2.15 Haur eta nerabeentzako tokiko plan
2.16 Zerbitzu zorroari buruzko dekretua
2.17 Gasteiz, hiri osasungarria
2.18 III. Osasun plana
2.19 Bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen hiria
2.20 Ezparru-hitzarmena eta bizikidetzaren eta hezkuntza
ekitatearen alorretako berariazko hitzarmenak garatzea.

2.1 jarduera POLIZIA LOKAL MODERNOA ETA GERTUKOA
SAIL ARDURADUNA

Herritarren Segurtasuna

HELBURUAK

Plantillari prestakuntza egokia ematea lanpostuarekin,
berdintasunarekin eta LGTBI pertsonekin lotutako gaietan,
baita herritarrekiko komunikazio eta harremanen alorreko
trebetasunak lantzeko ere.

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Emandako ikastaroen kopurua
Parte-hartzaileen kopurua
MUGARRI NAGUSIAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Prestakuntza-ikastaroak, Arkautiko Akademiaren, Gasteizko
Udalaren edo beste administrazio edo entitate batzuen
bitartez.
Plantillaren prestakuntza-maila sendotzea, oinarrizko mailak
abiapuntutzat hartuta espezializaziora iristerik izan dadin.
Prestakuntzaren bidez, lan egiteko lanabes berriak eta esku
hartzeko ikuspegi berriak ematea.
Trebetasun berriak eskuratzea herritarrekin jardun eta
erlazionatzeko orduan, hurbileko poliziaren alderdia sustatuz.
Gizarte errealitate jakin batzuei buruz prestatzea, tentuz
ibiltzea eskatzen baitute, esaterako, genero-indarkeria edo
LGTBIfobia.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

300.000 euro

4
Plantilla osoa
Aurreikusitako
bukaera-data

Sailerako prestakuntza-plan bat lantzea
Lehen aldiz, LGTBIfobiari buruzko prestakuntza

2020
2020-2023

GENEROA

Indarkeria matxistari buruzko prestakuntza emango da; ohikoa da
emakumeekin jardutea eta esku hartzea.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteizko auzo guztiei zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREK
O HELBURUAK

4. Hezkuntza inklusiboa, bidezkoa eta kalitatekoa bermatzea, eta bizi
osoan ikasteko aukerak sustatzea, denontzat.
5. Generoen arteko berdintasuna lortzea, eta emakumeak eta neskak
oro ahalduntzea.
16. Garapen jasangarrirako gizarte baketsu eta inklusiboak sustatzea,
justiziara jotzeko aukerak guztioi ematea eta erakunde efikazak,
arduratsuak eta inklusiboak sortzea, maila guztietan.

2.2 jarduera HERRITARREN SEGURTASUNA HOBETZEA
SAIL ARDURADUNA

Herritarren Segurtasuna

HELBURUAK

Delitu-gertaeren indizeak hobetzea eta herritarren
artean segurtasun-sentsazioa indartzea.

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Unitateetan sartutako agenteen kopurua

Kolektibo ahulei arreta emateko atalak sendotzea.

MUGARRI NAGUSIAK

Agente berriak sartzea
GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Herritarren Segurtasunaren Sailaren lehentasunetako
bat da etengabeko hobekuntza bilatzea delituen
indizean, eta herritarrek segurtasuna nabaritu dezaten
laguntzea.
Zehazki, agenteen kopurua handitu nahi da, eta dauden
atalak indartzea. Zenbait atal indartuko dira, besteak
beste, genero- eta familia-indarkeriaz arduratzen dena.
2021erako langile berriak atxikiko zaizkie atal horiei,
agenteen kopurua handituta.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Ez da aplikatzen

6
Aurreikusitako
bukaera-data

2021

GENEROA

Besteak beste, genero- eta familia-indarkeriaz arduratzen den
atala indartuko da.

LURRALDEA

Gasteiz osoari zuzendutako ekintza

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

16 helburua. Bakea, justizia eta erakunde sendoak. 16.1
Nabarmen murriztea indarkeria-mota guztiak, eta horiei
lotutako heriotza-tasak, mundu guztian.
5 helburua. Genero-berdintasuna. Emakume eta neska
guztien aurkako indarkeria modu guztiak ezabatzea eremu
publiko eta pribatuetan, sexu-salerosketa eta sexuustiapena eta beste ustiapen mota batzuk barne.

2.3 jarduera HERRITARREN SEGURTASUNAREN KOMUNIKAZIO-PLANA
SAIL
ARDURADUNA

Herritarren Segurtasunaren Saila

HELBURUAK

Sailaren komunikazioa hobetzea, barruan zein kanpoan.

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Sailaren jarduera ezagutzen duten herritarren ehunekoa

Informazio-fluxuak hobetzea

Komunikabideetan egindako elkarrizketa edo
erreportajeen kop.
MUGARRI NAGUSIAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Agintaldirako komunikazio-plana lantzea
Komunikazio-kanal sistematizatuak ezartzea, informaziofluxuak hobetzeko sailaren barruan zein gainerako udal
sailekin, baita beste administrazio edo entitate batzuekin
ere, koordinazio eta eraginkortasun handiagoa lortze
aldera.
Orobat, herritarrek hobeto ezagutuko dute sailak egiten
duen lana.
Herritarrek sailari buruz duten irudia hobetzea.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Zehazteke

% 40
20
Aurreikusitako
bukaera-data

Komunikazio-plana lantzea

2020

Ezagutza eta asebetetzeari buruzko inkesta. Abiapuntua

2020

Ezagutza eta asebetetzeari buruzko inkesta. Agintaldiaren
bukaera

2022

GENEROA

Aurreikusitako inkestetan sexuaren aldagaia hartuko da kontuan.
Komunikazio-planak indarkeria matxistaren atalari buruzko ekintza
espezifikoak barne hartuko ditu.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

16. Bakea, justizia eta erakunde sendoak. 16.7 Beharrei
erantzungo dieten erabaki inklusiboak, parte-hartzezkoak eta
errepresentatiboak hartuko direla bermatzea, maila guztietan.

2.4 jarduera UDALTZAINGOAREN IBILGAILU-FLOTA BERRITZEA
SAIL
ARDURADUNA
HELBURUAK

Herritarren Segurtasuna

Sailaren flota berritzea, ibilgailuak pixkanaka ordeztuz.
Ibilgailu-flota moderno eta iraunkorra lortzea

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Ibilgailuen flota pixkanaka berritu nahi da, berriak erosiz
edo errentan hartuta eta ibilgailu zaharrenak edo egoera
txarrenean daudenak ordeztuz (kamioiak, furgonetak,
autoak, motorrak).
Ibilgailu hibridoak eta baita elektrikoak ere txertatu nahi dira
flotan, iraunkorragoa eta emisio txikiagokoa izan dadin.

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Erositako ibilgailuen kopurua

24

Ibilgailu hibrido edo elektrikoen kopurua

10

MUGARRI NAGUSIAK

Ibilgailu erosketa edo rentinga

600.000 euro

2023

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteizko auzo guztiei zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Aurreikusitako
bukaera-data

11. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, ziurrak,
erresilenteak eta jasangarriak izan daitezela lortzea.
13. Klima-aldaketari eta horren ondorioei aurre
egiteko premiazko neurriak hartzea

2.5 jarduera HERRITARREN SEGURTASUNAREN SISTEMA INFORMATIKOAK BERRITZEA
SAIL ARDURADUNA

Herritarren Segurtasuna

ADIERAZLEAK

HELBURUAK

Informatika sistemak berritzea eta komunikazio-zentrala
(CECOP, 092) hobetzea.

Aurreikusitako epeak betetzea

2019-2023 helburua

MUGARRI NAGUSIAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Informazioaren Teknologien Sailarekin batera,
informatiko integratua diseinatu eta ezarriko da.

sistema

Zehazki, neurri hauek planteatzen ditu proiektuak:
-Informatika ekipoak pixkanaka berritzea.
-Sailean dauden informatika-sistemen ordez kudeatzaile
bakarra jartzea.
-Saila sistema informatiko integratu batez hornitzea, zeinak
Gasteizko Udaleko gainerakoekin eta beste administrazio
edo entitaterekin (Eusko Jaurlaritzako Larrialdi Zerbitzua)
konektatzeko ahalmena izango baitu.
- Komunikazio-zentral modernoa eta arinago bat lortzea.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

200.000 euro

BAI
Aurreikusitako
bukaera-data

Informazioaren Teknologien Sailarekin lankidetza

2020

Sistema integratua ezartzea

2021

Informatika-ekipoak berritzea

2023

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteizko auzo guztiei zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

9. Azpiegitura erresilenteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa
eta jasangarria bultzatzea eta berrikuntza sustatzea
11. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak,
erresilenteak eta jasangarriak izan daitezela lortzea

ziurrak,

2.6 jarduera GARBIKETARAKO ETA HONDAKINEN BILKETARAKO ZERBITZUA HOBETZEA
SAIL ARDURADUNA
HELBURUAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Lurraldea eta Klimaren aldeko Ekintza

ADIERAZLEAK

Helburua 2019-2023

Gaikako bilketaren portzentajea, biltzen den guztiaren gainean

Gasteizko garbiketaren eta hondakinen bilketaren
zerbitzuak hobetzea.
Europar Batasuna hondakinen prebentzioaren eta
birziklatzearen arloan jarritako helburuak betetzea.
Garbiketarako eta hondakinen bilketarako zerbitzu berria
abian jartzea, hobekuntza handiekin, egungoaren aldean.
Garbiketaren esparruan, urez garbitzeko sistema berri bat,
ekipoen balio-aniztasuna eta industria-eremuen
hobekuntza.
Hondakinen gaikako bilketa bultzatzea: birziklatze-lekuak
ugaldu, bilketa-maiztasunak hobetu eta materia
organikoaren gaikako bilketa ezartzea —sarraila
elektronikoa medio, erabiltzaileak identifikatzen direlarik,
fiskalitate progresiboa ahalbidetze aldera—.
Banako konpostatzea nahiz komunitarioa sustatzea,
esparru urbanoan.
107.622.462,96 euro, 4 urtean.

Herritarren gogobetetasuna, zerbitzuarekin (10en gainean)

MUGARRI NAGUSIAK

Kontratua esleitzea eta abian jartzea

% 50
7
Aurreikusitako bukaeradata

2020ko ekaina

Edukiontzien sistema berria ezartzea Gasteizen

2021eko urtarrila

Birziklatze-helburuak lortzea

2023ko urtarrila

GENEROA

Bideratzen diren ekintza guztietan aintzat hartuko da genero-ikuspegia.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

11 helburua. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, ziurrak, erresilenteak
eta jasangarriak izan daitezela lortzea
11.6. Hemendik eta 2030era bitartean, hirien ingurumen-inpaktu negatiboa
murriztea —per capita—, arreta berezia eskainiz airearen kalitateari eta
udal hondakinen eta bestelakoen kudeaketari.

2.7 jarduera HEZKUNTZA ZERBITZUAREN 2016-2022 ALDIRAKO PLAN ESTRATEGIKOA
GARATU ETA EBALUATZEA
SAIL
ARDURADUNA

Hezkuntza eta Kultura Saila

HELBURUAK

Hezkuntza
Zerbitzuaren
Estrategikoa garatzea

2016-2022

Hezkuntza
Zerbitzuaren
Estrategikoa ebaluatzea

2016-2022

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

ADIERAZLEAK

aldirako
aldirako

Plan

Proposatutako jarduerak lortzea

% 80

Zuzkidura ekonomikoa handitzea

% 10

Plan

Une honetan, Hezkuntza Zerbitzuaren Plan Estrategikoa
garatzen ari gara. Esparru-agiri horrek gidatzen ditu
Zerbitzuaren zereginak.

MUGARRI NAGUSIAK
- Planaren ebaluazioa

-2018-2020 aldiko programazioa gauzatu eta jarraitzea.
2020-2022 aldiko programazioa diseinatu, gauzatu eta
jarraitzea.
Baliabide propioekin garatzeko ekintza

Aurreikusitako
bukaera-data
2022ko bigarren
seihilekoa

GENEROA

Hezkuntza Zerbitzuaren Plan Estrategikoa genero
ikuspegia kontuan hartuz landu zen, eta genero
berdintasunean hezteko ekintzak ezartzea aurreikusten du.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

Datozen urteetan, planean jasotako jarduerez gain, lan
hauek egin beharko lirateke:

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

2019-2023 helburua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

4. Kalitateko hezkuntza
5. Genero-berdintasuna.

2.8. jarduera V. GAZTE PLANA LANTZEA
SAIL
ARDURADUNA
HELBURUAK

Gazteria, Berdintasuna, Bizikidetza eta Aniztasuna,
Protokolo eta Erakunde Komunikazioa, Nekazaritza
Eremua.
V. Gazte Plana lantzea, zeinak Gasteizko gazteei aukera
berriak eskaintzeko ekimen eta neurri nagusiak bilduko
baititu.
Gazteei emantzipatzen laguntzeko neurriak definitzea.

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Indarrean dagoen plana (2017-2019) ebaluatzen bukatzea,
zenbateraino bete den jakin eta plan berria idazten
hastearren.
Plan berria partaidetza-prozesu baten bidez landuko da,
hiriko gazteek eta gazteen taldeek zeregin aktiboa izan
dezaten, garatu beharreko lan-ildo nagusiak proposatuz.
Gazteriako elkargunea izango da indarrean dagoen plana
ebaluatzeko eta plan berria idazteko gune nagusia.
Gainera, 2020rako gazteriarentzako politiken irismenari
buruzko informazioa izango dugu plan berria lantzean.

AURREIKUSITAKO Baliabide propioekin egingo da jarduera.
INBERTSIOA

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

V. Plana lantzen parte hartu zuten pertsona eta entitateen
balioespena prozesu horretaz. (1-10 eskala).
MUGARRI NAGUSIAK

2017-2019 Plana ebaluatzea

7
Aurreikusitako
bukaera-data

2020ko maiatza

Plan berria definitzeko hausnarketa estrategiko eta partehartzezkoa.

2020ko urria

Jarduera-ildo nagusiak eta jarduerak definitzea.

2020ko abendua

Zirriborroa aurkeztea eta ekarpenak jasotzea.

2021eko otsaila

V. Gazte Plana lantzea

2021eko apirila

GENEROA

Genero-ikuspegi kontuan hartuta idatziko da V. Plana.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteizko auzo guztiei zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

8 helburua. Lan duina eta hazkunde ekonomikoa
10 helburua. Desparekotasunak murriztea

2.9 jarduera GAZTEENTZAKO AISIALDI ALTERNATIBOAREN ESKAINTZA HOBETZEA
SAIL ARDURADUNA

Gazteria, Berdintasuna, Bizikidetza eta Aniztasuna, eta Protokolo
eta Erakunde Komunikazioa Nekazaritza eremua

HELBURUAK

Aisialdi-ohitura alternatiboak sustatzea, hiriko gazteekiko
lankidetzan.
Aisialdi eskaintza handitzea eta hiriko bizitza soziokulturala
dinamizatzea.

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

2019-2023 helburua

Jardueretan parte hartzen duten gazteen balioespena
horietaz.
MUGARRI NAGUSIAK

Gasteizko Udalak gazteentzat erreferentziazkoa izango den
aisialdi-eskaintza alternatiboaren aldeko apustua egiten jarraitu
nahi du.

Baldintza-agiria berria ateratzea

Estrategia horren barruan, GAUEKOAK programa, bi urterako
esleituta dagoena, beste bi urterako berrituko da 2019an.
Jarduerak eguneratu nahi dira, eta gazteen beharretara egokitu.

Programazio berriari hasiera ematea

Gazteentzako espazioen erabilera ere aztertuko da, haiek
jarduerak sortu eta sozializatzearekin lotuta.
Hirugarren ardatza esperientziarik ez duten gazteei sortzen
laguntzea izango da (Sortzen eta Haziak).
Oporretako aisialdirako eskaintza ere handitu nahi da: oraingo
eskaintzari (13-17 urte bitartekoentzako bi kanpamendu) jarduera
osagarriren bat gehitzea aztertuko da.
AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

ADIERAZLEAK

612.000 euro, 4 urtean, Gauekoak programan
218.000 euro, 4 urtean, Sortzen eta Haziak programetan

Gauekoak zerbitzu berria adjudikatzea

6.5
Aurreikusitako
bukaera-data

2019ko urria
2020ko martxoa
2020ko apirila

GENEROA

Genero ikuspegia txertatuko da programazioan eta
programaren ebaluazioan.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza, Gasteizko auzo guztiei zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

3. Osasuna eta Ongizatea. 3.5. Mendekotasuna sortzen duten
substantzien neurriz gaineko kontsumoaren prebentzioa eta
tratamendua indartzea, estupefazienteen erabilera desegokia
eta alkoholaren kontsumo kaltegarria barne.

2.10 jarduera BERDINTASUNAREN, SEXU ETA GENERO ANIZTASUNAREN ETA
INTERSEKZIONALITATEAREN ALDEKO APUSTUA
ARLO
ARDURADUNA

Gazteria, Berdintasuna, Bizikidetza eta Aniztasuna, eta
Protokolo eta Erakunde Komunikazioa Nekazaritza eremua

HELBURUAK

Berdintasunezko hiria izateko bidean aurrera egitea.
Indarkeria matxistaren prebentzioari arreta berezia ematea.
Sexu-aniztasuna eta genero inpaktua udal jardueran txertatzea.
Udalaren eta hiriko emakume eta feministen taldeen arteko
harremanak sendotzea.

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

HARA berdintasun plana garatzea; horren barruan, garrantzi
berezia emango zaio Emakumeen Etxean Jabetze
Feministarako Eskola garatzeari, eta horretan laguntzeko
idazkaritza tekniko bat sortuko da.
Emakumeen Etxearen proiektua abian jartzea, Udalaren eta
Sorginenea elkartearen arteko kudeaketaren bitartez.
Genero-indarkeriaren prebentziorako estrategia garatzen
jarraituko dugu, herritar orori —eta bereziki gazteei—
zuzendutako prebentzio- eta prestakuntza-neurrien bitartez.
Orobat, berraztertu egingo dugu genero indarkeriaren biktima
diren emakumeei arreta emateko protokoloa.
Sexu- eta genero-aniztasunari dagokionez, martxan jarriko da
LGTBI behatokia, eta LGTBI agenda ere garatuko da.

AURREIKUSITA 90.000 € Sorginenearekiko kogestio proiekturako.
KO
30.000 € LGTBI behatokiaren hitzarmenerako.
INBERTSIOA
360.000 € genero indarkeriaren prebentziorako.

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

IV Planean aurreikusitako ekintzen betetze-maila
Zerikusia duten taldeek planaren emaitzez duten asebetetze-maila.
Plan berria onestea

% 90
7 (1-10 eskala)
BAI / EZ

MUGARRI NAGUSIAK

Planaren inplementazio-maila ebaluatzea
V. Berdintasun Plana lantzeko informazio-prozesua abiaraztea eta
oinarrizko agiria eztabaidatzea.
V. Planaren zirriborroa lantzeko edukiak definitzea.
V. Planaren agiria bukatzea eta Udalbatzan onestea.

Aurreikusitako
bukaera-data

2022ko martxoa
2022ko uztaila
2022ko urria
2022ko abendua

GENEROA

Planaren jarduera nagusietako bat da.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteizko auzo guztiei zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

5. Genero-berdintasuna. 5.1. Mundu guztian, emakume eta nesken
aurkako diskriminazio-modu guztiak amaitzea. 5.2. Emakume eta neska
guztien aurkako indarkeria modu guztiak ezabatzea eremu publiko eta
pribatuetan, sexu-salerosketa eta sexu-ustiapena eta beste ustiapen mota
batzuk barne.

2.11. jarduera ADINEKOENTZAKO PROGRAMA BERRIAK
SAIL ARDURADUNA

HELBURUAK

Gizarte Politiken, Adinekoen, Haurren eta Garapenerako
Lankidetzaren Saila
•
•

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Adinekoentzako zentro soziokulturaletako egungo partaidetzaereduaren funtzionamendua ebaluatuko da. Ebaluazio hori egin
ondoren, ebaluazioaren emaitzen zabalkundea egingo da, eta,
lortutako emaitzen arabera hobekuntzak inplementatzeko aukera
emango digu horrek.

1.287.000 euro (4 urtean)

2019-2023 helburua

Programazio berriaren balorazioa (1-10)

Adinekoentzako zentro soziokulturaletako partaidetza-eredua
ebaluatu eta eguneratzea
Adinekoentzako zentro soziokulturaletako kudeaketa-eredua
eta programazioa berrikusi eta bultzatzea

Gainera, adinekoen zentro soziokulturalak kudeatzeko baldintzaagiri berri bat aterako da: zabaldu eta dibertsifikatu egingo da
lantegien eskaintza, zentroen dimentsio soziala eta komunitarioa
indartuko, "Piztu zure auzoa" programa hiriko zona guztietara
zabalduko, eta osasun-parkeetako programa sozio-motorra
indartuko.
AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

ADIERAZLEAK

MUGARRI NAGUSIAK

7
Aurreikusitako
bukaera-data

Partaidetza-ereduaren ebaluazioaren emaitzen txostena

2019

Adinekoentzako zentro soziokulturalen araudia
eguneratzea.

