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GARAPEN JASANGARRIA SUSTATZEKO LAGUNTZAK – 2019ko deialdia
JARDUKETAREN AZALPEN-MEMORIA - KUTSATUTAKO LURZORUEN LERROA
(Diru-laguntza eskatzen duen proiektu bakoitzerako bat bete behar da)
Diru-laguntza eskatzen duen erakundearen datuak
Toki-erakundearen izena:

Eskatutako diru-laguntzaren xede
den jarduketaren izena (eskatutako
diru-laguntzaren jarduketa non garatuko den
ere jarri behar da):

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

Gauzatu beharreko metodologia:
Proiektuaren ingurumenjustifikazioa:
(Proiektuak udalerriari ekarriko dion
ingurumen-onuraren deskribapen
laburra)
Inplikatutako eragileak
(Ekintzaren gauzatzean inplikatutako sail eta agente publiko eta pribatu guztiak deskribatu behar dira)
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Jarduketaren izaera estrategikoaren justifikazioa:
a) Jarduketaren ezaugarri berritzaile eta estrategikoa, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren estrategia eta plan
eta programekin bat datorrena:
Besteak beste, honako hauek joko dira estrategikotzat:
 Tokiko Agenda 21en tokiko ekintza planaren onespena osoko bilkuraren erabakiz (edo baliokidea), eta
Tokiko Agenda 21 prozesuaren ebaluazio- eta jarraipen-txostena. Alderdi hori ofizioz egiaztatuko da
Udalsarea 21 sareko kide diren udaletan.
 Teknologia ezberdinak aplikatzea indusketari in situ edo on site, eta kanpo-kudeaketa.

Eskatutako diru-laguntzaren xede den proiektu mota
Berreskuratzea(*)
Zorua

Zabortegiak

Ikerketa
Aurria

Zorua

Zabortegiak

Ingurumenaren jarraipena
Aurria

Zorua

Zabortegiak

Inpaktu-murrizketa helburuak
(Ekintza gauzatuta lortu nahi diren ingurumen-helburuak. Ekintza abiarazteak udalerriko lurzoruaren kalitatearen
gainean eragingo dituen onurak deskribatzea)
Lurzoruaren kalitatea hobetzea:

Beste batzuk:
Ekainaren 30eko 2/2006
Legearen 147.3 artikulua
Udala behartuta
Ingurumenerako arriskutsua izan
daitekeen aurria eta segurtasuna
*Berreskuratze-proiektuen kasuan, ikerketaren partetzat jotzen dira.
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Eskatutako diru-laguntzaren xede den lursailaren ezaugarriak
Laguntza-eskaeraren
kokalekuaren izena

xede

den

GEOIKER KODEA
Kokapena
(UTM koordenatuak)

Bai

X:
Planoa erantsi dugu

Ez

Y:
Kokapenaren azalera

m2

Kaltutako bolumena
(BERRESKURAPENERAKO
SOILIK)
Titularitatea
(Hala badagokio, erantsi
titulartasun
publikoaren
buruzko ziurtagiria)

m3
Eskuratze-data:
tokiko
%-ari

Kokapenaren %

titulartasun publikokoa da

Titularraren izena (publikoa ez bada)

Aurkeztutako aurrekontua garatu beharreko jarduketei dagokie:
Kokaleku guztian
Soilik udala titular den zatian

Oharra: Ziurtatu planoak erantsi zaizkiola eskaerari
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Lursailaren hirigintza-datuak
Lursailaren egungo erabilera:
Aurreikusitako erabilera:
(Derrigorrezkoa da aukera
hautatzea eta deskribapen
labur bat egitea)

Instalazio sozio-sanitarioak

Bizilekua

Komunitatearen ekipamendua

Espazio librea

Kirol instalazioak

Komunikazioak

Udalaren ekipamendua

Azpiegiturak

Produktiboa (zehaztu nekazaritzako 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:

