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Eranskin honek Hiri Agendaren 5. atalari, Bultzatu 2050 proiektuko lehentasun 
estrategikoei buruzkoari, jarraipena ematen dio. Bertan daude garatuta 
mahaigaineratutako 105 jarduera-ildoak; ondorioz, nuemerazioa bat dator 
Agendako 5. atalean azaltzen denarekin. Fitxa horietako bakoitzean zehazten 
da zer plan edo erremintarekin dauden lotuta, zer eragile dauden potentzialki 
lotuta haien garapenean, zer lotura duen jarduera bakoitzak Nazio Batuen 
garapen jasangarrirako helburuekin eta jomugekin eta Basque Country 2030 
Agendan ezarritakoekin. Bestalde, esku-hartzearen ardatz ugarien artean 
dauden loturak daude jasota. 
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5.1. ETXEBIZITZA ETA OINARRIZKO HORNIKETAK 

5.1.1. Etxebizitzarako sarbidea guztientzat 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.2.1. Mugikortasun jasangarria 

5.3.4. Espazio-ekitatea 

5.8.1. Gizarte-kohesioa 

 

NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Alokairuan dauden etxebizitzen parkeko eskaintza eta 
eskaintza hori garatzeko lanean parte hartzen duten eragile 
ugarien arteko koordinazioa hobetzea, bitartekaritza-
programen bidez etxebizitza hutsen mobilizazioari 
lehentasuna emanda. 

PLANAK/TRESNAK 2018-2020 ETXEBIZITZAREN INGURUKO GIDA PLANA 

Etxebizitza Hutsen Eusko Jaurlaritzaren Programa, 
Bizigune 

Eusko Jaurlaritzaren ASAP Programa (Alokairu Segurua, 
Arrazoizko Prezioa) 

GAZTELAGUN Programa  

Diru-laguntzen Plan Estrategikoa: alokairua bultzatzeko diru-
laguntzak  

EUSKADIKO GAZTE PLANA, 2020   

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Etxebide (Etxebizitzaren Euskal Zerbitzua) 

Alokabide 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

11.1 Hemendik 2030era, ziurtatzea pertsona guztiek 
izango dituztela eskuragarri etxebizitza eta 
oinarrizko zerbitzu egokiak, seguruak eta prezioz 

zentzuzkoak, eta bazterreko auzoak hobetzea.  

BASQUE COUNTRY 2030 

AGENDAKO HELBURUEKIKO 

LOTURA 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, 
adimentsua, orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 

62. Hiri mailako birgaitzea, birsortzea eta berritzea bultzatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Etxebizitza publikoen eta babestuen parkearen kudeaketa 
hobetzea eta areagotzea, alokairuan dauden etxebizitzei 
lehentasuna emanda. Etxebizitzarako sarbide-politiken aldeko 
apustua, egoera ahulean dauden familiei eta pertsonei 
erreferentzia berezia eginda. Kupoen eta baremazioen egungo 
sistema aldatzea sustapen publikoko etxebizitzak esleitzeko. 

PLANAK/TRESNAK 2018-2020 ETXEBIZITZAREN INGURUKO GIDA PLANA 

Etxebizitza Hutsen Eusko Jaurlaritzaren Programa, Bizigune 

GAZTELAGUN Programa  

DIRU-LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA: alokairua bultzatzeko diru-
laguntzak  

EUSKADIKO GAZTE PLANA, 2020   

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

     Visesa 

     Alokabide 

     Etxebide  

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.1 Hemendik 2030era, ziurtatzea pertsona guztiek 
izango dituztela eskuragarri etxebizitza eta oinarrizko 
zerbitzu egokiak, seguruak eta prezioz zentzuzkoak, eta 
bazterreko auzoak hobetzea.  

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 

63. Etxebizitzarako eskubide subjektiboa garatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Etxegabetzeak prebenitzeko plana finkatzea (jabetzako 
etxebizitzena zein alokairukoena) sustapen publikoarekin zein 
jabetza pribatuarekin lotuta. Familiaren gehiegizko 
zorpetzeari laguntza emateko Eusko Jaurlaritzak garatutako 
zerbitzuak hedatzea. Egoera ahulean dauden pertsonentzako 
bizitegiko irtenbide alternatiboak prebenitzeko, tratatzeko eta 
arbitratzeko jardueren koordinazioa bultzatzea. 

PLANAK/TRESNAK 2018-2020 ETXEBIZITZAREN INGURUKO GIDA PLANA 

Etxebizitza Hutsen Eusko Jaurlaritzaren Programa, Bizigune 

INKLUSIORAKO IV. EUSKAL PLANA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

     Etxebide  

     Alokabide 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

1.4 2030. urterako, gizon eta emakume guztiek, eta bereziki txiroek 
eta egoera ahulenean daudenek, baliabide ekonomikoetarako 

eskubide berak zein oinarrizko zerbitzuetarako eta 
honako hauetarako sarbidea izango dutela bermatzea: 
lurren eta beste ondasun batzuen jabetza eta kontrola, 
herentzia, baliabide naturalak, teknologia berri egokiak 

eta finantza-zerbitzuak (mikrofinantzaketa barne). 

11.1 Hemendik 2030era, ziurtatzea pertsona guztiek 
izango dituztela eskuragarri etxebizitza eta oinarrizko 
zerbitzu egokiak, seguruak eta prezioz zentzuzkoak, eta 

bazterreko auzoak hobetzea.  

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

1. Txirotasuneko egoerei erantzutea eta gizarte-laguntzen 
eraginkortasuna hobetzea gizarteratzea bultzatuta eta gizarte-
bazterkeriako egoerak kronifikatu ahal izatea ekidinda. 

2. Gizarte-laguntzak behar bezala erabiltzen direla bermatzea 
gehien behar dituzten pertsonenengana irits daitezen, datuen 
interkonexioa eta erakundeen arteko lankidetza bultzatuta. 

63. Etxebizitzarako eskubide subjektiboa garatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Koordinazioa bultzatzea Eusko Jaurlaritzaren, foru-agintarien, 
tokiko agintarien eta hirugarren sektorearen artean 
etxebizitzarako eskubide-programa sustatzeko.  

PLANAK/TRESNAK 2018-2020 ETXEBIZITZAREN INGURUKO GIDA PLANA 

INKLUSIORAKO IV. EUSKAL PLANA 

EUSKADIKO HIRUGARREN SEKTORE SOZIALA SUSTATZEKO ESTRATEGIA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

     Etxebide  

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.1 Hemendik 2030era, ziurtatzea pertsona guztiek 
izango dituztela eskuragarri etxebizitza eta oinarrizko 
zerbitzu egokiak, seguruak eta prezioz zentzuzkoak, eta 
bazterreko auzoak hobetzea.  

11.3 Hemendik 2030era, herrialde guztietan areagotzea hirigintza 
inklusiboa eta jasangarria; baita herrialde guztietan giza 
kokaguneen plangintza eta kudeaketa partaidetzan oinarrituta, 
modu integratuan eta jasangarrian egiteko gaitasuna ere. 

17.17 Esfera publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte 
zibilean aliantza eragingarriak sustatzea eta indartzea, 
aliantzetatik baliabideak lortzeko estrategiak eta 
esperientzia aprobetxatuta. 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 

63. Etxebizitzarako eskubide subjektiboa garatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Energia-txirotasunari aurre egitea, egoera ahulean edo 
gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden familien behar 
presazkoenak arinduta. 

PLANAK/TRESNAK 2018-2020 ETXEBIZITZAREN INGURUKO GIDA PLANA 

INKLUSIORAKO IV. EUSKAL PLANA 

2030EKO EUSKADIKO ENERGIA ESTRATEGIA 

2016-2019KO EAEKO GIZARTE ZERBITZUEN PLAN ESTRATEGIKOA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila. 

     Kontsumobide 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

 1.4 2030. urterako, gizon eta emakume guztiek, eta 
bereziki txiroek eta egoera ahulenean daudenek, 
baliabide ekonomikoetarako eskubide berak zein 
oinarrizko zerbitzuetarako eta honako hauetarako 

sarbidea izango dutela bermatzea: lurren eta beste ondasun batzuen 
jabetza eta kontrola, herentzia, baliabide naturalak, teknologia berri 
egokiak eta finantza-zerbitzuak (mikrofinantzaketa barne).  

 

7.1 Hemendik 2030era bitartean, energia-zerbitzu 
eskuragarri, fidagarri eta modernoetarako sarbide 
unibertsala bermatzea. 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

1. Txirotasuneko egoerei erantzutea eta gizarte-laguntzen 
eraginkortasuna hobetzea gizarteratzea bultzatuta eta gizarte-
bazterkeriako egoerak kronifikatu ahal izatea ekidinda. 

2. Gizarte-laguntzak behar bezala erabiltzen direla bermatzea 
gehien behar dituzten pertsonenengana irits daitezen, datuen 
interkonexioa eta erakundeen arteko lankidetza bultzatuta. 

3. Larrialdi sozialeko laguntzak bermatzea, energia-txirotasuna 
barne. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Etxe-gabeziaren aurkako borroka esparru horretan 
berritzaileak diren programak ezarrita: Housing first, esate 
baterako.   

PLANAK/TRESNAK 2018-2020 ETXEBIZITZAREN INGURUKO GIDA PLANA 

INKLUSIORAKO IV. EUSKAL PLANA 

ETXERIK GABEKO PERTSONENTZAKO 2018-2021EKO EUSKAL ESTRATEGIA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

     Etxebide  

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

10.2 Hemendik 2030. urtera begira, pertsona guztien 
gizarte, ekonomia eta politika mailako barneratea 
bultzatzea eta sustatzea, haien adina, sexua, 
desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijioa, egoera 

ekonomikoa edo beste edozein baldintza edozein izanda ere.  

11.1 Hemendik 2030era, ziurtatzea pertsona guztiek 
izango dituztela eskuragarri etxebizitza eta oinarrizko 
zerbitzu egokiak, seguruak eta prezioz zentzuzkoak, eta 

bazterreko auzoak hobetzea.  

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

4.  Etxerik gabeko pertsonei arreta eskaintzea 

63. Etxebizitzarako eskubide subjektiboa garatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Co-housing-a eta partekatutako etxebizitzak bultzatzea. 
Programan eskuragarri dagoen etxebizitza kopurua areagotzea 
eta sartzeko eskakizunak berrikustea. 

 

PLANAK/TRESNAK  2018-2020 ETXEBIZITZAREN INGURUKO GIDA PLANA 

EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUKO GIDALERROAK 

2013-2020 EUSKADIRAKO OSASUN PLANA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

OSASUN SAILA 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.3 Hemendik 2030era, herrialde guztietan areagotzea 
hirigintza inklusiboa eta jasangarria; baita herrialde 
guztietan giza kokaguneen plangintza eta kudeaketa 
partaidetzan oinarrituta, modu integratuan eta 

jasangarrian egiteko gaitasuna ere. 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

13. Osasunaren zaintzan pertsonen erantzunkidetasuna sustatzea. 

15. Komunitate-ingurunean osasuna sustatzea, jarduera fisikoa eta 
elikadura osasungarria sustatuz. 
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5.1.2. Etxebizitzak leheneratu eta berritzea 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.4.1. Ikerketa, berrikuntza eta teknologia 

5.6.2. Klimaren aldeko ekintza 

5.3.3. Lurzoruaren erabilera jasangarria 

5.8.1. Gizarte-kohesioa 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Etxebizitzen hiriko parkea berritzea eta energia-
eraginkortasuna bultzatzea, energia mailako erronka 
berrietara (inguratzaileak eta instalazio termikoak) eta behar 
pertsonaletara egokituta (horietarako irisgarritasuna 
bermatuta, adibidez).  

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUKO GIDALERROAK 

2018-2020 ETXEBIZITZAREN INGURUKO GIDA PLANA 

     Etxebizitzetarako RENOVE programa 

2030EKO EUSKADIKO ENERGIA ESTRATEGIA 

EUSKADIKO KLIMA ALDAKETAREN ESTRATEGIA, 2050 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen Saila.  

     Etxebide  

 Lurralde Plangintza eta Exebizitza Saila.  

     VISESA 

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

7.3 Hemendik 2030era, energia-eraginkortasuna 
hobetzeko munduko tasa bikoitzea. 

 

11.1 Hemendik 2030era, ziurtatzea pertsona guztiek 
izango dituztela eskuragarri etxebizitza eta oinarrizko 
zerbitzu egokiak, seguruak eta prezioz zentzuzkoak, eta 
bazterreko auzoak hobetzea.  

11.b Hemendik 2020ra, nabarmen ugaritzea inklusioa, 
baliabideen erabilera eraginkorra, klima-aldaketa 
arintzea eta klima-aldaketara egokitzea eta 
hondamendiekiko erresilientzia sustatzeko politika eta 
plan integratuak egin eta ezarriko dituzten hirien eta giza 
kokaguneen kopurua eta horrez gain, 2015-2020 
aldirako Hondamendi Arriskua Murrizteko Sendai 
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Esparruarekin bat etorrita, hondamendi-arriskuen 
kudeaketa osoa maila guztietan garatzea eta praktikan 
jartzea 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

38. Aurrezkiarekin eta energia-eraginkortasunarekin lotutako 
proiektuak bultzatzea. 

62. Hiria birgaitzea, birsortzea eta berritzea bultzatzea. 

73. Aurrezkia eta energia-eraginkortasuna sustatzea. 

75. Eraikuntza jasangarria, ekodiseinuaren sorrera eta garraio 
publikoaren erabilera sustatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Eraikinen birdiseinua bultzatzea, eraikin bakoitzean 
etxebizitza mota ezberdinak egitea erraztuta. Etxebizitzen 
birdiseinua bultzatzea pertsonen bizitza-zikloaren arabera 
egokitzeko. Horretarako, formula berritzaileak erabili beharko 
lirateke: alderantzizko hipotekak, adibidez. 

PLANAK/TRESNAK 2018-2020 Etxebizitzaren inguruko gida plana 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

     Etxebide 

     VIVESA 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.1 Hemendik 2030era, ziurtatzea pertsona guztiek 
izango dituztela eskuragarri etxebizitza eta oinarrizko 
zerbitzu egokiak, seguruak eta prezioz zentzuzkoak, eta 
bazterreko auzoak hobetzea.  

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

62. Hiri mailako birgaitzea, birsortzea eta berritzea bultzatzea.  
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Genero-ikuspegia txertatuta duten “etxebizitza adiskidetsuak” 
eraikitzea bultzatzea, talde sozial guztien beharrei erantzunda 
eta zaintza-lana egiten duten pertsonengan arreta berezia 
jarrita, eta bizitokien eraikitze lana zaintzetara egokituta 
(hutsik dauden guneak hornitzea).  

 

PLANAK/TRESNAK 2018-2020 Etxebizitzaren inguruko gida plana 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

     Etxebide 

   

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

5.4  Ordaindutakoak ez diren etxeko lana eta zaintzak 
aitortzea eta balortzea zerbitzu publikoen, azpiegituren eta gizarte-
babeseko politiken bidez, eta etxean eta familian (herrialde 
bakoitzean dagokionaren arabera) erantzukizun partekatua 
bultzatuta. 

11.1 Hemendik 2030era, ziurtatzea pertsona guztiek 
izango dituztela eskuragarri etxebizitza eta oinarrizko 
zerbitzu egokiak, seguruak eta prezioz zentzuzkoak, eta 
bazterreko auzoak hobetzea.  

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

31. Gurasotasun positiboa eta erantzunkidetasuna sustatzea. 

62. Hiri mailako birgaitzea, birsortzea eta berritzea bultzatzea.  
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5.1.3. Oinarrizko horniketak 

 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.2.3. Hiri barruko mugikortasuna  

5.8.1. Gizarte-kohesioa 

5.3.4. Espazio-berdintasuna 

5.7.1. Estaldura unibertsala eta osasun-
sistemarako irisgarritasuna 

5.8.3. Hezkuntza eta prestakuntza bidezkoa 
eta inklusiboa 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Lurralde bakoitzean beharrezkoak diren hornikuntzen eta 
zerbitzuen gutxieneko katalogoak barneratzea, lurzoruaren 
erabilerarekin lotutako dibertsifikazioari lehentasuna emanda 
eta gertutasuna eta oinezko mugikortasuna bultzatuta. 

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUKO GIDALERROAK 

 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.1 Hemendik 2030era, ziurtatzea pertsona guztiek 
izango dituztela eskuragarri etxebizitza eta oinarrizko 
zerbitzu egokiak, seguruak eta prezioz zentzuzkoak, eta 
bazterreko auzoak hobetzea.  

11.7 Hemendik 2030era, sarbide unibertsala eskaintzea eremu 
berdeetan eta espazio publiko seguru, inklusibo eta irisgarrietan, 
bereziki emakumeentzat eta umeentzat, adinekoentzat eta 
desgaitasunak dituztenentzat. 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Berrikuntza bultzatzea eta hirugarren sektoreko eraikitze-
lanetan energia-eraginkortasuneko neurriak barneratzea 
(batez ere, administrazio publikoen eraikinetan). 

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK 

2050EKO KLIMA ALDAKETARAKO EUSKAL ESTRATEGIA 

2030EKO EUSKADIKO ENERGIA ESTRATEGIA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

 

7.3 Hemendik 2030era, energia-eragingarritasuna 
hobetzeko munduko tasa bikoitzea. 

 

11.7.b Hemendik 2020ra, nabarmen ugaritzea inklusioa, 
baliabideen erabilera eraginkorra, klima-aldaketa 
arintzea eta klima-aldaketara egokitzea eta 
hondamendiekiko erresilientzia sustatzeko politika eta 

plan integratuak egin eta ezarriko dituzten hirien eta giza 
kokaguneen kopurua eta horrez gain, 2015-2020 aldirako 
Hondamendi Arriskua Murrizteko Sendai Esparruarekin bat etorrita, 
hondamendi-arriskuen kudeaketa osoa maila guztietan garatzea eta 
praktikan jartzea.  
11.6 Hemendik 2030era, hiriek ingurumenari sortzen dioten per 
capita kaltea murriztea, airearen kalitateari eta udal-hondakinen 
eta bestelako hondakinen kudeaketari arreta berezia eskainita. 

13.2 Politiketan, estrategietan eta plan nazionaletan 
klima-aldaketarekin lotutako neurriak txertatzea. 

 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

38. Aurrezkiarekin eta energia-eraginkortasunarekin lotutako 
proiektuak bultzatzea. 

73. Aurrezkia eta energia-eraginkortasuna sustatzea. 

75. Eraikuntza jasangarria, ekodiseinuaren sustapena eta garraio 
publikoaren erabilera sustatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Auzoetan eskuragarri dauden zerbitzuak orekatuko dituzten 
hornikuntza-politikak bultzatzea, gizarte mailako zailtasun 
handienak dituzten auzoetan arreta berezia jarrita. 
Azpiegitura sozialak, kirol arlokoak, berdeguneak, 
telekomunikazio-azpiegiturak, besteak beste zainketa-lana 
egiten duten pertsonen eguneroko bizitza garatzeko 
beharrezkoak eta erabilera segurukoak diren hornikuntzak eta 
abarrak hornitzea, hiriguneekiko mendekotasun funtzionala 
ekidinda.  

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK 

 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.1 Hemendik 2030era, ziurtatzea pertsona guztiek 
izango dituztela eskuragarri etxebizitza eta oinarrizko 
zerbitzu egokiak, seguruak eta prezioz zentzuzkoak, eta 
bazterreko auzoak hobetzea.  