2020

Adinekoentzako zentro soziokulturalak kudeatzeko
kontratu berria lizitatzea eta martxan jartzea, onetsitako
hobekuntzak aintzat harturik.

2023

“Piztu zure auzoa" programako ibilbideak pixkanaka hiri
osoan martxan jartzea.

2021-2023

GENEROA

Adineko emakumeen partaidetza eta ahalduntzea sustatzea
adinekoentzako zentro soziokulturaletan

LURRALDEA

Zeharkako ekintza, Gasteiz osoari zuzendua.

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

10 helburua. Desberdintasunak murriztea. 10.2 helmuga.
16 helburua. Bakea, justizia eta erakunde sendoak. 16.7
helmuga.

2.12 jarduera ADINEKOENTZAKO ZENTROAK
SAIL ARDURADUNA Gizarte Politiken, Adinekoen, Haurren eta Garapenean Laguntzeko
Saila
HELBURUAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

1. Berpizkundearen plazako eguneko arreta-zerbitzu berria
irekitzea.
2. San Martineko adinekoentzako zentro soziokultural berria
irekitzea.
3. Lakua-Arriagako Adinekoentzako zentro soziokulturala handitzea.
4. Judimendin eta Santa Luzian adinekoentzako bi zentro
soziokultural berri sortzea sustatzea.
Berpizkundearen plazako eguneko arreta zerbitzua: lanak gauzatzea,
altzariak eta ekipamendua jartzea, kudeatzeko zerbitzuak emateko
kontratuaren esleitzea.
San Martineko adinekoentzako zentro soziokulturala: lanak
gauzatzea, altzariak eta ekipamendua jartzea, kudeatzeko eta
programatzeko zerbitzuak emateko kontratuaren esleitzea.
Lakua-Arriagako adinekoentzako zentro soziokulturala: zentroa
handitzeko aukeraren balioespena eta bideragarritasun-azterlana,
obraren aurrekontua egitea, obra-proiektua, gauzatzea esleitzea.
Judimendi eta Santa Luziako adinekoentzako zentro soziokulturalak:
bideragarritasun-azterlana, obraren aurrekontua egitea.
Berpizkundeko EAZ: 586.200 euro, inbertsioa; 110.000 euro,
ekipamendua; 514.000 euro urtean, kudeatzeko.
San Martineko AZSK: 823.050 euro, inbertsioa; 280.000 euro,
ekipamendua; 246.000 euro urtean, kudeatzeko.
Lakua-Arriaga, Judimendi eta Santa Luziako AZSK: azterlanaren
arabera egingo da aurrekontua.

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Sortutako zentro berrien kopurua

2

Ekindako obra berrien kopurua

2

Une honetan hobekuntza obrak egiten ari diren zentroen kopurua

1

MUGARRI NAGUSIAK

Berpizkundeko EAZ.

Aurreikusitako bukaera-data

2020ko uztaila

San Martineko AZSK abian jartzea.

2020ko maiatza

Lakua-Arriagako AZSKren beharren txostena, bideragarritasunproiektua eta handitzearen esleipena.

2021

Judimendi eta Santa Luziako AZSK berrien beharren txostena eta
bideragarritasun-proiektua.

2022

GENEROA

Emakumeen parte hartzea eta ahalduntzea sustatzea adinekoentzako zentro
soziokulturaletan

LURRALDEA

Zeharkako ekintza: eguneko arretarako leku berriak sortzea Gasteizko auzo
guztiei zuzenduta dago; AZSKen kasuan, San Martin, Lakua-Arriaga,
Judimendi eta Santa Luzia auzoei zuzenduta dago bereziki, baita herritar orori.

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

10 helburua. Desberdintasunak murriztea. 10.2 helmuga.
16 helburua. Bakea, justizia eta erakunde sendoak. 16.7 helmuga.

2.13 jarduera ANIMALIAK BABESTEKO ZENTROA ERABERRITZEA
ADIERAZLEAK

SAIL
ARDURADUNA

Kirola eta Osasuna

HELBURUAK

Animaliak babestea eta haien ongizatea ziurtatzea
Hartutako animalien bizi-kalitatea hobetzea,
instalazioak modernizatu eta handituz.
Harrera zerbitzua animaliek gaur egun dituzten
beharrei egokitzea, haien bolumena eta tipologia
kontuan hartuz.
Herritarren
eta
zentroko
langileen
eta
kolaboratzaileen lasaitasuna, osasuna eta
segurtasuna babestea.

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Helburua 2019-2023

Paseatzeko guneen handipena ehunekotan
Animalia bakoitzeko espazioaren hazkundearen ehunekoa
MUGARRI NAGUSIAK

Zentroaren egitura eraldatzeko lana egitea,
prozesuak eta zerbitzuak moldatzea, horiek
emateko profil profesionalak eta udal plantilla
balioetsi eta egokitzea.
AURREIKUSITA 1.000.000
€
KO INBERTSIOA aurrekontua)

(eraberritzeko

aurreikusitako

%5
Aurreikusitako bukaeradata

Eraberritze-proiektua idaztea

2020ko abendua

Behar diren profil profesionalak aztertzea

2021eko urtarrila

Obren lizitazioa hastea

2021eko martxoa

Obra-proiektua adjudikatzea

2021eko abendua

Obren hasiera

Animaliak
Babesteko
Zentroa
eraberritzeko
proiektua idaztea; lehiaketa-prozesuan dago.

> % 20

2022ko otsaila

Instalazio berriak irekitzea
GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Gasteiz osoari zuzendutako ekintza

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

15. HELBURUA: Lehorreko ekosistemetako bizitza

2023ko maiatza

2.14 jarduera HAURREN POBREZIAREN KONTRAKO EKINTZA-PLANA
SAIL ARDURADUNA

HELBURUAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Gizarte Politiken, Adinekoen, Haurren eta Garapenean
Laguntzeko Saila
- Haur eta Nerabeentzako Tokiko Planean (HANUP) 1. ildo
estrategikoan aurreikusitako ekintzak garatzea: Haur eta
nerabeei eta familiei zuzendutako jardueretan ekitatea
sustatzea (plan osoa beste fitxa batean ageri da)
- Haurren txirotasunaren kontra borrokatzeko estrategia
diseinatu eta abian jartzea.
-

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

HANUPeko 1. ildo estrategikoan jasotako ekintzak abian
jartzea eta ebaluatzea.
Haurren txirotasunaren aurkako erakunde-adierazpena
onestea.
Haurren txirotasunari buruzko laborategia, eta adituekin,
erakundeekin eta udalerriko gizarte-eragileekin sarean
lan egiteko beste ekintza puntual batzuk.

-HANUPeko ekintzetarako aurreikusitako inbertsioa fitxa
honetan jasota dago:
- Laborategia: 2.500 euro urtean

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

HANUPeko ekintzen asebetetze eta betetze maila (batez
bestekoa)
Egindako laborategien kopurua
MUGARRI NAGUSIAK

Haurren txirotasunaren aurkako erakunde-adierazpena
onestea.

7
Urtean 1
Aurreikusitako
bukaera-data

2020

Haurren txirotasunari buruzko laborategia.

2020-2022

HANUPeko ekintzak.

2019-2022

GENEROA

Zeharka hartuko da kontuan. Laborategian sustatzen den
hausnarketan aditu gizon eta emakumeen parekotasuna
hartuko da kontuan, eta genero-ikuspegia landuko da edukien
barruan.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

1. HELBURUA.
10 helburua. Desberdintasunak murriztea. 10.1. eta 10.2. helmugak.

2.15 jarduera HAUR ETA NERABEENTZAKO TOKIKO PLANA
SAIL
ARDURADUNA
HELBURUAK

Gizarte Politiken, Adinekoen, Haurren eta Garapenean
Laguntzeko Saila
- HANUPeko ekintzak ezartzea.
-HANUPeko ekintzak ebaluatzea.

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

HANUPeko ekintzen asebetetze eta betetze maila (batez
bestekoa):
MUGARRI NAGUSIAK

7
Aurreikusitako bukaera-data

Urteko jarraipen-txostenak

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

2018an hasi zen aplikatzen Gasteizko Udalean Haur eta
Nerabeentzako II. Tokiko Plana.
Une honetan plana gauzatzen ari da, eta haren indarraldia
kontuan hartuz, burutzea, ebaluatzea eta 2022az geroztik
plan berria lantzea da asmoa.
- HANUPeko ekintzen jarraipena.
-HANUParen ebaluazioa (planean aurreikusita):
-

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Zehazteke

Ekintzen jarraipenaren edo abiarazteprozesuaren identifikatzaileak.
Emaitzen adierazleak
Asebetetzearen adierazleak (Ikus emaitzen eta
asebetetzearen adierazleak HANUParen 74.
orrian)

2019/2022

Bi urtean behingo ebaluazio-txostenak

2020 eta 2022

HANUParen azken ebaluazio-txostena

2022

Diagnosi-azterlan berria hastea

2022

GENEROA

II. HANUP osoak txertatzen du genero ikuspegia zeharka. Diagnosiazterlanean ere aintzat hartuko da.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

10 helburua. Desberdintasunak murriztea.10.2 Pertsona guztien gizarte-,
GARAPEN
IRAUNKORREKO ekonomia- eta politika-inklusioa indartzea eta sustatzea, beren adina, sexua,
desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijioa, egoera ekonomikoa edo beste
HELBURUAK

edozein dela ere. 10.3. Aukera-berdintasuna bermatzea eta emaitzen
desberdintasuna murriztea, eta, horretarako, lege, politika eta praktika
diskriminatzaileak kentzea, eta, trukean, egokiak diren legeak, politikak eta
neurriak ezartzea.
16 helburua. Bakea, justizia eta erakunde sendoak. 16.1 Nabarmen
murriztea indarkeria-mota guztiak, eta horiei lotutako heriotza-tasak, mundu
guztian. 16.2 Amaiera ematea haurren kontrako tratu txarrei, esplotazioari
eta indarkeria- eta tortura-mota guztiei.

2.16 jarduera ZERBITZU ZORROARI BURUZKO DEKRETUA
SAIL ARDURADUNA

HELBURUAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Gizarte Politiken, Adinekoen, Haurren eta Garapenean
Laguntzeko Saila
1. Arabako Foru Aldundiarekin gizarte zerbitzuen alorreko
eskumenen berrantolaketa burutzea.
2. Herritarrek udalaren eskumeneko gizarte-zerbitzuak eta
eskubide subjektiboko prestazioak baliatu ahal izatea
bermatzea.
Udalak eta Aldundiak gizarte-zerbitzuen alorreko eskumenak
berrantolatzeko sinatu zuten esparru-akordiorako negoziazioei
berriro ekitea eta bete gabe dauden konpromisori heltzea.
Adinekoentzako eguneko arreta-zerbitzuetan eta adinekoei
ostatu emateko zerbitzuetan sartzea arautzeko ordenantza
onestea.
Aurora etxebizitza komunitarioa irekitzea: lanak amaitzea,
altzariak eta ekipamendua jartzea, langile-taldeaz hornitzea.
Etxebizitza komunitarioetan leku berrien sorrera sustatzea:
bideragarritasun-azterlana,
obra-aurrekontua
eta
obren
hasiera.
Atsedena bermatzea zentro eta zerbitzuetan, zerbitzuari
lotutako prestazio ekonomikoen bitartez.
Aurrekontua, Aurora: 800.000 euro, inbertsioa eta
ekipamendua. Zuzeneko kudeaketa (1. kap.)
Etxebizitza komunitarioetan leku berrien aurrekontua,
azterlanaren arabera.
Inbertsioak eta langileen kopurua handitzea, zorroari buruzko
dekretua hedatzeko euskal funtsaren kontura. 1.238.100 euro
urtean.

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Eskumenen berrantolaketa burutzeari buruzko akordioa sinatzea.
Irekitako etxebizitza komunitario berrien kop.
Ordenantza argitaratzea

Bai
1
Bai

MUGARRI NAGUSIAK

Aurreikusitako bukaera-data

Eskumenen berrantolaketa burutzeari buruzko akordioa sinatzea.

2021

Adinekoentzako eguneko arreta-zerbitzuetan eta adinekoei ostatu emateko
zerbitzuetan sartzea arautzeko ordenantza onestea.

2021

Aurora etxebizitza komunitarioa irekitzea.
Etxebizitza komunitarioetan leku berriak sortzeko beharren txostena eta
bideragarritasun-proiektua.

2020ko apirila
2020ko lehen seihilekoa

Zerbitzuari udal prestazio ekonomikoa arautzen duen udal ordenantza
aldatzea, atseden giza erabili ahal izateko.

2021

Adinekoentzako zerbitzuetan atzedenerako lekuak gordetzea

2023

GENEROA

Zeharka txertatzen du genero-ikuspegia.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

10 helburua. Desberdintasunak murriztea. 10.2 Pertsona guztien gizarte-, ekonomiaeta politika-inklusioa indartzea eta sustatzea, beren adina, sexua, desgaitasuna,
arraza, etnia, jatorria, erlijioa, egoera ekonomikoa edo beste edozein dela ere.

2.17 jarduera GASTEIZ, HIRI OSASUNGARRIA
SAIL
ARDURADUNA

Kirola eta Osasun Publikoa

HELBURUAK

Gasteiztarren osasuna hobetu eta babestea, osasuna eta elikagaien
segurtasuna sustatuz eta herritarrak era osasungarrian bizitzeko
gaituz.
Erakunde-konpromiso bat lortzea udal politika guztietan osasunaren
irizpidea txertatzeko.
Osasun Mahaia berpiztea, osasunaren printzipioa barne hartzen duten
udal plan eta jarduerak sustatzeko eta horiei buruz aholkatzeko.
Udal teknikariak sentsibilizatu eta gaitzea osasunaren determinatzaile
sozialen eta osasunean duten eraginaren printzipioetan.

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

AURREIKUSITAK
O INBERTSIOA

Osasun Mahaia berpiztu eta birformulatzea, batzorde teknikoa
handituz, udal sail guztiek eta beste erakunde batzuek (Osakidetza...)
parte hartzeko gune gisa. Udal politika guztietan osasunaren
estrategia zabaldu dadin sustatuko du Mahaiak, eta laguntza,
prestakuntza eta aholkularitza emango die teknikariei.
Eskolan eta komunitatean herritarrak gaitzea era osasuntsuan bizi
daitezen, promozio, sentsibilizazio eta prebentzio hezkuntzaprogramen bidez.
Udaleko langileekin esperientzia pilotu bat abiaraztea, elikadura
osasungarriari, sedentarizazioari aurrea hartzeko jarduerei, adikzioen
prebentzioari eta abarri buruzko prestakuntza emanez.
OMEren Hiri Osasungarrien Sarearekiko atxikimendua berritzea;
horrek esan nahi du sareak 2019-2023 aldirako ezarritako helburu
berriak aintzat hartzea.
Irizpideak ezartzea biodibertsitatearen alde egiteko eta azpiegitura
berdeak diseinatzean osasuna eta jarduera fisikoa kontuan daitezen.
814.000 euro (2019-2023)

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Osasun Mahaiaren garapenaren ebaluazioa

7

Egindako prestakuntza-jardueren kopurua

4

Bultzatutako ekintzen balorazioa

7

MUGARRI NAGUSIAK
Osasun Mahaira deitzea, eta ikuspegi berria azaltzea.
Mahaiari prestakuntza ematea osasunaren determinatzaile
sozialei buruz.

Aurreikusitako
bukaera-data
2019ko abendua
2020ko iraila

Garatu beharreko helburuei eta lan-ildoei buruzko zirriborroa
lantzea.

2020ko abendua

Gauzatzen hastea

2021eko urtarrila

Garapenaren eta jardueren balorazioa

Urtekoa 2021eko iraila

GENEROA

Ez da aplikatzen

AUZOAK

Hiri osoari zuzendutako ekintza

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

11. HELBURUA. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak,
ziurrak, erresilenteak eta jasangarriak izan daitezela lortzea.

2.18 jarduera III. OSASUN PLANA
SAIL ARDURADUNA

Kirola eta Osasuna

HELBURUAK

Gasteizko herritarren osasuna hobetzea, osasunaren
sustapena eta gaixotasunen prebentzioa direla medio
Osasunaren arloko berariazko jarduerak definitzea, auzo
bakoitzeko egoerara eta errealitatera egokitua

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Plana definitzeko prozesuaren balorazioa (1-10 eskala)

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Aurreikusitako bukaeradata

2013-2019 Osasun Plana ebaluatzea

2020ko ekaina

Indarrean dagoen Osasun Plana (2013-2019) ebaluatzea,
hala burututako ekintzen ikuspuntutik nola planaren beraren
kudeaketa eta jarraipenaren ikuspuntutik, plan berriari
begira zuzendu eta hobetzeko neurriak hartzearren.

Osasun-diagnostikoa, auzoz auzo

2021eko iraila

Ildo estrategikoak eta helburuak definitzea

2022 maiatza

Plan berria lantzeko, osasunaren egoeraren diagnostiko
integrala egingo da, auzoz auzo, osasunaren ikuspuntutik
eta osasunaren determinatzaile sozialen ikuspuntutik.
Planaren helburuak zehazten lagunduko du azterketak.

III. Osasun Plana aurkeztea

2022ko abendua

III. Osasun Planaren jarraipena

Sei hilean behin

Helburu horietan oinarrituz eta Eusko Jaurlaritzaren
Osasun Planari jarraituz definituko da Gasteizko Osasun
Plan berria, auzo bakoitzaren beharrak aintzat hartuta; udal
arlo ezberdinen zeharkako ekintzak ere barne hartuko ditu,
eta beste entitate batzuek (Osakidetza, Eusko Jaurlaritza...)
zein auzoetako agenteek (auzo elkarteak, botikak...)
partaidetza-prozesu batean proposatutakoak.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

MUGARRI NAGUSIAK

6

Guztira: 100.000 euro

Jarduerak definitzea

2022ko azaroa

GENEROA

Genero-ikuspegi kontuan hartuta idatziko da III. Osasun Plana

AUZOAK

Osasun-diagnostikoa, auzoz auzo

GARAPEN
3. HELBURUA: Osasuna eta ongizatea
IRAUNKORREKO
Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea
HELBURUAK
sustatzea.

2.19 jarduera BAKEAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN HIRIA
SAILA

Alkatetza eta erlazio instituzionalak

ADIERAZLEAK

HELBURUAK

Gasteiz erreferente bihurtzea aniztasunarekiko begiruneari
dagokionez.
Bakearen kulturan sakontzea, giza eskubideak errespetatzen diren
eta pertsona orok horietaz baliatzerik duen egoeratzat ulertuta.
Memoriaren kulturak bizikidetza eraikitzeko duen balioa
nabarmentzea.

Planaren ezarpenarekiko asebetetze-maila (1-10 eskalan)

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Gasteizko Udalak 2018tik du Bizikidetza eta Aniztasun Plan bat,
zeina erreferentziazko esparrua baita giza eskubideak eta
aniztasuna oinarritzat hartzen dituen bizikidetza positibo bat
sustatzeko ekimenak garatzeko.
Sustatu nahi den proiektu estrategikoak hiru ardatz nagusi izango
ditu:
1.Indarkeriarekin lotutako prestakuntza eta prebentzioa lantzea,
horren adierazpen guztietan. Gasteiz, bakearen eta giza
eskubideen hiria: bakearen kultura eta giza eskubideen defentsa
funtsezkoak dira bizikidetza lortzeko.
2.Bizikidetza Behatokia: komunitatean bizikidetza positiboa,
baketsua eta berdintasunezkoa bermatzeko egin beharreko eskuhartzeak planifikatzeko tresna da.
3.Irisgarritasun unibertsaleko plana: komunikazio argiari buruzko
proiektua, gizarte etxeen programazioan proba pilotua sartuz
(programazioan lan egiten dutenei prestakuntza emango zaie).

Zehazteke

2019-2023 helburua

MUGARRI NAGUSIAK

7
Aurreikusitako
bukaera-data

Dagoen plana ebaluatzea eta bizikidetza plan berria edo
plangintza estrategikoa proposatzea.

2020/2021

Bizikidetza Behatokiaren lan-esparrua ezartzea, baita
jarduerak eta esku-hartzeak ere.