Kokalekuaren aurrekariak edo/eta lurzorua kutsatu duten jarduera historikoak:
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Giza osasunean izan ditzakeen balizko eraginaren datuak:
Gertuen dagoen hirigunerako distantzia:
Etxebizitzetara edo bestelako erabilera sentsibleetara dagoen distantzia:
Diru-laguntzaren xede den
kokalekuarekiko mugakide
diren erabilerak:
(Derrigorrezkoa da aukera
bat
hautatzea
eta
deskribapen labur bat
egitea)

Instalazio sozio-sanitarioak

Bizilekua

Komunitatearen ekipamendua

Espazio librea

Kirol instalazioak

Komunikazioak

Udalaren ekipamendua

Azpiegiturak

Produktiboa (zehaztu nekazaritzako 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

Bai

Ez

Bai

Ez

Erantzuna baiezkoa bada, deskribatu labur:

2. Hondakinen presentzia:
Erantzuna baiezkoa bada, deskribatu labur (tipologia, kopurua, esposizioa...):

3. Ingurunearen alterazioa:
Erantzuna baiezkoa bada, deskribatu labur:
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4. Aldez aurreko datu analitikoak edo ikerketetako datuak ba ote dauden:

Bai

Ez

Erantzuna baiezkoa bada, gehitu kokalekuan egindako jarduketen inguruko aldez aurreko azterlanen azalpen labur
bat: (Halakorik bada, adierazi noiz egin diren lurzoruaren kalitatearen gaineko azterlanak eta/edo lurzoruaren
kalitatearen adierazpena, edo prozeduraren beste komunikazio batzuk, bai eta horiek izena nola duten ere)

5. Industria-aurrien kasuan. Hondakin industrialak eta kutsadurak kaltetutako
eraikin-egiturak daude

Bai

Ez

Bai

Ez

Erantzuna baiezkoa bada, deskribatu labur aldez aurreko azterlanak:
6. Beste batzuk:
Gehitu diru-laguntzaren xede den kokalekuari buruz interesgarria izan daitekeen edozein aspektu.

Lur gaineko eta lurpeko uren afekzioa
Adierazi gertuen dagoen ibilguaren
izena eta zein distantziatara
dagoen
Uholde arriskua duen eremu batean edo lehentasunezko jario-eremu batean
kokatzen da
Adierazi kokatuta dagoen eta urpean gera daitekeen eremuari lotutako
birgertatzealdia:

Bai

Ez
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):

Beste batzuk:
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Beste ingurumen batzuetan daukan eragina (fauna, flora, ekosistemak, paisaia …)
Kaltetuak
daitezkeen
ekosistemak
(deskribapena):

izan

Inpaktu bisuala sortzen du edo eragin nabarmena du ikusizko irismenean?

Bai

Ez

JARDUKETAREN izaera berritzailea:
Proiektu berritzailea al da?

Bai

Ez

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

ALDERDI TEKNIKOAK (bete eskariari dagokion atala)
EGITASMO MOTA: IKERKETA
Hala badagokio, adierazi aurrerapen-maila, ikerketa-fasean dagoen, arriskuen analisia, etab.

EGITASMO MOTA: KONTROLATU GABEKO HONDAKIN-BILTEGIAK LEHENGORATZEA
Hala badagokio, zehaztu kudeatuko den lursailaren aurreikusitako bolumena eta toxikologia-maila, bai eta
lehengoratzeko erabili nahi den teknologia mota ere...
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EGITASMO MOTA: INGURUMENAREN JARRAIPENA
Zehaztu orain arte egin diren kontrol kopurua, zein Ebazpenetan xedatzen den kontrol hori, zein ingurumenetatik
hartu behar diren laginak...

EGITASMO MOTA: INDUSTRIA-AURRIA
(Justifikatu esku hartzeko beharra eta zehaztu ba ote dagoen industria-aurriaren egoeraren azterketarik, zein
motatakoak diren kudeatu beharreko hondakinak, zein ingurumen-arrisku dagoen...)
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