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 
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5.1.4. Ingurune eta espazio publiko irisgarriak eta kalitate handikoak  

 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.6.4. Bioaniztasuna eta ekosistemak 

5.7.3. Bizitza- eta aisialdi-ohitura 
osasungarriak 

5.3.2. Lurraldearen erresilientzia  

5.6.4. Bioaniztasuna eta ekosistemak 

5.8.4. Kultura eta aisialdia pertsona 
guztientzat 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Hiri-irisgarritasun unibertsala (igogailuak, arrapalak, barrerak 
kentzea eta abar) eta adinekoekin, haurrekin eta premia 
bereziak dituzten pertsonekin adiskidetsua den hiriko 
plangintza lortzea. Irisgarritasunari dagokionez espazio 
publikoa hobetzeko jarduerak garatzea, oinez ibiltzeko 
erakargarriagoa eta atseginagoa den espazio bihurtzeko. 

PLANAK/TRESNAK 2018-2020 Etxebizitzaren inguruko gida plana 

EAEko lurralde antolamenduaren Gidalerroak 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.1 Hemendik 2030era, ziurtatzea pertsona guztiek 
izango dituztela eskuragarri etxebizitza eta oinarrizko 
zerbitzu egokiak, seguruak eta prezioz zentzuzkoak, eta 
bazterreko auzoak hobetzea.  

11.7 Hemendik 2030era, sarbide unibertsala eskaintzea eremu 
berdeetan eta espazio publiko seguru, inklusibo eta irisgarrietan, 
bereziki emakumeentzat eta umeentzat, adinekoentzat eta 
desgaitasunak dituztenentzat. 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Harremanetarako eta elkarbizitzarako guneen sorrera eta 
transferentzia sustatzea (publikoak zein pribatuak), 
erabiltzaileen profila aintzat hartuta.  Auzo bakoitzean, 
harremanak izateko guneak berreskuratzea.  

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK 

 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.3 Hemendik 2030era, herrialde guztietan areagotzea 
hirigintza inklusiboa eta jasangarria; baita herrialde 
guztietan giza kokaguneen plangintza eta kudeaketa 
partaidetzan oinarrituta, modu integratuan eta 

jasangarrian egiteko gaitasuna ere.  

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 
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5.2. Mugikortasuna eta Garraioa 

5.2.1. Mugikortasun jasangarria 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.5.1. Produkzio eta kontsumo 
jasangarriak  

5.6.1. Kutsaduraren eta ingurumen-
kalitatearen kontrola 

5.1.1. Etxebizitzarako sarbidea  

5.3.3. Lurzoruaren erabilera jasangarria  

5.5.1. Produkzio eta kontsumo jasangarriak 

5.6.2. Klimaren aldeko ekintza 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen arabera, 
mugikortasun jasangarria hiriko eta lurraldeko plangintzan 
txertatzea. 

PLANAK/TRESNAK GARRAIO JASANGARRIKO 2030EKO GIDAPLANA 

EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK  

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

 13.1 Erresilientzia eta klimarekin eta hondamendi 
naturalekin zerikusia duten arriskuetara egokitzeko gaitasuna 
sendotzea herrialde guztietan 

13. 2 Politiketan, estrategietan eta plan nazionaletan klima 
aldaketarekin lotutako neurriak txertatzea. 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 

64. Garraio publiko jasangarria eta intermodala sustatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Hiriguneak eta alboko eremuak oinezkoentzat egitea 
bultzatzea behartutako mugikortasunerako oinezko ibiliak 
indartzeko. Bizitokiko lehentasun eremuak eta igorpen baxuko 
guneak ezartzea hiri-inguruetan.  

PLANAK/TRESNAK GARRAIO JASANGARRIKO 2030EKO GIDAPLANA 

EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK  

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO 
ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

 11.3 Hemendik 2030era, herrialde guztietan areagotzea 
hirigintza inklusiboa eta jasangarria; baita herrialde 
guztietan hiri-kokaguneen plangintza eta kudeaketa 
partaidetzan oinarrituta, modu integratuan eta 

jasangarrian egiteko gaitasuna ere. 

11.b Hemendik 2020ra, nabarmen ugaritzea inklusioa, baliabideen 
erabilera eraginkorra, klima-aldaketa arintzea eta klima-aldaketara 
egokitzea eta hondamendiekiko erresilientzia sustatzeko politika eta 
plan integratuak egin eta ezarriko dituzten hirien eta giza 
kokaguneen kopurua eta horrez gain, 2015-2020 aldirako 
Hondamendi Arriskua Murrizteko Sendai Esparruarekin bat etorrita, 
hondamendi-arriskuen kudeaketa osoa maila guztietan garatzea eta 
praktikan jartzea 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 

64. Garraio publiko jasangarria eta intermodala sustatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Bizikletaren erabilera bultzatzea hiriko irismeneko 
bidegorriak diseinatuta eta eraikita, eta alboko enpresa 
eremuekin lotuta.  

PLANAK/TRESNAK GARRAIO JASANGARRIKO 2030EKO GIDAPLANA 

EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK  

EUSKADIKO KLIMA ALDAKETAREN ESTRATEGIA, 2050  

BIZIKLETAZ EGIN DAITEZKEEN EAEKO IBILBIDEEN GIDA PLANA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO 
ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

 11.2 Hemendik 2030era, denei ematea garraio-sistema 
seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria erabiltzeko 
aukera eta bide-segurtasuna hobetzea, batez ere, garraio 
publikoa hedatuta, zaurgarritasun-egoeran dauden 

pertsonen, emakumeen, umeen, desgaitasunak dituztenen eta 
adinekoen beharrei arreta berezia eskainita. 

11.3 Hemendik 2030era, herrialde guztietan areagotzea hirigintza 
inklusiboa eta jasangarria; baita herrialde guztietan hiri-
kokaguneen plangintza eta kudeaketa partaidetzan oinarrituta, 
modu integratuan eta jasangarrian egiteko gaitasuna ere. 

11.b Hemendik 2020ra, nabarmen ugaritzea inklusioa, baliabideen 
erabilera eraginkorra, klima-aldaketa arintzea eta klima-
aldaketara egokitzea eta hondamendiekiko erresilientzia sustatzeko 
politika eta plan integratuak egin eta ezarriko dituzten hirien eta giza 
kokaguneen kopurua eta horrez gain, 2015-2020 aldirako 
Hondamendi Arriskua Murrizteko Sendai Esparruarekin bat etorrita, 
hondamendi-arriskuen kudeaketa osoa maila guztietan garatzea eta 
praktikan jartzea 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Igorpen baxuko ibilgailuak abian jartzeko eta erabiltzeko 
beharrezkoak diren azpiegiturak sustatzea eta finkatzea, eta 
automobilen parkea berritzearen alde egitea. Automobil 
elektrikoaren erabilera orokortzeko beharrezkoa den 
interkonexio elektrikoko sarea finkatzea (linea, konexioak). 

PLANAK/TRESNAK GARRAIO JASANGARRIKO GIDA-PLANA.  

EUSKADIKO KLIMA ALDAKETAREN ESTRATEGIA, 2050  

2030EKO EUSKADIKO ENERGIA ESTRATEGIA  

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO 
ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

7.3.b Hemendik 2030era, energia-zerbitzu modernoak 
eta jasangarriak eskaintzeko teknologia hobetzea eta 
azpiegitura zabaltzea garapen-bidean dauden herrialde 
guztietarako eta, bereziki, aurrerapen maila txikiena 

duten herrialdeetan, garapen-bidean dauden uharte-estatu 
txikietan eta itsasertzik gabeko eta garapen-bidean dauden 
herrialdeetan, babesa emateko haien programek ezarritako 
moduan. 

 

11.2 Hemendik 2030era, denei ematea garraio-sistema 
seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria erabiltzeko 
aukera eta bide-segurtasuna hobetzea, batez ere, garraio 

publikoa hedatuta, zaurgarritasun-egoeran dauden pertsonen, 
emakumeen, umeen, desgaitasunak dituztenen eta adinekoen 
beharrei arreta berezia eskainita.  

11.b Hemendik 2020ra, nabarmen ugaritzea inklusioa, baliabideen 
erabilera eraginkorra, klima-aldaketa arintzea eta klima-
aldaketara egokitzea eta hondamendiekiko erresilientzia sustatzeko 
politika eta plan integratuak egin eta ezarriko dituzten hirien eta giza 
kokaguneen kopurua eta horrez gain, 2015-2030 aldirako 
Hondamendi Arriskua Murrizteko Sendai Esparruarekin bat etorrita, 
hondamendi-arriskuen kudeaketa osoa maila guztietan garatzea eta 
praktikan jartzea 

AGENDA BASQUE COUNTRY 
2030 HELBURUEN LOTURA 

39. Garraioan gasolioa pixkanaka desagerraraztea, garraioaren 
gasifikazioa (lurrekoan eta itsasokoan) eta ibilgailu elektrikoaren 
sarrera bultzatuta. 
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5.2.2. Hiriarteko mugikortasuna 

 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.6.1. Kutsaduraren eta ingurumen-
kalitatearen kontrola 

5.7.3. Bizitza- eta aisialdi-ohitura 
osasungarriak 

5.1.3. Oinarrizko horniketak 

5.3.3. Lurzoruaren erabilera jasangarria 

5.1.3. Oinarrizko horniketak  

5.4.3. Smart city-ak 

5.7.3. Bizitza- eta aisialdi-ohitura 
osasungarriak 

 

 

 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Hiriko azpiegiturak sustatzea eta hornitzea ibilgailuen 
erabilera partekatuko ereduak zabaltzeko: automobilak, 
bizikletak eta abar. Mugikortasuneko modalitate berriak 
zaintzeko eta aparkatzeko puntuak ezartzea.  

PLANAK/TRESNAK 2030EKO EUSKADIKO GARRAIO JASANGARRIKO GIDA PLANA 

 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.2 Hemendik 2030era, denei ematea garraio-sistema 
seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria erabiltzeko 
aukera eta bide-segurtasuna hobetzea, batez ere, garraio 
publikoa hedatuta, zaurgarritasun-egoeran dauden 

pertsonen, emakumeen, umeen, desgaitasunak dituztenen eta 
adinekoen beharrei arreta eskainita.  

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

64. Garraio publiko jasangarria eta intermodala sustatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Datuen teknologiak eskaintzen dituen aukerak aprobetxatzea 
mugikortasunaren kudeaketa hobetzeko, mugikortasuneko 
zerbitzu pertsonalak sortzea bultzatuta (herritar bakoitzaren 
gorabeheren arabera egokiak).  

PLANAK/TRESNAK  2030EKO EUSKADIKO GARRAIO JASANGARRIKO GIDA PLANA 

 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

 

9.b Garapen-bidean dauden herrialdeetan teknologia, 
ikerketa eta berrikuntza nazionalen garapena 
babestea, dibertsifikazio industrialerako egokia den 

araudi mailako ingurunea bermatuta eta oinarrizko produktuetan 
balioa gehituta, besteak beste.  

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

53. Informazioaren eta ezagutzearen gizartea bultzatzea 
teknologiek lehiakortasuna (zibersegurtasuna barne), ongizatea eta 
bizi-kalitatea hobetzeko eskaintzen dituzten aukerak 
aprobetxatzeko.  
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Garraio-zerbitzu publikoen eskaintza herritarren behar 
aldakorren arabera egokitzea, malgutasuna hobetuz eta 
mugikortasuneko eskariarekin lotutako joerak aintzat hartuta, 
mugikortasuneko datuak eta sistemaren ikaskuntza 
automatikoko gaitasunak kudeatuz.  

 

PLANAK/TRESNAK  2030EKO EUSKADIKO GARRAIO JASANGARRIKO GIDA PLANA 

 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.2 Hemendik 2030era, denei ematea garraio-sistema 
seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria erabiltzeko 
aukera eta bide-segurtasuna hobetzea, batez ere, garraio 
publikoa hedatuta, zaurgarritasun-egoeran dauden 

pertsonen, emakumeen, umeen, desgaitasunak dituztenen eta 
adinekoen beharrei arreta berezia eskainita.  

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

64. Garraio publiko jasangarria eta intermodala sustatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Gai hauekin lotutako hezkuntza eta sentsibilizazio arloko 
programak garatzea: mugikortasun jasangarria, bide-
segurtasuna eta zirkulazio-istripuen prebentzioa.  

PLANAK/TRESNAK 2030EKO EUSKADIKO GARRAIO JASANGARRIKO GIDA PLANA 

BIDEKO SEGURTASUNEKO ETA MUGIKORTASUN SEGURU ETA JASANGARRIKO 
2015-2020KO PLAN ESTRATEGIKOA.  

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

Segurtasun Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

 

11.2 Hemendik 2030era, denei ematea garraio-sistema 
seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria erabiltzeko 
aukera eta bide-segurtasuna hobetzea, batez ere, garraio 
publikoa hedatuta, zaurgarritasun-egoeran dauden 

pertsonen, emakumeen, umeen, desgaitasunak dituztenen eta 
adinekoen beharrei arreta berezia eskainita.  

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

75. Eraikuntza jasangarria, ekodiseinuaren sorrera eta garraio 
publikoaren erabilera sustatzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Mugikortasun jasangarriko eta seguruko udal-planen 
lankidetza sustatzea eta abian jartzeko erakunde arteko 
lankidetza-mekanismoak finkatzea.  

PLANAK/TRESNAK 2030EKO EUSKADIKO GARRAIO JASANGARRIKO GIDA PLANA 

UDALSAREA21EN 2020KO PLAN ESTRATEGIKOA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

Jasangarritasunaren aldeko udalerrien euskal sarea, 
“Udalsarea21” 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

 

11.a Hirien, hiri-inguruen eta landa-eremuen artean 
lotura ekonomiko, sozial eta ingurumen-lotura 
positiboak indartzea, garapen nazionalaren eta 

eskualde-garapenaren plangintza sendotuz. 

11.b Hemendik 2020ra, nabarmen ugaritzea inklusioa, baliabideen 
erabilera eraginkorra, klima-aldaketa arintzea eta klima-
aldaketara egokitzea eta hondamendiekiko erresilientzia sustatzeko 
politika eta plan integratuak egin eta ezarriko dituzten hirien eta giza 
kokaguneen kopurua eta horrez gain, 2015-2020 aldirako 
Hondamendi Arriskua Murrizteko Sendai Esparruarekin bat etorrita, 
hondamendi-arriskuen kudeaketa osoa maila guztietan garatzea eta 
praktikan jartzea 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

64. Garraio publiko jasangarria eta intermodala sustatzea. 
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5.2.3. Hiriarteko mugikortasuna 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.7.1. Estaldura unibertsala eta osasun-
sistemarako irisgarritasuna 

Gizarte-kohesioa 

 

 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Hiriarteko eta auzoen arteko konexioak hobetzea 
mugikortasuneko behar pertsonalek eragindako eskaerak 
aintzat hartuta. Teknologia berriez baliatzea hiriarteko 
zerbitzu publikoen malgutasuna eta mugikortasuneko 
beharren araberako egokitzapena hobetzeko.  

PLANAK/TRESNAK 2030EKO EUSKADIKO GARRAIO JASANGARRIKO GIDA PLANA 

EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK  

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.2 Hemendik 2030era, denei ematea garraio-sistema 
seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria erabiltzeko 
aukera eta bide-segurtasuna hobetzea, batez ere, garraio 
publikoa hedatuta, zaurgarritasun-egoeran dauden 

pertsonen, emakumeen, umeen, desgaitasunak dituztenen eta 
adinekoen beharrei arreta berezia eskainita.  

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

47. Garraio jasangarri multimodala bultzatzea, honako hauetan 
arreta berezia jarrita: trenbideko garraioa (abiadura handia, 
aldirikoa eta tranbia bidezkoa) eta plataforma logistikoak. 

53. Informazioaren eta ezagutzearen gizartea bultzatzea 
teknologiek lehiakortasuna (zibersegurtasuna barne), ongizatea eta 
bizi-kalitatea hobetzeko eskaintzen dituzten aukerak 
aprobetxatzeko.  
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Mugikortasuneko modalitate berriak hiriko plangintzan 
txertatzea, lurzoruaren erabilera dibertsifikatua, “zero 
kilometroko” produktuen sustapena eta zerbitzu 
nagusietarako sarbide-gertutasuna bultzatuta. 

PLANAK/TRESNAK 2030EKO EUSKADIKO GARRAIO JASANGARRIKO GIDA PLANA 

EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK  

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

  

11.2 Hemendik 2030era, denei ematea garraio-sistema 
seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria erabiltzeko 
aukera eta bide-segurtasuna hobetzea, batez ere, garraio 
publikoa hedatuta, zaurgarritasun-egoeran dauden 

pertsonen, emakumeen, umeen, desgaitasunak dituztenen eta 
adinekoen beharrei arreta berezia eskainita.  

11.3 Hemendik 2030era, herrialde guztietan areagotzea hirigintza 
inklusiboa eta jasangarria; baita herrialde guztietan hiri-
kokaguneen plangintza eta kudeaketa partaidetzan oinarrituta, 
modu integratuan eta jasangarrian egiteko gaitasuna ere.  

11.b Hemendik 2020ra, nabarmen ugaritzea inklusioa, baliabideen 
erabilera eraginkorra, klima-aldaketa arintzea eta klima-aldaketara 
egokitzea eta hondamendiekiko erresilientzia sustatzeko politika 
eta plan integratuak egin eta ezarriko dituzten hirien eta hiri-
kokaguneen kopurua eta horrez gain, 2015-2020 aldirako 
Hondamendi Arriskua Murrizteko Sendai Esparruarekin bat etorrita, 
hondamendi-arriskuen kudeaketa osoa maila guztietan garatzea eta 
praktikan jartzea.           

  

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 

64. Garraio publiko jasangarria eta intermodala sustatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Arreta berezia jartzea sarbide mugatuenak dituzten, hedatzen 
ari diren edo zaurgarritasun handiena duten eremuetan.  

PLANAK/TRESNAK 2030EKO EUSKADIKO GARRAIO JASANGARRIKO GIDA PLANA 

EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.2 Hemendik 2030era, denei ematea garraio-sistema 
seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria erabiltzeko 
aukera eta bide-segurtasuna hobetzea, batez ere, garraio 
publikoa hedatuta, zaurgarritasun-egoeran dauden 

pertsonen, emakumeen, umeen, desgaitasunak dituztenen eta 
adinekoen beharrei arreta berezia eskainita. 

11.3 Hemendik 2030era, herrialde guztietan areagotzea hirigintza 
inklusiboa eta jasangarria; baita herrialde guztietan hiri-kokaguneen 
plangintza eta kudeaketa partaidetzan oinarrituta, modu 
integratuan eta jasangarrian egiteko gaitasuna ere.  

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Mugikortasun jasangarriko irizpideak txertatzea 
merkataritzako, enpresa arloko edo industriako gune berriak 
planifikatzeko eta martxan jartzeko garaian. Bizitoki 
eremuekiko integrazioa edo gertutasuna bultzatzea. 

PLANAK/TRESNAK 2030EKO EUSKADIKO GARRAIO JASANGARRIKO GIDA PLANA 

EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.3 Hemendik 2030era, herrialde guztietan areagotzea 
hirigintza inklusiboa eta jasangarria; baita herrialde 
guztietan hiri-kokaguneen plangintza eta kudeaketa 
partaidetzan oinarrituta, modu integratuan eta 

jasangarrian egiteko gaitasuna ere.  