2020-2023

GENEROA

Gizarte bizikidetza eta aniztasuna sustatzeko proiektuaren
barruko jarduerek genero ikuspegia txertatzen dute. Jarduerak
garatzeko oinarri den Bizikidetza eta Aniztasun Planean ere
jasota dago.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteizko auzo guztiei zuzendua

GARAPEN
10 helburua. Desberdintasunak murriztea.
IRAUNKORREKO
10.2 Pertsona guztien gizarte-, ekonomia- eta politika-inklusioa
HELBURUAK
indartzea eta sustatzea, beren adina, sexua, desgaitasuna,
arraza, etnia, jatorria, erlijioa, egoera ekonomikoa edo beste
edozein dela ere.

2.20 jarduera ESPARRU-HITZARMENA ETA BIZIKIDETZAREN ETA HEZKUNTZA EKITATEAREN
ALORRETAKO BERARIAZKO HITZARMENAK GARATZEA.
SAIL
ARDURADUNA

Alkatetza eta erlazio instituzionalak

ADIERAZLEAK

HELBURUAK

Hezkuntza ekitatearen eredu baterantz joatea.

Hezkuntza konpentsazioko programari atxikitako ikastetxeen
kopurua

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Hezkuntza-ekitatea duen hiria lortzeko bidean
aurrera egitea da Hezkuntza eta Kultura Sailaren
lehentasunetako bat.
Hezkuntza segregazioaren kontra irmo lan egitea
da gure konpromisoetako bat. Dagoeneko egin
dira urrats batzuk Eusko Jaurlaritzarekin
koordinatuta, eta agintaldi honetan bide hori
urratzen jarraituko dugu, lehentasunezko bi
ekintza bultzatuz:
-Eusko
Jaurlaritzako
Hezkuntza
Sailarekin
berariazko hitzarmenak sinatzea urtero.
-Hezkuntza
sustatzea.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

konpentsazioko

programa

Baliabide propioekin garatzeko ekintza.

pilotua

2019-2023 helburua

MUGARRI NAGUSIAK
Hezkuntza konpentsazioko programaren ebaluazioa.

> 5 ikastetxe

Aurreikusitako bukaera-data
2022ko 1. seihilekoa

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREK
O HELBURUAK

4 Kalitateko hezkuntza 4.1. Haur guztiek lehen eta bigarren
hezkuntzako ikasketak amaitzen dituztela ziurtatzea, eta ikasketa
horiek doakoak, bidezkoak eta kalitate onekoak izatea, eta
ikaskuntza-emaitza egokiak eta eraginkorrak sortzea.
10. Desberdintasunak murriztea. 10.2 Pertsona guztien gizarte-,
ekonomia- eta politika-inklusioa indartzea eta sustatzea, beren adina,
sexua, desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijioa, egoera
ekonomikoa edo beste edozein dela ere. 10.3. Aukera-berdintasuna
bermatzea eta emaitzen desberdintasuna murriztea, eta, horretarako,
lege, politika eta praktika diskriminatzaileak kentzea, eta, trukean,
egokiak diren legeak, politikak eta neurriak ezartzea.

3. ARDATZA
"EKONOMIA BERDEA" ETA ENPLEGUA
SUSTATZEA

ARDATZA

LAN-ESPARRUAK

PROIEKTUAK
3.1 Garapen ekonomiko iraunkorra bultzatzea

“EKONOMIA
BERDEA” ETA
ENPLEGUA
SUSTATZEA

3.2 Turismoa garatzea eta ekitaldiak erakartzea hirira

Hiriaren garapen
ekonomikoari eta
industriari laguntzea

3.3 Bertako merkataritzari laguntzea
3.3 Ekonomia zirkularrerantz jotzea
3.4 Azoka lokalak berreskuratzea
3.5 “Basque Center of Innovation” berrikuntza eta enplegu zentroa
3.6 Udalerriko industria parkeak berritu eta bultzatzea

Kalitateko enplegua
sortzearen aldeko
apustua

3.7 Kalitateko enplegu publikoa sendotzea eta aldibatekotasuna
murriztea
3.8 Enplegu- eta prestakuntza-politikak bultzatzea

"Gure espiritu berdea garapen ekonomikoarekin eta enpleguarekin
uztartzea"
Gasteiz aldi berean erronka handi baten eta aukera handi baten aurrean dago. Maila globalean hainbat aldaketa gertatzen ari dira:
klima-aldaketa; mugikortasun berria; energia, teknologia eta kontsumo aldaketak... horiek guztiek panorama konplexua osatzen
dute, baina aukerez betea.
Hiri berdea bihurtzeko gai izan gara, erreferente "green" bat Europarentzat eta munduarentzat. Gure hiriak eraldatzeko gaitasun
handia du; orain, gaitasun eta esperientzia hori eraldaketa ekonomikoaren zerbitzura jartzea da erronka. Badakigu nola egin:
akordioa, konpromisoa eta lankidetza dira gakoa.
Hiriburu industriala gara, industria bertako BPGd-ren % 30 baita, eta industriak sortzen baitu enpleguaren zati handi bat. Hori dela
eta, hiriko industriak arreta berezia eskatzen du, hots, inbertsioa erakartzea, industriari digitalizatzen laguntzea eta automobilgintzari
ibilgailu elektrikoranzko trantsizio-prozesuan sostengu ematea.
Hiriaren ekonomia-sustapenak pauso kualitatiboa eman behar du, inbertsioak bilatzearen aldeko apustua egiten duten kudeaketairizpideetarantz. Beti ere kontuan izanda ekonomia-sustapenak ekonomia suspertu bai, baina ingurumenari kalterik egin gabe egin
behar duela. Izan ere, bi kontzeptu horiek —garapen ekonomikoa eta iraunkortasuna— ezin dute jarraitu aurkakoak izaten, eskutik
helduta joan behar dute.

3.1 jarduera GARAPEN EKONOMIKO IRAUNKORRA BULTZATZEA
SAIL
ARDURADUNA
HELBURUAK

EKONOMIA SUSTAPENA, ENPLEGUA, MERKATARITZA ETA
TURISMOA
1.Gasteizek udalerri iraunkor gisa duen posizionamendua indartzea,
pertsonei nahiz enpresei laguntzeko estrategia eta tresnak landuz

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Urte bakoitzean abian jarritako ekintzen kopurua

% 70-80, gutxienez

Agintaldiaren bukaerarako abian jarritako ekintzen kopurua

% 70-80, gutxienez

2.Ingurumen-politikak enplegurako aukera berriak bultzatzeko baliatzea
MUGARRI NAGUSIAK
3.Aukera-espazioen sorrera erraztea, ekonomia berde eta zirkularrean
4.Enpresekin lan egitea, baliabide naturaletan eta kliman eragin txikiagoa
duten negozio-ereduetara trantsizioa egitea errazago gerta dakien
5.Pertsonen bizitza-kalitatea hobetzea bilatzen duen ekonomia berri baten
garapenean aurrera egitea, planeta babestu eta zaintzeaz batera

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

AURREIKUSITAK
O INBERTSIOA

Ekonomia berde eta zirkularreko enpresentzako diagnostiko- eta
aholkularitza-zerbitzua
ØEkonomia berde eta zirkularra Udalaren enplegu-sorkuntzarako politiketan
txertatzea
Ø Hainbat eragilek ekonomia berde eta zirkularraren garapenean egindako
lana aintzakotzat hartzea
ØProiektu europarren lan-ildo bat sortzea, eta ekonomia berde eta
zirkularraren alorreko enpresak nazioartekotzen laguntzea
Ø Enpresa-organizazioekin, finantza-erakundeekin, hezkuntzaren
sektorearekin eta besterekin elkarlanean jardutea, ekonomia berde eta
zirkularraren inguruan negozioa sortzeko
ØSailen arteko talde bat sortzea, ekonomia berrirako trantsizioaren oinarriak
landu ditzan

2020-2022ko ekintzetarako aurrekontu-aurreikuspena:
1.836.000,00 euro
- kanpoko finantzaketa

Ekonomia zirkularreko diagnostiko-zerbitzua

Aurreikusitako
bukaera-data
2020

Ekonomia berde eta zirkularra Udalaren enplegu-sorkuntzarako politiketan txertatzea

2020-2021

Gasteizen elikagai-xahuketari aurre egiteko proiektua, balio-katearen ikuspegia
abiapuntutzat hartuta

2020-2021

Proiektu europarren lan-ildo bat sortzea, eta ekonomia berde eta zirkularraren alorreko
enpresak nazioartekotzen laguntzea

2021-2023

GENEROA

Egindako ekintzetan orotara parte hartzen duten emakumeen ehunekoa: % 40-60.

AUZOAK

Zeharkako ekintza. Gasteizko auzo guztiei zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

GIH5: Genero-berdintasuna
GIH8: Lan duina eta hazkunde iraunkorra
GIH9: Industria, berrikuntza eta azpiegiturak
GIH11: Hiri eta komunitate iraunkorrak
GIH12: Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak
GIH13: Klimaren aldeko ekintza
GIH17: Aliantza estrategikoak

3.2. jarduera GARAPEN LOKALERAKO BULEGOA SORTZEA
SAIL
ARDURADUNA

EKONOMIA SUSTAPENA, ENPLEGUA, MERKATARITZA
ETA TURISMOA

HELBURUAK

1) Industria-, logistika- eta enpresa-inbertsioen erakarpena
sustatzea.
2) Aktibo dauden enpresak zabaltzen edo lekuz aldatzen
laguntzea.
3) Inbertitzaile berriak erakartzea, merkataritza-parkea handitu
eta merkataritza iraunkorra gara dezaten.
4) Biltzarrak, feriak, profesionalen bilkurak edo kultur hitzorduak
erakartzea, hiria dinamizatzen eta bisitarien fluxu berriak sortzen
lagunduko baitute.
5) Sektoreko eragile publiko eta pribatuen arteko koordinazioa
hobetzea.

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Lantalde tekniko bat sortzea.
Tramitazio administratiboa arintzeko barne-protokolo bat
lantzea.
Biltzarrak, konbentzioak eta pizgarri-bidaiak erakartzea,
merkaturatze aktiboko estrategia baten bitartez.
Preskriptore pribatuei laguntzea, ekitaldi iraunkorrak egiteko
hautagaitzak aurkez ditzaten.

1.500.000 euro

ADIERAZLEAK

2019-2023
helburua

Bi urtean abian jarritako ekintzen kopurua

% 50etik % 70ra

Agintaldiaren bukaerarako abian jarritako ekintzen
kopurua

% 70etik % 80ra

MUGARRI NAGUSIAK

Lantalde tekniko bat sortzea.

Aurreikusitako
bukaera-data
2020

Tramitazio administratiboa arintzeko barne-protokolo bat
lantzea.

2020-2021

Garapen Lokalerako Bulegoaren aurkezpena

2021-2022

GENEROA

Egindako ekintzetan orotara parte hartzen duten emakumeen
ehunekoa: % 40-60.

LURRALDEA

Udalerri osoari zuzendutako ekintza

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

GIH5: Genero-berdintasuna. GIH8: Lan duina eta hazkunde
iraunkorra. GIH9: Industria, berrikuntza eta azpiegiturak.
GIH11: Hiri eta komunitate iraunkorrak. GIH12: Ekoizpen eta
kontsumo iraunkorrak GIH13: Klimaren aldeko ekintza. GIH17:
Aliantza estrategikoak.

3.3. jarduera INDUSTRIARI LAGUNTZEA
SAIL
ARDURADUNA

EKONOMIA SUSTAPENA, ENPLEGUA, MERKATARITZA ETA
TURISMOA

HELBURUAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

1.

Gasteizen lehiakortasuna sendotu eta hobetzea, hiri industrial gisa

2.

Industrialdeak jarduera ekonomiko berriak ezartzeko erakargarri
bihurtzea, sarbideak eta ingurua birgaitu eta hobetuz

3.

Enpresa-ehuna 4.0 arora egokitzen laguntzea

4.

Aukera ekonomiko berriak bideratzea, kalitateko lanpostuak sortu
eta dagoen enplegua sendotu dadin.

5.

Sektoreko eragile publiko eta pribatuen arteko koordinazioa
hobetzea

Helburua
2019-2023

ADIERAZLEAK
Urte bakoitzean abian jarritako ekintzen kopurua

% 50-70, gutxienez

Agintaldiaren bukaerarako abian jarritako ekintzen kopurua

% 70-80, gutxienez

MUGARRI NAGUSIAK
2018-2020 Planaren betetze-mailaren ebaluazioa

2020

Gamarrako industrialdea hobetzeko esku-hartzea

2020-2021

Industria Plan berriaren aurkezpena
Industria-lurzoruaren eskaintza publikoaren datu-baseari zabalkundea eman
eta etengabe eguneratzea

Ø 2020-2023 Industria Plana idaztea
Ø Enpresak sendotzea bultzatuko duen laguntza-ildo berria
ØIndustrialdeetara joateko mugikortasuna hobetzea, garraio publikoa eta
bidegorriak direla medio
Ø Industrialdeetan banda zabaleko sareak hobetu eta hedatzea
Ø Enpresekiko harremana handitzea, haien kezkak hurbilagotik ezagutzeko
Ø Udalerriko prestakuntza-entitateekin, ikerkuntza-zentroekin eta
enpresekin harreman estrategikoak lotzea

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

2021
2020-2023

GENEROA

Egindako ekintzetan orotara parte hartzen duten emakumeen ehunekoa: % 40-60.

AUZOAK

Zeharkako ekintza. Gasteizko auzo guztiei zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

GIH5: Genero-berdintasuna
GIH8: Lan duina eta hazkunde iraunkorra
GIH9: Industria, berrikuntza eta azpiegiturak
GIH11: Hiri eta komunitate iraunkorrak

2020-2023ko ekintzetarako aurrekontu-aurreikuspena: 6.500.000,00
euro
- kanpoko finantzaketa

Aurreikusitako
bukaera-data

GIH12: Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak
GIH13: Klimaren aldeko ekintza
GIH17: Aliantza estrategikoak

3.4. jarduera EKINTZAILEENTZAKO LAGUNTZA
SAIL
ARDURADUNA

EKONOMIA SUSTAPENA, ENPLEGUA, MERKATARITZA ETA
TURISMOA

HELBURUAK

• Ekintzailetza bultzatzea, bere alderdi guztietan, merkatu-hobi
berriak aintzat harturik.
• Ekintzaile berrien prestakuntza eta gaikuntza teknikoa areagotzea.
• Ekintzaileei laguntzeko baliabide eta zerbitzuak eskaintzea,
proiektua abian jartzearen arriskuak gutxituz, lehiakortasuna
bultzatuz eta lankidetza-sareak sor daitezela ahalbidetuz.
• Gizarte berrikuntzaren arloko ekintzailetza bultzatzea.
• Emakumeen ekintzailetza indartu eta hobetzea.

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

2020-2021 ekintzailetza-programa diseinatzea.
Ekintzaileentzako bekak hobetzea.
Ekintzaileei bidea egiten laguntzea.
Enpresa-zentroak sustatzea, ekintzailetzaren ekosistema bat sortzeko
funtsezko elementu diren aldetik.
Emakume ekintzaileen foroak bultzatu eta hobetzea.

AURREIKUSITAKO 3.600.000 euro
INBERTSIOA

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Urte bakoitzean abian jarritako ekintzen kopurua

% 50etik % 70ra

Agintaldiaren bukaerarako abian jarritako ekintzen
kopurua

% 70etik % 80ra

MUGARRI NAGUSIAK
2020-2021 ekintzailetza-programa diseinatzea.

Aurreikusitako
bukaera-data
2020

Ekintzaileentzako bekak hobetzea.

2020-2021

Emakume ekintzaileen foroak bultzatu eta hobetzea.

2021-2022

GENEROA

Egindako ekintzetan orotara parte hartzen duten emakumeen
ehunekoa: % 40-60.

LURRALDEA

Udalerri osoari zuzendutako ekintza

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

GIH5: Genero-berdintasuna. GIH8: Lan duina eta hazkunde
iraunkorra. GIH9: Industria, berrikuntza eta azpiegiturak. GIH11:
Hiri eta komunitate iraunkorrak. GIH12: Ekoizpen eta kontsumo
arduratsuak. GIH13: Klimaren aldeko ekintza. GIH17: Aliantza
estrategikoak.

3.5. jarduera HIRIAN TURISMOA GARATZEA
SAIL
ARDURADUNA

EKONOMIA SUSTAPENA, ENPLEGUA, MERKATARITZA ETA
TURISMOA

HELBURUAK

• Turismo iraunkorra Gasteizen marka gisa sustatzea toki, estatu eta
nazioarte mailan, turismo-sektore pribatua eta herritarrak inplikatuz.

ADIERAZLEAK
Bi urtean abian jarritako ekintzen kopurua

Gutxienez % 50

Agintaldiaren bukaerarako abian jarritako ekintzen
kopurua

Gutxienez % 75

• Gasteiz turismo-helmuga adimentsu gisa kokatzea, kudeaketa
iraunkorrago eta ingurunearekiko arduratsuago baten bitartez.
• Sektoreko eragile publiko eta pribatuekiko harreman-sareak lotu eta
indartzea.

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Gasteizko Turismoaren Gida-plana (2020-2023) idaztea.
Ferietara eta turismoa eta MICE ekitaldiak sustatzeko jardueretara
joatea.
Green Capital/ Green Global City Award izendatutako hiriekiko
harreman turistikoak sustatzea.
Biosphere ziurtagiria sektore turistikora hedatzea, Udaletik landutako
ildo estrategiko berei jarrituz.
Aisialdiarekin eta lanbideekin lotutako produktuak sortzea, gure
berezitasuna eta beste helmuga batzuekiko osagarritasuna
sustatzearren.

AURREIKUSITAKO 2020. urtea: 1.050.000
INBERTSIOA

2019-2023 helburua

MUGARRI NAGUSIAK

Turismoaren Gida-plan berria (2020-2023) idaztea
Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo
Sailaren eta TourEspaña-ren promozio jarduerekin lerratzea

Aurreikusitako
bukaera-data
Bukatu
2021
2020-2021

GENEROA

Egindako ekintzetan orotara parte hartzen duten emakumeen
ehunekoa: % 40-60.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

GIH5: Genero-berdintasuna
GIH8: Lan duina eta hazkunde iraunkorra
GIH9: Industria, berrikuntza eta azpiegiturak
GIH11: Hiri eta komunitate iraunkorrak
GIH12: Ekoizpen eta kontsumo iraunkorrak
GIH13: Klimaren aldeko ekintza
GIH17: Aliantza estrategikoak.

3.6 jarduera EKONOMIA ZIRKULARRERANTZ JOTZEA
SAIL ARDURADUNA

Lurraldea eta Klimaren aldeko Ekintza

HELBURUAK

Ingurumena babestea, berriztagarri ez diren natur
baliabideen erabilera murriztuz eta produkzio zikloan lehengai
sekundarioak sartuz
Hondakinen kudeaketan hierarkia printzipioaren benetako
aplikazioa sustatzea
Erosketa eta kontratazio publiko iraunkorra bultzatzea
Elikagaien xahuketa murriztea

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Ekonomia zirkularra estrategia lokala lantzea
Udalaren "Reutilizagunea" birdefinitu eta sustatzea,
hirigunean leku berria irekiz, berrerabiltze-ratioak
hobetzearren.
Tamaina handiko gauzak biltzeko kontratu berria abian
jartzea, horiek berriro baliatzean eta ekonomia zirkularrean
oinarrituta.
Berringurumena proiektua, elikagaien xahuketa murrizteko.
BHH maps. Tamaina handiko gauzetatik ateratako lehengai
sekundario berriei buruzko azterlana.
Gasteizko Ekonomia Zirkularraren Estrategia: 50.000 €
Tamaina handikoak biltzeko proiektua (4 urte): 5.000.000 €
Udalaren
"Reutilizagunea"
birdefinitzea:
260.000
€
(PRU2030)
Berringurumena proiektua. 3.000 euro
BHH maps: 30.000 euro

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Udal hondakinak berrerabiltzea eta birziklatzea prestatzea

% 55, 2023rako

Gasteizko Ekonomia Zirkularraren Estrategia Lokala agiria

Bai / Ez

MUGARRI NAGUSIAK

Aurreikusitako bukaeradata

Tamaina handiko gauzak biltzeko kontaktu berria

2020ko uztaila

"Reutilizagune" birdefinitzea

2022ko urtarrila

Gasteizko Ekonomia Zirkularraren Estrategia Lokala lantzea

2021eko abendua

GENEROA

Bideratzen diren ekintza guztietan aintzat hartuko da genero-ikuspegia.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteizko auzo guztiei zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

11 helburua. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, ziurrak, erresilenteak eta
jasangarriak izan daitezela lortzea. 11.6. Hemendik eta 2030era bitartean, hirien
ingurumen-inpaktu negatiboa murriztea —per capita—, arreta berezia eskainiz
airearen kalitateari eta udal hondakinen eta bestelakoen kudeaketari.
12. Helburua: Kontsumo- eta ekoizpen-modu iraunkorrak bermatzea. 12.2.
Hemendik eta 2030era bitartean, baliabide naturalen kudeaketa iraunkorra eta
erabilera eraginkorra lortzea. 12.3. Hemendik eta 2030era bitartean, munduan,
txikizkako salmentan eta kontsumitzaileen artean per capita alferrik galtzen
diren elikagaien kopurua erdira murriztea, eta ekoizpen- eta horniketa-kateetako
elikagai-galerak ere murriztea, uztaren ondorengo galerak barne. 12.5. Hemendik
eta 2030era bitartean, nabarmen murriztea hondakinen sorrera, eta,
horretarako, prebentzio-, murrizketa-, birziklatze- eta berrerabilpen-jarduerak
egitea. 12.7. Erosketa publikoko jardunbide iraunkorrak sustatzea, politika eta
lehentasun nazionalekin bat etorriz.

