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GARAPEN JASANGARRIA SUSTATZEKO LAGUNTZAK – 2015eko deialdia 
PROIEKTURAREN AZALPEN MEMORIA - KLIMA-ALDAKETA ETA ATMOSFERAREN LERROA 

-Proiektu mota ZARATA- 
(Diru-laguntzaren xede den proiektu bakoitzeko bat bete behar da) 

 

Diru-laguntza eskatzen duen erakundearen datuak 

Tokiko erakundearen 
izena: 

 

 

Eskatutako diru-laguntzaren 
xede den jardunaren izenburua: 

 

 

Jardueraren izaera estrategikoaren justifikazioa: 

a) Jardunaren izaera estrategikoa, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren estrategia, plan eta programekin bat 
etorriz: gehienez, 5 puntu. 
Estrategikotzat joko dira, besteak beste, hauek: 

 Tokiko Agenda 21aren tokiko ekintza-planaren onespena osoko bilkuran edota baliokideren batean 
erabakita eta TA21aren ebaluazio- eta jarraipen-txostena. Alderdi hori ofizioz egiaztatuko da Udalsarea 
21eko kide diren udaletan.  

 Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen irizpideen eransketa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eskatutako diru-laguntzaren xede den proiektu mota 

Zarata mapa 
 

Soinua arintzeko ekintzak 
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Zarata-mapa (funtsezko parametroak): 

Zarata-mapa egiteko 
proposatutako metodologia 

 

 

 

Ba al da trantsizio akustikoko gunerik udalerrian?   Bai (zehaztu)      Ez  

Ba al da aurretiazko diagnostikorik? 
(aurretiazko azterketak, beste zarata 
maparik…) 

Bai (zehaztu)  

Ez  

Egin al da udalerriaren zonifikazio 
akustikoa? 

Bai, onartuta dago   

Izapidetzen ari da (zehaztu)  

Ez  

Zarata-mapan herritarrei 
eragindako eragozpenaren 
ebaluazioa egingo da 

Bai (zehaztu)  

Ez  

 

Soinua arintzeko ekintzak (funtsezko parametroak): 

 Jardueraren deskribapena, faseak eta 
hautatutako aukeraren justifikazioa: 

 

 

 

Ba al da trantsizio akustikoko gunerik udalerrian?   Bai (zehaztu)      Ez  

Ba al da aurretiazko diagnostikorik? 
(aurretiazko azterketak, beste zarata 
maparik…) 

Bai (zehaztu)  

Ez  

Egin al da udalerriaren zonifikazio 
akustikoa? 

Bai, onartuta dago   

Izapidetzen ari da (zehaztu)  

Ez  

Paisaian integratzeko xedez eta natura-
ingurunearen gaineko inpaktuak minimizatzeko 
aplikatuko diren hiri-ingurumena hobetzeko 
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irizpideak eta irizpide ekologikoak deskribatu behar 
dira 
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