11.b Hemendik 2020ra, nabarmen ugaritzea inklusioa, baliabideen 
erabilera eraginkorra, klima-aldaketa arintzea eta klima-
aldaketara egokitzea eta hondamendiekiko erresilientzia sustatzeko 
politika eta plan integratuak egin eta ezarriko dituzten hirien eta giza 
kokaguneen kopurua eta horrez gain, 2015-2020 aldirako 
Hondamendi Arriskua Murrizteko Sendai Esparruarekin bat etorrita, 
hondamendi-arriskuen kudeaketa osoa maila guztietan garatzea eta 
praktikan jartzea 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 
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5.2.4. Mugikortasun multimodala 

 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.1.3. Oinarrizko horniketak 

5.3.3. Lurzoruaren erabilera jasangarria 

5.4.3. Smart city-ak 

 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Intermodalitatea bultzatzea eta garraio jasangarriko 
modalitate ugariren interkonexio-nodoak sortzea. Hori, batez 
ere, garraio publikoko geltokietan egin beharko litzateke, 
tren- eta autobus-geltokietan partekatutako ibilgailuak uzteko 
guneak finkatuta, adibidez.  

PLANAK/TRESNAK 2030EKO EUSKADIKO GARRAIO JASANGARRIKO GIDA PLANA 

EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

 11.2 Hemendik 2030era, denei ematea garraio-sistema 
seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria erabiltzeko 
aukera eta bide-segurtasuna hobetzea, batez ere, garraio 
publikoa hedatuta, zaurgarritasun-egoeran dauden 

pertsonen, emakumeen, umeen, desgaitasunak dituztenen eta 
adinekoen beharrei arreta berezia eskainita. 

9.1 Azpiegitura fidagarriak, jasangarriak, erresilienteak 
eta kalitatezkoak garatzea, eskualdeko eta mugaz 
gaindiko azpiegiturak barne, gizakiaren ongizatea eta 
garapen ekonomikoa baabesteko, guztiontzako 

arrazoizkoa eta berdintasunezkoa den sarbidean arreta berezia 
jarrita. 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

47. Garraio jasangarri multimodala bultzatzea, honako hauetan 
arreta berezia jarrita: trenbideko garraioa (abiadura handia, 
aldirikoa eta tranbia bidezkoa) eta plataforma logistikoak. 

64. Garraio publiko jasangarria eta intermodala sustatzea. 
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5.3. Hiri-plangintza jasangarria 

5.3.1. Ondare kulturala eta naturala babestea 

 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.6.4. Bioaniztasuna eta ekosistemak 

5.8.4. Kultura eta aisialdia pertsona 
guztientzat 

5.6.1. Kutsaduraren eta ingurumen-
kalitatearen kontrola 

 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Hiri-plangintzan azpiegitura berde berriak eta lehendik 
daudenetan egindako hobekuntzak txertatzea, eta 
hiriguneetan birsorkuntzarako eremuak edo hiriko produkzio-
modalitate berrietarako (hiri-baratzeak, adibidez) guneak 
erreserbatzea. 

PLANAK/TRESNAK  EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK 

2020KO EAEKO INGURUMENEKO ESPARRU PROGRAMA 

2050EKO KLIMA ALDAKETARAKO EUSKAL ESTRATEGIA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

 11.b Hemendik 2020ra, nabarmen ugaritzea inklusioa, 
baliabideen erabilera eraginkorra, klima-aldaketa 
arintzea eta klima-aldaketara egokitzea eta 
hondamendiekiko erresilientzia sustatzeko politika eta 

plan integratuak egin eta ezarriko dituzten hirien eta giza 
kokaguneen kopurua eta horrez gain, 2015-2020 aldirako 
Hondamendi Arriskua Murrizteko Sendai Esparruarekin bat etorrita, 
hondamendi-arriskuen kudeaketa osoa maila guztietan garatzea eta 
praktikan jartzea 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Kultura- eta natura-ondarea eta hiriko bioaniztasuna 
babesteko planak finkatzea. 

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

 

11.4 Munduko ondare kulturala eta naturala babesteko 
eta zaintzeko ahalegin handiagoa egitea. 

 

15.5. Habitat naturalen degradazioa gutxitzeko eta 
aniztasun biologikoaren galera geldiarazteko 
presazkoak eta esanguratsuak diren eta, 2020. urtera 
begira, espezie mehatxatuak babesteko eta suntsipena 
desagerrarazteko neurriak adostea. 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

65. Ondare kulturala eta kultura dinamizatzeko eta sustatzeko 
estrategia bultzatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Herritarren zientzia-programen bidez, kultur eta natura-
ondarea babesteko eta baloratzeko kultura sustatzea. 

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK 

2030EKO BIOANIZTASUNEKO ESTRATEGIA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

 

15.9. 2020rako ekosistemen balioak eta aniztasun 
biologikoa Estatuko eta tokiko plangintzan, garapen-
prozesuetan, txirotasuna gutxitzeko estrategietan eta 
kontabilitatean txertatzea. 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

65. Ondare kulturala eta kultura dinamizatzeko eta sustatzeko 
estrategia bultzatzea. 

83. Bioaniztasuna babestea. 
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5.3.2. Lurraldearen eta ondare naturalaren erresilientzia 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.1.4. Ingurunea eta gune publikoak 

5.5.3. Tokiko ekonomia erresilientea 

5.5.3. Tokiko ekonomia erresilientea 

5.5.4. Ekonomia zirkularra 

5.6.3. Baliabide naturalen eta hondakinen 
kudeaketa 

 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Hiri-antolamenduan klima-aldaketara egokitzeko irizpideak 
txertatzea: ibilguen kudeaketa uholdeak izateko arriskua 
arintzeko, eraikinetan estalki begetalak eta isolamendu 
pasiboko beste batzuk erabiltzea. Hori guztia naturan 
oinarritutako irtenbideetan oinarrituta egingo da batez ere. 
Energia garbien ekimenak garatzeko hiriko azpiegiturak 
prestatzea.  

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK 

EUSKADIKO KLIMA ALDAKETAREN ESTRATEGIA, 2050  

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.4. Munduko ondare kulturala eta naturala babesteko 
eta zaintzeko ahalegin handiagoa egitea. 

11.7.b Hemendik 2020ra, nabarmen ugaritzea inklusioa, 
baliabideen erabilera eraginkorra, klima-aldaketa arintzea eta 
klima-aldaketara egokitzea eta hondamendiekiko erresilientzia 
sustatzeko politika eta plan integratuak egin eta ezarriko dituzten 
hirien eta giza kokaguneen kopurua eta horrez gain, 2015-2030 
aldirako Hondamendi Arriskua Murrizteko Sendai Esparruarekin bat 
etorrita, hondamendi-arriskuen kudeaketa osoa maila guztietan 
garatzea eta praktikan jartzea. 

13.2 Politiketan, estrategietan eta plan nazionaletan 
klima-aldaketarekin lotutako neurriak txertatzea. 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Kutsatutako edo egoera txarrean dauden lurrak birsortzeko 
ekimena egitea erabilera berreskuratzeko lehentasun gisa.  

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK 

2020KO EAEKO INGURUMENEKO ESPARRU PROGRAMA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

15.2 2030erako, desertifikazioaren aurka borroka 
egitea eta lurrak eta hondatutako lurrak birgaitzea 
(desertifikazioa, lehortea eta uholdeak jasan dituzten 
lurrak barne), eta lurzoruaren desgradazio neutrala 

duen mundua lortzen saiatzea. 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

81. Lurreko ekosistemen erabilera jasangarria sustatzea lurzoruaren 
erabileren erregulazio bidez. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Ingurumen-arriskuei aurre hartzea, haien kudeaketa eta 
arintzea babes zibileko tokiko planetan, hiri-azpiegitura 
kritikoen babesean eta kontingentzia-planen prestakuntzan 
sartuta. 

PLANAK/TRESNAK  EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUKO GIDALERROAK 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

  

13.1 Erresilientzia eta klimarekin eta hondamendi 
naturalekin zerikusia duten arriskuetara egokitzeko 
gaitasuna sendotzea herrialde guztietan. 

13.2 Politiketan, estrategietan eta plan nazionaletan klima-
aldaketarekin lotutako neurriak txertatzea. 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 
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5.3.3. Lurzoruaren erabilera jasangarria 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.1.2. Hiriko birsokuntza eta eraikinen 
birgaitzea 

5.2.1. Mugikortasun jasangarria 

5.2.4. Mugikortasun multimodala  

5.6.4. Bioaniztasuna eta ekosistemak 

 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Hiri-eredu trinkoa eta konpaktua sustatzea, hazkundearen 
aurrean birsorkuntzari lehentasuna emanda. Gutxiegi erabili 
den hiri-lurra lehentasun gisa berreskuratzea.  

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUKO GIDALERROAK 

EUSKADIKO KLIMA ALDAKETAREN ESTRATEGIA, 2050  

 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.3 Hemendik 2030era, herrialde guztietan areagotzea 
hirigintza inklusiboa eta jasangarria; baita herrialde 
guztietan hiri-kokaguneen plangintza eta kudeaketa 
partaidetzan oinarrituta, modu integratuan eta 

jasangarrian egiteko gaitasuna ere.  

11.b Hemendik 2020ra, nabarmen ugaritzea inklusioa, baliabideen 
erabilera eraginkorra, klima-aldaketa arintzea eta klima-
aldaketara egokitzea eta hondamendiekiko erresilientzia sustatzeko 
politika eta plan integratuak egin eta ezarriko dituzten hirien eta giza 
kokaguneen kopurua eta horrez gain, 2015-2020 aldirako 
Hondamendi Arriskua Murrizteko Sendai Esparruarekin bat etorrita, 
hondamendi-arriskuen kudeaketa osoa maila guztietan garatzea eta 
praktikan jartzea  

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 

81. Lurreko ekosistemen erabilera jasangarria sustatzea lurzoruaren 
erabileren erregulazio bidez. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Eraikinen (publikoak zein komunitatekoak) beheko solairuak 
erabiltzeko eta ustiatzeko planak finkatzea: zerbitzuen 
sustapena, gizarte-ekipamenduak eta abar.  

PLANAK/TRESNAK  EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUKO GIDALERROAK 

 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.3 Hemendik 2030era, herrialde guztietan areagotzea 
hirigintza inklusiboa eta jasangarria; baita herrialde 
guztietan hiri-kokaguneen plangintza eta kudeaketa 
partaidetzan oinarrituta, modu integratuan eta 

jasangarrian egiteko gaitasuna ere. 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 

62. Hiria birgaitzea, birsortzea eta berritzea bultzatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Hiri-plangintza integratua sustatzea hiri-agenda honetan 
ezarritako lehentasunezko ildoei lotutako plangintza-
tresnetan adierazle berriak gehituta. Lurralde- eta hiri-
antolamenduko tresnak kudeatzeko, planifikatzeko eta 
egokitzeko gaitasunak hobetzea, izapidetze-lanak bizkortuta, 
horiei lotutako administrazio-prozedurak hobetuta eta 
erakunde eskumendunak modu aktiboan barneratuta.  

PLANAK/TRESNAK  EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUKO GIDALERROAK 

 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.3 Hemendik 2030era, herrialde guztietan areagotzea 
hirigintza inklusiboa eta jasangarria; baita herrialde 
guztietan hiri-kokaguneen plangintza eta kudeaketa 
partaidetzan oinarrituta, modu integratuan eta 

jasangarrian egiteko gaitasuna ere. 

11.b Hemendik 2020ra, nabarmen ugaritzea inklusioa, baliabideen 
erabilera eraginkorra, klima-aldaketa arintzea eta klima-aldaketara 
egokitzea eta hondamendiekiko erresilientzia sustatzeko politika eta 
plan integratuak egin eta ezarriko dituzten hirien eta giza 
kokaguneen kopurua eta horrez gain, 2015-2020 aldirako 
Hondamendi Arriskua Murrizteko Sendai Esparruarekin bat etorrita, 
hondamendi-arriskuen kudeaketa osoa maila guztietan garatzea eta 
praktikan jartzea  

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 
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5.3.4. Espazio-ekitatea 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.1.3. Oinarrizko horniketak 

5.8.1. Gizarte-kohesioa 

5.1.1. Etxebizitzarako sarbidea 

5.4.3. Teknologikoa ez den berrikuntza 

5.8.2. Belaunaldien arteko berdintasuna, 
dibertsitate funtzionalaren eta jatorriaren 
arabera 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Herritarren parte-hartzea eta erantzunkidetasuna sustatzea 
Lurraldearen Antolamenduaren Gidalerroek ezarritakoaren 
arabera, kontsulta-mekanismoen eta espazio publikoen 
baterako sorkuntzaren bidez: onlineko kontsultak, herritarren 
foroak, inbertsio-aurrekontu parte-hartzaileak eta abar. 

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREJ GIDALERROAK 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

 11.3 Hemendik 2030era, herrialde guztietan areagotzea 
hirigintza inklusiboa eta jasangarria; baita herrialde 
guztietan hiri-kokaguneen plangintza eta kudeaketa 
partaidetzan oinarrituta, modu integratuan eta 

jasangarrian egiteko gaitasuna ere.  

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Getoak sortzea ekiditen eta aniztasun soziala duten auzoak 
sortzen dituzten hirigintza-politikak babestea. Herritarren 
elkarbizitza anitzeko dinamikak sortuko diren gune publiko 
mistoak sustatzea. Auzo edo zonalde jakin batzuetan 
isolamendua sortzen duten oztopo fisikoak edo 
azpiegiturenak kentzeko pizgarriak ezartzea, hiri barruan 
mugikortasuna ahalbidetuta. Euskadiko administrazioak 
bultzatutako sustapen edo eraikin sozialetan bizitoki mailako 
kontzentrazioak eta segregazioak ekiditeko neurriak hartzea. 

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUKO GIDALERROAK 

 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.1 Hemendik 2030era, ziurtatzea pertsona guztiek 
izango dituztela eskuragarri etxebizitza eta oinarrizko 
zerbitzu egokiak, seguruak eta prezioz zentzuzkoak, eta 
bazterreko auzoak hobetzea. 

11.3 Hemendik 2030era, herrialde guztietan areagotzea hirigintza 
inklusiboa eta jasangarria; baita herrialde guztietan hiri-kokaguneen 
plangintza eta kudeaketa partaidetzan oinarrituta, modu 
integratuan eta jasangarrian egiteko gaitasuna ere. 

11.b Hemendik 2020ra, nabarmen ugaritzea inklusioa, baliabideen 
erabilera eraginkorra, klima-aldaketa arintzea eta klima-
aldaketara egokitzea eta hondamendiekiko erresilientzia sustatzeko 
politika eta plan integratuak egin eta ezarriko dituzten hirien eta giza 
kokaguneen kopurua eta horrez gain, 2015-2020 aldirako 
Hondamendi Arriskua Murrizteko Sendai Esparruarekin bat etorrita, 
hondamendi-arriskuen kudeaketa osoa maila guztietan garatzea eta 
praktikan jartzea  

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

59. Aniztasunaren eta elkartasunaren kudeaketa positiboa 
elkarbizitzarekin eta giza eskubideekin (immigrazioa, errefuxiatuak, 
erlijio-aniztasuna…) lotuta ugaritzen ari diren erronken aurrean. 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Merkataritza eta gertutasuneko ekipamenduak sustatzea 
auzoetan, hirien erdialdean pilatzea ekidinda eta ekipamendu 
komertzial handien gehieneko azalera mugatuta.  

PLANAK/TRESNAK  EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUKO GIDALERROAK 

2017-2020 MERKATARITZAKO GIDA PLANA. 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila. 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

8.3 Produzio-jarduerak, lanpostu duinak sortzea, 
ekintzailetza, sormena eta berrikuntza babesten 
dituzten eta garapenera zuzenduta dauden politikak 
indartzea, eta mikroenpresen eta enpresa txiki eta 

ertainen formalizazioa eta hazkundea sustatzea (finantza-
zerbitzuetara sarbidea ere emanda). 

8.10.a Garapen-bidean dauden herrialdeetan, merkataritzarkao 
laguntza-ekimenari emandako babesa ugaritzea eta, batez ere, 
aurrerapen maila baxueneko herrialdeetan (merkataritza arloan 
aurrerapen maila txikiena duten herrialdeei laguntza teknikoa 
emateko esparru integratu hobetuaren bidez ere bai). 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 
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5.4. HIRI BERRITZAILEAK  

5.4.1. Ikerketa, berrikuntza eta teknologia 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.6.4. Bioaniztasuna eta ekosistemak 

5.7.4. Osasun arloko berrikuntza eta 
ikerketa 

5.1.2. Hiriko birsokuntza eta eraikinen 
birgaitzea 

5.5.2. Kalitatezko enplegua  

5.6.1. Kutsaduraren eta ingurumen-
kalitatearen kontrola 

5.7.4. Osasun arloko berrikuntza eta 
ikerketa 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Zerbitzu aurreratuetako zerbitzu publikoen eta pribatuen 
katalogoak prestatzea industriarako, hiriguneetan horien 
kokapena erraztuta.  

PLANAK/TRESNAK  “BASQUE INDUSTRY 4.0” 2017-2020 INDUSTRIALIZAZIO PLANA 

2020KO ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA PLANA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

8.3 Produzio-jarduerak, lanpostu duinak sortzea, 
ekintzailetza, sormena eta berrikuntza babesten 
dituzten eta garapenera zuzenduta dauden politikak 
indartzea, eta mikroenpresen eta enpresa txiki eta 

ertainen formalizazioa eta hazkundea sustatzea (finantza-
zerbitzuetara sarbidea ere emanda).  

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 

48. Berrikuntzaren, fabrikazio adimentsuan lidergoaren eta 
industriara zerbitzu aurreratuak txertatzearen aldeko apustua 
egitea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Prestakuntza-eredu berriak ezartzearen (STEAM 
konpetentziak eta konpetentzia digitalak barneratzen 
dituztenak), pentsamendu kritikoa eta sistemikoa 
bultzatzearen eta arazoen aurrean diziplina anitzetatik 
gerturatzea egitearen aldeko apustua egitea.  

PLANAK/TRESNAK  2020KO ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA PLANA 

     EUSKADIKO ESPEZIALIZAZIO ADIMENTSUKO ESTRATEGIA (RIS3). 

EUSKADI 2020KO AGENDA DIGITALA 

“STEAM” EUSKADI ESTRATEGIA 

2019-2021KO LANBIDE HEZIKETAKO EUSKADIKO V. PLANA.  

2022KO UNIBERTSITATEA-ENPRESA EUSKADIKO I. ESTRATEGIA 

2019-2022 UNIBERTSITATEKO SISTEMA PLANA 

 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila  

Hezkuntza Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

 4.3 2030era bitartean, gizon eta emakume guztiek 
kalitatezko prestakuntza teknikorako sarbide berbera 
izan dezaten bermatzea, baita unibertsitateko 
irakaskuntzetarako sarbidea ere. 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

28. Enpresen eskaerei eta pertsonen enplegagarritasunari 
erantzungo dion bikaintasuneko lanbide-heziketa finkatzea, 
laugarren industria-iraultzaren erronketan ikuspegi berezia jarrita. 

22. Prestakuntza eta birziklatze profesionala bultzatzea enpresekin, 
unibertsitate-zentroekin eta lanbide-heziketako zentroekin 
elkarlanean, prestakuntza duala eta enpresa eta erakundeetan 
egindako praktikak bultzatuta. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Udal-zerbitzu publikoen digitalizazioaren eta herritarren 
alfabetatzearen aldeko apustua egitea behar bezala erabili 
ahal izateko, herritarrek beren eskubide digitalak erabiltzeari 
lehentasuna emanda: aplikazio eta webgune irisgarriak, 
administrazio elektroniko adiskidetsua, datu pertsonalen 
kontrolerako eta erabilerarako eskubidea. 