3.7 jarduera UDALERRIKO INDUSTRIA PARKEAK BERRITU ETA BULTZATZEA
SAIL ARDURADUNA

ADIERAZLEAK

Lurraldea eta Klimaren aldeko Ekintza

2019-2023 helburua

Enpresa kopuruaren hazkundea esku hartzen den industrialdeetan

HELBURUAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Industrialde zaharren erakargarritasuna berreskuratzea,
jarduera eta enpresa berriak ekartzeko.
Parke teknologikoaren eta industrialdeen arteko
konexioa hobetu eta sustatzea.
Lehen urratsa lursailen oraingo egoeraren diagnositxostena egitea izango da, horietan jarduerarik dagoen
eta nolakoa den jakitearren. Lehentasunez esku hartzeko
eremuak identifikatzen lagunduko digu horrek.
Ondoren,
industrialdeak
hirigintzari
biziberritzeko estrategia bat diseinatuko da.

dagokionez

Industrialdeak biziberritzeko plan bereziak egitea,
erabiltzen ez diren lurrak merkatuan jartzen laguntzeko
tresnak ezarriz.
AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Zehazteke

%5

MUGARRI NAGUSIAK

Aurreikusitako bukaeradata

Lursailen oraingo egoeraren diagnosi-txostena, horietan jarduerarik
dagoen eta nolakoa den jakitearren.

2020

Industrialdeak biziberritzeko estrategia.

2020

Biziberritzeko plan bereziak lantzea.

2022

GENEROA

Bidezkoa bada, hemen zehaztuko dugu genero inpaktua.

LURRALDEA

Hiriko industrialde zaharrenei zuzendutako ekintza.

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

9. Industria, berrikuntza eta azpiegiturak.9.1. Azpiegitura fidagarri,
iraunkor, erresiliente eta kalitatekoak garatzea, mugaz gaindiko
eskualdeko azpiegiturak barne, garapen ekonomikoa eta giza
ongizatea babesteko, bereziki zainduz guztientzat eskuragarri izan
daitezela eta eskura egon ditzatela, modu ekitatiboan. 9.2.
Industrializazio inklusiboa eta iraunkorra sustatzea, eta, hemendik eta
2030era bitartean, nabarmen handitzea industriak enpleguari eta
barne-produktu gordinari egiten dien ekarpena, nazioaren
egoerarekin bat etorriz, eta aurrerapen txikieneko herrialdeetan
ekarpen hori bikoiztea.

3.8. jarduera BERRIKUNTZA ETA ENPLEGU ZENTROA “Basque Center of Innovation”
SAIL ARDURADUNA

Mugikortasuna eta Espazio Publikoa

ADIERAZLEAK

HELBURUAK

Erreferentziazko zentro bat abian jartzea hirira talentua erakartzeko
eta bertan atxikitzeko.
Sinergiak sortzea unibertsitatearekin, lanbide heziketako zentroekin,
ikerkuntza zentroekin eta enpresekin.
Teknologiari eta gizarteari dagokienez, irtenbide berritzaileak
eskaintzea.
Enplegua sustatzea, eta hiriko sektore ekonomikoei laguntzea.

Ezarritako epeak betetzea

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Trenbidea lurperatzean libre geratzen diren lursailetan egingo da
proiektua.
Basque Center of Innovation lankidetzarako gunea izango da, non
enpresak, unibertsitateak, lanbide heziketako zentroak eta
ikerkuntza zentroak elkarrekin arituko baitira lanean.
Lurperatzeko obrak amaitutakoan, Salburua-Zabalgana
ekobulebarra diseinatu eta zehaztuko da; hiriko zona berri horretan
Basque Center of Innovation eraiki eta abian jartzea aurreikusi da,
hiri berrikuntza iraunkorraren arloan lider bihurtuko gaituen zentroa.
Salburua-Zabalgana ekobulebarra definitzeko proiektua
eskuratutakoan, Basque Center of Innovation-en eraikuntzaproiektua diseinatuko da.
Eraikuntza-obren lehiaketa geroago egingo da.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Zehazteke

2019-2023 helburua

MUGARRI NAGUSIAK

Basque Center Of Innovation zentroaren eraikuntzaproiektua definitzea

BAI

Aurreikusitako
bukaera-data

2022ko abendua

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORRE
KO
HELBURUAK

8. Lan duina eta hazkunde ekonomikoa Produktibitate
ekonomiko handiagoa lortzea, dibertsifikazioaren, teknologiaren
modernizazioaren eta berrikuntzaren bidez, eta mikroenpresak
eta enpresa txiki eta ertainak formaliza daitezela sustatzea, baita
finantza-zerbitzuak eskura jarriz ere.

3.9 jarduera KALITATEKO ENPLEGU PUBLIKOA SENDOTZEA ETA ALDIBATEKOTASUNA
MURRIZTEA
SAIL
ARDURADUNA

Ogasuna eta Giza Baliabideak

HELBURUAK

Udal plantillaren behin-behinekotasuna murriztea.
Enplegatu publikoen karrera profesionala sustatzea
Laneko absentismo-tasa jaistea.

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Plantillaren behin-behinekotasuna murriztea

%9

Lan absentismoa murriztea (murrizketa ehunekoa) % 15
Aurreikusitako bukaera-data

MUGARRI NAGUSIAK
GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Agintaldi honetan, lan eskaintza publikoak egiten jarraituko
dugu, plantillaren behin-behinekotasuna gaurko % 38tik %
10etik behera gutxitzearren, Gasteiz lan-egonkortasun
handiena duen erakundeetako bat izan dadin.
Udaltzain eta suhiltzaileentzako enplegu eskaintza publikoak
sustatuko ditugu, belaunaldi-aldaketa eta plantillak osorik
betetzea bermatzeko.
Gainera, plantilla osoarentzako hornikuntza-prozesua
garatuko dugu, karrera profesionala sustatzearren eta
langileei gora egiteko aukera ematearren.
Neurri horiekin batera, enplegatu publikoen absentismoan
eragina duten faktoreak aztertuko dira, eta pixkanaka
murrizteko neurriak hartuko.

AURREIKUSITAKO Baliabide propioekin garatzeko jarduera.
INBERTSIOA

C, D eta E taldeetako LEP orokorraren deialdia
Udaltzaingorako LEP deialdia, urtero

2019ko bigarren seihilekoa
2020, 2021, 2022, 2023ko maiatzean

Lanpostuen hornikuntza-prozesuaren deialdia

2021eko urtarrila

Lan absentismoari buruzko datu eguneratuen azterketa eta analisia

2019ko abendua

GENEROA

Langileen hautaketarako prozesu publikoek enplegura sartzeko aukeraberdintasunaren irizpideak betetzen dituzte.

LURRALDEA

Gasteiz osoari zuzendutako ekintza

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

8 helburua. Lan duina eta hazkunde ekonomikoa
8.5. Erabateko enplegua lortzea, produktiboa, eta lan duina emakume eta
gizon guztientzat, baita gazteentzat eta desgaitasunen bat dutenentzat ere,
eta balio bereko lanarengatik soldata bera jasotzea lortzea.

3.10 jarduera ENPLEGU- ETA PRESTAKUNTZA-POLITIKAK BULTZATU
SAIL
ARDURADUNA

Ekonomia Sustapena, Enplegua, Merkataritza eta Turismoa

HELBURUAK

Kalitateko enplegua lortzeko aukera gutxiago duten taldeak
lehenestea haiei emandako arreta hobetzea.
Udalerrian berrikuntza eta lehiakortasuna bultzatzea
Egonkortasuna eta iraunkortasuna sendotzea

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Urte bakoitzean abian jarritako ekintzen kopurua

% 70etik % 80ra

Agintaldiaren bukaerarako abian jarritako ekintzen kopurua

% 70etik % 80ra

MUGARRI NAGUSIAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin
ekimen berriak egituratzea.

batera

enplegurako

Enplegu-planak eta enplegu-prestakuntzakoak abian jartzea
Laneratzeko proiektu integralak
Kontratazioan egonkortasuna sustatzeko laguntza ekonomikoak

Aurreikusitako
bukaera-data

Formakuntza beharren diagnostikoa egin

2021

Lanerako proiektu integralak

2021

GENEROA

Egindako ekintzetan orotara parte hartzen duten emakumeen ehunekoa:
% 40-60.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

Lanbide orientabidea
Enplegurako lanbide-prestakuntza
Lan-bitartekaritza

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

4.290.013

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

GIH 5: Genero berdintasuna
GIH 8:Lan duina eta hazkunde iraunkorra
GIH 10: Herrialdeetako eta herrialdeen arteko berdintasun eza murriztea
GIH 11: Hiri eta komunitate iraunkorrak
GIH 17:Aliantza estrategikoak

4. ARDATZA
AUZOEN GARAPENA ETA
ETORKIZUNEKO HIRIA DISEINATU

ARDATZA

LAN-ESPARRUA

PROIEKTUAK

Hirigintza modernizatu 4.1 Udal plangintza egokitu eta hobetzea
eta hobetzea, aukera- 4.2 Hiri trinko eta kohesionatuaren aldeko apustua
espazio berriak sortzeko 4.3 Salburua-Zabalgana ekobulebarra

AUZOEN
GARAPENA ETA
ETORKIZUNEKO
HIRIA DISEINATU

4.4 Biktimen oroimenezkoaren ingurunea eraberritzea

Espazioak berreskuratu 4.5 Erdi Aroko Hirigunea biziberritzeko estrategia
eta biziberritzea, bizi- 4.6 100 milioiko inbertsioak auzoetan
kalitatea hobetzeko
4.7 Gasteizko 63 herrien garapena

Gazteentzako aukerak

4.8 Gazteentzako etxebizitza
4.9 Cohousing esperientzia pilotua
4.10 Azpiegitura berde berrien garapena
4.11 Eraztun berdea sendotu eta burutzea

Hiri berde eta iraunkorra 4.12 Airearen kalitatea hobetzea

4.13 Trantsizio energetikoa bultzatzea
4.14 Elikagaien xahuketaren prebentzioa eta murrizketa

Auzo berritu eta biziak eta hirigintza iraunkorra etorkizuneko hiria
marrazteko
Auzo eta herrien arteko oreka eta kohesioa bermatzen duen hirigintza ereduaren alde egiten dugu, zeina garapen ekonomikoaren
zerbitzura egongo baita, gure industrialdeetan enpresak ezartzen laguntzeko neurriak hartuz. Bizi-kalitatea hobetzeko balio duten
ekipamenduak eta azpiegiturak dituen hiria, zeinek proiekzioa emango baitiote, eta gure kultura garatzen ahalbidetuko baitute.
Azken batean, hobeto bizitzeko hirigintza bat.
Gasteiz pertsonekin eta pertsonentzat egiten den hiria izatea nahi dugu, hiri irekia, lehiakorra, ekonomia dinamikoa duena,
teknologia berriei eta herritarren partaidetzari eta konpromisoari esker.
Segurtasunaren, erosotasunaren eta eraginkortasunaren alorretan herritarrentzat ikusteko moduko emaitzak lortzen dituen hiria
izatea nahi dugu, baita gasteiztarrentzat harrotasun eta aurkikuntza iturria dena ere.
Hori lortzeko, hiru erronka handi ditugu aurrean:
- Hirigintza-eredu moderno eta iraunkorra garatzea. Hiri trinkoa.
- Hiri bizia eta kohesionatua lortzea. 28 auzo eta 63 herri bizi dituena. Auzoetarako eta Alde Zaharrerako plan berezia duena:
etxebizitzak eraberritzea.
- Hiriaren etorkizunerako azpiegitura estrategikoak garatzea.

4.1. jarduera UDAL PLANGINTZA EGOKITU ETA HOBETZEA
SAIL ARDURADUNA

Lurraldea eta Klimaren aldeko Ekintza

HELBURUAK

Hirigintza-antolamendurako arau bat edukitzea, aukera eman
dezan hirian etorkizunerako estrategia bat aurrera
eramateko, hiri-antolamenduaren ikuspegitik.
Plangintza berrikustea, erabakitako helburu estrategikoak
aintzat hartuta.

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

HAPOaren berrikuspena eta berroren aldaketa puntualak,
berrikustearekin batera.
Hiri trinko eta kohesionatuaren ikuspegian aurrera egiten, kultur,
natura- eta paisaia-ondareari balioa eman, hiriaren
iraunkortasun energetikoan aurrera egin eta jarduera
ekonomikoa bultzatzeko aukera emango ditu planaren
berrikuspenak.
Herritarren partaidetzarako fase bat barne hartzen dute dosier
horiek, baita generoaren araberako eraginaren txosten bat ere,
HAPOaren berrikuspenaren aurrerapenaren kasuan.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

1.200.000€

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Hiri-erresilientziaren indizea

MUGARRI NAGUSIAK

15
Aurreikusitako
bukaera-data

Ponantziaren lanak abian jarri

2019ko Iraila

Irispide eta helburuen dokumentua

2020ko Ekaina

Hasierako onarpena

2021

GENEROA

Genero-eragina zehaztuko dugu hemen, bidezko bada.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREK
O HELBURUAK

11. HELBURUA. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, ziurrak,
erresilenteak eta jasangarriak izan daitezela lortzea.
11.3 Urbanizatze inklusiboa eta iraunkorra areagotzea, baita giza
kokaguneen plangintza eta kudeaketa parte-hartzailea, integratua
eta iraunkorra bideratzeko gaitasuna ere, herrialde guztietan.

4.2. jarduera HIRI TRINKO ETA KOHESIONATUAREN ALDEKO APUSTUA
SAIL ARDURADUNA

ADIERAZLEAK

Lurraldea eta Klimaren aldeko Ekintza

2019-2023 helburua

Lursailen banaketa berria egiteko prozesua burutzea
HELBURUAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Hiri trinko eta anitza berreskuratzea.
Dentsitate txikiko hiriguneei beste dentsitate bat ematea,
espazio publikoaren, natur baliabideen eta zerbitzu publikoen
erabilera optimizatzeko.
Bizi-kalitate handiko hiria dugu, zerbitzu publiko onak dituena,
berdegune ugari dituena, eta kalitateko eredu urbanistikoa.
Hala eta guztiz ere, hiriko zenbait zonatan beharrezkoa da
beste dentsitate bat emateko prozesuari ekitea, espazio
publikoaren aprobetxamendua irabazteko, ematen diren
zerbitzuak optimizatzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko.
Hiri trinkoaren ideia bultzatu nahi da, gizartemerkataritza-jarduera handiagoarekin, besteak beste.

eta

Dentsitatea txikiagoa den zonetara zuzenduta dago jarduera
hau, hala nola Salburua eta Zabalgana auzoetara.
AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Baliabide propioekin garatzeko ekintza.

MUGARRI NAGUSIAK

BAI
Aurreikusitako
bukaera-data

Salburua eta Zabalganaren birparzelazioa onartzea

2019ko Iraila

Kontsertazio batzorde berria onartu

2020ko Otsaila

Lizentzien geldiaraztearen bukaera

2020ko apirila

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Salburua eta Zabalgana

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

11. HELBURUA. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak,
ziurrak, erresilenteak eta jasangarriak izan daitezela lortzea.
11.3 Urbanizatze inklusiboa eta iraunkorra areagotzea, baita
giza kokaguneen plangintza eta kudeaketa parte-hartzailea,
integratua eta iraunkorra bideratzeko gaitasuna ere, herrialde
guztietan.

4.3 jarduera SALBURUA-ZABALGANA EKOBULEBARRA
SAIL
ARDURADUNA

Mugikortasuna eta Espazio Publikoa

ADIERAZLEAK

HELBURUAK

Hiriaren garapena optimizatzea, hiri-bilbeari iragazkortasuna
jarraitutasuna emanez.
Libre geratzen diren espazioan antolatzea, kokalekuarekin
bateragarri den erabilera-multzo bat sortuz.
Trenbidearen bi aldeak konektatzea, zeharka nahiz luzetara.
Sor litezkeen hirigintza-aprobetxamendu berririk aztertzea.

Aurreikusitako mugarriak betetzea

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Proiektu berriak libre utziko dituen lursailen azterlana egitea,
trenbidearen bi aldeen arteko sinergiak berriro planteatzeko, eta
hiriaren ehuna hobetzeko. Gaur egun trenbideak hartzen duen
espazioa berreskuratzea, espazio publiko gisa, hots, gaur egun hiria
zatitzen duen zona hori berreskuratzea. Ekialde-Mendebalde
bulebarra sortzea, garraio publikoaren (autobusa eta tranbia),
bizikletaren eta oinezkoen zirkulaziorako, lurrazalean parke lineala
taxutzen delarik. Egungo korridorearen iparraldeko eta hegoaldeko
komunikazioak konpontzea, modu naturalean, jarraitutasuna emanez,
eta bi zonak integratu eta konektatuz.
Hirigintza-antolamendua aldatzea, dela HAPOaren egiturazko
aldaketa eta plan partzialak direla medio, dela plangintzaren
berrikuspen partzialaren bitartez.
Gauzatu aurretik, urbanizatzeko jarduketa-programa bat egin beharko
da, eta urbanizatzeko eta lursailak banatzeko behar diren proiektuak.
200.000 euro

2019-2023 helburua

bai

Aurreikusitako
bukaera-data

MUGARRI NAGUSIAK

Azterlana aurkeztea

2021eko abendua

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
11. HELBURUA. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak,
IRAUNKORREKO ziurrak, erresilenteak eta jasangarriak izan daitezela lortzea.
HELBURUAK
11.3 Urbanizatze inklusiboa eta iraunkorra areagotzea, baita
giza kokaguneen plangintza eta kudeaketa parte-hartzailea,
integratua eta iraunkorra bideratzeko gaitasuna ere, herrialde
guztietan.

4.4 jarduera BIKTIMEN OROIMENEZKOAREN INGURUNEA ERABERRITZEA
SAIL ARDURADUNA

MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO PUBLIKOA

HELBURUAK

Erdialdea eta Erdi Aroko hirigunea dinamizatzea.
Gasteizko bi eraikin enblematiko —Arkupeak eta garai bateko Espainiako
Bankua, gaur egun Terrorismoaren Biktimen Oroimenezko Zentroa— espazio
publiko berri batean integratzea.
Bost kaletako espazioa berrantolatuko da, zoladura —leku askotan zaharkitu
eta narriatuta— aldatuko, instalazio eta zerbitzuak berrituko, hala nola
argiteria eta saneamendua, eta oinezkoentzako lekua irabazi eta Alde
Zaharreko irisgarritasuna hobetuko, igogailu bat eta eskailera mekanikoak
direla medio.

