
 

  



 

 

 



 
URRUÑAKO HERRITARRAK 2014 TALDEAK AURKEZTEN DITUEN BIZI ! AINTZINATUTAKO PROPOSAMENAK

 

  Hirigintza / Urbanisme

1 – Fiches 1 à 5

Hirigintza dokumentuen eta operazioen kudeaketa antolatu

Hirigintza dokumentuak idaztean, klima-energia erronkak kontutan hartu

Lehen helburua : eremu erabilpen zuhurra lehenetsi
Tokiko Hirigintza Plangintza : ingurumenari buruzko errespetu zorrotza sustatzeko edo 
behartzeko
Mugikortasuna kontutan hartu hirigintza dokumentuetan eta egitasmoetan

Mugikortasun / Mobilité

2 – Fiches 1, 3, 4 et 5

Mugikortasun iraunkor baten aldeko politika bat garatu eta hirigintza dokumentuetan sartu

Eguneroko bizian, mugikortasun modu aktiboak (oinez eta bizikletaz) garatu
Garraio kolektiboen zerbitzu eraginkor bat plantan jarri eta treina eta autobusen baliatzea 
sustatu
Biztanleak eta tokiko eragileak molde hobeago batean mugitzen animatu

Energia / Energie

3 – Fiches 1,2,3,5 et 6

Kontsumo energetikoaren segipena egin eta muntaduren mantenua optimizatu

Bero sareak eta Energia Berriztagarriak garatu

Hiriko/herriko argiak optimizatu

Lurraldean zehar Energia Berriztagarrien garapena sustatu
Saneamendu eta ur sareetan eraginkortasun energetikoa optimizatu eta energia 
berriztagarriak garatu

 Eraikuntzak / Bâtiment

4 – Fiches 1 à 4

Ondare eraikia energetikoki birgaitu

Eraikin berriak energetikoki goi-mailakoak egin

Biztanleak beren eraikinen eraginkortasun energetikoa hobetzerat bultzatu

Egoitzei lotua den prekaritate energetikoaren kontra borrokatu

Laborantza / Agriculture

5 – Fiches 1 à 4

Lurraldeko erronkak eta ekintza palankak identifikatu, beroketa klimatikoaren kontrako 
borrokan parte hartzen duen laborantza estrategiaren garapena laguntzeko
Tokiko zirkuitu laburren garatzea
Lurra kudeatzeko tresnaren bidez, lurraldea laborantza ekoizpen arduratsu baterantz bideratu
Aldaketa klimatikoaren kontrako borroka laguntzen duen laborantza sustatu eta trantsizio 
energetikoaren bidean laborariak lagundu

Oihanak / Forêts
6 – Fiche 1

Oihanak iraunkorki kudeatu

Ura / Eau
7 – Fiche 1 et 2 

Ura aurreztu

Gehigarria – Euskal Herria eta euri urak
Berdeguneak / Espaces vers
8 – Fiche 1

Ingurumena errespetatzen dituzten tresna eta produktuak erabili eta berdeguneen kudeatze 
diferentziatua antolatu

Ekonomia / Economie
9 – Fiche 1 et 3

Tokiko garapenaren alde jardun

Ingurumena eta biztanleak errespetatzen dituen turismo arduratsu baten alde

Kontsumoa – Consommation 
Responsable

10 – Fiches 1,2,3 et 5

Sukaldaritza kolektiboa : tokiko laborantza herrikoiak eta iraunkorrak, ahalaz biologikoak 
eman elikagaiekin oinarritutako menuen alde egin
Elektrizitatea %100 berriztagarria eskaintzen duen (ENERCOOP)    hornitzaileari harpidetu
EUSKO : Tokiko euskal moneta sozial eta solidarioaren baitan parte hartu

Ekologikoki arduratsuak diren erosketa publikoak sustatu

Zaborrak / Déchets

11 – Fiches 1, 4 et 6

Zaborraren prebentzioa plantan ezarri

Bereizketa eta ber-ziklatze politika hobetu

Zaborraren tratamenduak ingurumenean dituen ondorioak ttipitu

Arriskuak / Risques
12 – Fiche 4 Bioaniztasunaren ahulezia ttipitu