PLANAK/TRESNAK EUSKADI 2020KO AGENDA DIGITALA 

 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila  

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

 

9.c Nabarmen areagotzea informazioaren eta 
komunikazioen teknoloigiarako sarbidea eta hemendik 
2020. urtera begira aurrerapen maila txikiagoko 
herrialdeetan Interneterako sarbide unibertsala eta 

arrazoizkoa emateko ahalegina egitea. 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

53. Informazioaren eta ezagutzearen gizartea bultzatzea teknologiek 
lehiakortasuna (zibersegurtasuna barne), ongizatea eta bizi-kalitatea 
hobetzeko eskaintzen dituzten aukerak aprobetxatzeko.  
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Hiriko berrikuntzaren eta landatar berrikuntzaren arteko 
elkarrekintza sustatzea. Landatar-hiriko esparru jarraituan 
berrikuntza-loturak ezartzea. 

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUKO GIDALERROAK 

2014-2020 LANDATAR GARAPENEKO PROGRAMA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.7.a Hirien, hiri-inguruen eta landa-eremuen artean 
lotura ekonomiko, sozial eta ingurumen-lotura 
positiboak indartzea, garapen nazionalaren eta eskualde-
garapenaren plangintza sendotuz. 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 

85. Nekazaritza ekologikoa bultzatzea. 

86. Berrikuntza eta ikerketa sustatzea nekazaritzako azpisektorean. 
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5.4.2. Konektagarritasuna 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.6.2. Klimaren aldeko ekintza 

5.8.1. Gizarte-kohesioa 

5.5.3. Tokiko ekonomia erresilientea 

 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Datuetan, aplikazioetan eta negozio-eredu digitaletan 
oinarritutako kudeaketa eta berrikuntzarako beharrezkoak 
diren azken belaunaldiko komunikazioko azpiegituren 
hedapena bultzatzea: 5G eta azken belaunaldiko banda 
zabala, hedapenean lurralde mailako orekan arreta berezia 
jarrita. Biztanleriak konektagarritasun ultrabizkorraren 
erabateko estadura lortzea domotikako, laguntza pertsonal 
digitaleko, tokiko irisgarritasun-zerbitzuetako eta abarretako 
aplikazioak errazteko. 

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUKO GIDALERROAK 

EUSKADI 2020KO AGENDA DIGITALA 

2020KO ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA PLANA 

EUSKADIKO ESPEZIALIZAZIO ADIMENTSUKO ESTRATEGIA (RIS3). 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

9.c Nabarmen areagotzea informazioaren eta 
komunikazioen teknologiarako sarbidea eta hemendik 
2020. urtera begira aurrerapen maila txikiagoko 
herrialdeetan Interneterako sarbide unibertsala eta 

arrazoizkoa emateko ahalegina egitea. 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

53. Informazioaren eta ezagutzearen gizartea bultzatzea 
teknologiek lehiakortasuna (zibersegurtasuna barne), ongizatea eta 
bizi-kalitatea hobetzeko eskaintzen dituzten aukerak 
aprobetxatzeko.  
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5.4.3. Smart city-ak  

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.2.2. Hiri barruko mugikortasuna 

5.2.4. Mugikortasun multimodala  

 

 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Berrikuntzako Tokiko Agendak eta lurralde-plan 
adimentsuak, Berrikuntzaren Euskal Estrategiaren arabera 
egituratuta eta herritarren gaitasun eta beharretan, 
gaitasunetan, tokiko balioetan eta tokiko produkzio-egituran 
oinarritutako ikuspegia dutenak, sortzeari babesa ematea. 
Tokiko agenda horiek ezarri behar dituzte diseinurako, 
ezarpenerako eta jarraipenerako beharrezkoak diren 
lankidetza- eta elkarlan-esparru publiko-pribatu-sozialak.  

PLANAK/TRESNAK 2020KO ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA PLANA 

     EUSKADIKO ESPEZIALIZAZIO ADIMENTSUKO ESTRATEGIA (RIS3). 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

9.1 Azpiegitura fidagarriak, jasangarriak, erresilienteak 
eta kalitatezkoak garatzea, eskualdeko eta mugaz 
gaindiko azpiegiturak barne, gizakiaren ongizatea eta 
garapen ekonomikoa baabesteko, guztiontzako 

arrazoizkoa eta berdintasunezkoa den sarbidean arreta berezia 
jarrita. 

8.2 Produktibitate ekonomikoko maila altuagoak lortzea 
dibertsifikazioaren, modernizazio teknologikoaren eta 
berrikuntzaren bidez. Besteak beste, balio erantsi 
handiko sektoreetan eta eskulanaren erabilera 

intentsiboan oinarrituta egin du hori. 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

53. Informazioaren eta ezagutzearen gizartea bultzatzea 
teknologiek lehiakortasuna (zibersegurtasuna barne), ongizatea eta 
bizi-kalitatea hobetzeko eskaintzen dituzten aukerak 
aprobetxatzeko.  
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Jabetza publikoko eta herritarreko datuen kudeaketan eta 
sorkuntzan oinarritutako hiriko berrikuntza-politikaren aldeko 
apustua egiteko datu irekien politikaren, eta horiek 
berrerabiltzeko eta kudeatzeko ekimen publiko-pribatuak 
abian jartzearen bidez.  

PLANAK/TRESNAK 2020KO ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA PLANA 

EUSKADI 2020KO AGENDA DIGITALA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

9.5.b Garapen-bidean dauden herrialdeetan teknologia, 
ikerketa eta berrikuntza nazionalen garapena 
babestea, dibertsifikazio industrialerako egokia den 
araudi mailako ingurunea bermatuta eta oinarrizko 

produktuetan balioa gehituta, besteak beste. 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

53. Informazioaren eta ezagutzearen gizartea bultzatzea 
teknologiek lehiakortasuna (zibersegurtasuna barne), ongizatea eta 
bizi-kalitatea hobetzeko eskaintzen dituzten aukerak 
aprobetxatzeko.  
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5.4.4. Teknologikoa ez den berrikuntza 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.3.4. Espazio-ekitatea 

5.8.3. Hezkuntza eta prestakuntza 
bidezkoa eta inklusiboa 

5.3.4. Espazio-ekitatea 

5.8.3. Hezkuntza eta prestakuntza bidezkoa 
eta inklusiboa 

 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Sorkuntzarako eta berrikuntzarako bertako guneen 
hornikuntza babestea, azpiegiturez gain, laguntza eta babesa 
emateko zerbitzu aurreratuak emanda.   

PLANAK/TRESNAK 2020KO ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA PLANA 

“BASQUE INDUSTRY 4.0” 2017-2020 INDUSTRIALIZAZIO PLANA 

EUSKADI 2020KO AGENDA DIGITALA 

EKINTZAILETZAKO ERAKUNDE ARTEKO 2020KO EUSKADIKO PLANA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

8.3 Produzio-jarduerak, lanpostu duinak sortzea, 
ekintzaieltza, sormena eta berrikuntza babesten dituzten 
eta garapenera zuzenduta dauden politikak indartzea, 
eta mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen 

formalizazioa eta hazkundea sustatzea (finantza-zerbitzuetara 
sarbidea ere emanda). 

9.5.b Garapen-bidean dauden herrialdeetan teknologia, 
ikerketa eta berrikuntza nazionalen garapena babestea, 
dibertsifikazio industrialerako egokia den araudi mailako 
ingurunea bermatuta eta oinarrizko produktuetan balioa 

gehituta, besteak beste. 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

52. Teknologikoa ez den berrikuntza eta enpresa-kudeaketa 
aurreratua garatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Tokiko izaera duen berrikuntza soziala sustatzea ekintzailetza 
sozialaren eta herritarren eta hirugarren sektoreko 
erakundeekin adostutako aliantzen bidez.  

PLANAK/TRESNAK 2020KO ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA PLANA 

“BASQUE INDUSTRY 4.0” 2017-2020 INDUSTRIALIZAZIO PLANA 

EKINTZAILETZAKO ERAKUNDE ARTEKO 2020KO EUSKADIKO PLANA 

EUSKADIKO HIRUGARREN SEKTORE SOZIALA SUSTATZEKO ESTRATEGIA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

8.3 Produzio-jarduerak, lanpostu duinak sortzea, 
ekintzailetza, sormena eta berrikuntza babesten 
dituzten eta garapenera zuzenduta dauden politikak 
indartzea, eta mikroenpresen eta enpresa txiki eta 

ertainen formalizazioa eta hazkundea sustatzea (finantza-
zerbitzuetara sarbidea ere emanda). 

 17. Esfera publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte 
zibilean aliantza eragingarriak sustatzea eta indartzea, 
aliantzetatik baliabideak lortzeko estrategiak eta 
esperientzia aprobetxatuta.  

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

52. Teknologikoa ez den berrikuntza eta enpresa-kudeaketa 
aurreratua garatzea. 

56. Hirugarren sektore soziala babestea. 
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5.5. GARAPEN EKONOMIKOA ETA ENPLEGUA 

5.5.1. Produkzio eta kontsumo jasangarriak 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.2.1. Mugikortasun jasangarria 

5.6.2. Klimaren aldeko ekintza 

5.2.1. Mugikortasun jasangarria 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Herritarren parte-hartzea, hezkuntza, informazioa eta 
prestakuntza hobetzea kontsumo arduratsu eta jasangarriari 
buruzko informazio-kanpainen bidez. Tokikoa eta 
gertutasunekoa den kontsumoa txertatzea 
jasangarritasuneko bektore gisa. 

PLANAK/TRESNAK KONTSUMOBIDEREN 2018-2020KO PLAN ESTRATEGIKOA 

2017-2020KO TURISMOKO, MERKATARITZAKO ETA KONTSUMOKO PLAN 
ESTRATEGIKOA    

INGURUMENEKO 2015-2020KO ESPARRU-PROGRAMA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila 

     Kontsumobide 

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

12.8 Hemendik 2030era begira, mundu osoko pertsonek 
garapen jasangarrirako eta naturarekin bat datozen 
bizitza-estiloetarako informazioa eta ezagutzak dituztela 

bermatzea. 

 

8.4 Hemendik 2030era, pixkanaka, munduko 
baliabideen produkzio eta kontsumo eragingarriak 
hobetzea eta hazkunde ekonomikoa ingurumenaren 
narriaduratik deslotzen saiatzea Kontsumo eta 

Produkzio Jasangarrien modalitateei buruzko Programen Hamar 
Urterako Esparruaren arabera, garatutako herrialdeetatik hasita. 
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BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

68. Ekonomia zirkularra bultzatzea. 

70. Informazio eta prestakuntza bizkorra eta eraginkorra eskaintzea 
kontsumitzaileak konprometituagoak eta arduratsuagoak izan 
daitezen.  

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Tokiko erakundeen kontratazio publikoan ingurumenarekin 
eta gizartearekin lotutako klausulak sartzen laguntzea. 

PLANAK/TRESNAK  2015-2020KO INGURUMENEKO ESPARRU-PROGRAMA 

2016-2019KO EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GIZARTE ZERBITZUEN PLAN 
ESTRATEGIKOA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

 12.6 Enpresak bultzatzea (batez ere handiak eta 
transnazionalak) jardunbide jasangarriak bete ditzaten 
eta jasangarritasunaren inguruko informazioa txerta 
ditzaten txostenak aurkezteko beren zikloan. 

12.7 Jasangarriak diren erosketa publikoko jardunbideak bultzatzea 
Estatu mailako politikak eta lehentasunak aintzat hartuta. 

 

13.2 Politiketan, estrategietan eta plan nazionaletan 
klima-aldaketarekin lotutako neurriak txertatzea. 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

44. Erantzukizun soziala enpresariala sustatzea. 

69. Ingurumenarekin lotutako administrazio publiko eredugarria 
osatzen aurrera egitea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Proiektu pertsonalekin eta familiakoekin bateragarria den 
hiriko bizitza ekonomikoaren dimentsioa bultzatzea. Lan 
osagarriak bultzatzea eta laneko eta norberaren bizitzako 
kontziliazio-politikak hobetzea. Ongizate pertsonaleko 
adierazleak gehitzea plangintza ekonomikoko metriketara. 

PLANAK/TRESNAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FAMILIEI LAGUNTZEKO ERAKUNDEEN 
ARTEKO IV. PLANA 2018-2022 ALDIRAKO 

ENPLEAGUAREN 2020KO PLAN ESTRATEGIKOA 

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO EAEKO PLANA  

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

     Emakunde: Emakumearen Euskal Institutua 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

8.3 Produzio-jarduerak, lanpostu duinak sortzea, 
ekintzailetza, sormena eta berrikuntza babesten 
dituzten eta garapenera zuzenduta dauden politikak 
indartzea, eta mikroenpresen eta enpresa txiki eta 

ertainen formalizazioa eta hazkundea sustatzea (finantza-
zerbitzuetara sarbidea ere emanda). 

8.5 Hemendik 2030era, emakume eta gizon guztientzako enplegu 
osoa eta produktiboa, eta lan duina lortzea (gaztea eta 
desgaitasuna duten pertsonak barne), eta balio bereko lanagatik 
jasotzen den ordsainarian berdintasuna lortzea. 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

30. Lan arloan gizon eta emakumeen berdintasuna bultzatzea 
soldata milako bereizketari aurre eginda eta norberaren, familiako 
eta laneko bizitzaren arteko kontziliazioa bultzatuta. 

40. Kalitatezkoa eta inklusiboa den enplegua sustatzea. 
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5.5.2. Kalitatezko enplegua 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.4.1. Ikerketa, berrikuntza eta 
teknologia 

5.8.3. Hezkuntza eta prestakuntza 
bidezkoa eta inklusiboa 

5.7.2. Kalitatezkoa eta berdina den osasun-
arreta 

5.8.3. Hezkuntza eta prestakuntza bidezkoa 
eta inklusiboa 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Tokiko eta eskualdeko garapeneko ekintzei bultzada ematea 
behar espezifikoak dituzten udalerrietako dinamizazio 
ekonomikoa eta soziala egiteko: batezbestekoaren azpitik 
dauden indize sozioekonomikoak langabezia-tasa handiak edo 
aldaketa eta birmoldaketa industrialeko prozesuen eragina 
jasan dutenak. Tokiko eta eskualdeko garapeneko plan horien 
bidez lurraldea orekatuko duten inbertsioen aldeko apustua 
egitea. 

PLANAK/TRESNAK ENPLEAGUAREN 2020KO PLAN ESTRATEGIKOA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

8.3 Produzio-jarduerak, lanpostu duinak sortzea, 
ekintzailetza, sormena eta berrikuntza babesten 
dituzten eta garapenera zuzenduta dauden politikak 
indartzea, eta mikroenpresen eta enpresa txiki eta 

ertainen formalizazioa eta hazkundea sustatzea (finantza-
zerbitzuetara sarbidea ere emanda). 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

40. Kalitatezkoa eta inklusiboa den enplegua sustatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Babesa ekonomia sozialari hiriko ingurunean enplegua 
topatzeko faktore gisa eta bereziki honako hauekin lotuta: 
ekintzailetza soziala, tokiko enplegu-sorgune berriak eta 
datuen ekonomian, ekonomia berdean edo “silver economy” 
izenekoan oinarritutako aukera berriak sortzea. 

PLANAK/TRESNAK 2020KO ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA PLANA 

“BASQUE INDUSTRY 4.0” 2017-2020 INDUSTRIALIZAZIO PLANA 

ENPLEAGUAREN 2020KO PLAN ESTRATEGIKOA 

EKINTZAILETZAKO ERAKUNDE ARTEKO 2020KO EUSKADIKO PLANA 

EUSKADIKO EKONOMIA BERDEARI BURUZKO TXOSTENA 

EUSKADIKO HIRUGARREN SEKTORE SOZIALA SUSTATZEKO ESTRATEGIA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

8.3 Produzio-jarduerak, lanpostu duinak sortzea, 
ekintzailetza, sormena eta berrikuntza babesten 
dituzten eta garapenera zuzenduta dauden politikak 
indartzea, eta mikroenpresen eta enpresa txiki eta 

ertainen formalizazioa eta hazkundea sustatzea (finantza-
zerbitzuetara sarbidea ere emanda). 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

44. Ekonomia Sozialeko enpresak sustatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Ezagutzako, prestakuntzako eta enpleguko tokiko sistemen 
sorkuntza bultzatzea, prestakuntza-eskaintza lurraldearen 
beharren arabera egokituta honako hauen bidez: 
birkualifikaziok programak, prestakuntza profesional duala, 
adinekoen eta gazteen artean ekintzailetzaren inguruko 
know-howa transmititzeko eta trukatzeko guneak sustatzea 
eta abar. 

 

PLANAK/TRESNAK  ENPLEAGUAREN 2020KO PLAN ESTRATEGIKOA 

2019-2021KO LANBIDE HEZIKETAKO EUSKADIKO V. PLANA.  

EKINTZAILETZAKO ERAKUNDE ARTEKO 2020KO EUSKADIKO PLANA 

2022KO UNIBERTSITATEA-ENPRESA EUSKADIKO I. ESTRATEGIA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

Hezkuntza Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

8.3 Produzio-jarduerak, lanpostu duinak sortzea, 
ekintzailetza, sormena eta berrikuntza babesten 
dituzten eta garapenera zuzenduta dauden politikak 
indartzea, eta mikroenpresen eta enpresa txiki eta 

ertainen formalizazioa eta hazkundea sustatzea (finantza-
zerbitzuetara sarbidea ere emanda). 

4.4. Hemendik 2030era, nabarmen ugaritzea enplegura, 
lan duinera eta ekintzailetara sartzeko beharrezko 
konpetentziak dituzten gazte eta helduen kopurua 
(bereziki, gaitasun tekniko eta profesionalei 

dagokienez). 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

28. Enpresen eskaerei eta pertsonen enplegagarritasunari 
erantzungo dion bikaintasuneko lanbide-heziketa finkatzea, 
laugarren industria-iraultzaren erronketan ikuspegi berezia jarrita. 

41. Prestakuntza eta birziklatze profesionala bultzatzea 
enpresekin, unibertsitate-zentroekin eta lanbide-heziketako 
zentroekin elkarlanean, prestakuntza duala eta enpresa eta 
erakundeetan egindako praktikak bultzatuta. 

42. Gazteen lan-munduratzea bultzatzea eta ekintzailetza 
babestea. 

43. Langileen elkarrizketa soziala eta partaidetza bultzatzea haien 
enpresetan, eta lankidetza langile autonomoen artean. 
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5.5.3. Tokiko ekonomia erresilientea 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.3.2. Lurraldearen erresilientzia 

5.4.2. Konektagarritasuna  

5.3.2. Lurraldearen erresilientzia 

5.7.4. Osasun arloko berrikuntza eta 
ikerketa 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Toki mailan ekintzailetzarako egokiak diren ekosistemak 
sortzeari bultzada ematea, Euskadiko hirietara proiektu 
ekintzaileak eta talentua erakartzeko helburuarekin. Hiriko 
dinamikan txertatutako ekintzailetza-zentroak ezartzea eta 
proiektu ekintzaile berriak abian jartzeko beharrezkoak diren 
azpiegitura adimentsuak sustatzea. 