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Hiru fasetan garatuko da proiektua. Oinezkoen alderdi bat sortuko da San
Frantzisko aldapan, San Frantzisko kaletik Mateo Benigno Moraza kalera
bitartean, oinezkoentzako igarobide, tabernek terrazak jartzeko lekuekin,
aparte utzirik zirkulazio-zona, aparkalekuak eta beste, eta inguru hori
aldameneko oinezkoentzako eremuarekin integratuko da (Espainia plaza,
Postetxe plaza, Dato kalea).
Plaza bat sortuko da Oroimenezkoaren hegoaldean, sarbide segurua izan
dezan, gaur egungo sarrera zirkulazio-bidearen aurrez aurre utziz.
Berrantolatu egingo dira trafikoa, aparkalekua eta zamalanetarako eremua,
garraio publikoaren zerbitzua bermatzeko, Mateo Benigno Moraza kalea
Espainiako Bankuaren iparraldetik konektatuz Olagibel kalearekin.
Hirigune historikoaren eta Zabalgunearen arteko irisgarritasuna eta
konektagarritasuna lortzea, eskailera mekanikoak eta igogailua jarriz.
1. fasea. 2.169.787,63 euroan esleitua; Udalak, 1.929.420,17; Amvisak,
240.367,46 euro; Ministerioaren laguntzarekin.
2. fasea. Adatseko Andre Mariaren plaza, 2.000.000 euro, gutxi gorabehera
3. fasea. Errege atea eraberritzea, 1.300.000 euro

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Proiektuarekiko gogobetetasuna (1-10 eskala)

8

Agintaldian gauzatutako faseak

2

MUGARRI NAGUSIAK

Aurreikusitako bukaeradata

Obren lehen fasearen bukaera

2020ko abuztua

Fase berriaren lizitazioa

2021eko abuztua

2. faseko obrei ekitea, Adatseko Andre Mariaren plazan

2021eko abendua

2. fasearen bukaera

2022ko abendua

3. fasearen lizitazioa: Errege atea eraberritzea

2023ko martxoa

GENEROA

Proiektuaren balorazioa egingo da, genero-ikuspegia aintzat hartuta

LURRALDEA

Zabalgunea eta Erdi Aroko hirigunea

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

16. Bidezko gizarteak, baketsuak eta inklusiboak sustatzea
11. Hiri eta komunitate iraunkorrak. 11.4 Munduko kulturaeta natura-ondarea babestu eta zaintzeko ahaleginak
areagotzea. 1.7 Irispide unibertsala ematea berdegune eta
espazio publiko seguru, inklusibo eta irisgarrietara, bereziki
emakume eta haurrei, adinekoei eta desgaituei

4.5 jarduera ERDI AROKO HIRIGUNEA BIZIBERRITZEKO ESTRATEGIA
SAIL
ARDURADUNA
HELBURUAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

LURRALDEA ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZA

Biziberritze urbanoaren ikuspegitik Erdi Aroko hiriguneko
bizitza eta ingurua bultzatzea.

Alde Zaharraren biziberritzeari ikuspegi integral batetik
ekingo dion jarduera-estrategia bat abian jartzea, ikuspegi
urbanistikoa aintzat hartuta, baina baita elkarbizitza eta bi
esparru horien arteko espazio publikoen biziberritzea ere.
Alde Zaharraren egoerari buruzko hasierako diagnostiko bat
eginez ekingo zaio proiektuari, eta bertan jasoko dira
udaleko sailen jarduera eta ekimenak.
Alde Zaharrerako hurrengo urteetarako jarduera-estrategia
bat taxutzeko balioko du horrek.
Proiektuak definituko dira estrategia horretan, mugarriak eta
hurrengo
urteetan
burutu
beharreko
jardueretako
bakoitzean behar den inbertsioa.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

18.000 euro (diagnostikoa egiteko)

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Bizilagunen bizi-kalitatearekiko gogobetetasuna

7

Estrategiaren eragina baloratzea

7

MUGARRI NAGUSIAK

Aurreikusitako
bukaera-data

Hasierako diagnostikoa egitea

2020ko martxoa

Jarduera estrategia-agiria prestatzea

2020ko maiatza

Estrategian jasotako neurriak inplementatzea

2020ko ekaina

Estrategiaren eragina ebaluatzea
GENEROA

Genero-eragina zehaztuko dugu hemen, bidezko bada.

LURRALDEA

Erdi Aroko hirigunea

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

11. Hiri eta komunitate iraunkorrak.

2023ko martxoa

11.3 Hemendik eta 2030era bitartean, urbanizatze inklusiboa eta
iraunkorra areagotzea, baita giza kokaguneen plangintza eta kudeaketa
parte-hartzailea, integratua eta iraunkorra bideratzeko gaitasuna ere,
herrialde guztietan.
11.4 Munduko kultura- eta natura-ondarea babestu eta zaintzeko
ahaleginak areagotzea.

4.6 jarduera 100 MILIOIKO INBERTSIOAK AUZOETAN
SAIL ARDURADUNA

MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO PUBLIKOA

HELBURUAK

Espazio urbanoa berreskuratu eta hobetzea, auzo berrien
eraikuntza baliatutako hirigintza-irizpide berriak aintzat hartuta,
hala nola oinezkoentzako zonak handitu, traba arkitektonikoak
kendu, espazio publikoko elementuak, trabak eta barrerak kendu
—parterreak, zintarriak, hormatxoak eta abar—, argiteria publikoa
hobetu eta argi-kutsadura gutxitu, trafikoa lasaitu edo oinezkoei
lehentasuna eman, ibilgailu pribatuaren aldean.

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Peru, Salvador eta Costa Rica kaleak, Aldabe kalea, Tornay
Medikuaren kalea eta Ospitale plaza osorik eraberritzea
Eraberritze-obra txikiak, Malihaeza kalean, irisgarritasun-obrak
Bidegorri berriak, Zuhatzuko atean eta Legutianoko atean
Herritarrek 2018ko Gasteiz Hobetuz proiektuaren eta hurrengoen
bitartez proposatutako konponbideak (Triana-Salburua bideak,
Lakuabizkarra eta Ibaiondoko bide berriak, Haurren Auzoa eta
abar)
Salburuko parterreetako lanak
Argiteria publikoa hobetzea, San Martin, Ariznabarra, Anglo,
Arana, Aranbizkarra eta Santa Luzia auzoetan
Koroatzearen auzoko sare elektrikoa berritzea
100.000.000 €

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Egindako obra edo jarduera berriak

15

Obrak edo jarduerak egin diren auzoak

10

MUGARRI NAGUSIAK
Lizitazio berriak

Aurreikusitako
bukaera-data
Urtean 4

Hobetuz programaren edizio berria onestea

2020

GENEROA

Jardueren genero-eraginaren ebaluazioa egingo da, planaren
barruan.

LURRALDEA

Salburua, San Martin, Ariznabarra, Angloa, Arana, Aranbizkarra,
Santa Luzia, Zaramaga, Judimendi, Pilar

GARAPEN
11. Hiri eta komunitate iraunkorrak.
IRAUNKORREKO
11.3 Hemendik eta 2030era bitartean, urbanizatze inklusiboa
HELBURUAK
eta iraunkorra areagotzea, baita giza kokaguneen plangintza
eta kudeaketa parte-hartzailea, integratua eta iraunkorra
bideratzeko gaitasuna ere, herrialde guztietan.

4.7. jarduera GASTEIZKO 63 HERRIEN GARAPENA
SAIL ARDURADUNA

Lurraldea eta Klimaren aldeko Ekintza

HELBURUAK

Gasteizko herrietako zerbitzuak eta bizi-kalitatea
hobetzea.

Udalak 63 herrietan ematen dituen zerbitzuen balorazioa
(1-10 eskala)

Nekazaritza- eta hiri-esparruen arteko harremanak
bultzatzeko sinergiak sortzea
GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Lurraldearen analisia egingo da, nekazaritza-eremuko
azpiegitura eta zerbitzuei buruzko informazio zehatza
eduki ahal izateko. 63 herrietako egoerari buruzko
diagnostiko zehatza izango dugu hartara. ACOVIrekin
lankidetzan egingo da diagnostiko hori.
Informazio horrekin, nekazaritza-eremuan garatzen ari
diren politiken ebaluazioa egingo da, eta, hortik abiatuta,
jardueren planifikazioa egingo da, bizi-kalitatea eta
Gasteizko Udalak herrietan eskaintzen dituen zerbitzuak
hobetzeko.
Ikuspegi integrala izango du planifikazio horrek,
azpiegitura eta zerbitzuei nahiz gai soziokulturalei
dagokienez.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Baliabide propioekin garatzeko ekintza

2019-2023 helburua

ADIERAZLEAK

MUGARRI NAGUSIAK

6
Aurreikusitako
bukaera-data

Diagnostikoa, lurraldearen eta eskaintzen diren zerbitzuen
analisia dela medio.

2020ko ekaina

63 herrietan 2021-2022 aldian garatu beharreko jardueren
planifikazioa lantzea

2020ko abendua

Hartutako neurriak ebaluatzea

2023ko otsaila

GENEROA

Genero-ikuspegia aintzat hartuta egingo da diagnostikoa eta
planifikazioa.

LURRALDEA

Gasteizko 63 herriak

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

11. Hiri eta komunitate iraunkorrak.
11.a Hiriguneen, hiri-inguruen eta landa-eremuen arteko ekonomia-,
gizarte- eta ingurumen-loturak babestea, nazio- eta eskualdegarapenaren plangintza sendotuz.

4.8 jarduera GAZTEENTZAKO ETXEBIZITZA
SAIL ARDURADUNA

HELBURUAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Lurraldea eta Klimaren aldeko Ekintza

Gazteen emantzipazioan laguntzea.
Gasteizko gazteen eskura jartzea alokatzeko etxeak, prezio
eskuragarrietan.

2019-2023 helburua

Eusko Jaurlaritzari —gazteei eskain diezazkien—
eskuratutako etxebizitzen kopuruaren igoera. (%)
MUGARRI NAGUSIAK

% 50
Aurreikusitako bukaeradata

Gazteentzako bizileku-konponbideak bultzatzearen aldeko
apustua

Diagnostikoaren txostena idaztea

2020ko otsaila

Eusko Jaurlaritzarekiko akordioa

2020ko maiatza

Gazteen etxebizitza-premiei buruzko diagnostiko-txosten bat
idatziko da, eta jarduteko proposamenaren inguruko araudia
aztertuko.

Estrategia idaztea

2021eko otsaila

Estrategia onestea

2021eko maiatza

Gasteizko gazteentzako alokairuko etxebizitzen parkea abian
jartzea adostea Eusko Jaurlaritzarekin.
Jarduera-estrategia abian jarri eta etxebizitza-parkea gazteen
eskura jarri.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

ADIERAZLEAK

45.000 euro (diagnostikoa eta estrategia egiteko)

GENEROA

Genero-eragina zehaztuko dugu hemen, bidezko bada.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

11 helburua. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, ziurrak,
erresilenteak eta jasangarriak izan daitezela lortzea.
11.1 Pertsona guztiek etxebizitza eta oinarrizko zerbitzu egokiak
eta seguruak dituztela eta arrazoizko prezioan eskuratzen
dituztela bermatzea, eta auzo marjinalak hobetzea.

4.9. jarduera COHOUSING EKIMEN PILOTUA
SAIL
ARDURADUNA

Lurraldea eta Klimaren aldeko Ekintza

HELBURUAK

Gasteizko gazteen emantzipazioa erraztea.

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Ekimena abiaraztea

MUGARRI NAGUSIAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Emantzipazioarekin batera, etxebizitza eskuratzea da
gazteen kezka nagusietako bat.
Babes ofizialeko etxebizitzen eskaintza zabala egiten du
Eusko Jaurlaritzak, herritar guztiei zuzenduta, baina, hala
eta guztiz ere, eta modu osagarrian, gazteentzako
Cohousing proiektu pilotu bat abian jartzea proposatzen
du Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Sailak.
Proiektuak, modu esperimentalean, gazteentzako
Cohousing eraikin bat identifikatu, egokitu eta irekitzea
du xede. Bertan, emantzipatzeko aukera bat izan ahalko
dute gazteek, espazio pribatu eta komunen ingurune
batean, kostu txikiarekin.

AURREIKUSITAKO Zehazteke
INBERTSIOA

BAI
Aurreikusitako
bukaera-data

Proiektuaren kokalekua identifikatzea

2020ko ekaina

Proiektua egitea

2021eko otsaila

Eraikina egokitzea, abian jartzeko

2022ko otsaila

Proiektua abian jartzea

2022ko maiatza

GENEROA

Eraikuntza-proiektuak genero-irizpideak aintzat hartuko ditu

LURRALDEA

Gasteiz osoari zuzendutako ekimena

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

10. Desberdintasunak murriztea. 10.2 Pertsona guztien gizarte-,
ekonomia- eta politika-inklusioa indartzea eta sustatzea, beren
adina, sexua, desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijioa, egoera
ekonomikoa edo beste edozein dela ere.
11. Hiri eta komunitate iraunkorrak. 11.3 Urbanizatze inklusiboa eta
iraunkorra areagotzea, baita giza kokaguneen plangintza eta
kudeaketa parte-hartzailea, integratua eta iraunkorra bideratzeko
gaitasuna ere, herrialde guztietan.

4.10 jarduera AZPIEGITURA BERDE BERRIAK GARATZEA
SAIL
ARDURADUNA

Mugikortasuna eta Espazio Publikoa

HELBURUAK

Elkarrekin konektatutako berdeguneen sarea eraikitzea, biodibertsitatea
babesteko, erregulazio hidrikorako, higadura kontrolatzeko, uraren arazketarako
nahiz klima aldaketaren prebentziorako eta airearen kalitate hobetzeko.
Herritarren osasunari eta ongizateari laguntzea
Hiria espazio erresilenteagoa bihurtzea
Natura hirian barneratu eta bultzatzea, hiri-zerbitzuen ohiko fluxuekiko
elkarbizitza bermatuz.

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

AURREIKUSITAK
O INBERTSIOA

Gasteizen hiri-azpiegitura berde berriak sortzea, eta hiriko eta hiri inguruko
hainbat espazio eta elementu hobetu eta eraldatzeko jarduerak bideratzea, hiriekosistemaren funtzionaltasun-aniztasuna indartze aldera, eta, hartara, horren
funtzionamendua hobetu eta, azken batean, hiri bizigarriago, eraginkorrago,
erresilenteago eta iraunkorragoa eraikitzeko. Horretarako, Olarizuko lorategi
botanikoa bukatuko dugu, eta Lasarteko legar-hobien ingurua uholdeetatik
babesteko proiektua abian jarriko (Larragorri parkearen hasiera), baita Neberak
hiri-inguruko parke berri gisa egokitzeko, Mendizabaleko muinoa eraberritzeko
eta Gamarrako Santo Tomas biribilgunea ekologiari eta paisaiari dagokionez
hobetzeko proiektu eta tramiteei ekin ere.
Kale eta hiribideak ekologiari eta paisaiari dagokionez hobetzea, landaketak
eginez.
Azpiegiturak hobetzea, faunarentzako igarobideak eta konektagarritasun
ekologikoa hobetuz.
Zaramaga eta Pilar auzoetako zuhaiztiak kudeatzeko plana
Zaramaga eta Pilar auzoetako zuhaitzak kudeatzeko plan pilotua. Auzo
bakoitzeko zuhaitzen ezaugarrien araberako egokitzapenak direla medio,
eredutzat balioko du hiriko gainerako auzoetako zuhaitzak kudeatzeko.
2.600.000 €

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Aurreikusitako epeak betetzea

MUGARRI NAGUSIAK

BAI
Aurreikusitako
bukaera-data

Zaramaga eta Pilarreko zuhaiztiak kudeatzeko planak
aurrekontuetan jaso

2019ko abendua

Legar-hobien proiektuaren lizitazioa

2020ko uda

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Zaramaga, Pilar.

GARAPEN
IRAUNKORREK
O HELBURUAK

11. HELBURUA. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, ziurrak,
erresilenteak eta jasangarriak izan daitezela lortzea.
11.6 Hemendik eta 2030era bitartean, hirien ingurumen-inpaktu
negatiboa murriztea —per capita—, arreta berezia eskainiz
airearen kalitateari eta udal hondakinen eta bestelakoen
kudeaketari.
11.7 Hemendik eta 2030era bitartean, irispide unibertsala ematea
berdegune eta espazio publiko seguru, inklusibo eta irisgarrietara,
bereziki emakume eta haurrei, adinekoei eta desgaituei

4.11 jarduera ERAZTUN BERDEA SENDOTU ETA BURUTZEA
SAIL
ARDURADUNA

Lurraldea eta Klimaren aldeko Ekintza

HELBURUAK

Eraztun Berdea osatzea, hiriaren hegoaldean parke
berria eginez.
Oinezko eta ziklisten konektagarritasuna hobetzea,
eta pertsona ororen irisgarritasuna.
Olarizuko lorategi botanikoaren proiektua burutzea
URArekiko esparru-akordioa garatzea, uholdeetatik
babesteko obrak egiteko.

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Aurrena, Larragorri parke berria planifikatuko da.
Ondoren, proiektuak idatzi behar dira, eta Eraztun
Berdearen konektagarritasuna eta irisgarritasuna
hobetzera zuzendutako obrak gauzatu.
Gainera, Olarizuko lorategi botanikoko landare
erabilgarrien bilduma diseinatu eta sortu behar da.
Egokitu egingo dira Olarizuko lorategi botanikoko
sarbideak eta ibilbideak.
URArekiko lankidetza, uholdeetatik babesteko obrak
egiteko.

AURREIKUSITAKO Obren kostua uholdeetatik babesteko esparruINBERTSIOA
akordioaren kontura izango da, eta URAk hartuko du
bere gain.

ADIERAZLEAK
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Eraztun Berdeari gehitu zaizkion berdeguneen azalera

60.000 m2

URArekiko esparru-akordioaren betetzea, %
MUGARRI NAGUSIAK

75
Aurreikusitako bukaera-data

Armentia eta Zabalgana lotzeko pasabidea instalatzea

2019

Zadorra ibaiaren uholdeen kontra babesteko obrak (II. fasea) gauzatzea

2020

Zapardiel eta Batan ibaiaren uholdeen kontra babesteko obrak gauzatzea

2023

GENEROA

Bideratzen diren ekintza guztietan aintzat hartuko da genero-ikuspegia.

LURRALDEA

Adurtza, Lasarte, Armentia eta Mendizorrotza.

15. helburua: Basoak modu iraunkorrean kudeatzea, basamortutzearen aurka
GARAPEN
IRAUNKORREKO borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.
15.1. Hemendik eta 2020ra bitartean, lehorreko ekosistemen eta ur gezaren barne-ekosistemen
HELBURUAK
eta horien zerbitzuen zaintza, berrezarpena eta erabilera iraunkorra bermatzea, bereziki basoena,
hezeguneena, mendiena eta gune lehorrena; hori guztia, bat etorriz nazioarteko hitzarmenen
bidez ezarritako betebeharrekin.
15.5. Habitat naturalen degradazioa murrizteko neurri urgenteak eta garrantzitsuak hartzea,
biodibertsitatearen galera geldiaraztea eta, 2020rako, arriskuan dauden espezieak babestea eta
desager ez daitezen lortzea.
15.8. Hemendik eta 2020ra bitartean, espezie exotiko inbaditzaileak sartzea saihesteko eta
horiek lehorreko nahiz uretako ekosistemetan dituzten eraginak nabarmen murrizteko neurriak
hartzea, eta lehentasunezko espezieak kontrolatzea edo desagerraraztea.
15.9. Hemendik eta 2020ra bitartean, ekosistemen eta biodibertsitatearen balioak sartzea
nazioko eta tokiko plangintzetan, garapen-prozesuetan, pobrezia murrizteko estrategietan eta
kontabilitatean.

4.12 jarduera AIREAREN KALITATEA HOBETZEA
SAIL ARDURADUNA

Lurraldea eta Klimaren aldeko Ekintza

ADIERAZLEAK

HELBURUAK

• Airearen kalitatearen mailak muga-balio eta xede-balioetatik
behera mantentzea, eta Osasunaren Mundu Erakundearen gidabalioak betetzera jotzea.
• Airearen kalitatearen zaintza hobetzea, ingurumena eta
gizakien osasuna babeste aldera.
• Herritarrak airearen kalitatearen gainean informatuta edukitzea,
baita kutsadura atmosferikoak osasunean duen eraginaren
gainean ere.
• Airearen kalitatearen hobekuntzaren eta gainerako udal
estrategi batzuen arteko sinergiak ezartzea —trantsizio
energetikoa, klimaren aldeko ekintza—.

Airearen kalitatea txarra denean jarduteko protokoloa

2020

Gasteizko Airearen Kalitatea Hobetzeko Plana

2021

Airearen kalitatearen informazio-sistema

2022

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Gasteizko Airearen Kalitatea Hartzerako Plan berri egitea,
hainbat kontu aintzat harturik, hala nola inguruko airearen
kalitatea, usainen arazoa edo barrualdeetako airearen kalitatea.
Hirian airearen kalitatea txarra denean esku-hartzeko protokolo
bat landu eta abian jartzea.
Beste sektore-plan batzuetako ekintzen garapenean laguntzea
—mugikortasuna, klima-aldaketa, zarata—, airearen kalitatearen
hobekuntza ekar badezakete.
Airearen kalitateari buruzko informazioa denbora errealean
emango duten puntuak instalatzea
Airearen Kalitatea Hobekuntza Plana lantzea: 60.000 euro
Airearen kalitateari buruzko informazioa emango duen sistema
instalatzea:

2019-2023 helburua

MUGARRI NAGUSIAK

Airearen kalitatea txarra denean jarduteko protokoloa abian jartzea

Aurreikusitako
bukaera-data

2020ko iraila

Gasteizko Airearen Kalitatea Hobetzeko Plana onestea

2021ko ekaina

Airearen kalitatearen informazio-sistema abian jartzea

2022ko ekaina

Sektore-planekin abian jarritako jardueren ebaluazioa

2023ko otsaila

GENEROA

Bideratzen diren ekintza guztietan aintzat hartuko da genero-ikuspegia.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

11. helburua: Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, ziurrak, erresilenteak
eta iraunkorrak izan daitezela lortzea 11.6. Hemendik eta 2030era
bitartean, hirien ingurumen-inpaktu negatiboa murriztea —per capita—,
arreta berezia eskainiz airearen kalitateari eta udal hondakinen eta
bestelakoen kudeaketari.

