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GARAPEN JASANGARRIA SUSTATZEKO LAGUNTZAK – 2015eko deialdia 
JARDUNAREN AZALPEN MEMORIA - KUTSATUTAKO LURZORUEN LERROA 

 
(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: (diru-
laguntzaren xede den parajearen edo 
kokalekuaren izena barne): 

 

 
 

Eskatutako diru-laguntzaren xede 
den proiektuaren faseak 
deskribatzea (irismena): 

 

 

 

 

 

 

Gauzatu beharreko metodologia: 

 

 

 

 

 

Proiektuaren ingurumen-
justifikazioa: 
(Proiektuak ekarriko duen 
ingurumen-onuraren deskribapen 
laburra) 

 

 

 

Inplikatutako agenteak 
(Ekintza gauzatzen inplikatutako sail eta agente publiko eta pribatu guztiak deskribatu behar dira) 
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Jardueraren izaera estrategikoaren justifikazioa: 

a) Jardueraren ezaugarri berritzaile eta estrategikoa, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren estrategia eta plan 
eta programekin sintonian: 
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. 
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Eskatutako diru-laguntzaren xede den proiektu mota 

Berreskuratzea(*) Ikerkuntza Ingurumenaren jarraipena 

Lurzorua  Zabortegia  Lurzorua  Zabortegia  Lurzorua  Zabortegia  

Inpaktu-murrizketaren helburuak  
(Ekintza gauzatuta lortu nahi diren ingurumen-helburuak. Ekintza abiarazteak lurzoruaren kalitatearen gainean 
eragingo dituen onurak deskribatzea) 

Lurzoruaren kalitatea 
hobetzea: 

 

Besteak:  

 

Eskatutako diru-laguntzaren xede den lursailaren ezaugarriak 

Laguntza-eskaeraren xede den 
kokalekuaren izena 

 

Kokapena (erantsi planoak): X:  

Y:  

Geoiker kodea:  

Azalera (m2): Eskuratze-data:  

Berreskuratze-proiektuentzat: 
Eraginpeko bolumena (m3): 

  

Titulartasuna 
(Hala badagokio, erantsi tokiko 
titulartasun publikoaren %-ari 
buruzko ziurtagiria) 

Kokapenaren % ______ titulartasun publikokoa da 

Aurkeztutako aurkeztutako aurrekontua garatu beharreko jardunei dagokie:  

Kokaleku guztian 

Soilik udala titular den zatian 

 
Argibidea: Eskaera-planoak atxiki direla ziurtatu 
 
 

Lursailaren hirigintza-datuak 

Lursailaren egungo 
erabilera: 

 

Aurreikusitako erabilera: 
(Derrigorrezkoa da aukera 
bat hautatu eta 
deskribapen labur bat 

Instalazio sozio-sanitarioak                              Bizitegitarako  

Komunitatearen ekipamendua                                Espazio librea  

Kirol-instalazioak                                     Komunikazioak  

Udalaren ekipamendua                                      Azpiegiturak  
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gehitzea) Produktiboa (zehaztu nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerak ote diren)      Hirugarren 
sektorekoa  

Deskribapena (asko baldin badira, adierazi erabilera nagusia, azaleraren arabera): 

 

 

Erabilera berria ezartzeko 
aurreikusitako epea: (Hala 
badagokio) 

 

 

Lurzoruaren balizko kutsadurak eragindako ingurumen-arazoaren deskribapen orokorra: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lurzorua kutsatzea eragin duten jarduerak: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gizon-emakumeen osasunaren gaineko balizko kalteari buruzko datuak: 

Gertuen dagoen hirigunerako distantzia:  

Etxebizitzetara edo bestelako erabilera sentsibleetara dagoen distantzia:  

Diru-laguntzaren xede den 
kokalekuarekiko mugakide 
diren erabilerak: 
(Derrigorrezkoa da aukera 
bat hautatu eta 

Instalazio sozio-sanitarioak                              Bizitegitarako  

Komunitatearen ekipamendua                                Espazio librea  

Kirol-instalazioak                                     Komunikazioak  

Udalaren ekipamendua                                      Azpiegiturak  
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deskribapen labur bat 
gehitzea) 

Produktiboa (zehaztu nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerak ote diren)      Hirugarren 
sektorekoa  

Deskribapena (asko baldin badira, adierazi erabilera nagusia, azaleraren arabera): 

 

 

 

Lurzoruaren kutsaduraren zantzuak 

1. Lurzoruaren ezaugarri organoleptikoen alterazioa: 
Bai 

Ez 

2. Hondakinen presentzia: 
Bai 

Ez 

3. Ingurunearen alterazioa: 
Bai 

Ez 

4. Aldez aurreko datu analitikoak edo ikerketetako datuak ba ote dauden: 
Bai 

Ez 

5. Besteak: 
Bai 

Ez 

 

Lur gaineko eta lurpeko uren afekzioa 

Gertuen dagoen ibilgurako 
distantzia: 

Urpean gera daitekeen eremuan kokatuta dago  Bai    Ez  

Kokagunearen uholdeak izateko joeraren errepikatze-denbora adierazi: 50 urte 

100 urte 

500 urte 

Ibilguaren kalitatea eta erabilera (hala badagokio): 

 

Eremuaren urrakortasuna, lurpeko uren babesari dagokionez: 

 

Inguruan ur-bilketarik ba ote dagoen, eta horien erabilera (hala badagokio): 

 

Besteak: 

 

 
Izaera berritzailea: 
Proiektu berritzaile bat al da?  Bai    Ez 

Proiektuaren izaera berritzailearen 
justifikazioa (ezarpen baxua EAEn, 
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ezaugarri berriak, pilotajea...) 

 

Besteak 

Balizko eraginpeko 
ekosistemak 
(deskribapena): 

 

Ikusizko inpaktu edo irisgarritasun nabarmena sortzen al du?  Bai    Ez  

 

Kokalekuan egindako aldez aurreko jardunei buruz dauden azterketak 
(Adierazi lurzoruaren kalitateari buruzko aldez aurreko azterketen data eta izenburua, eta/edo lurzoruaren 
kalitateari buruzko adierazpena, edo prozedurako beste komunikazio batzuk, baldin badaude) 

Argibidea: «Lurzoruaren kutsaduraren zantzuak» izeneko blokeko 4. puntuan BAI erantzun bada bete beharrekoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diru-laguntzarik jaso al da aldez aurreko jardunak 
garatzeko eskaera honetara aurkeztu den kokalekuan? 

 

Ez 

Bai, zehaztu _______________________________ 

 

Alderdi teknikoak (kutsatutako lurzoruak) 
(Hala badagokio, zehaztu toxikologia-maila eta kudeatzea aurreikusi den lurzoruaren bolumena, bai eta lurzoru hori 
berreskuratzeko aurreikusi den teknologia mota) 
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Alderdi teknikoak 
(zabortegiak) 
(Hala badagokio, 
zehaztu 
berreskuratze-
prozesuan aplikatu 
beharreko teknologia) 
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