PLANAK/TRESNAK 2020KO ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA PLANA 

“BASQUE INDUSTRY 4.0” 2017-2020 INDUSTRIALIZAZIO PLANA 

ENPLEAGUAREN 2020KO PLAN ESTRATEGIKOA 

EKINTZAILETZAKO ERAKUNDE ARTEKO 2020KO EUSKADIKO PLANA 

 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

Hezkuntza Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK 

  

8.3 Produzio-jarduerak, lanpostu duinak sortzea, 
ekintzailetza, sormena eta berrikuntza babesten 
dituzten eta garapenera zuzenduta dauden politikak 
indartzea, eta mikroenpresen eta enpresa txiki eta 

ertainen formalizazioa eta hazkundea sustatzea (finantza-
zerbitzuetara sarbidea ere emanda). 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

42. Gazteen lan-munduratzea bultzatzea eta ekintzailetza 
babestea. 

48. Berrikuntzaren, fabrikazio adimentsuan lidergoaren eta 
industriara zerbitzu aurreratuak txertatzearen aldeko apustua 
egitea.52. Teknologikoa ez den berrikuntza eta enpresa-kudeaketa 
aurreratua garatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Hirien dimentsio industrialaren aldeko apustua egitea: 
Industria 4.0ko ekimenen garapena bultzatzeko beharrezkoak 
diren azpiegiturak optimizatzea eta sortzea, lurzoru 
industrialaren optimizazioaz eta horren gertutasuna hiriko 
kokapenetara sustatzeaz gain, produkzioa banatzeko eta 
garraiatzeko beharrezkoa den logistika-sarea ere bultzatuta. 

PLANAK/TRESNAK 2030EKO EUSKADIKO GARRAIO JASANGARRIKO GIDA PLANA 

EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUKO GIDALERROAK 

“BASQUE INDUSTRY 4.0” 2017-2020 INDUSTRIALIZAZIO PLANA 

 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

9.1 Azpiegitura fidagarriak, jasangarriak, erresilienteak 
eta kalitatezkoak garatzea, eskualdeko eta mugaz 
gaindiko azpiegiturak barne, gizakiaren ongizatea eta 
garapen ekonomikoa babesteko, guztiontzako 

arrazoizkoa eta berdintasunezkoa den sarbidean arreta berezia 
jarrita. 

 

8.3 Produzio-jarduerak, lanpostu duinak sortzea, 
ekintzailetza, sormena eta berrikuntza babesten 
dituzten eta garapenera zuzenduta dauden politikak 
indartzea, eta mikroenpresen eta enpresa txiki eta 

ertainen formalizazioa eta hazkundea sustatzea (finantza-
zerbitzuetara sarbidea ere emanda). 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

50. Industria-proiektu estrategikoak sustatzea.  

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 

47. Garraio jasangarri multimodala bultzatzea, honako hauetan 
arreta berezia jarrita: trenbideko garraioa (abiadura handia, 
aldirikoa eta tranbia bidezkoa) eta plataforma logistikoak. 

 

  

 

 

 



 

 62 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Tokiko merkataritzaren enpleguari eta lehiakortasunari 
laguntza ematea, gure herri eta hirietako hiriko eta gizarte 
mailako dinamiketan gertutasuneko bektore gisa betetzen 
duten rol estrategikoa sendotuz. Lehentasuna ematea hiriko 
merkataritzari periferiako merkataritzaren aurrean, 
ekipamendu komertzial handien gehieneko azalera mugatuta. 
Beheko solairuko lokalak aktibatzea merkataritzako eta 
zerbitzuetako jarduera berriak irekitzeko erraztasunak 
emanda eta hori guztia bizkortuta, hala gune publiko seguruak 
eta jarduera ekonomikoa sortuz. 

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUKO GIDALERROAK 

2017-2020KO TURISMOKO, MERKATARITZAKO ETA KONTSUMOKO PLAN 
ESTRATEGIKOA    

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

8.3 Produzio-jarduerak, lanpostu duinak sortzea, 
ekintzailetza, sormena eta berrikuntza babesten 
dituzten eta garapenera zuzenduta dauden politikak 
indartzea, eta mikroenpresen eta enpresa txiki eta 

ertainen formalizazioa eta hazkundea sustatzea (finantza-
zerbitzuetara sarbidea ere emanda). 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Turismoa Euskadiko hirietako jarduera ekonomikoa sortzeko 
iturri gisa sendotzea, ekonomia eta gizarte mailako eraginetan 
arreta jarrita eta Turismoaren Lurraldeko Sektore Plana 
negozio-eredu digital berriek irekitako honen moduko 
ekimenen bidez aukera ireki berrietara moldatuta: 
“MiPymes+”. 

PLANAK/TRESNAK 2017-2020KO TURISMOKO, MERKATARITZAKO ETA KONTSUMOKO PLAN 
ESTRATEGIKOA    

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

8.3 Produzio-jarduerak, lanpostu duinak sortzea, 
ekintzailetza, sormena eta berrikuntza babesten 
dituzten eta garapenera zuzenduta dauden politikak 
indartzea, eta mikroenpresen eta enpresa txiki eta 

ertainen formalizazioa eta hazkundea sustatzea (finantza-
zerbitzuetara sarbidea ere emanda). 

8.9 Hemendik 2030era, lanpostuak sortu eta tokiko kultura eta 
produktuak bultzatuko dituen turismo jasangarria indartzera 
zuzendutako jardunbide politikoak prestatea eta martxan jartzea. 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

71. Euskadiko turismo-jardueran jasangarritasuna eta bikaintasuna 
bultzatzea.  
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Tokiko agintariekin batera elkarlanean aritzea “Euskadi 
Basque Country” markaren hiriko dimentsioarekin lotuta 
honako hauetarako bektore gisa: nazioartekotzea, 
ekintzailetza-proiektuak, inbertsioa eta talentua erakartzea, 
eta ondasun eta zerbitzuen esportazioak bultzatzea. 

PLANAK/TRESNAK 2017-2020KO TURISMOKO, MERKATARITZAKO ETA KONTSUMOKO PLAN 
ESTRATEGIKOA    

2020KO NAZIOARTEKOTZEKO ESPARRU ESTRATEGIA: EUSKADI BASQUE 
COUNTRY ESTRATEGIA   

2017-2020KO ENPRESEN NAZIOARTEKOTZE PLANA  

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila 

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

8.3 Produzio-jarduerak, lanpostu duinak sortzea, 
ekintzailetza, sormena eta berrikuntza babesten 
dituzten eta garapenera zuzenduta dauden politikak 
indartzea, eta mikroenpresen eta enpresa txiki eta 

ertainen formalizazioa eta hazkundea sustatzea (finantza-
zerbitzuetara sarbidea ere emanda).  

17. Esfera publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte 
zibilean aliantza eragingarriak sustatzea eta 
indartzea, aliantzetatik baliabideak lortzeko 
estrategiak eta esperientzia aprobetxatuta. 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

 97. Elkarlan publiko-pribatuaren bidez, Basque Country 
nazioartekotze-estrategia globala garatzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 65 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Mendeko pertsonen, haurren, adinekoen eta oro har 
familiaren zaintza-lanak eta etxeko lanak modu ekonomikoan 
baloratzea eta aitortzea (kontzientziazio-kanpainen bidez, 
zaintzekin lotutako erantzunkidetasuna sustatuta, 
asoziazionismoa sustatuta eta abar). 

PLANAK/TRESNAK EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO 2015-2020KO VII. PLANA 

2016-2019KO GIZARTE ZERBITZUEN PLAN ESTRATEGIKOA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

8.3 Produzio-jarduerak, lanpostu duinak sortzea, 
ekintzailetza, sormena eta berrikuntza babesten dituzten 
eta garapenera zuzenduta dauden politikak indartzea, 
eta mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen 

formalizazioa eta hazkundea sustatzea (finantza-zerbitzuetara 
sarbidea ere emanda).  

 5.1  Mundu osoan emakume eta neska guztien aurkako 
bereizkeriako forma guztiak desagerraraztea. 

5.4  Ordaindutakoak ez diren etxeko lana eta zaintzak aitortzea eta 
balortzea zerbitzu publikoen, azpiegituren eta gizarte-babeseko 
politiken bidez, eta etxean eta familian (herrialde bakoitzean 
dagokionaren arabera) erantzukizun partekatua bultzatuta. 

  

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

29. Balio-aldaketak sustatzea, emakume eta gizonen arteko 
berdintasun erreala lortzeko. 

30. Lan arloan gizon eta emakumeen berdintasuna bultzatzea 
soldata mailako bereizketari aurre eginda eta norberaren, familiako 
eta laneko bizitzaren arteko kontziliazioa bultzatuta. 
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5.5.4. Ekonomia zirkularra 

Honekin lotuta Conecta desde 

5.3.2. Lurraldearen erresilientzia 

5.6.3. Baliabide naturalen eta 
hondakinen kudeaketa 

5.6.3. Baliabide naturalen eta hondakinen 
kudeaketa 

 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Ekonomia zirkularreko lurralde mailako estrategiak abian 
jartzea bultzatzea honako hauen bidez: hondakinen gaikako 
bilketarako, tratamendurako, bereizketarako eta 
berrerabilerarako azpiegiturak sortuta, ekodiseinua sustatuta 
eta zerga mailako pizgarriak ezarrita baliabideen kontsumoa 
gutxitzea bultzatzeko eta hiriko jardueran sortutako 
hondakinak berrerabiltzeko. Komunitate mailako 
tratamenduko eta birziklapeneko ekimenak sustatzea 
(hondakinen konposta eta abar). 

 

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUKO GIDALERROAK 

2030EKO EKONOMIA ZIRKULARREKO EUSKADIKO ESTRATEGIA 

2015-2020KO INGURUMENEKO ESPARRU-PROGRAMA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

8.4 Hemendik 2030era, pixkanaka, munduko baliabideen 
produkzio eta kontsumo eragingarriak hobetzea eta hazkunde 
ekonomikoa ingurumenaren narriaduratik deslotzen saiatzea 
Kontsumo eta Produkzio Jasangarrien modalitateei buruzko 
Programen Hamar Urterako Esparruaren arabera, garatutako 
herrialdeetatik hasita. 

11.6 Hemendik 2030era, hiriek ingurumenari sortzen dioten per 
capita kaltea murriztea, airearen kalitateari eta udal-hondakinen 
eta bestelako hondakinen kudeaketari arreta berezia eskainita.  

 

12.2 Hemendik 2030era, baliabide naturalen kudeaketa jasangarria 
eta erabilera eragingarria lortzea. 
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12.3 Hemendik 2030era, erdira gutxitzea txikizkako 
salmentan eta kontsumitzaileen mailan mundu mailako 
per capita alferrik botatako elikagaien kopurua eta 
produkzio- eta hornikuntza-kateetan elikagaien galerak 

murriztea, uzta ondoren gertatzen diren galerak barne. 

12.4 Hemendik 2020ra, bizitza-ziklo osoan produktu kimikoen eta 
hondakin guztien ekologikoki arrazoizkoa den kudeaketa lortzea 
hitzartutako nazioarteko esparruek xedatutakoa betez, eta 
nabarmen gutxitzea atmosferara, uretara eta lurrera egindako 
horien askatzea gizakiaren osasunean eta ingurumenean dauden 
aurkako eraginak minimizatzeko. 

 12.5 2030era, nabarmen gutxitzea hondakinen sorrera 
prebentzioko, murrizketako, birziklapeneko eta bererabilerako 
jarduerak erabilita. 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

 68. Ekonomia zirkularra bultzatzea.  
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Enplegu berdearen sorkuntza-aukerak eta ekintzailetza 
bultzatzea gai hauekin lotuta: eraikinen berritzea, energia 
mailako produkzioa eta eraginkortasuna, hondakinen 
berrerabilera, murrizketa eta tratamendua, eta baliabideen 
berrerabilera (partekatutako baliabideen ekimenak, eta 
kontsumoko eta produkzioko eredu berriak).  

PLANAK/TRESNAK EKINTZAILETZAKO ERAKUNDE ARTEKO 2020KO EUSKADIKO PLANA 

EUSKADIKO EKONOMIA BERDEARI BURUZKO TXOSTENA 

2015-2020KO INGURUMENEKO ESPARRU-PROGRAMA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.b Hemendik 2020ra, nabarmen ugaritzea inklusioa, 
baliabideen erabilera eraginkorra, klima-aldaketa 
arintzea eta klima-aldaketara egokitzea eta 
hondamendiekiko erresilientzia sustatzeko politika eta 

plan integratuak egin eta ezarriko dituzten hirien eta giza 
kokaguneen kopurua eta horrez gain, 2015-2020 aldirako 
Hondamendi Arriskua Murrizteko Sendai Esparruarekin bat etorrita, 
hondamendi-arriskuen kudeaketa osoa maila guztietan garatzea eta 
praktikan jartzea  

 

13.2 Politiketan, estrategietan eta plan nazionaletan 
klima-aldaketarekin lotutako neurriak txertatzea. 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

 68. Ekonomia zirkularra bultzatzea.  
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5.6. HIRI JASANGARRIAK ETA ERRESILIENTEAK  

5.6.1. Kutsaduraren eta ingurumen-kalitatearen kontrola 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.3.1. Ondarea babestea 

5.4.1. Ikerketa, berrikuntza eta 
teknologia 

5.2.1. Mugikortasun jasangarria 

5.2.2. Hiriarteko mugikortasuna 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Uraren erabilera gutxitzeko estrategia aurrera eramatea eta 
hondakin-uren % 100en tratamendua bermatzea, kudeaketa 
hori ibaietako ekosistemak zaintzeko ibilgu naturalek dituzten 
beharrekin bateragarri eginda. Uraren inguruko esparru-
direktiba betetzea.  

PLANAK/TRESNAK 2015-2020KO INGURUMENEKO ESPARRU-PROGRAMA 

EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUKO GIDALERROAK 

2050EKO KLIMA ALDAKETARAKO EUSKAL ESTRATEGIA  

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

     “URA” Uraren Euskal Agentzia 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

12.2 Hemendik 2030era, baliabide naturalen kudeaketa 
jasangarria eta erabilera eragingarria lortzea.  

 

6.3 Hemendik 2030era, uraren kalitatea hobetzea 
kutsadura gutxituta, isuriak desagerrarazita eta material 
arriskutsuen eta produktu kimikoen igorpena 
minimizatuta, tratatu gabeko hondakin-uren ehunekoa 

erdira gutxituta eta nabarmen ugarita birizklapena eta arriskurik 
gabeko berrerabilera mundu mailan. 

6.4 Hemendik 2030era, sektore guztietan baliabide hidrikoen 
erabilera eraginkorra nabarmen ugaritzea eta ur geza ateratzeko 
eta hornitzeko garaian jasangarritasuna bermatzea. Horren 
helburua da ur-eskasiari aurre egitea eta ur-gabezia jasaten duten 
pertsonen kopurua nabarmen gutxitzea. 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

33. Kalitatea bermatzen duen eta zarrastelkeriari, espekulazioari 
eta kutsadurari aurre egingo dion uraren politika sustatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Aklimatazioko eta argiztapeneko elementuen inpaktua eta 
motordun ibilgailuen erabilera mugatu eta kutsakorra ez den 
garraioaren erabilera bultzatuko dituen hiri-plangintza 
bultzatzea: gertutasuneko zerbitzuak, hiriguneak 
oinezkoentzako egitea, merkantzien banaketa garbia eta abar.  

PLANAK/TRESNAK 2030EKO EUSKADIKO GARRAIO JASANGARRIKO GIDA PLANA 

EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUKO GIDALERROAK 

2015-2020KO INGURUMENEKO ESPARRU-PROGRAMA 

2050EKO KLIMA ALDAKETARAKO EUSKAL ESTRATEGIA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila  

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.2 Hemendik 2030era, denei ematea garraio-sistema 
seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria erabiltzeko 
aukera eta bide-segurtasuna hobetzea, batez ere, garraio 

publikoa hedatuta, zaurgarritasun-egoeran dauden pertsonen, 
emakumeen, umeen, desgaitasunak dituztenen eta adinekoen 
beharrei arreta berezia eskainita.  

11.3 Hemendik 2030era, herrialde guztietan areagotzea hirigintza 
inklusiboa eta jasangarria; baita herrialde guztietan hiri-kokaguneen 
plangintza eta kudeaketa partaidetzan oinarrituta, modu 
integratuan eta jasangarrian egiteko gaitasuna ere. 

11.b Hemendik 2020ra, nabarmen ugaritzea inklusioa, baliabideen 
erabilera eraginkorra, klima-aldaketa arintzea eta klima-aldaketara 
egokitzea eta hondamendiekiko erresilientzia sustatzeko politika eta 
plan integratuak egin eta ezarriko dituzten hirien eta giza 
kokaguneen kopurua eta horrez gain, 2015-2020 aldirako 
Hondamendi Arriskua Murrizteko Sendai Esparruarekin bat etorrita, 
hondamendi-arriskuen kudeaketa osoa maila guztietan garatzea eta 
praktikan jartzea 

 

13.2 Politiketan, estrategietan eta plan nazionaletan 
klima-aldaketarekin lotutako neurriak txertatzea. 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

39. Garraioan gasolioa pixkanaka desagerraraztea, garraioaren 
gasifikazioa (lurrekoan eta itsasokoan) eta ibilgailu elektrikoaren 
sarrera bultzatuta. 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Hiri mailan, beste baliabide natural batzuen kontsumoa 
zenbatzeko mekanismoak ezartzea (horien jarraipena eta 
kudeaketa egiteko behar adinakoak).   

PLANAK/TRESNAK  EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUKO GIDALERROAK 

2015-2020KO INGURUMENEKO ESPARRU-PROGRAMA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.6 Hemendik 2030era, hiriek ingurumenari sortzen 
dioten per capita kaltea murriztea, airearen kalitateari 
eta udal-hondakinen eta bestelako hondakinen 
kudeaketari arreta berezia eskainita.  

11.b Hemendik 2020ra, nabarmen ugaritzea inklusioa, baliabideen 
erabilera eraginkorra, klima-aldaketa arintzea eta klima-
aldaketara egokitzea eta hondamendiekiko erresilientzia 
sustatzeko politika eta plan integratuak egin eta ezarriko dituzten 
hirien eta giza kokaguneen kopurua eta horrez gain, 2015-2030 
aldirako Hondamendi Arriskua Murrizteko Sendai Esparruarekin bat 
etorrita, hondamendi-arriskuen kudeaketa osoa maila guztietan 
garatzea eta praktikan jartzea. 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 
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5.6.2. Klimaren aldeko ekintza 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.2.1. Mugikortasun jasangarria 

5.7.4. Osasun arloko berrikuntza eta 
ikerketa 

5.1.2. Hiriko birsokuntza eta eraikinen 
birgaitzea 

5.4.2. Konektagarritasuna 

5.5.1. Produkzio eta kontsumo jasangarriak 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA 2050. urterako negutegi-efektua duten gasei dagokienez 
neutralak diren eraikinen aldeko apustu irmoa egitea hiriko 
azpiegituren, eraikinen eta, bereziki, etxebizitzen energia-
eraginkortasunari dagokionez esku hartuta, betiere egoera 
ahulenean dauden taldeetarako sarbidea kontuan izanda. 
Hiriko birsorkuntzako eta eraikinen birgaitzeko ekimenetan 
irizpide bioklimatikoak sartzeari pizgarriak ematea. “Zero 
igorpeneko” eraikinak bultzatzea.  Eraikinen Ikuskapen 
Teknikoak bultzatzea energia-ziurtagiria barneratuta 
(industriak barne).  