4.13 jarduera TRANTSIZIO ENERGETIKOA BULTZATZEA
SAIL ARDURADUNA

Lurraldea eta Klimaren aldeko Ekintza

ADIERAZLEAK

HELBURUAK

Euskal
Autonomia
Erkidegoko
Iraunkortasun
Energetikoaren Legea abian jartzea Gasteizen
Udal
instalazio
eta
zerbitzuetan
energiaeraginkortasuna areagotzea
Udal instalazio eta zerbitzuetan energia berriztagarria
sortzeko instalazioak ugaltzea —fotovoltaikoa, biomasa,
bero-ponpa—.

Udalaren energia-kontsumoa murriztea

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Gasteizko trantsizio energetikorako ekintza-plana
lantzea, jarduera energetikorako udal plana barne.
Gasteizko Udaleko Iraunkortasun Energetikoaren
Batzordea eratzea.
Urtero eguneratzea Udalaren energia-kontsumoaren
erreferentziako oinarrizko maila eta udal inbentario
energetikoa.
Eraikin
bakoitzeko
kontsumoak
kontrolatzea
(monitorizatu, jarraipena egin, kontsumo-abisuak).
Udal eraikinen energia-ziurtapenak egitea.
Udal eraikinen energia-auditoriak egitea (Pt > 70 kW).
Energia berriztagarri termikoa eta elektrikoa sortzeko
instalazioen lizitazioa egitea —autokontsumoa, < 100
kW, eta sarera saltzea, > 1 MW—.
Herritarrei kontzientzia harraraztea eta sentsibilizatzea.
Zehazteke

2019-2023 helburua
% 10, 2023an, 2018koaren aldean

Udalaren energia-kontsumoa energia berriztagarriekin hornitzea

% 13, 2023an

Udal erakinetan energia-auditoriak egitea

25 udal eraikinetan 2023an

Udal eraikinen energia-ziurtapenak egitea.

Udal eraikin guztietan, 2023an

Energia berriztagarriak udal eraikinetan integratzea

Udal eraikinen kopurua hirukoiztea 2023an

MUGARRI NAGUSIAK

Aurreikusitako bukaera-data

Trantsiziorako Ekintza Plana lantzea

2020ko martxoa

Iraunkortasun Energetikoaren Legea betetzea

2021eko urtarrila

Adierazleen betetze-maila ebaluatzea (ziurtapenak, auditoriak, energia
berriztagarri berriak...)

2023ko martxoa

GENEROA

Bideratzen diren ekintza guztietan aintzat hartuko da genero-ikuspegia.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

7. helburua: Energia eskuragarria, ziurra, jasangarria eta modernoa denek
bereganatu ahalko dutela bermatzea
7.1. Hemendik eta 2030era bitartean, energia-zerbitzu eskuragarri, fidagarri eta
modernoetarako sarbide unibertsala bermatzea.
7.2. Hemendik eta 2030era bitartean, nabarmen handitzea energia berriztagarriek
energia-iturri guztien artean duten proportzioa.
7.3. Hemendik eta 2030era bitartean, energia-eraginkortasunaren hobekuntzaren
munduko tasa bikoiztea.

4.14 jarduera ELIKAGAIEN XAHUKETAREN PREBENTZIOA ETA MURRIZKETA
SAIL
ARDURADUNA

Kirola eta Osasun Publikoa

HELBURUAK

Ostalaritza-sektorea elikagai-xahuketaren
inguruan sentsibilizatzea
Sektoreko praktika onak identifikatzea,
xahuketaren
prebentziorako
eta
murrizketarako.

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Heziketa-gida bat argitaratzea, elikagaixahuketa murrizten laguntzen duten
praktika onak jasoko dituena, baliagarri
diren elikagaiak alferrik galtzea ekiditeko
eta hondakinak murrizteko.
Gidari ostalaritza-sektorean zabalkundea
ematea, sektoreko establezimenduetara
bisitak eginez. Elikagaien xahuketaren
kontrako praktika onak ikusarazteko
programa bati atxikitzeko aukera eskainiko
zaie establezimenduei.
Establezimenduak elikagaien xahuketaren
kontrako
borrokari
atxikitzeko
eta
konprometitutako
establezimenduak
ikusarazteko kanpaina egitea.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

30.000 euro

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Bisitatutako establezimenduen kopurua

100

Jaulkitako giden kopurua edo webgunetik egindako deskargak

250

Xahuketaren kontrako borrokarekin konprometitutako establezimenduen kopurua

20

MUGARRI NAGUSIAK
Gida Udalaren webgunean argitaratzea

Aurreikusitako bukaera-data
2019ko abendua

Aukeratutako establezimenduetara bisitak egitea

2020ko uztaila

Gidak sektorean izandako onarpena ebaluatzea

2020ko urria

Ekimena Ingurumen Arloarekin, Ingurugiro Gaietarako Ikastegiarekin eta Ekonomia
Sustapenarekin koordinatzea

2020ko abendua

Establezimenduek zigilua lotzeko bete beharreko irizpideak definitzea eta baldintza-agiri
teknikoa idaztea

2020ko abendua

Ikusarazteko kanpaina egitea

2021eko abendua

Xahuketaren kontrako borrokarekin konprometitutako establezimenduek kanpaina baloratzea

2022ko uztaila

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Gasteiz osoari zuzendutako ekintza

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

12. HELBURUA: Ekoizpen eta kontsumo iraunkorrak12.5 Hemendik eta 2030era

bitartean, nabarmen murriztea hondakinen sorrera, eta, horretarako,
prebentzio-, murrizketa-, birziklatze- eta berrerabilpen-jarduerak egitea.

5. ARDATZA
VITORIA-GASTEIZ, HIRI BIZIA

ARDATZA

LAN-ESPARRUA

PROIEKTUAK
5.1 Bertako merkataritzari laguntzea

Komertzioa bultzatu

5.2 Azoka lokalak berreskuratzea
5.3 Gasteiz, kirol barruti
5.4 Kirol proiektuak babes emateko programa

VITORIAGASTEIZ HIRI
BIZIA

Hiriko kultur eta kirol
jarduera dinamizatzea

5.5 Talentu lokala eta kirol medikuntza
5.6 Kultura Plan Estrategikoa egitea
5.7 Andre Maria Zuriaren jaiak
5.8 Eskualdeetako etxeei laguntzea
5.9 UNED eta Arte eta Lanbide Eskola
5.10 Auditorio berri bat eraikitzea

Erreferentziazko
azpiegituren sarea
bultzatzea

5.11 Principal antzokia eraberritzea
5.12 Mendizorrotzeko estadioa eraberritzea
5.13 Gizarte-Etxeen sarea sendotzea
5.14 Udal eraikin eta instalazioak mantentzeko gida-plana

"Bizia duen hiria nahi dugu, auzo eta kaleetan jarduera izatea,
merkataritza dinamikoa, eta gure hiria dinamizatzen duten ekitaldi
handiak"
Zerbaitek hiriko bizitza sinbolizatzen badu, horixe tokiko merkataritza da. Ekonomia-jardueraren eta enpleguaren sortzaile
garrantzitsua izateaz gain, funtsezkoa da kaleak eta auzoak bizitzaz bete daitezen. Hiri bizia nahi badugu, merkataritza bizia behar
dugu.
Gasteiz eredugarria da erreferentziazko kirol eta kultur ekitaldien antolakuntzan. Duela gutxi egin diren ekitaldi batzuk, hala nola
Final Four, Ironman, FestVal, zinema estreinaldiak... horren adibide dira. Ekimen horiek gure hiria jardueraz eta bizitzaz betetzea
ahalbidetzen dute, bisitariak erakartzea eta harrotasuna sortzea, Gasteiz kirolean eta kulturan erreferente diren hirien mapan
kokatzen baitute.
Ezin dugu ahaztu klub eta elkarteen garrantzia, ekitaldi handiak alde batera utzita haiek baitira jardueraren zutabeak, harrotasunaren
eta bizi-kalitatearen osagai nagusietako bat. Gure kultur eta kirol eskaintza erreferentziazkoa da, eta talde horiekin koordinaturik lan
egin behar dugu, gure hirian aspalditik egiten ari diren ahalegin handian lagunduz.
Erreferente izan nahi duen hiri batek horretarako beharrezko diren ekipamenduak eta azpiegiturak eduki behar ditu. Ekipamenduen
eskaintza handia dugu, eta hori indartu eta osatzeko asmoa dugu, gure hiria etorkizunean kirolaren eta kulturaren hiria bihurtuko
duten azpiegitura gakoak eginez.

5.1 jarduera BERTAKO MERKATARITZARI LAGUNTZEA
SAIL
ARDURADUNA

Ekonomia sustapena, enplegua, merkataritza eta turismoa

ADIERAZLEAK

HELBURUAK

Egun dauden establezimenduei laguntzea.
Inbertitzaile berriak erakartzea, merkataritza parkea handitu dezaten.
Kanpaina didaktiko bat abian jartzea, tokiko merkataritzaren balioa
nabarmentzeko.

Bi urtean abian jarritako ekintzen kopurua

Gutxienez % 50

Agintaldiaren bukaerarako abian jarritako ekintzen kopurua

Gutxienez % 75

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Merkataritza eta Ostalaritza Plan Estrategikoa (2015-2022)
berrikustea
Araudia berraztertzea, malgutzeko eta fatxadetan apaingarriak jartzea
eta kaleak produktuak erakustea errazteko.
Lantalde bat sortzea, tokiko dendetako bezeroentzako aparkaleku
irtenbideak bilatzearren.
Merkataritza eta hirigintza arloen artean etengabeko harremana
egituratzea.
Negozio berriak irekitzea erraztea:
lizentziak emateko tramiteak arintzea
Hutsik dauden aretoentzako programa bat diseinatzea
Ekintzaileei laguntzea
Sektoreko laguntza-ildoak berrikustea
Erdi Aroko hirigunerako berariazko plan bat garatzea
Dauden saltokiei eustea
Orain dauden laguntza-ildoei eustea eta, ahal bada, handitzea
On line merkataritzaren alde egitea
Belaunaldi-aldaketa sustatzea

AURREIKUSITAKO 1.171.500
INBERTSIOA

2019-2023 helburua

MUGARRI NAGUSIAK

2015-2020 Komertzio eta hostalaritza plan estrategikoaren
errebisioa.

Aurreikusitako bukaeradata

Abendua 2020

Formakuntza eta kapazitazio programa

2020-2021

Laguntza plana berikustea

2020-2021

GENEROA

Ez da aplikatzen

AUZOAK

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

GIH8: Lan duina eta hazkunde iraunkorra
GIH11:Hiri eta komunitate iraunkorrak

5.2. jarduera AZOKA LOKALAK BERRESKURATZEA
SAIL ARDURADUNA

Lurraldea eta Klimaren aldeko Ekintza

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Estrategiak barne hartzen dituen auzoak
HELBURUAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Hiriko auzoetako merkataritza-bizitza berreskuratzea
Beheko solairuan dauden eta kalera ematen duten aretoen
erabilera sustatzea, espazio publikoaren bizitasuna
hobetzeko.
Lehenengo diagnostikoa egitea, hiriko auzo bakoitzean
lehentasuna duten jarduera-ardatzak identifikatzeko.
Hirigintzaren ikuspegitik, bizitegien ordenantzetan erabileren
bateragarritasunaren laukiak aztertuko dira, hiriko espazioei
bizitasuna eman diezaieketen erabilerak ahalbidetzeko.
Ondoren, hiri osoarentzat definitutako lehentasunezko
jarduera-ardatzetarako estrategia definituko da.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

50.000 euro Estrategia lantzea

28

MUGARRI NAGUSIAK

Aurreikusitako
bukaera-data

Lehentasunezko ardatzak identifikatzea.

2020ko otsaila

Erabilera-bateragarritasunen laukiak aztertzea, bizitegierabileraren ordenantzetan.

2020ko otsaila

XXI Zabalgunearen jabetzako lokalentzako estrategia
definitzea

2021eko otsaila

GENEROA

E/A

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Saltoki galera handiena izan duten hiriko
alderdiei zuzendua.

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

11., 12. eta 13. HELBURUAK
11. helburua. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, ziurrak, erresilenteak eta
jasangarriak izan daitezela lortzea. 12. Kontsumo- eta ekoizpen-modu
iraunkorrak bermatzea. 13. Klima-aldaketari eta horren ondorioei aurre egiteko
premiazko neurriak hartzea.

5.3 jarduera GASTEIZ, KIROL BARRUTI
ADIERAZLEAK

SAIL
ARDURADUNA

Kirola eta Osasuna

HELBURUAK

Hiriko kirol instalazioen integrazioa eta hobekuntza garatzea.
Udalaren instalazioen sareko kontserbazio-, segurtasun- eta
irisgarritasun-premiei erantzutea.
Kaleko kirol jardueraren ikuspegi berriak sustatzea, espazio
publikoen eta berdeguneen erabilera bultzatuz.

Helburua 2019-2023

Udalaren kirol instalazioen erabiltzaileen eta kolektiboen
gogobetetasun-indizea

8

Burututako eraberritze edo hobekuntza ekintzen kopurua

15

MUGARRI NAGUSIAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Aholkularitza teknikoa, Udalaren kirol instalazioen sareko
hainbat urtetarako eraberritze-, mantentze- eta hobekuntzaplana bultzatzeko.
Jarduera fisikoa modu atseginago eta seguruagoan
praktikatzeko aukera emango duten hiri-espazioak diseinatu
nahiz hobetzeko irizpideak ezartzea. (Kirol praktika ez
tradizionalari lotutako sormenera eta bizikidetzara gonbit
egiten duten parke berritzaileak. Ibilbide eta pasealeku
osasungarrien katalogoa. Kirol instalaziotzat jotzen ez badira
ere kirola egin ohi den eta hobekuntzak behar dituzten
espazioak berrikustea)
Beste erakunde, sail eta entitate batzuekin batera, Udalaren
kirol instalazioen sarearen osagarri diren alternatiboak
aztertzea.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Ekipamendua (Kirola): 1.000.000 euro
Obrak (Mantentzea, Lurraldea eta
10.000.000 euro

Espazio

Publikoa):

Udalaren kirol instalazioetako premien diagnostikoa
Jarduera fisikoa praktikatzeko espazioak hobetzeko proposamena (urtekoa)
Udalaren kirol instalazioen sarea osatzeko alternatiben proposamena Eusko
Jaurlaritzarekin eta AFArekin eratutako erakundeen arteko mahaira eramatea
Udalarenak ez diren kirol instalazioen erabilera sustatzeko plan bat egitea
GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Hiri osoari zuzendutako ekintza

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

3. Osasuna eta ongizatea.

Aurreikusitako bukaeradata
2020ko martxoa
2020ko ekaina (1.a)

2020ko ekaina
2021ko martxoa

5.4 jarduera KIROL PROIEKTUAK BABES EMATEKO PROGRAMA
SAIL
ARDURADUNA

Kirola eta Osasuna

ADIERAZLEAK

HELBURUAK

Kirolaren esparruko proiektu, programa eta ekitaldiei
estaldura ematen dieten udal baliabide eta
zerbitzuen efizientzia hobetzea.
Hirian kirol ekitaldi bat antolatzen duen ororen
eskura jartzea operatiboa, aholkularitza teknikoa
eta ekitaldiak antolatzeko udal prozesuak direla
medio.

Udalak hirugarrenei emandako babesaren eta laguntzaren gogobetetasun-indizea

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

- Ekitaldiak antolatzeko gida bat lantzea, non jasoko
baita kirol ekitaldiei estaldura ematen dieten udal
zerbitzuen katalogoa, baita ekitaldiaren tipologiaren
arabera beharrezko izan ohi diren kontaktu,
betekizun eta prozedurak ere.
- Interes orokorreko proiektuak garatzeko laguntzak
emateko prozedurak eta irizpideak berrikustea,
elkarte lokalei arreta eta babes berezia eskaintzen
zaielarik.

Helburua
2019-2023

Lagundutako proiektuen kopurua

MUGARRI NAGUSIAK
Kirol ekitaldi eta proiektuetarako udal baliabideak, zerbitzuak eta prozedurak
identifikatu eta katalogo batean biltzea.

10.000 euro

650

Aurreikusitako bukaeradata
2020ko ekaina

Ekitaldiak antolatzeko gida egitea

2020ko urria

Laguntzak emateko irizpideen diagnostikoa eta ebaluazioa

2020ko urria

Irizpide berriak ezartzea

2021eko urtarrila

GENEROA

Lehentasunezko irizpidea, genero-ikuspegiarekin, lagunduko diren proiektuak definitzeko

LURRALDEA

Hiri osoari zuzendutako ekintza

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

7

3. Bizi osasuntsua bermatzea eta denon ongizatea bultzatzea, adin guztietan.

5.5 jarduera TALENTU LOKALA ETA KIROL MEDIKUNTZA
SAIL
ARDURADUNA

Kirola eta Osasuna

ADIERAZLEAK

HELBURUAK

Kirolari eta osasunaren arloko ikerkuntzari lotutako
erreferentziazko eragile lokalen arteko sinergiak
sortzea.
Aukera ekonomikoak eta hiria kirolaren hiri gisa
proiektatzeko aukerak identifikatzea.

Inplikatutako profesional eta eragile lokalen kopurua

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Kirol medikuntzaren eta jarduera fisikoaren arloko talentu
lokalen —kirolari lotutako medikuntzari dagokionez
Estatuan erreferentzia diren pertsonak— eta lurraldean
ditugun erakundeen eta ikerketa-zentroak arteko
lankidetza-eredua abian jartzea du xede proiektu honek.
Baterako lan-espazio bat definitzeko ahalegina egingo da
proiektuan. Hasierako egoera aztertuko da lehenik, eta
eragileak identifikatuko, baita kirolari lotutako profesional
eta ikerlarien eta ingurune lokalaren ekosistema horrek
eskaintzen duen potentziala ere.
Azterlana egin ondoren, ideiak, konponbideak eta
proposamenak eskainiko dituen espazio, foro edo
koordinazio-organo bat sortzeko aukera planteatzen da,
kirol hiri bezala aurrera egiteko, medikuntzari lotutako
medikuntzaren arloan.

AURREIKUSITAKO 10.000 euro
INBERTSIOA

2019-2023 helburua

Lankidetza-espazio bat sortzea

MUGARRI NAGUSIAK
Hasierako azterlanari ekitea
Lan-espazioa taxutzeko proposamena lantzea
Eragileentzako lankidetza-espazioa abian jartzea

8
BAI

Aurreikusitako bukaeradata
2021eko ekaina
2022ko otsaila
2022ko abendua.

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Hiri osoari zuzendutako ekintza

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

3. Bizi osasuntsua bermatzea eta denon ongizatea bultzatzea, adin guztietan.

5.6 jarduera KULTURA PLAN ESTRATEGIKOA GARATZEA
SAIL
ARDURADUNA

Hezkuntza eta Kultura

HELBURUAK

Kultura Plan Estrategikoa garatzea, hiriko kultur eragileekin
batera

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

-

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Kultur politika garatzea, plana erreferentziatzat hartuta
GoGasteiz Kultura komunikazio-estrategia ezartzea
Kultur ekipamenduen plana garatzea
Publiko berriak sortzea
Hiriko kultur eragileentzako topaketa- eta prestakuntzaespazioak ahalbidetzea.
- Kultur
estrategia
Arabako
Foru
Aldundiarekin
koordinatzea.
- Planeko ekintza guztiak Kulturako elkargunearekin
koordinatzea.
200.000 euro

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Plan estrategikoko proposamenak lortzea

% 90

Herritarren asebetetze-maila

% 80

MUGARRI NAGUSIAK

Aurreikusitako
bukaera-data

Kultura Plan Estrategikoa ebaluatzea

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

4. Kalitateko hezkuntza
5. Genero-berdintasuna
9. Industria, berrikuntza eta azpiegiturak.
10. Desberdintasunak murriztea.

2022ko lehen
seihilekoa

5.7 jarduera ANDRE MARIA ZURIAREN JAIAK
SAIL ARDURADUNA

Hezkuntza eta Kultura Saila

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Beste jai gune batzuk
HELBURUAK

- Jai tradizionalak, gardenak, parte hartzekoak eta XXI.
mendekoak.

Herritarren partaidetza areagotzea

MUGARRI NAGUSIAK
Aurrekontua % 5 igortzea
GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Espazio berriak bilatzeko lan egingo da, programazioa
herritar gehiagorengana irits dadin.
Gainera, festak hobetzeko helburuarekin, aurrekontuegonkortasuna eman nahi zaio, partida bakarra finkatuz
aurrekontuetan, jaietako gastu guztiei aurre egiteko.

970.000 euro

% 10
Aurreikusitako
bukaera-data
2023ko urtarrila

Beste jai gune batzuk

+2 (2022)

GENEROA

Kultura Zerbitzuaren ekintza eta programazio guztiek aintzat
hartzen dute genero-ikuspegia.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

+2 (2022)

5. Genero-berdintasuna
10. Desberdintasunak murriztea.
13. Klimaren aldeko ekintza.

5.8 jarduera ESKUALDEETAKO ETXEEI LAGUNTZEA
SAIL
ARDURADUNA

Hezkuntza eta Kultura

ADIERAZLEAK

HELBURUAK

- Aurrekontu eta laguntza nahikoa ematea
eskualdeetako etxeei, beren jarduerak aurreikusi eta
garatzerik izan dezaten, hitzarmena dela medio.

Eskualdeetako zentroek egindako jardueren kopurua

+ % 10

Eskualdeetako zentroen bazkide-kopurua

+%5

Helburua
2019-2023

MUGARRI NAGUSIAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

- Eskualdeetako zentroekiko hitzarmena egokitzea,
modernizazioan eta gardentasunean aurrera
egiteko.
- Eskualdeetako etxeei ematen zaien laguntza
ekonomikoa apurka handitzea, hirian egiten
dituzten jarduera garrantzitsuetarako.
- Eskualdeetako etxeen presentzia areagotzea, hiriko
gainerako jardueretan.

Sinatutako hitzarmenak ebaluatzea

20.000 euro

2021eko bigarren
seihilekoa

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK
AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Aurreikusitako
bukaera-data

17. helburua: Helburuak lortzeko aliantzak. Hiriko
tradizioak bultzatzeko biltzen da aliantza honen
barruan.

5.9 jarduera UNED ETA ARTE ETA LANBIDE ESKOLA
SAIL
ARDURADUNA

Hezkuntza eta Kultura

HELBURUAK
-Bai UNEDi, bai Arte eta Lanbide Eskolari aurrekontuegonkortasuna ematea.
-Arte eta Lanbide Eskolako lehendakaritza hartzea.
-Arte eta Lanbide Eskola modernoa, gardena eta
eraginkorragoa

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

- Bi erakundeen, hots, UNEDen eta Arte eta Lanbide
Eskolaren aurrekontu-partidak egonkortu eta handitzea.
- Arte eta Lanbide Eskolako plana ezarri eta garatzea.

ADIERAZLEAK

Helburua
2019-2023

Arte eta Lanbide Eskolako ikasleak

+%5

Eskaria handitzea

+%8

MUGARRI NAGUSIAK
Arte eta Lanbide Eskolako Plana ebaluatzea.

368.000 euro

2021eko bigarren
seihilekoa

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDE
A

Zeharkako ekintza. Gasteizko auzo guztiei zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Aurreikusitako
bukaera-data

4. helburua: Kalitateko hezkuntza. Bi hezkuntza-entitate
bultzatzea, herritarrei kalitateko hezkuntza eskaintzeko.

5.10 jarduera AUDITORIO BERRI BAT ERAIKITZEA
SAIL
ARDURADUNA
HELBURUAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Lurraldea eta Klimaren aldeko Ekintza

2019-2023 helburua

Aurreikusitako epeak betetzea

Hiriko kultur bizitzaren beharrekin eta nahiekin bat
etorriko den espazio sinfoniko batez hornitzea
hiria.

MUGARRI NAGUSIAK

Bai / Ez
Aurreikusitako bukaeradata

Gasteiz kultur ekitaldien arloan erreferente izango
den hiri gisa bultzatzea

HAPO aldatzea

Auditorio berriaren eraikinaren proiektua Senda
ibilbideko lursail berrirako egokitzea.

Erakundeen arteko hitzarmena sinatzea.

2021eko maiatza

Obrak lizitatzea

2021eko maiatza

Udalaren, Arabako Foru Aldundiaren eta Eusko
Jaurlaritzaren
arteko
lankidetza-hitzarmena
sinatzea, proiektua gauzatzeko.

AURREIKUSITAK
O INBERTSIOA

ADIERAZLEAK

2020ko abendua

Eraikina Senda ibilbideko lursail berrira egokitzea

2020ko otsaila

GENEROA

Ez da aplikatzen

Proiektua indarrean dagoen araudi teknikora
moldatzea.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

Eraikuntza-obrak lizitatzea.

GARAPEN
3 helburua. Bizi osasuntsua bermatzea eta denon ongizatea bultzatzea, adin guztietan. 7
IRAUNKORREKO helburua. Energia eskuragarria, ziurra, jasangarria eta modernoa denek bereganatu ahalko dutela
HELBURUAK
bermatzea 9 helburua. Azpiegitura erresilenteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta
jasangarria bultzatzea eta berrikuntza sustatzea 11 helburua. Hiriak eta giza kokaguneak
inklusiboak, ziurrak, erresilenteak eta iraunkorrak izan daitezela lortzea 12 helburua. Kontsumoeta ekoizpen-modu iraunkorrak bermatzea 13 helburua. Klima-aldaketari eta horren ondorioei
aurre egiteko premiazko neurriak hartzea 15 helburua. Lehorreko ekosistemen erabilera
jasangarria zaindu, ezarri eta sustatzea, basoak modu jasangarrian kudeatzea, desertifikazioaren
kontra borrokatzea, lurren degradazioa geldiarazi eta inbertitzea, eta aniztasun biologikoaren
galera gutxitzea

24.600.000 euro

5.11 jarduera PRINCIPAL ANTZOKIA ERABERRITZEA
SAIL ARDURADUNA

Hezkuntza eta Kultura

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Eraberritzearen lortze-maila
HELBURUAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

- Principal antzokia egungo segurtasun-araudira egokitzea.
- Principal antzokiko makineria eszenikoa modernizatzea.
- Antzerki funtzional bat, herritarrak harro egoteko
modukoa, eta XXI. mendekoa.
- Kutxa eszenikoaren ahalmena areagotzea.

Hainbat jarduera jasotzen ditu Principal antzokia
eraberritzeko proposamenak, hala nola obra-proiektu egin
eta eraikuntza-proiektua gauzatzea.

MUGARRI NAGUSIAK
Instalazioa eguneratzea

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

% 100

Aurreikusitako
bukaera-data
2023ko urtarrila

Principal antzokia egungo segurtasun-araudira egokitu nahi
da horrekin, espazio eta makineria eszenikoa modernizatu
eta kutxa eszenikoaren ahalmena areagotu.
GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

14.000.000 euro

11. Hiri iraunkorrak. Instalazioa egokitu eta eguneratzea,
azpiegitura modu iraunkorrean hobetzeko.

5.12. jarduera MENDIZORROTZA ERABERRITZEA
SAIL ARDURADUNA

Lurraldea eta Klimaren aldeko Ekintza

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Ezarritako epeak betetzea

HELBURUAK

Lehen mailako kirol lehiaketetarako gauza izango den kirolekipamendu batez hornitzea hiria.
MUGARRI NAGUSIAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Aurreikusitako
bukaera-data

HAPO aldatzeko prozesua abian jartzea, barne hartzen
duelarik kontsulta publiko bat egitea eta alternatibak
aztertzea.

HAPO aldatzea.

2021

Lursailaren erabilera adjudikatzea.

2020

Lursailaren erabilera lagatzeko prozesua —lizitazio irekiaren
bitartez— abian jartzea.

Obra-lizentzia

2021

Atletismo-modulua lekuz aldatzea, modulu homologatu berri
bat eginda, harik eta obrak bukatu arte, Mendizorrotzeko
atletismo modulu berriarekin, eta obrek eragindako jarduerak
lekuz aldatzea.
Lursailaren erabilera adjudikatzea eta obra-lizentzia

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

BAI

8.000.000 euro

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteizko auzo guztiei zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

3 helburua. Bizi osasuntsua bermatzea eta denon ongizatea bultzatzea, adin
guztietan. 7 helburua. Energia eskuragarria, ziurra, jasangarria eta modernoa
denek bereganatu ahalko dutela bermatzea 9 helburua. Azpiegitura
erresilenteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea
eta berrikuntza sustatzea 11 helburua. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak,
ziurrak, erresilenteak eta iraunkorrak izan daitezela lortzea 12 helburua.
Kontsumo- eta ekoizpen-modu iraunkorrak bermatzea 13 helburua. Klimaaldaketari eta horren ondorioei aurre egiteko premiazko neurriak hartzea 15
helburua. Lehorreko ekosistemen erabilera jasangarria zaindu, ezarri eta
sustatzea, basoak modu jasangarrian kudeatzea, desertifikazioaren kontra
borrokatzea, lurren degradazioa geldiarazi eta inbertitzea, eta aniztasun
biologikoaren galera gutxitzea

5.13 jarduera GIZARTE-ETXEEN SAREA SENDOTZEA
SAIL
ARDURADUNA

Partaidetza, gardentasuna eta gizarte etxeak

HELBURUAK

•Gizarte etxeen sareko instalazioak hobetzea, segurtasun,
irisgarritasun eta funtzionaltasun irizpideei jarraituz.
•Hiriko auzoetan egiten diren programa komunitarioak
handitzea.
•Aisialdi eta denbora libreko zerbitzuen eskaintza hobetzea.

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Udalaren gizarte etxeen sarea gure ezaugarri behinenetako
bat da, eta gure bizi-kalitatearen funtsezko elementua.
Hiri osoan banatuta 14 gizarte etxe ditugu, eta ahalegina
egin beharra dugu instalazioak hobetzen eta eskaintzen
dituzten programa eta zerbitzuak hobetzen/handitzen. Hori
dela eta, hiru alderdiri emango diegu lehentasuna
agintaldian:
Udal eraikinak mantentzeko hainbat urtetarako plana (2.13
ekintza).
Zonako lantaldeen programak handitzea.
Aisialdi eta denbora libreko zerbitzuen baldintza-agiri berria
egitea.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Mantentze-plana: udal eraikinak (2.13 ekintza)
Zonako lantaldeen programa: 100.000 euro
Aisialdi eta denbora libreko zerbitzuen baldintza-agiri berria:
1.800.000 euro

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Mantentze-inbertsioak egiten diren zentroen kopurua (14
dira guztira)

10

Programa komunitarioen hazkundearen ehunekoa

25

Aisialdi eta denbora libreko zerbitzuen hazkundearen
ehunekoa

10

MUGARRI NAGUSIAK
Udal eraikinak mantentzeko hainbat urtetarako plana
Aisialdi eta denbora libreko zerbitzuen baldintza-agiri berria
Zonako lantaldeen programak
GENEROA

Familia kontziliazioa sustatzea.
Hezkidetza eta genero-berdintasuna sustatzea.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

17 helburua. Helburuak lortzeko aliantzak.

Aurreikusitako
bukaera-data
2023
2022-23
2023

5.14 jarduera UDAL ERAIKIN ETA INSTALAZIOAK MANTENTZEKO GIDA-PLANA
SAIL ARDURADUNA
HELBURUAK

Udal Administrazioa eta Eraldaketa Digitala
Udal
eraikinen
mantentzea
iraunkortasunaren
eta
ingurumenarekiko errespetuaren ikuspegitik kudeatzea,
energia-kontsumoa murriztuz eta energia berriztagarriak eta
ingurumena errespetatzen duten produktuak erabiliz.

ADIERAZLEAK

Helburua 2019-2023

UDAL ERAIKINETAN ERABILITAKO ENERGIA
BERRIZTAGARRIEN EHUNEKOA HANDITZEA

2023

INGURUMENA ERRESPETATZEN DUTEN
PRODUKTUEN KONTSUMOAREN EHUNEKOA
HANDITZEA

2023

Eraikinak birgaitzea eta araudia betetzea.
MUGARRI NAGUSIAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Ingurumena errespetatzen
erosteko kontratua.

duten

garbiketa-produktuak

Iraunkortasunaren ikuspegia kontuan hartzen duen energiakontratua.
Udal
eraikinak
eraberritzeko
obretan
energiaeraginkortasunarekin lotutako parametroak ahalik eta gehien
sartzea.

ENERGIA HORNITZEKO KONTRATUAREN ESLEIPENA.
GARBIKETA PRODUKTUAK HORNITZEKO KONTRATUAREN
ESLEIPENA.
GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Gasteiz osoari zuzendutako ekintza

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

1.000.000,00 euro urtean

Aurreikusitako
bukaera-data

2019-2020
2020

11. HELBURUA. Hiriak eta giza kokaguneak
inklusiboak, ziurrak, erresilenteak eta jasangarriak izan
daitezela lortzea.

6. ARDATZA
GOBERNANTZA. KUDEAKETA HURBILA,
ERANTZUNKIDE ETA IREKIA

Superhiri europar batek gobernantza eredua izan behar du. Udal gobernu
ireki eta hurbila; herritar erantzunkideak, hiriarekin inplikatuak.
Gobernantza publikoaren, gobernu onaren politika egokia ezinbestekoa da kudeaketa publikoa eta aldi berean garapen iraunkorreko
helburuak zuzen garatzeko. Gobernu ireki, garden, zintzo eta eraginkor bat bermatzeaz ari gara.
Gasteizek bide luzea egin du alor horretan. Izan ere, lehen udal gobernuek dagoeneko hasi ziren gizarte etxeak gertuko espaziotzat
eratzen, erakundea hiriko auzoetara hurbilduz; gerora, herritarren partaidetzarako eredu propioa sortu zen, aurreko agintaldian horretarako
araudi bat onetsita, zeina berritzeko asmoa baitugu.
Gardentasunaren alorrean ere eredugarri gara beste hiri batzuentzat, udalen gardentasuna neurtzen duten sailkapenen buruan agertzen
baikara urtez urte. Datu irekien katalogo zabala edukitzeko bidea jorratzen hasi gara, eta lan-ildo horretatik jarraitzeko asmoa dugu.
Bestetik, EAEko beste bi hiriburuekin, hiru aldundiekin eta Eusko Jaurlaritzarekin OGP (Open Governmetn Partnership) Euskadi
proiektuan parte hartzen dugu: erakundeen arteko proiektu horretan gobernu irekiaren ikuspegi bateratua lantzen ari da, eta guk zeregin
nabarmena dugu, abian jarritako bost proiektuetako bat (“Open Eskola”) zuzentzen baitugu.
Lanean jarraituko dugu duela hamarkada batzuetatik hona gure hiriaren ezaugarri izan den gobernatzeko modu horren alde. Gobernantza
horretan, pertsonek zeregin nabarmena dute, gai publikoetan parte hartuz eta erantzunkide izanik espazio ezberdinetan, superhiri batek
hiri irekia eta parte-hartzailea izan behar baitu.

ARDATZA

LAN-ESPARRUA

PROIEKTUAK
6.1 Herritarren Partaidetzaren Plana lantzea

Partaidetza sustatzea
eta kontu-ematea

GOBERNANTZA
KUDEAKETA
HURBILA,
ERANTZUNKIDE ETA
IREKIA

6.2 Vitoria-Gasteiz Hobetuz programa bultzatu eta hobetzea
6.3 Herritartasunerako eskola irekia
6.4 Gasteizko kirolaren foroa
6.5 Agintaldiko planaren gaineko kontu-ematea
6.6 Gardentasun-ataria hobetzea

Datuak irekitzea eta
gardentasuna
kudeaketan

6.7 Gasteizko datu irekien ataria zabaltzea
6.8 Genero-ikuspegia aintzat hartzen duten aurrekontuak
6.9 Herritarrekiko harremanak optimizatu eta arintzea
6.10 Tramiteak arintzea

Burokrazia urritzea eta
iruzurraren kontra
borrokatzea

6.11 Administrazio digitalera jotzea
6.12 Iruzur fiskalaren kontrako plan berria
6.13 Fiskalitate berdea garatzea

6.1 jarduera HERRITARREN PARTAIDETZAREN PLANA LANTZEA
SAIL
ARDURADUNA

Partaidetza, Gardentasuna eta Gizarte Etxeak

HELBURUAK

Herritarren partaidetzaren arloko udal politika gidatzea,
agintaldi honetan
Herritarren partaidetzaren arloko ekintzak antolatu eta
denboran planifikatzea
Herritarren partaidetzaren arloko konpromiso politikoa
ziurtatzea, agintaldi honetan

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Planean planteatutako ekintzak gauzatzea

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Herritarren
Partaidetzaren
Plana
erreferentziazko
dokumentua dugu, Gasteizko Udalaren partaidetza-politika
artikulatzeko, eta aukera ematen du herritarren partaidetza
antolatu eta jarduerak planifikatzeko.
Agintaldi honetan garatuko diren herritarren partaidetzaren
arloko jarduera nagusiak definitzea, udalbatzak onetsiko
duen plan baten bitartez, dagokion konpromisokredituarekin.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

2.600.000 euro (Gasteiz Hobetuz programarekin)

MUGARRI NAGUSIAK
2020-23 plana onestea

Aurreikusitako
bukaera-data
2023

GENEROA

Herritarren ahalduntzea, bereziki bultzatuz emakumeena

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

% 100

16 helburua. Bakea, justizia eta erakunde sendoak. 16.7
Beharrei erantzungo dieten erabaki inklusiboak, partehartzezkoak eta errepresentatiboak hartuko direla
bermatzea, maila guztietan.

6.2. jarduera GASTEIZ HOBETUZ PARTAIDETZA-PROGRAMA BULTZATU ETA HOBETZEA
ARLO
ARDURADUNA

PARTAIDETZA, GARDENTASUNA ETA GIZARTE ETXEAK

ADIERAZLEAK

HELBURUAK

Herritarren erantzunkidetasuna bultzatzea, eta udal
aurrekontuaren parte bati dagokionez erabakiak hartzea

Aukeratutako proposamen kopurua

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Auzoetan hobekuntzak planteatzeko aukera ematen die
programa horrek herritarrei, baita hiri osoari zuzendutako
proiektu eta ekimenak ere.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Egindako proiektuen ehunekoa

Aurrekontu parte-hartzailea bideratzeko programa bat, bere
faseekin: informazioa, proposamenak, eztabaida eta
bozketa.
Aurrekontuaren parte batekin hainbat udal esparrutan
bideratu beharreko jarduerak erabakitzen dituzte herritarrek,
eta, ondoren, gauzatu egiten dituzte horiek udal sailek.

2.000.000 euro

2019-2023 helburua

MUGARRI NAGUSIAK

Aurreikusitako
bukaera-data

Programaren deialdia

2020

Ekintzak gauzatzea

2023

GENEROA

Genero-berdintasuna ahalbidetzen duten jarduerak aintzat
hartuko dira.

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

16. Bakea, justizia eta erakunde sendoak. 16.7 Beharrei
erantzungo dieten erabaki inklusiboak, parte-hartzezkoak
eta errepresentatiboak hartuko direla bermatzea, maila
guztietan.

6.3. jarduera HERRITARTASUNERAKO ESKOLA IREKIA
SAIL
ARDURADUNA

Partaidetza, Gardentasuna eta Gizarte Etxeak

HELBURUAK

Partaidetzaren kultura bultzatzea hirian,
erantzunkidetasuna bultzatuz, komunitatean

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Programan parte hartu duten pertsonen kopurua

herritarren

Aurreko ikasturtearen aldean bertaratutako
pertsona berriak

MUGARRI NAGUSIAK

Urtez urte abian jartzea (2020, 2021, 2022, 2023)

AURREIKUSITAKO
JARDUERA

Trebetasun sozialak bultzatzea xede duen programa bat da
Herritartasunerako
Eskola
Irekia
—sendotze
soziokomunitarioa ahalbidetzeko—, eta hiria, erakunde
publikoak eta dauden partaidetza-kanalak hobeto
ezagutzeko aukera ematen du.
Agintaldiko lau urteetan, urtero lan-programa bana abian
jartzea aurreikusten da proiektuan —edukiak egokitu eta
eguneratuz—.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

200.000 euro (50.000 euro urtean)

+ % 10

Aurreikusitako
bukaera-data
2020ko, 2021ko,
2022ko eta
2023ko abenduan

GENEROA

Eskolaren jardueretan sartzea emakumeen ahalduntzea

LURRALDEA

Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

16 helburua. Bakea, justizia eta erakunde sendoak.
16.6 Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak
eta gardenak sortzea, maila guztietan.
16.7 Beharrei erantzungo dieten erabaki inklusiboak,
parte-hartzezkoak eta errepresentatiboak hartuko direla
bermatzea, maila guztietan.