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUKO GIDALERROAK 

2050EKO KLIMA ALDAKETARAKO EUSKAL ESTRATEGIA 

2018-2020 ETXEBIZITZAREN INGURUKO GIDA PLANA 

2030EKO EUSKADIKO ENERGIA ESTRATEGIA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

 

7.3 Hemendik 2030era, energia-eragingarritasuna 
hobetzeko munduko tasa bikoitzea. 

 

11.7.b Hemendik 2020ra, nabarmen ugaritzea inklusioa, baliabideen 
erabilera eraginkorra, klima-aldaketa arintzea eta klima-aldaketara 
egokitzea eta hondamendiekiko erresilientzia sustatzeko politika eta 
plan integratuak egin eta ezarriko dituzten hirien eta giza 
kokaguneen kopurua eta horrez gain, 2015-2020 aldirako 
Hondamendi Arriskua Murrizteko Sendai Esparruarekin bat etorrita, 
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hondamendi-arriskuen kudeaketa osoa maila guztietan 
garatzea eta praktikan jartzea.  
11.6 Hemendik 2030era, hiriek ingurumenari sortzen 

dioten per capita kaltea murriztea, airearen kalitateari eta udal-
hondakinen eta bestelako hondakinen kudeaketari arreta berezia 
eskainita. 

13.2 Politiketan, estrategietan eta plan nazionaletan 
klima-aldaketarekin lotutako neurriak txertatzea. 

 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

38. Aurrezkiarekin eta energia-eraginkortasunarekin lotutako 
proiektuak bultzatzea. 

73. Aurrezkia eta energia-eraginkortasuna sustatzea. 

75. Eraikuntza jasangarria, ekodiseinuaren sustapena eta garraio 
publikoaren erabilera sustatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Energia garbien produkzioko, kontsumoko eta 
autokontsumoko tokiko sareen sorkuntza bultzatzea, hiriko 
bero-sareak sortzea, autohornikuntzako ekimenak, energia 
berriztagarrirako aldebiko kontratuak eta energia 
berriztagarrien arloan kooperatibismoa bultzatzea barne. Sare 
adimentsuen eskemak garatzea eta kontagailu adimentsuak 
instalatzea Euskadiko udalerrietan. Banatutako eta potentzia 
baxuko sorkuntza elektriko berriztagarria sustatzea, 
instalatzeko administrazio-prozedurak soilduta. 

PLANAK/TRESNAK 2030EKO EUSKADIKO ENERGIA ESTRATEGIA 

EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUKO GIDALERROAK 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

 

11.7.b Hemendik 2020ra, nabarmen ugaritzea inklusioa, 
baliabideen erabilera eraginkorra, klima-aldaketa 
arintzea eta klima-aldaketara egokitzea eta 

hondamendiekiko erresilientzia sustatzeko politika eta plan 
integratuak egin eta ezarriko dituzten hirien eta giza kokaguneen 
kopurua eta horrez gain, 2015-2030 aldirako Hondamendi Arriskua 
Murrizteko Sendai Esparruarekin bat etorrita, hondamendi-
arriskuen kudeaketa osoa maila guztietan garatzea eta praktikan 
jartzea.  

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

38. Aurrezkiarekin eta energia-eraginkortasunarekin lotutako 
proiektuak bultzatzea. 

73. Aurrezkia eta energia-eraginkortasuna sustatzea. 

74. Energia berriztagarrien erabilera bultzatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Udalerriekin lankidetza eta laguntza sustatzea 
jasangarritasunerako trantsizioa kudeatzeko garaian: laguntza 
emateko tresnak eta metodologiak prestatzea 
(zaurgarritasuna alderatzeko mapak, hiriko diseinu 
erresilienterako estandarrak eta hiriko orbana mugatzea, 
gidak, berriztagarri termikoen sareetarako potentzialaren 
ebaluazioa, jardunbide egokiak finkatzea eta abar) jardunbide 
egokiak erabiltzea, Udalsarea2030 sarearekiko elkarrizketa 
eta abar.  

PLANAK/TRESNAK UDALSAREA21EN 2020KO PLAN ESTRATEGIKOA 

2050EKO KLIMA ALDAKETARAKO EUSKAL ESTRATEGIA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.a Hirien, hiri-inguruen eta landa-eremuen artean 
lotura ekonomiko, sozial eta ingurumen-lotura 
positiboak indartzea, garapen nazionalaren eta 
eskualde-garapenaren plangintza sendotuz. 

 

17. Esfera publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte 
zibilean aliantza eragingarriak sustatzea eta indartzea, 
aliantzetatik baliabideak lortzeko estrategiak eta 
esperientzia aprobetxatuta. 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

98. Garapenerako lankidetza-politika indartzea eta lankidetza-
tresnak eguneratea estrategia espezifikoen bidez. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Fiskalitate berdeko modalitate berriak aztertzea, karbono 
baxuko ekonomiarako trantsizioa modu sistematikoan 
pizgarrituta.  

PLANAK/TRESNAK 2050EKO KLIMA ALDAKETARAKO EUSKAL ESTRATEGIA 

2030EKO EUSKADIKO ENERGIA ESTRATEGIA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ogasun eta Ekonomia Saila 

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Foru-aldundiak 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.6 Hemendik 2030era, hiriek ingurumenari sortzen 
dioten per capita kaltea murriztea, airearen kalitateari 
eta udal-hondakinen eta bestelako hondakinen 
kudeaketari arreta berezia eskainita. 

13.2 Politiketan, estrategietan eta plan nazionaletan 
klima-aldaketarekin lotutako neurriak txertatzea. 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

38. Aurrezkiarekin eta energia-eraginkortasunarekin lotutako 
proiektuak bultzatzea. 

72. Karbono gutxiko ekonomia lehiakorra bultzatzea. 

73. Aurrezkia eta energia-eraginkortasuna sustatzea. 

74. Energia berriztagarrien erabilera bultzatzea. 
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5.6.3. Baliabide naturalen eta hondakinen kudeaketa 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.3.2. Lurraldearen erresilientzia 

5.5.4. Ekonomia zirkularra  

5.5.4. Ekonomia zirkularra  

 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Hondakinen berrabilerako, murrizketako eta gaikako 
tratamenduko tokiko ekimenak babestea ekonomia 
zirkularraren lurralde mailako estrategien baitan.  

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUKO GIDALERROAK  

EAEKO 2020KO HONDAKINEN KUDEAKETAKO ETA PREBENTZIOKO PLANA 

2050EKO KLIMA ALDAKETARAKO EUSKAL ESTRATEGIA 

2015-2020KO INGURUMENEKO ESPARRU-PROGRAMA 

EUSKADIKO EKONOMIA BERDEARI BURUZKO TXOSTENA 

2030EKO EKONOMIA ZIRKULARREKO EUSKADIKO ESTRATEGIA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

12.3 Hemendik 2030era, erdira gutxitzea txikizkako 
salmentan eta kontsumitzaileen mailan mundu mailako 
per capita alferrik botatako elikagaien kopurua eta 
produkzio- eta hornikuntza-kateetan elikagaien galerak 

murriztea, uzta ondoren gertatzen diren galerak barne. 

12.4 Hemendik 2020ra, bizitza-ziklo osoan produktu kimikoen eta 
hondakin guztien ekologikoki arrazoizkoa den kudeaketa lortzea 
hitzartutako nazioarteko esparruek xedatutakoa betez, eta 
nabarmen gutxitzea atmosferara, uretara eta lurrera egindako 
horien askatzea gizakiaren osasunean eta ingurumenean dauden 
aurkako eraginak minimizatzeko. 

12.5 2030era, nabarmen gutxitzea hondakinen sorrera 
prebentzioko, murrizketako, birziklapeneko eta bererabilerako 
jarduerak erabilita. 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

68. Ekonomia zirkularra bultzatzea. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Herritarren eta enpresa eta industria sektorearen hezkuntza, 
informazioa, prestakuntza eta parte-hartzea hobetzea gai 
hauen inguruko kanpainen bidez: kontsumo arduratsua, 
energia-eraginkortasuna, bioaniztasunaren babesa eta abar. 
Hori guztia gizarte zibileko erakundeekin, tokiko agintariekin 
eta sektore pribatuarekin elkarlanean egin behar da.  

PLANAK/TRESNAK 2050EKO KLIMA ALDAKETARAKO EUSKAL ESTRATEGIA 

2015-2020KO INGURUMENEKO ESPARRU-PROGRAMA 

EAEKO 2020KO HONDAKINEN KUDEAKETAKO ETA PREBENTZIOKO PLANA 

JASANGARRITASUNERAKO HEZKUNTZA-ESTRATEGIA 

2030EKO EUSKADIKO BIOANIZTASUNAREN ESTRATEGIA 

KONTSUMOBIDEREN 2018-2020KO PLAN ESTRATEGIKOA 

2017-2020KO TURISMOKO, MERKATARITZAKO ETA KONTSUMOKO PLAN 
ESTRATEGIKOA    

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila 

     Kontsumobide 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

12.8 Hemendik 2030era begira, mundu osoko pertsonek 
garapen jasangarrirako eta naturarekin bat datozen 
bizitza-estiloetarako informazioa eta ezagutzak 
dituztela bermatzea.  

 

13.3 Klima-aldaketa arintzearekin, horretara 
egokitzearekin, eraginak gutxitzearekin eta alerta 
goiztiarrarekin lotutako gizakiaren eta erakundeen 
gaitasuna, sentsilibilizazioa eta hezkuntza hobetzea. 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

70. Informazio eta prestakuntza bizkorra eta eraginkorra eskaintzea 
kontsumitzaileak konprometituagoak eta arduratsuagoak izan 
daitezen. 

82. Ingurumen-hezkuntzako politikak indartzea herritarren 
erantzukidetasunean eta ingurumenaren babesean eta zaintzan 
aurrera eginez. 
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NEURRIAREN DESKRIBAPENA Hondakinen sorkuntzarekin lotutako zerga-sistemak 
ezartzeko aukeretan laguntza teknikoa ematea eta hori 
aztertzea.  

PLANAK/TRESNAK 2050EKO KLIMA ALDAKETARAKO EUSKAL ESTRATEGIA 

2015-2020KO INGURUMENEKO ESPARRU-PROGRAMA 

EAEKO 2020KO HONDAKINEN KUDEAKETAKO ETA PREBENTZIOKO PLANA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

12.6 Enpresak bultzatzea (batez ere handiak eta 
transnazionalak) jardunbide jasangarriak betetzera eta 
jasangarritasunaren inguruko informazioa txertatzera 
txostenak aurkezteko beren zikloan. 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

37. Garapen teknologikoa eta enpresariala babestea energia-iturri 
berriztagarriak erabiltzeko. 
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5.6.4. Bioaniztasuna eta ekosistemak 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.1.4. Ingurunea eta gune publikoak 

5.3.3. Lurzoruaren erabilera jasangarria 

5.1.4. Ingurunea eta gune publikoak 

5.3.1. Ondarea babestea 

5.4.1. Ikerketa, berrikuntza eta teknologia 

5.7.3. Bizitza- eta aisialdi-ohitura 
osasungarriak 

 

 

NEURRIAREN DESKRIBAPENA Hiriko eta landatar inguruneko egituratze egokia bultzatzea 
hornikuntza-zerbitzuen oreka egokiaren, gertutasuneko 
nekazaritzako elikagaien estrategiak sortuta eta azpiegitura 
berdeen eraztunak kudeatuta.  

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUKO GIDALERROAK 

2014-2020 LANDATAR GARAPENEKO PROGRAMA 

GARAPENEAN 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

NBEREN GJHREKIKO LOTURA 
(HELBURUAK ETA XEDEAK) 

11.7.a Hirien, hiri-inguruen eta landa-eremuen artean 
lotura ekonomiko, sozial eta ingurumen-lotura 
positiboak indartzea, garapen nazionalaren eta 
eskualde-garapenaren plangintza sendotuz. 

 

BASQUE COUNTRY 2030 
AGENDAKO HELBURUEKIKO 
LOTURA 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, adimentsua, 
orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 
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NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Azpiegitura berdeen eta naturan oinarritutako irtenbideen planak 
prestatzea bultzatzea klima-aldaketara egokitzeko eta bioaniztasuna 
babesteko neurri gisa, eta ekosistemak leheneratzea eta etxadi eta 
auzoetan berdeguneak ezartzeko aukera sustatzea (plangintza-
elementu gisa hiriko baratzeak barne).   

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK 

INGURUMENEKO ESPARRU PROGRAMA, 2015-2020 

KLIMA ALDAKETAREN AURKAKO EUSKAL ESTRATEGIA, 2050 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO BIODIBERTSITATE ESTRATEGIA, 2030 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

11.4 Munduko ondare kulturala eta naturala babesteko eta 
zaintzeko ahalegin handiagoa egitea. 

11.7.b Hemendik 2020ra, nabarmen ugaritzea 
inklusioa, baliabideen erabilera eraginkorra, klima-
aldaketa arintzea eta klima-aldaketara egokitzea eta 
hondamendiekiko erresilientzia sustatzeko politika 

eta plan integratuak egin eta ezarriko dituzten hirien eta hiri-
kokaguneen kopurua eta horrez gain, 2015-2030 aldirako 
Hondamendi Arriskua Murrizteko Sendai Esparruarekin bat 
etorrita, hondamendi-arriskuen kudeaketa osoa maila 
guztietan garatzea eta praktikan jartzea.   

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
61. Lurralde mailako estrategia iraunkorra, soziala, 
adimentsua, orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 

83. Bioaniztasuna babestea. 
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NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Belaunaldi arteko ikaskuntza mantentzea, sustatzea eta hedatzea 
bioaniztasuna errespetatzen duten eta horren kutsakorrak ez diren 
erabilera eta ohiturak zabaltzeko.  

PLANAK/TRESNAK INGURUMENEKO ESPARRU PROGRAMA, 2015-2020 

KLIMA ALDAKETAREN AURKAKO EUSKAL ESTRATEGIA, 2050 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO BIODIBERTSITATE ESTRATEGIA, 2030 

2030ERAKO EUSKADIKO JASANGARRITASUNERAKO HEZKUNTZA 

ESTRATEGIA 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

12.8 Hemendik 2030era, ziurtatzea munduko 
pertsona guztiek dutela garapen jasangarrirako eta 
naturarekin bat datozen bizitza-estiloetarako 
informazioa eta ezagutzak.  

13.3 Klima-aldaketa arintzeari, klima-aldaketara 
egokitzeari, klima-aldaketaren ondorioak arintzeari 
eta alerta goiztiarrari lotuta, heziketa, 
sentsibilizazioa eta pertsonen nahiz erakundeen 

gaitasuna hobetzea. 

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
70. Informazio eta prestakuntza bizkorra eta eraginkorra 
eskaintzea kontsumitzaileak konprometituagoak eta 
arduratsuagoak izan daitezen. 

82. Ingurumen-hezkuntzako politikak sustatzea eta aurrera 
egitea herritarrek ingurumena babesteko eta kontserbatzeko 
duten erantzukidetasunean. 
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NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Eraikuntzan bioaniztasunaren kudeaketarekin eta babesarekin 
lotutako ikuspegia txertatzea, eraikinenetan hiriko bioaniztasuna 
babesteko guneak sortuta.  

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK 

INGURUMENEKO ESPARRU PROGRAMA, 2015-2020 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO BIODIBERTSITATE ESTRATEGIA, 2030 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

 15.9 2020rako, ekosistemen balioak eta 
dibertsitate biologikoa txertatzea herrialdeko eta 
tokiko plangintzan, garapen-prozesuetan, pobrezia 
murrizteko estrategietan eta kontabilitatean. 

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
83. Bioaniztasuna babestea. 
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5.7. OSASUNA ETA ONGIZATEA 

 

5.7.1. Estaldura unibertsala eta osasun-sistemarako irisgarritasuna 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.1.3. Oinarrizko horniketak 

5.8.2. Belaunaldien arteko berdintasuna, 
dibertsitate funtzionalaren eta 
jatorriaren arabera 

5.2.3. Hiriarteko mugikortasuna 

 

NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Osasunerako sarbide unibertsala bermatzea, pertsonen 
administrazio-egoera edozein izanda ere, bidaiderik gabeko 
adingabeetan arreta berezia jarrita.  

PLANAK/TRESNAK EUSKADIRAKO OSASUN PLANA, 2013-2020  

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Osasun Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

3.8 Osasun-estaldura unibertsala lortzea; batez ere, 
finantza-arriskuen aurkako babesa, funtsezko eta 
kalitatezko osasun-zerbitzuak erabiltzeko aukera eta 
sendagai eta txerto seguruak, eraginkorrak eta 

kalitatezkoak bidezko prezioan eta denentzat eskuratzeko 
aukera. 

 

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
12. Osasun-sistemarako estaldura unibertsala eta 
irisgarritasuna bermatzea. 

14. Osasun-arretan berdintasuna zaintzea, genero-ikuspegian 
eta talderik ahulenetan, eta kalitatezko arretan nabarmenduz. 
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5.7.2. Kalitatezkoa eta berdina den osasun-arreta 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.5.2. Kalitatezko enplegua 

5.8.1. Gizarte-kohesioa 

5.8.2. Belaunaldien arteko berdintasuna, 
dibertsitate funtzionalaren eta jatorriaren 
arabera 

 

 

NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Gizarte-zerbitzuen, osasun-zerbitzuen eta etxebizitza, hirigintza 
eta garraio arloetako zerbitzuen arteko koordinazioa hobetzea, 
pertsona politiken erdigunean kokatuta eta pertsonek eta familiek 
beren eguneroko bizitzarako behar dituzten laguntzak eskuragarri 
izateko ingurune adiskidetsuak gaituta.  

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK 

EUSKADIRAKO OSASUN PLANA, 2013-2020 

 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila  

Osasun Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

11.3 Hemendik 2030era, herrialde guztietan 
areagotzea hirigintza inklusiboa eta jasangarria; 
baita herrialde guztietan giza kokaguneen 

plangintza eta kudeaketa partaidetzan oinarrituta, modu 
integratuan eta jasangarrian egiteko gaitasuna ere. 

 

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
16. Osasun publikoa bultzatzea, instituzio arteko koordinazio- 
eta elkarlan-formulak ezarriz, eta koordinazio soziosanitarioa 
sustatzea. 

55. Pertsonak zaintzeko zerbitzu publikoa optimizatzea, 
osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko lotura estua 
sendotuz. 
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5.7.3. Bizitza- eta aisialdi-ohitura osasungarriak bultzatzea. 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.2.3 Hiri barneko mugikortasuna 

5.6.4. Bioaniztasuna eta ekosistemak 

5.2.3. Hiriarteko mugikortasuna 

5.8.4. Kultura eta aisialdia pertsona 
guztientzat 

 

 

NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Hiri-politikak aldaketa demografikoko testuingurura egokitzea, 
gertutasuna bultzatuz eta adinekoentzat eta premia bereziak dituzten 
pertsonentzat barrerak desagerraraziz. Herritarren beharren arabera, 
co-housing sistemak eta zaintza-planak bultzatzea.  

PLANAK/TRESNAK  ETXEBIZITZAREN GIDA PLANA, 2018-2020 

EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK 

EUSKADIRAKO OSASUN PLANA, 2013-2020 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila. 

Osasun Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

11.3 Hemendik 2030era, herrialde guztietan areagotzea 
hirigintza inklusiboa eta jasangarria; baita herrialde 
guztietan giza kokaguneen plangintza eta kudeaketa 
partaidetzan oinarrituta, modu integratuan eta 
jasangarrian egiteko gaitasuna ere. 

 

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
13. Osasunaren zaintzan pertsonen erantzunkidetasuna 
sustatzea. 