6.4 jarduera GASTEIZKO KIROLAREN FOROA
SAIL
ARDURADUNA

Kirola eta Osasuna

HELBURUAK

Kirol Zerbitzuaren eta kirol elkarteen nahiz
herritarren
arteko
gertutasunaren
eta
komunikazioaren
hobekuntzaren
pertzepzioa
bultzatzea,
eta
bakoitzaren
errealitate
diferentearena.
Zerbitzuak
bultzatzen
dituen
prozesu
eta
proiektuetako
eragile
edo
erabiltzaileekiko
elkarrizketa-gune bat sortzea, haien intereseko
gaiak jorratzeko, berariazko mahaietan.

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

ADIERAZLEAK

- Udalerriko kirol eragileak identifikatu eta definitzea
(abonatu edo erabiltzaileak, kirol-instalazioak,
federazioak, klubak, ikastetxeak eta enpresak).
- Lan-mahaien deialdirako, partaidetzarako eta
garapenerako protokoloa egitea.
Kirol-eragileei
espazioari
eta
berorren
funtzionamenduari buruzko informazioa emateko
zabalkunde-kanpaina
- Landu beharreko edukien aurkibidea prestatzea.
Adibidez: Espazioen erabilera eta adjudikazioa /
Jardueretarako dirulaguntza-deialdi / Kudeaketaran
arloko
prestakuntza-lantegiak
(komunikazioa,
berdintasuna...)

AURREIKUSITAKO Zabalkunde
kanpainak,
INBERTSIOA
formakuntza: 12.000 euro

lan

mahaiak

eta

Helburua
2019-2023

Parte hartu duten (izena eman duten) entitate edo pertsonen kopurua

100

Parte hartu duten (izena eman duten) pertsonen kopurua

2000

Mahai-kopurua / azaldu edo eztabaidatutako proiektuak

8

Parte hartu duten entitate edo pertsonen asebetetze-indizea

7

MUGARRI NAGUSIAK

Aurreikusitako bukaera-data

Gai edo proiektuen lehen aurkibidea lantzea

2020ko apirila

Foroen kudeaketa-sistema definitzea

2020ko ekaina

Zabalkunde-kanpaina hastea

2020ko iraila

Foroa abian jartzea

2020ko urria

Lehenengo mahaia sortzea
GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Gasteiz osoari zuzendutako ekintza

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

3. Osasun ona.

2020ko azaroa

6.5. jarduera AGINTALDIKO PLANAREN GAINEKO KONTU-EMATEA
SAIL
ARDURADUNA

Alkatetza.

HELBURUAK

- Udalaren kudeaketa-estrategiaren jarraipena egitea
- Plan estrategikoan jasotako ekintzak gauzatzeko
jardunaren zenbaterainokoaren gainean kontu ematea
herritarrei.

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

2019-2023 agintaldiaren hasieran, agintaldi osorako
dokumentu estrategiko bat egingo da. Udal gobernuaren
proiektu eta konpromiso nagusiak jasoko ditu dokumentu
horrek.
Ekintzen deskribapenaz gain, honako hauek jasoko ditu:
betetze-mailaren adierazleak, mugarriak eta horien jarraipena
eta ebaluazioa egiteko beharrezko diren neurriak.
Gasteizko herritarrek jarraipen egokia egiterik izango dutela
bermatzeko, Udalaren webgunean aurrerapenaren berri
argitaratzen jarraituko da, eta betetze-mailari buruzko txosten
osoa ere argitaratuko da horrekin batera.
Gainera, eta agintaldi osoan, aurrez aurreko biltzarrak egingo
dira herritarrekin eta hiriko gizarte-eragileekin, kontu emateko.
Biltzar horietan, proiektu nagusietan zenbateraino aurreratu
den kontu emango da, eta aukera emango zaie partehartzaileei azaldutakoaren gainean iruzkinak eta balorazioak
egiteko.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

40.000 euro

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Plan estrategikoaren betetze-maila

% 90

Kontu-emateko biltzarretara joaten diren pertsonen
asebetetze-maila (1-10 eskala)

7

Kontu-emateko egindako zikloen kopurua

4

MUGARRI NAGUSIAK

Aurreikusitako bukaera-data

Agintaldiko plan estrategikoa lantzea

09/2019

Plana jendaurrean aurkeztea

10/2019

Ebaluazio-txostena egitea (urtekoak)
Kontu-emateko biltzar parte-hartzaileak egitea
(urtekoak)
GENEROA

2020, 2021, 2022, 2023ko maiatzean
3/2020, 3/2021, 3/2022, 3/2023

Biltzarretan emakume eta gizonen berdintasunezko partaidetza bermatzea.
Dokumentuetan eta aurkezpenetan genero-hizkera errespetatzea.

LURRALDEA Zeharkako ekintza, Gasteizko auzo guztiei zuzendua.
GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

16. Bakea, justizia eta erakunde sendoak. 16.6 Kontuak emango
dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea, maila
guztietan. 16.7 Beharrei erantzungo dieten erabaki inklusiboak,
parte-hartzezkoak eta errepresentatiboak hartuko direla
bermatzea, maila guztietan.

6.6 jarduera GARDENTASUN-ATARIA HOBETZEA
SAIL ARDURADUNA Partaidetza, Gardentasuna eta Gizarte Etxeak
HELBURUAK

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Udalaren informaziorako irisgarritasuna bermatzea,
esparru guztietan, modu argi, erraz eta benetakoan,
eta ezarritako epeetan, gardentasunaren arloan
indarrean dagoen legedia betetze aldera.

Gardentasunari
buruzko
legedian
jasotako
informazioa
—gaur
egun
gardentasun-atarian
eskuragarri ez dagoena— argitaratzeko aukera
emango
duten
prozedurak
ezartzea,
baita
Gardentasun Kontseiluaren irizpenetan egiten diren
gomendioei erantzuteko ere.
Gaur egun atarian irisgarri dagoen informazioaren
argitalpena automatizatzea, giza esku-hartzea eta
akatsak
gutxitzeko,
eta
argitalpen
hori
sistematizatzeko.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Zehazteke

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Atarian gehitu beharreko gardentasun-adierazle berriak

14

Kontratazioari dagozkien adierazleak automatizatzea

10

MUGARRI NAGUSIAK

Aurreikusitako
bukaera-data

Adierazle berriak identifikatu eta definitzea

2020ko otsaila

Adierazleak prozeduretara bildu eta argitaratzea

2021eko otsaila

Adierazleak automatizatzeko eta argitaratzeko prozedurak garatzea

2023ko apirila

GENEROA

Gardentasun-adierazleetan generoaren gaineko informazioa jasotzea

AUZOAK

Zeharkako ekintza. Gasteizko auzo guztiei zuzendua

GARAPEN
16.6 Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak
IRAUNKORREKO sortzea, maila guztietan.
HELBURUAK
16.7 Beharrei erantzungo dieten erabaki inklusiboak, partehartzezkoak eta errepresentatiboak hartuko direla bermatzea, maila
guztietan.
16.10. Informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta oinarrizko
askatasunak babestea, lege nazionalekin eta nazioarteko
hitzarmenekin bat etorriz.

6.7 jarduera GASTEIZKO DATU IREKIEN ATARIA ZABALTZEA
SAIL
ARDURADUNA

Partaidetza, Gardentasuna eta Gizarte
Etxeak

HELBURUAK

Udal sailetan datuak berrerabiltzeko politika
zabaltzea, eta autonomia-erkidegoko beste
erakunde batzuekin lankidetzan jardutea,
gizartearentzat intereseko izan daitezkeen
eta balioa gehi diezaioketen datu-multzoak
identifikatzeko

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Sailek, erakunde autonomoek eta udal
enpresek beren datuak askatzeko proiektua
sortzea.
Proiektua garatu eta abian jartzea.
Euskadiko
OGP
lantaldean
hartutako
konpromisoak geure egin eta garatzea.
Proiektua abian jartzeko, aholkularitza
tekniko bat izango da, organizazioaren kanpo
ikuspegia eman eta proiektua garatzen
laguntzeko.
Modu osagarrian, datu-multzoen sortze
automatizaturako
prozesu
informatikoak
garatuko dira.
20.000 euro. Idazkaritza teknikoa.
Prozesu informatikoak (zehazteke).

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Argitaratutako sailen datu-multzoen kopuruak

30

OGP multzoan definitutako datu-multzoen argitalpena

26

MUGARRI NAGUSIAK

Aurreikusitako
bukaera-data

Datuak askatzeko proiektua definituta

2020ko iraila

Datu-multzoak argitaratzea (10)
Datu-multzoak argitaratzea (20)

2021eko iraila
2023ko apirila

OGP. Jarduera-plana definitzea
OGP. Datu-multzoak argitaratzea
GENEROA

2019ko abendua
2021eko iraila

Aukera ematen duten datu-multzoetan genero-ikuspegia txertatzea. Generoikuspegia duten zerbitzuen garapenean eragin dezaketen datu-multzoak lehenestea.

LURRALDEA Zeharkako ekintza. Gasteiz osoari zuzendua
GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

16. Bakea, justizia eta erakunde sendoak. 16.6 Kontuak emango dituzten erakunde
eraginkorrak eta gardenak sortzea, maila guztietan. 16.10. Informaziorako sarbide
publikoa bermatzea eta oinarrizko askatasunak babestea, lege nazionalekin eta
nazioarteko hitzarmenekin bat etorriz.
16. helburuarekin erlazionatuta egoteaz gain, jarduera-eremu ezberdinetako datuak
askatzeak gainerako helburuak hobetu eta betetzen ere lagundu dezake.

6.8. jarduera GENERO-IKUSPEGIA AINTZAT HARTZEN DUTEN AURREKONTUAK
SAIL
ARDURADUNA

Ogasuna eta Giza Baliabideak

HELBURUAK

Udal aurrekontuan genero-ikuspegia txertatzea.
Aurrekontuek gizon eta emakumeengan duten
inpaktua aztertzea, desberdintasunak murrizte
aldera.

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Proiektu honek genero-ikuspegia txertatu behar
du udal-aurrekontua lantzeko prozesuan.
Ordezkari politikoak genero-ikuspegia aintzat
hartuko duen aurrekontua lantzeko orduan
inplikatzea bilatzen du proiektuak.
Ogasun arlotik garatuko da ekimena,
Berdintasun Zerbitzuaren elkarlanean.
Gasteizko Udalaren gastuetan zentratzen da
proiektua, nola eta zertan gastatzen den
definitze aldera.
Aurrekontu-programetarako genero-adierazleak
identifikatzen aurrera egingo da, aurrekontuak
ikuspegi hori aintzat hartuta lantzerik izan
dadin.

AURREIKUSITAKO Baliabide propioekin garatzeko jarduera.
INBERTSIOA

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Adierazleen bitartez genero-ikuspegiaren analisia egiten deneko
programen kopurua
Parte hartzen duten arloek proiektu baloratzea

MUGARRI NAGUSIAK

Informazioa biltzeko sistema prestatzea, datuak generoaren arabera
jasotzeko

% 100
7
Aurreikusitako bukaeradata
2020ko martxoa

Aurrekontu-programen analisia abian jartzea, lau arlotan

2020ko urria

Programen analisia abian jartzea, arlo guztietan

2021eko urria

Proiektuaren ebaluazioa egitea

2022ko martxoa

GENEROA

Aurrekontuan genero-ikuspegia txertatu nahi da konpromiso honen bitartez.
Beraz, generoaren arloko berariazko ekintza bat da.

LURRALDEA

Gasteiz osoari zuzendutako ekintza

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

16. Bakea, justizia eta erakunde sendoak. 16.b Diskriminatzaile ez diren lege
eta politikak sustatu eta aplikatzea, garapen iraunkorraren aldekoak.

6.9. jarduera HERRITARREKIKO HARREMANAK OPTIMIZATU ETA ARINTZEA
SAIL ARDURADUNA

Alkatetza

ADIERAZLEAK

HELBURUAK

Herritarrekiko interakziorako kanalak optimizatzea, hala nola
“Alkateak entzuten dizu” postontzian.
Herritarrek aurkeztutako gorabehera, eskaera eta besteri ematen
zaien erantzuna eta barne kudeaketa optimizatzea.
Eskaera eta gorabeheren tramitazioari buruzko komunikazioa eta
informazioa hobetzea.

Gogobetetze-indizea, gorabeheren kudeaketan

GARATU BEHARREKO
JARDUERA

Herritarren eta Udalaren arteko harremanak arintzeko aukera
emango duen sistema bat garatzea.
Interakzio-kanal eta -espazioen hasierako diagnostikoa dela
medio, kanal horien kudeaketa-sistemen, sarrera-kanalen eta
kudeaketa-mekanismoen balorazioa egingo da, horiek hobetzeko
bitartekoak ezartzeko.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

2019-2023 helburua

MUGARRI NAGUSIAK

Sailen arteko lantalde bat sortzea
Sistema berriaren edukiak, fluxuak eta egitura definitzea

7
Aurreikusitako
bukaera-data
2019ko urria
2020ko otsaila

Kudeaketa-sistemaren hobekuntzak ezartzea

2020ko iraila

Sistema abian jartzea eta hasierako probatzea

2020ko urria

GENEROA

Zeharka lan egingo da, hain udal arlorekin, kudeaketa-sistema
berriak barne hartuko dituen edukiak, kanalak eta informaziofluxuak finkatzeko.

Modu koordenatuan lan egingo da Berdintasun arloarekin,
genero-ikuspegia txertatzeko proiektuaren garapenean,
hizkeran, edukietan eta abar.

LURRALDEA

Hiri osoari zuzendua

Horren bitartez, erantzuna eta sailek horretara bideratzen dituzten
baliabideak optimizatu nahi dira.

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

16. Bakea, justizia eta erakunde sendoak. 16.6 Kontuak emango
dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea, maila
guztietan. 16.7 Beharrei erantzungo dieten erabaki inklusiboak,
parte-hartzezkoak eta errepresentatiboak hartuko direla
bermatzea, maila guztietan.

Baliabide propioekin garatzeko jarduera.

6.10 jarduera TRAMITEAK ARINTZEA
SAIL ARDURADUNA

UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALA

HELBURUAK

Udalaren administrazio-kudeaketaren prozesu teknologikoak
optimizatu eta erraztea.
Prozesuak
berrikustea,
errazteko
eta
tramitazio
elektronikoaren plataforman sartzeko.

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

AURRERAPEN-MAILA

% 100

MUGARRI NAGUSIAK
PROZESUAK BERRIKUSTEA

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Prozesu hauek berrikustea:
- Hilerriak
- Enplegatu publikoen eta Giza Baliabideen Sailaren arteko
harremanak
- Bide publikoa / Udaltzaingoa
- Mahaitxoak
- Prozedura zigortzaileak
- Arriskutsu izan daitezkeen txakurrak
- Ondare-erantzukizuna
NAN/AIZ eta beste identifikazio-elementu batzuk baliozkotzea
Sinadura biometrikoa tramitazioan integratzea

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

55.000,00 euro

NAN/AIZ BALIOZKOTZEA
SINADURA BIOMETRIKOA INTEGRATZEA
GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Gasteiz osoari zuzendutako ekintza

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

Aurreikusitako
bukaera-data
2020ko abendua
2020ko ekaina
2019ko abendua

16. Bakea, justizia eta erakunde sendoak.16.10.
Informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta
oinarrizko askatasunak babestea, lege nazionalekin
eta nazioarteko hitzarmenekin bat etorriz.

6.11 jarduera ADMINISTRAZIO DIGITALERA JOTZEA
SAIL ARDURADUNA

Udal Administrazioa eta Eraldaketa Digitala

ADIERAZLEAK

HELBURUAK

Gasteizko Udalaren eraldaketa digitala, 39/2015 eta 40/2015
legeak betetze aldera

Planteatutako mugarriak betetzea

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Zerbitzu publikoak hobetzera zuzenduta dago proiektua.
Horregatik, zeharkako elementua da berrikuntza.
Udal antolakuntza erronka digital berrietara egokitzea da xedea,
eta herritarrengandik gertuko administrazioa eta gobernu irekia
izateko bidean aurrera egitea.
Hauek dira proiektu honetan landuko diren esparruak:
-Tramiteetako ordezkaritzaren kudeaketa
-Jakinarazpen elektronikoa
-Administrazioen arteko elkarreragingarritasuna
-Kontratazioaren hobekuntza
-Administrazio-tramitazioetan papera desagerraraztea
-Udalaren webgunea modernizatu eta optimizatzea
-Azpiegitura-hornikuntza eta komunikazio-sareen segurtasuna.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

550.000,00 €

2019-2023
helburua

MUGARRI NAGUSIAK

% 100
Aurreikusitako
bukaera-data

Ahalordetzeen erregistroa ezartzea

2020ko urria

Jakinarazpen elektronikoen sistema funtzionatzen
hasia

2020ko urria

Elkarreragingarritasuna

2020ko urria

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Gasteiz osoari zuzendutako ekintza

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

16. Bakea, justizia eta erakunde sendoak.16.10.
Informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta
oinarrizko askatasunak babestea, lege nazionalekin eta
nazioarteko hitzarmenekin bat etorriz.

6.12. jarduera IRUZUR FISKALAREN KONTRAKO PLAN BERRIA
SAIL
ARDURADUNA

Ogasuna eta Giza Baliabideak

ADIERAZLEAK

HELBURUAK

• Udal zergetan iruzur fiskala murriztea.
• Zergen garrantziari buruzko kontzientziazioa bultzatzea.

Jarduerekin berreskuratutako dirua (urtean)

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

2020-2023 aldirako iruzur fiskalaren kontrako plan berria
aplikatzea.
Egungo planak emaitza onak eman ditu, eta batez beste
urtean lau milioi eurotik gora berreskuratzeko aukera eman
du, planari zuzenean lotutako jardueren bitartez.
Plan berriarekin, arreta berezia jarriko da bere izaeragatik
aitorpen oker edo osagabe gehien izan ohi diren hiru zerga
hauetan: Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zerga,
Ekonomia jardueren gaineko zerga eta Gainbalioaren
zerga. Plan berrian, Ekonomia jardueren gaineko zerga
berrikusteko plan bereziaren bigarren faseari ekingo zaio.
Gainera, iruzurraren kontrako borrokan, funtsezkoa da
prebentzio-lana, herritarren kontzientziazioa,
administrazioaren lan-tresnen hobekuntza eta erakundeen
arteko informazio-trukea direla medio.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Baliabide propioekin garatzeko jarduera.

2019-2023 helburua

MUGARRI NAGUSIAK
Plan berria abian jartzea
GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Gasteiz osoari zuzendutako ekintza

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

% 100
Aurreikusitako
bukaera-data
2020ko 1.
seihilekoa

16. Bakea, justizia eta erakunde sendoak.
16.10. Informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta
oinarrizko askatasunak babestea, lege nazionalekin eta
nazioarteko hitzarmenekin bat etorriz.

6.13. jarduera FISKALITATE BERDEA GARATZEA
SAIL
ARDURADUNA

Ogasuna eta Giza Baliabideak

HELBURUAK

Iraunkortasuna eta birziklatzeko ohiturak sustatuko dituen
fiskalitatearen alde egitea.

GARATU
BEHARREKO
JARDUERA

Iraunkortasun-irizpideetan oinarritutako fiskalitate-eredua
garatzeko lan egingo da hurrengo urteetan.
Lehen pausu gisa, eta 2020ko ordenantzei begira, zaborbilketaren tasak apurka-apurka zerbitzuaren benetako
kostura molda daitezela proposatuko da. Modu mailakatuan
egingo da.
Gainera, aldi berean, herritar bakoitzak birziklatzen
duenaren arabera tasen zenbatekoen murrizketak
ezartzeko irizpideak definitzen joango da. 2020an martxan
jarriko den bilketa-zerbitzu berriarekin batera ezarri ahal
izango da sistema berri hori, kontrol hori egiteko aukera
emango duten hobekuntzak egingo direnez.

AURREIKUSITAKO
INBERTSIOA

Baliabide propioekin garatzeko jarduera.

ADIERAZLEAK

2019-2023 helburua

Lortutako gaikako birziklatzearen ehunekoa

% 50

MUGARRI NAGUSIAK

Aurreikusitako
bukaera-data

Tasa aztertzeko batzorde txostengilea eratzea.

2019ko abendua

Tasa onestea

2020ko bigarren
seihilekoa

GENEROA

Ez da aplikatzen

LURRALDEA

Gasteiz osoari zuzendutako ekintza

GARAPEN
IRAUNKORREKO
HELBURUAK

16. Bakea, justizia eta erakunde sendoak.
16.10. Informaziorako sarbide publikoa bermatzea
oinarrizko askatasunak babestea, lege nazionalekin
nazioarteko hitzarmenekin bat etorriz.

eta
eta