15. Komunitate-ingurunean osasuna sustatzea, jarduera 
fisikoa eta elikadura osasungarria sustatuz. 
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NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Zaintzaile profesionalen eta ez-profesionalen egoera hobetzen 
eta erregularizatzen laguntzea.  

PLANAK/TRESNAK EUSKADIRAKO OSASUN PLANA, 2013-2020 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Osasun Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

3.c Garapen-herrialdeetan, nabarmen areagotzea 
osasunaren finantzaketa eta osasuneko langileen 
kontratazioa, garapena, gaikuntza eta haiei eustea, 

batez ere aurrerapen maila apaleneko herrialdeetan eta 
uharte-estatu txikietan. 

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
13. Osasunaren zaintzan pertsonen erantzunkidetasuna 
sustatzea.  

14. Osasun-arretan berdintasuna zaintzea, genero-ikuspegian 
eta talderik ahulenetan, eta kalitatezko arretan nabarmenduz. 
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NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Politika publikoen arloan, familien forma ugariak bultzatzea eta 
aitortzea haien behar espezifikoak kontuan izanda (eta, bereziki, 
guraso bakarreko familiekin lotuta). Tokiko enpresekin batera lan 
egitea ordutegien malgutasun-aukerak eta kontziliazio-politiken 
ezarpena ugaritzeko.  

PLANAK/TRESNAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FAMILIEI LAGUNTZEKO ERAKUNDEEN 

ARTEKO IV. PLANA 

ENPLEGURAKO PLAN ESTRATEGIKOA, 2017-2020  

EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO VII. PLANA, 2015-
2020 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 5.5  Emakumeen partaidetza osoa eta eraginkorra 
ziurtatzea eta ziurtatzea, halaber, politika, ekonomia eta arlo 
publikoko erabakiak hartzen diren maila guztietan lider 
izateko aukera-berdintasuna dutela. 

10.2 Hemendik 2030era, pertsona guztien inklusio 
soziala, ekonomikoa eta politikoa indartzea eta 
sustatzea, edozein dela pertsona horiek adina, 
sexua, desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijioa 

edo egoera ekonomikoa edo bestelako edozein egoera.  

 10.3 Aukera-berdintasuna bermatzea eta emaitzei lotutako 
desberdintasuna murriztea, eta horretarako, behar baldin 
bada, lege, politika eta praktika diskriminatzaileak bertan 
behera uztea eta alde horretatik egokiagoak diren lege, 
politika eta neurriak sustatzea. 

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
44. Erantzukizun sozial enpresariala sustatzea. 

46. Laneko osasuna, segurtasuna eta berdintasuna sustatzea. 

59. Aniztasunaren eta elkartasunaren kudeaketa positiboa 
bizikidetzari eta giza eskubideei lotuta sortzen ari diren 
erronketan (immigrazioa, errefuxiatuak, aniztasuna 
erlijioan...). 
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NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Kirol-ohituretarako instalazioak eta guneak bultzatzea, eta 
herritarrek horiek erabiltzea sustatzea. Horietarako eta gozatzeko 
beste gune batzuetarako (berdeguneak, adibidez) sarbidea 
bermatzea, belaunaldi arteko aprobetxamendu-irizpideak eta egoera 
ahulenean dauden pertsonen beharrak aintzat hartuta haien erabilera 
partekatua bultzatuta.  

PLANAK/TRESNAK EUSKADIRAKO OSASUN PLANA, 2013-2020 

ARIKETA FISIKOAREN GIDA-PLANA, 2020 

EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK  

HAURREN OBESITATEA PREBENITZEKO EUSKADIKO ESTRATEGIA. 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Kultura eta Hizkuntza Politika Saila 

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Osasun Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 
 3.d. Herrialde guztien gaitasunak indartzea, 

bereziki garapen-bidean diren herrialdeena, alerta 
goiztiarrari, arriskuak murrizteari eta herrialdeko eta 
munduko osasunerako arriskuak kudeatzeari lotuta. 

11.7 Hemendik 2030era, sarbide unibertsala 
sustatzea eremu berdeetan eta espazio publiko 
seguru, inklusibo eta irisgarrietan, bereziki 
emakumeentzat eta umeentzat, adinekoentzat eta 

desgaitasunak dituztenentzat. 

 

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
15. Komunitate-ingurunean osasuna sustatzea, jarduera 
fisikoa eta elikadura osasungarria sustatuz. 
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NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Hirigintza integratzailearen eta seguruaren alde egitea, 
lekualdatzeak oinez eta bizikletaz egitea sustatuko dituen hirigintzaren 
alde egitea alegia, herritarren segurtasuna hobetuz eta puntu 
beltzak ezabatuz; segurtasuna bermatu behar da, batez ere 
emakumeek hautematen dutena (partaidetzan oinarritutako 
mapaketa, argiztapena hobetzea, bide publikoan oztopoak kentzea, 
ekintzak aparkaleku publikoetan eta abar). Ingurune horietan esku 
hartzeko datuek eskaintzen dituzten aukerak aprobetxatzea.  

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK  

EUSKADIKO GARRAIO JASANGARRIAREN GIDA PLANA, 2030 

BIDE SEGURTASUNEKO ETA MUGIKORTASUN SEGURU ETA JASANGARRIKO 

PLANA, 2015-2020 

EUSKADIRAKO OSASUN PLANA, 2013-2020 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila. 

Segurtasun Saila 

Osasun Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

11.2 Hemendik 2030era, denei ematea garraio-
sistema seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria 
erabiltzeko aukera eta bide-segurtasuna hobetzea, 
batez ere, garraio publikoa hedatuta, 

zaurgarritasun-egoeran dauden pertsonen, emakumeen, 
umeen, desgaitasunak dituztenen eta adinekoen beharrei 
arreta berezia eskainita.  

11.3 Hemendik 2030era, herrialde guztietan areagotzea 
hirigintza inklusiboa eta jasangarria; baita herrialde guztietan 
giza kokaguneen plangintza eta kudeaketa partaidetzan 
oinarrituta, modu integratuan eta jasangarrian egiteko 
gaitasuna ere. 

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
15. Komunitate-ingurunean osasuna sustatzea, jarduera 
fisikoa eta elikadura osasungarria sustatuz. 
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NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Sedentarismoaren aurka borroka egitea eta hirietan oinezko 
ibilbidea bultzatzea. Jardunbide egokien trukea sakontzea eta 
egituratzea eta, bereziki, oinez ibiltzen diren hirien sarearen baitan.  

PLANAK/TRESNAK EUSKADIRAKO OSASUN PLANA, 2013-2020 

ARIKETA FISIKOAREN GIDA PLANA, 2020 

EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK  

HAURREN OBESITATEA PREBENITZEKO EUSKADIKO ESTRATEGIA.  

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Kultura eta Hizkuntza Politika Saila 

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Osasun Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

11.2 Hemendik 2030era, denei ematea garraio-
sistema seguru, arrazoizko, irisgarri eta jasangarria 
erabiltzeko aukera eta bide-segurtasuna hobetzea, 
batez ere, garraio publikoa hedatuta, 

zaurgarritasun-egoeran dauden pertsonen, emakumeen, 
umeen, desgaitasunak dituztenen eta adinekoen beharrei 
arreta berezia eskainita.  

11.3 Hemendik 2030era, herrialde guztietan areagotzea 
hirigintza inklusiboa eta jasangarria; baita herrialde guztietan 
giza kokaguneen plangintza eta kudeaketa partaidetzan 
oinarrituta, modu integratuan eta jasangarrian egiteko 
gaitasuna ere. 

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
15. Komunitate-ingurunean osasuna sustatzea, jarduera 
fisikoa eta elikadura osasungarria sustatuz. 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, 
adimentsua, orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 

 

 

 

 

 

 



 

 92 

 

 

NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Herritarrei zuzendutako sentsibilizazioko, hezkuntzako eta 
informazioko jardueren bidez, elikadura-ohitura osasungarriak 
bultzatzea, bereziki haurrei eta gazteei zuzenduta, eragile guztiak 
aintzat hartuta: familiak, eskolak, zerbitzu publikoak eta abar.  

PLANAK/TRESNAK EUSKADIRAKO OSASUN PLANA, 2013-2020 

HAURREN OBESITATEA PREBENITZEKO EUSKADIKO ESTRATEGIA. 

GASTRONOMIAREN ETA ELIKADURAREN EUSKADIKO PLAN ESTRATEGIKOA, 
2020 

ELIKADURA OSASUNGARRIRAKO EKIMENAK EUSKADIN  

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Osasun Saila 

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 3.d. Herrialde guztien gaitasunak indartzea, bereziki 
garapen-bidean diren herrialdeena, alerta goiztiarrari, 
arriskuak murrizteari eta herrialdeko eta munduko 
osasunerako arriskuak kudeatzeari lotuta. 

4.7 Hemendik 2030era, ziurtatzea ikasle guztiek 
eskuratzen dituztela garapen jasangarria 
sustatzeko beharrezko diren ezagutza teorikoak 
eta praktikoak; besteak beste, honako hauen 

inguruko heziketaren bidez: garapen jasangarrirako eta 
bizimodu jasangarrirako heziketaren, giza eskubideak, 
genero-berdintasuna, bakearen eta indarkeriarik gabeko 
kultura sustatzea, munduko herritarrak eta kultura-
aniztasunari balioa ematea eta kulturak garapen jasangarriari 
egiten dion ekarpena.  

12.8 Hemendik 2030era, ziurtatzea munduko 
pertsona guztiek dutela garapen jasangarrirako eta 
naturarekin bat datozen bizitza-estiloetarako 
informazioa eta ezagutzak. 
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AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
15. Komunitate-ingurunean osasuna sustatzea, jarduera 
fisikoa eta elikadura osasungarria sustatuz. 

 

 

 

 

NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Ongizate sozialaren komunitate-ikuspegiaren kontsolidazioa 
babestea honako hauek bultzatuta: boluntariotza, hirugarren 
sektorearen eta, oro har, herritarren parte-hartzea, plan horiek 
abian jarri ahal izateko baliabide eta zerbitzuak emanda. 

PLANAK/TRESNAK BOLUNTARIOTZAREN EUSKAL ESTRATEGIA, 2017-2020 

EUSKADIKO HIRUGARREN SEKTORE SOZIALA SUSTATZEKO ESTRATEGIA, 
2018-2020 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GIZARTE ZERBITZUEN PLAN 

ESTRATEGIKOA, 2016-2019 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

10.2 Hemendik 2030era, pertsona guztien inklusio 
soziala, ekonomikoa eta politikoa indartzea eta 
sustatzea, edozein dela pertsona horiek adina, 
sexua, desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijioa 

edo egoera ekonomikoa edo bestelako edozein egoera.  

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
56. Hirugarren sektore soziala babestea.  

57. Boluntarioen lana bultzatzea. 

59. Aniztasunaren eta elkartasunaren kudeaketa positiboa 
bizikidetzari eta giza eskubideei lotuta sortzen ari diren 
erronketan (immigrazioa, errefuxiatuak, aniztasuna 
erlijioan...). 
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NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Ondasun eta zerbitzuen kudeaketako eta hornikuntzako sareak 
sustatzea zero kilometroan.  

PLANAK/TRESNAK EUSKADIRAKO OSASUN PLANA, 2013-2020 

EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK  

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Osasun Saila 

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

11.1 Hemendik 2030era, ziurtatzea pertsona guztiek 
izango dituztela eskuragarri etxebizitza eta 
oinarrizko zerbitzu egokiak, seguruak eta prezioz 
zentzuzkoak, eta bazterreko auzoak hobetzea. 

11.3 Hemendik 2030era, herrialde guztietan areagotzea 
hirigintza inklusiboa eta jasangarria; baita herrialde guztietan 
giza kokaguneen plangintza eta kudeaketa partaidetzan 
oinarrituta, modu integratuan eta jasangarrian egiteko 
gaitasuna ere. 

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
12. Osasun-sistemarako estaldura unibertsala eta 
irisgarritasuna bermatzea. 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, 
adimentsua, orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 
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5.7.4. Osasun arloko berrikuntza eta ikerketa 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.4.1. Ikerketa, berrikuntza eta 
teknologia 

5.5.3. Tokiko ekonomia erresilientea  

5.4.1. Ikerketa, berrikuntza eta teknologia 

5.6.2. Klimaren aldeko ekintza 

 

 

NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Herritarren beharrei lotutako osasun-ikerketa bultzatzea: zahartze 
aktiboa eta abar.  

PLANAK/TRESNAK EUSKADIRAKO OSASUN PLANA, 2013-2020 

2017-2020KO ARRETA SOZIOSANITARIOKO ILDO ESTRATEGIKOAK 

OSASUN ARLOKO IKERKETARAKO ETA BERRIKUNTZARAKO ESTRATEGIA, 
2020 

2015-2020 ZAHARTZE AKTIBOAREN EUSKADIKO ESTRATEGIA. 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Osasun Saila 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

3.b. Batez ere garapen-bidean diren herrialdeei 
eragiten dieten gaixotasun kutsakor eta ez 
kutsakorrei aurre egiteko txertoak eta sendagaiak 

lortzeko ikerketa- eta garapen-lanak babestea eta ADPIC edo 
TRIPei eta Osasun Publikoaren Akordioari lotutako Dohako 
Adierazpena betez, funtsezkoak diren sendagaiak eta txertoak 
arrazoizko prezioan lortzen laguntzea. Adierazpen horrek dio 
garapen-bidean diren herrialdeek eskubidea dutela 
Merkataritzarekin lotutako Jabetza Intelektualeko Eskubideen 
Akordioko xedapenak osorik erabiltzeko, osasun publikoa 
babesteko malgutasunari dagokionez eta, bereziki, denentzat 
sendagaiak eskuratzeari dagokionez. 

3.d. Herrialde guztien gaitasunak indartzea, bereziki garapen-
bidean diren herrialdeena, alerta goiztiarrari, arriskuak 
murrizteari eta herrialdeko eta munduko osasunerako 
arriskuak kudeatzeari lotuta. 
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AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
21. Osasun-berrikuntza eta ikerketa sustatzea. 

51. Ikerketaren, berrikuntzaren eta teknologiaren aldeko 
apustua egitea, arreta berezia eskainita fabrikazio 
aurreratuari, energiari eta biozientzia-osasunari. 
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NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Zahartze aktiboa sustatzearekin lotuta, teknologia berriak 
aprobetxatzen dituzten zerbitzuen eta jardunbide egokien trukea 
bultzatzea.  

PLANAK/TRESNAK EUSKADIRAKO OSASUN PLANA, 2013-2020 

2017-2020KO ARRETA SOZIOSANITARIOKO ILDO ESTRATEGIKOAK 

OSASUN ARLOKO IKERKETARAKO ETA BERRIKUNTZARAKO ESTRATEGIA, 
2020 

2015-2020 ZAHARTZE AKTIBOAREN EUSKADIKO ESTRATEGIA. 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Osasun Saila 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

3.4 2030erako, kutsakorrak ez diren gaixotasunek 
eragindako heriotza-tasa heren bat murriztea 
prebentzio eta tratamenduen bidez eta buruko 

osasuna eta ongizatea sustatzea. 

3.d. Herrialde guztien gaitasunak indartzea, bereziki garapen-
bidean diren herrialdeena, alerta goiztiarrari, arriskuak 
murrizteari eta herrialdeko eta munduko osasunerako 
arriskuak kudeatzeari lotuta. 

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
21. Osasun-berrikuntza eta ikerketa sustatzea. 

51. Ikerketaren, berrikuntzaren eta teknologiaren aldeko 
apustua egitea, arreta berezia eskainita fabrikazio 
aurreratuari, energiari eta biozientzia-osasunari. 

54. Zahartze aktiboa eta solidarioa sustatzea. 
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5.8. HIRI ANITZAK ETA INKLUSIBOAK 

5.8.1. Gizarte-kohesioa 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.1.1. Etxebizitzarako sarbidea 

5.1.2. Etxebizitzak leheneratu eta 
berritzea 

5.1.3. Oinarrizko horniketak 

5.2.3. Hiriarteko mugikortasuna 

5.3.4. Espazio-berdintasuna 

5.4.2. Konektagarritasuna 

5.7.2. Kalitatezkoa eta berdina den osasun-
arreta 

 

NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Euskara integraziorako faktore gisa erabiltzearen aldeko apustua 
egitea, EAEko errealitate soziolinguistikoa lurralde- eta hirigintza-
antolaketarako tresnetan txertatuz, harremanetarako espazioak 
sustatuz eta esklusibotasuneko espazioak eta lurraldearen zatitzea 
saihestuz. 

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK 

HERRITARTASUN, KULTURARTEKOTASUN ETA IMMIGRAZIOKO V. EKINTZA 

PLANA , 2018-2020 

EUSKARAREN ERABILERARAKO EUSKO JAURLARITZAREN PLANA, VI. 
PLANGINTZA ALDIRAKO (2018-2022) 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila  

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

Kultura eta Hizkuntza Politika Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

10.2 Hemendik 2030era, pertsona guztien inklusio 
soziala, ekonomikoa eta politikoa indartzea eta 
sustatzea, edozein dela pertsona horiek adina, 
sexua, desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijioa 

edo egoera ekonomikoa edo bestelako edozein egoera.   

11.3 Hemendik 2030era, herrialde guztietan 
areagotzea hirigintza inklusiboa eta jasangarria; 
baita herrialde guztietan giza kokaguneen 
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plangintza eta kudeaketa partaidetzan oinarrituta, modu 
integratuan eta jasangarrian egiteko gaitasuna ere. 

 

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, 
adimentsua, orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 

66. Euskararen erabilera sustatzea. 
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NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Eragileen arteko koordinazioaren bidez, komunitateen 
garapenerako planen garapena sustatzea, tokiko agintarien, foru-
aldundien, Eusko Jaurlaritzaren eta hirugarren sektoreko erakundeen 
parte-hartzearekin, elkarrizketa eta koordinazioa indartuz 
gizarteratzeko eta laneratzeko zerbitzuak eskaintzeko garaian.  

PLANAK/TRESNAK  ENPLEGURAKO PLAN ESTRATEGIKOA, 2017-2020 

GIZARTE ZERBITZUEN PLAN ESTRATEGIKOA, 2016-2019 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

10.2 Hemendik 2030era, pertsona guztien inklusio 
soziala, ekonomikoa eta politikoa indartzea eta 
sustatzea, edozein dela pertsona horiek adina, 
sexua, desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijioa 

edo egoera ekonomikoa edo bestelako edozein egoera.   

17. Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte 
zibilarenean aliantza eraginkorrak sustatzea eta 
bultzatzea, aliantzek baliabideak eskuratzeko 
dituzten esperientzia eta estrategiak baliatuta.  

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
2. Gizarte-laguntzak behar bezala erabiltzen direla 
bermatzea, gehien behar dituztenengana irits daitezen, 
erakundeen arteko lankidetza eta datuen interkonexioa 
sustatuz. 

16. Osasun publikoa bultzatzea, instituzio arteko koordinazio- 
eta elkarlan-formulak ezarriz, eta koordinazio soziosanitarioa 
sustatzea. 
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NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Arreta sozialaren komunitate-eredua eta eredu pertsonalizatua 
garatzeko lana sakontzea, etxebizitzari lotutako baldintza egokiak 
garatuz eta etxean jarraitzearen alde eginez. 

PLANAK/TRESNAK  GIZARTE ZERBITZUEN PLAN ESTRATEGIKOA, 2016-2019 

 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila  

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

3.4 2030erako, kutsakorrak ez diren gaixotasunek 
eragindako heriotza-tasa heren bat murriztea 
prebentzio eta tratamenduen bidez eta buruko 

osasuna eta ongizatea sustatzea. 

3.d. Herrialde guztien gaitasunak indartzea, bereziki garapen-
bidean diren herrialdeena, alerta goiztiarrari, arriskuak 
murrizteari eta herrialdeko eta munduko osasunerako 
arriskuak kudeatzeari lotuta. 

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
16. Osasun publikoa bultzatzea, instituzio arteko koordinazio- 
eta elkarlan-formulak ezarriz, eta koordinazio soziosanitarioa 
sustatzea. 
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5.8.2. Belaunaldien arteko berdintasuna, dibertsitate funtzionalaren eta jatorriaren 
arabera 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.3.4. Espazio-berdintasuna 

5.7.2. Kalitatezkoa eta berdina den 
osasun-arreta 

5.7.1 Estaldura unibertsala eta osasun-
sistemarako irisgarritasuna 

 

 

NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Migratzaileak gizarteratzeko eta lan-munduratzeko tokiko planak 
ezartzea, egoera arautzeko, lan-munduratzeko eta negozio berriak 
abiarazteko laguntza espezifikoak emanda.  Sustapen-lana egitea 
intereseko dituzten gaietan herritar gisa parte har dezaten. Tokiko 
mailan, zurrumurruen aurkako sarea indartzea. Hirien ikuspegi 
kulturaniztuna sustatzea, aniztasuna eta bizikidetza sustatzeko 
programak eta ekintzak erabilita.   

PLANAK/TRESNAK HERRITARTASUN, KULTURARTEKOTASUN ETA IMMIGRAZIOKO V. EKINTZA 

PLANA , 2018-2020 

ENPLEGURAKO PLAN ESTRATEGIKOA, 2017-2020 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GIZARTE ZERBITZUEN PLAN 

ESTRATEGIKOA, 2016-2019 

INKLUSIORAKO IV. EUSKAL PLANA, 2017-2021   

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

10.2 Hemendik 2030era, pertsona guztien inklusio 
soziala, ekonomikoa eta politikoa indartzea eta 
sustatzea, edozein dela ere pertsona horien adina, 
sexua, desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijioa, 

jatorria, egoera ekonomikoa edo beste edozein egoera. 

10.7. Pertsonen migrazio eta mugikortasun ordenatua, 
segurua, arautua eta arduratsua bideratzea, baita  

11.4 Munduko ondare kulturala eta naturala 
babesteko eta zaintzeko ahalegin handiagoa egitea 
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AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
6. Lana aurkitzeko zailtasunak dituzten pertsonentzako 
arreta optimizatzea gizarte-zerbitzuen eta euskal enplegu-
zerbitzuaren lana koordinatuz eta elkarlanaren bidez. 

58. Immigrazioaren aldeko eta arrazakeriaren eta 
xenofobiaren kontrako Gizarte Hitzarmena sustatzea  

59. Aniztasunaren eta elkartasunaren kudeaketa positiboa 
bizikidetzari eta giza eskubideei lotuta sortzen ari diren 
erronketan (immigrazioa, errefuxiatuak, aniztasuna erlijioan...) 

60. Bakearen eta bizikidetzaren kultura sustatzea giza 
eskubideekiko eskubidean eta pluraltasunean oinarrituta 
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NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Genero-ikuspegia zeharka txertatzea hiri-plangintzan eta hiri-
plangintzak neskatilen eta emakumeen beharretan dituen 
ondorioetan.  

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK  

EAEKO EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO VII. PLANA 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

Emakunde: Emakumearen Euskal Erakundea 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

10.2 Hemendik 2030era, pertsona guztien inklusio 
soziala, ekonomikoa eta politikoa indartzea eta 
sustatzea, edozein dela pertsona horiek adina, 
sexua, desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijioa 

edo egoera ekonomikoa edo bestelako edozein egoera. 10.3 
Aukera-berdintasuna bermatzea eta emaitzei lotutako 
desberdintasuna murriztea, eta horretarako, behar baldin 
bada, lege, politika eta praktika diskriminatzaileak bertan 
behera uztea eta alde horretatik egokiagoak diren lege, 
politika eta neurriak sustatzea. 

 

5.1. Mundu osoan emakumeen eta neskatilen 
aurkako diskriminazio modu guztiak 
desagerraraztea. 

5.c Genero-berdintasuna eta emakume eta neskato guztiak, 
maila guztietan, ahalduntzea sustatzeko politika egokiak eta 
lege aplikagarriak onartzea eta sendotzea. 

 

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
29. Balio-aldaketak sustatzea, emakume eta gizonen arteko 
berdintasun erreala lortzeko. 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, 
adimentsua, orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 
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NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Laguntzeko dauden teknologien eta tresnen ezagutza eta 
erabilera hobetzea, batez ere, udaletako gizarte-zerbitzuen, enplegu-
zerbitzuen eta gizarte-ekintzako hirugarren sektorearen artean 
partekatzen diren datuei dagokienez. Datuen iraultza erabiltzea 
gizarte-zerbitzuek kasuen diagnostikoa eta akonpainamendua 
egiteko eta laguntza emateko dituzten gaitasunak hobetzeko.  

PLANAK/TRESNAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GIZARTE ZERBITZUEN PLAN 

ESTRATEGIKOA, 2016-2019 

ENPLEGURAKO PLAN ESTRATEGIKOA, 2017-2020 

EUSKADIKO HIRUGARREN SEKTORE SOZIALA SUSTATZEKO ESTRATEGIA 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

1.3 Estatuan praktikan jartzea denok babesteko 
balioko duten sistemak eta neurriak, gutxieneko 
mailak barne, eta 2030erako, txiro eta zaurgarri 
gehienengana iristea lortzea. 

1.a Zenbait iturritatik etorritako baliabideen mobilizazio 
handia egiten dela bermatzea; baita garapenerako lankidetza 
hobetuta ere, hala, garapen-bidean diren herrialdeei behar 
besteko neurri aurreikusgarriak eskaintzeko; batez ere, 
aurrerapen maila apaleneko herrialdeei, pobrezia eta haren 
dimentsio guztiak desagerraraztera bideratutako programak 
eta politikak praktikan jartzeko. 

17.17 Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta 
gizarte zibilarenean aliantza eraginkorrak 
sustatzea eta bultzatzea, aliantzek baliabideak 
eskuratzeko dituzten esperientzia eta estrategiak 

baliatuta  

 

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
2. Gizarte-laguntzak behar bezala erabiltzen direla 
bermatzea, gehien behar dituztenengana irits daitezen, 
erakundeen arteko lankidetza eta datuen interkonexioa 
sustatuz. 

6. Lana aurkitzeko zailtasunak dituzten pertsonentzako 
arreta optimizatzea gizarte-zerbitzuen eta euskal enplegu-
zerbitzuaren lana koordinatuz eta elkarlanaren bidez. 
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56. Hirugarren sektore soziala babestea. 

NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Genero-indarkeriaren aurkako borroka aktiboa, eta horretarako 
hauek erabiltzea: sentsibilizazioa eta prebentzioa, kaltea hautematea, 
arreta eskaintzea eta konpontzea eta erakundeen arteko 
koordinazioa sustatzea.  

PLANAK/TRESNAK EAEKO EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO VII. PLANA 

EAEKO HEZKUNTZA SISTEMARAKO II. HEZKIDETZA PLANA, 
BERDINTASUNAREN ETA TRATU ONAREN BIDEAN 2019-2023 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

     Emakunde: Emakumearen Euskal Erakundea 

Hezkuntza Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

5.1. Mundu osoan emakumeen eta neskatilen 
aurkako diskriminazio modu guztiak 
desagerraraztea. 

5.2 Eremu publiko eta pribatuetan emakumeen eta neskatilen 
aurka izaten diren biolentzia modu guztiak desagerraraztea, 
salerosketa eta esplotazio sexuala eta beste esplotazio batzuk 
ere kontuan hartuta.  

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
32. Emakumeen aurkako indarkeria desagerraraztea eta 
genero-indarkeriaren biktimentzako arreta judiziala hobetzea. 
NBEko Populazio Funtsarentzako Laguntza, Indarkeria jasaten 
duten Emakumeentzako eta Neskatilentzako Funtsezko 
Zerbitzuei buruzko Baterako Programan parte hartzeko. 
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NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Tokiko boluntarioak eta hirugarren sektoreko erakundeen lana 
babestea eta sustatzea, horiekin adostuz tokiko esku-hartze 
programak, azpiegitura sozialen kudeaketa eta informazioa eta 
jardunbide egokiak trukatzeko espazioak.  

PLANAK/TRESNAK  BOLUNTARIOTZAREN EUSKAL ESTRATEGIA, 2017-2020 

EUSKADIKO HIRUGARREN SEKTORE SOZIALA SUSTATZEKO ESTRATEGIA, 
2018-2020 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GIZARTE ZERBITZUEN PLAN 

ESTRATEGIKOA, 2016-2019 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

 10.2 Hemendik 2030era, pertsona guztien inklusio 
soziala, ekonomikoa eta politikoa indartzea eta 
sustatzea, edozein dela pertsona horiek adina, 
sexua, desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijioa 

edo egoera ekonomikoa edo bestelako edozein egoera. 

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
56. Hirugarren sektore soziala babestea.  

57. Boluntarioen lana bultzatzea 

59. Aniztasunaren eta elkartasunaren kudeaketa positiboa 
bizikidetzari eta giza eskubideei lotuta sortzen ari diren 
erronketan (immigrazioa, errefuxiatuak, aniztasuna 
erlijioan...) 
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NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Haurren hirien sarea indartzea eta dinamizatzea, umeen 
bazterkeriaren eta pobreziaren aurka borroka eginez eta tokiko eta 
erkidegoko zerbitzuak eskainiz; baita hezkuntzari, gizarte arloari, 
kulturari eta kirolari lotuta beharrezkoak diren azpiegiturak eskainiz 
ere, haurren gaitasunak ondo garatzeko.  

PLANAK/TRESNAK FAMILIEN ETA HAURTZAROAREN ALDEKO EUSKAL ITUNA 

EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FAMILIEI LAGUNTZEKO ERAKUNDEEN 

ARTEKO IV. PLANA 2018-2020 ALDIRAKO 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GIZARTE ZERBITZUEN PLAN 

ESTRATEGIKOA, 2016-2019 

ESKOLA INKLUSIBOA GARATZEKO EUSKAL PLANA, 2019-2022  

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Hezkuntza Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

11.1 Hemendik 2030era, ziurtatzea pertsona 
guztiek izango dituztela eskuragarri etxebizitza eta 
oinarrizko zerbitzu egokiak, seguruak eta prezioz 

zentzuzkoak, eta bazterreko auzoak hobetzea.  

11.3 Hemendik 2030era, herrialde guztietan areagotzea 
hirigintza inklusiboa eta jasangarria; baita herrialde guztietan 
giza kokaguneen plangintza eta kudeaketa partaidetzan 
oinarrituta, modu integratuan eta jasangarrian egiteko 
gaitasuna ere. 

10.2 Hemendik 2030era, pertsona guztien inklusio 
soziala, ekonomikoa eta politikoa indartzea eta 
sustatzea, edozein dela pertsona horiek adina, 
sexua, desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijioa 

edo egoera ekonomikoa edo bestelako edozein egoera. 

4.a Hezkuntzarako instalazioak eraikitzea eta 
egokitzea desgaitasunak dituzten umeen eta 
pertsonen beharrak eta genero-desberdintasunak 
aintzat hartuta eta ikasteko ingurune seguruak, ez-

bortitzak, inklusiboak eta eraginkorrak eskaintzea denentzat. 
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16.2 Umeen aurkako tratu txarrak, esplotazioa, 
salerosketa eta indarkeria eta tortura oro 
desagerraraztea. 

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
22. Eskola inklusiboa, berdintasunezkoa eta berritzailea, 
kalitatezkoa, sustatzea, bikaintasuna lortzeko urratsak egingo 
dituena eta hezkuntza eskuratzeko garaian berdintasuna 
bermatuko duena. 

61. Lurralde mailako estrategia jasangarria, soziala, 
adimentsua, orekatua eta parte hartzailea sustatzea. 
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5.8.3. Hezkuntza eta prestakuntza bidezkoa eta inklusiboa.  

 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.1.3. Oinarrizko horniketak 

5.5.2. Kalitatezko enplegua 

5.4.3. Teknologikoa ez den berrikuntza 

5.5.2. Kalitatezko enplegua 

 

 

NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Hezkuntza jasotzeko eskubide unibertsala bermatzea, arreta 
berezia eskainita pertsona zaurgarrienei; hala adingabeei, nola 
bakarrik daudenei.  

PLANAK/TRESNAK FAMILIEN ETA HAURTZAROAREN ALDEKO EUSKAL ITUNA 

ESKOLA INKLUSIBOA GARATZEKO EUSKAL PLANA, 2019-2022 

INKLUSIORAKO IV. EUSKAL PLANA, 2017-2021 

EUSKO JAURLARITZAREN 2020RAKO IV. GAZTEEN PLANA 

EAEKO HEZKUNTZA SISTEMA HOBETZEKO PLANA 

ESKOLA INKLUSIBO ETA KULTURARTEKOAREN ESPARRUAN, IKASLE 

ETORKINEI ARRETA HOBEA ESKAINTZEKO II. PLANA, 2016-2020 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila 

Hezkuntza Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

4.2 Hemendik 2030era, neska-mutil guztiek lehen 
haurtzaroan arreta eta garapenerako zerbitzuak eta 
kalitatezko eskolaurreko hezkuntza izango dituztela 
ziurtatzea, lehen mailako hezkuntzarako prest egon 

daitezen. 

4.3 Hemendik 2030era, gizon eta emakume guztiek kalitatezko 
prestakuntza teknikoa, profesionala eta goi mailakoa jasotzeko 
aukera berdintasuna bermatzea, unibertsitateko ikasketak 
barne. 

4.5 Hemendik 2030era, hezkuntzan genero-desberdintasunak 
desagerraraztea eta ziurtatzea, pertsona zaurgarriek, tartean 
desgaitasunak dituztenek, herri indigenek eta zaurgarritasun-
egoeran dauden umeek, irakaskuntzako maila guztietarako eta 
lanbide heziketarako berdintasunezko sarbidea dutela. 
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AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
22. Eskola inklusiboa, berdintasunezkoa eta berritzailea, 
kalitatezkoa, sustatzea, bikaintasuna lortzeko urratsak egingo 
dituena eta hezkuntza eskuratzeko garaian berdintasuna 
bermatuko duena. 
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NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Inguruneko hezkuntza-planak egin daitezen sustapen-lana egitea, 
lurraldean hezkuntza aldetik desabantaila-egoeran dauden 
adingabeekin gizarte eta hezkuntza arloko esku-hartzeak eginez, 
inplikatutako eragile guztien parte-hartzearekin, hezkuntza-sistema 
formaletik harago joanda. 

PLANAK/TRESNAK ESKOLA INKLUSIBOA GARATZEKO EUSKAL PLANA, 2019-2022 

EAEKO HEZKUNTZA SISTEMA HOBETZEKO PLANA 

ESKOLA INKLUSIBO ETA KULTURARTEKOAREN ESPARRUAN, IKASLE 

ETORKINEI ARRETA HOBEA ESKAINTZEKO II. PLANA, 2016-2020 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Hezkuntza Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

4.2 Hemendik 2030era, neska-mutil guztiek lehen 
haurtzaroan arreta eta garapenerako zerbitzuak eta 
kalitatezko eskolaurreko hezkuntza izango dituztela 
ziurtatzea, lehen mailako hezkuntzarako prest egon 

daitezen. 

4.3 Hemendik 2030era, gizon eta emakume guztiek kalitatezko 
prestakuntza teknikoa, profesionala eta goi mailakoa jasotzeko 
aukera berdintasuna bermatzea, unibertsitateko ikasketak 
barne. 

4.5 Hemendik 2030era, hezkuntzan genero-desberdintasunak 
desagerraraztea eta ziurtatzea, pertsona zaurgarriek, tartean 
desgaitasunak dituztenek, herri indigenek eta zaurgarritasun-
egoeran dauden umeek, irakaskuntzako maila guztietarako eta 
lanbide heziketarako berdintasunezko sarbidea dutela. 

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
23. Gure ikastetxeetan oreka, gizarte-kohesio, 
kulturartekotasun eta elkarbizitza handiagoa lortzea. 

27. Elkarbizitzan eta giza eskubideen arloan heziketa 
(indarkeriarik ez, aniztasuna eta elkartasuna) sustatzea. 
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5.8.4. Kulturarako eta aisialdirako aukerak pertsona guztientzat.  

 

Honekin lotuta Hemendik lotuta 

5.1.4 Ingurune eta espazio publikoak 

5.7.3 Bizitza- eta aisialdi-ohitura 
osasungarriak 

5.3.1 Ondarea babestea 

  

NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Lurraldean horniduren banaketa eta proiektu kulturalak sustatzea, 
hirietako erdialdeetan kontzentratzea saihestuz. Kulturara gerturatzen 
laguntzea, hor sartuta kulturaren osagai arkitektonikoak eta eraikitako 
espazioaren kalitatea. 

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK  

KULTURA PLANA, 2019-2022 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Kultura eta Hizkuntz Politika Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

11.4 Munduko ondare kulturala eta naturala 
babesteko eta zaintzeko ahalegin handiagoa egitea. 

 

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
65. Ondare kulturala eta kultura dinamizatzeko eta sustatzeko 
estrategia bultzatzea. 
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NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Pertsona guztientzat eskuragarriak izango diren kulturako eta 
aisialdiko hornidurak sustatzea, lurraldean bidezko moduan 
banatuta.  

PLANAK/TRESNAK EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK 

KULTURA PLANA, 2019-2022 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila 

Kultura eta Hizkuntz Politika Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

11.7 Hemendik 2030era, sarbide unibertsala 
eskaintzea eremu berdeetan eta espazio publiko 
seguru, inklusibo eta irisgarrietan, bereziki 

emakumeentzat eta umeentzat, adinekoentzat eta 
desgaitasunak dituztenentzat  

10.3 Aukera-berdintasuna bermatzea eta emaitzei 
lotutako desberdintasuna murriztea, eta 
horretarako, behar baldin bada, lege, politika eta 
praktika diskriminatzaileak bertan behera uztea eta 

alde horretatik egokiagoak diren lege, politika eta neurriak 
sustatzea. 

16.7 Beharrei erantzungo dien erabaki inklusiboak, 
partaidetza bidezkoak eta adierazgarriak maila guztietan 
hartzen direla bermatzea. 

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
65. Ondare kulturala eta kultura dinamizatzeko eta sustatzeko 
estrategia bultzatzea. 
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NEURRIAREN 

DESKRIBAPENA 
Herritarrek kultura sortzeko eta kulturaz gozatzeko ekintzak 
egitea sustatzea, kultura herritarren nortasunaren funtsezko 
elementutzat hartuta, eta kultura kontsumorako bakarrik ikusten duen 
ikuspegiaz harago joanda.  

PLANAK/TRESNAK KULTURA PLANA, 2019-2022 

GARAPENEAN 

INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
Kultura eta Hizkuntz Politika Saila 

NBEREN GJHREKIKO 

LOTURA (HELBURUAK ETA 

XEDEAK) 

11.4 Munduko ondare kulturala eta naturala 
babesteko eta zaintzeko ahalegin handiagoa egitea. 

 

AGENDA BASQUE COUNTRY 

2030 HELBURUEN LOTURA 
65. Ondare kulturala eta kultura dinamizatzeko eta sustatzeko 
estrategia bultzatzea. 
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