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1. SARRERA 
 
Txosten honekin amaiera emango diogu partaidetza zabaleko antolaketa baten bidez 
datorren hamarkadarako prestatu den Eibarko Garapen Sozioekonomikorako Ekintza 
Planari. 
 
Udalerriaren estrategia-multzoak bateratua behar du izan, herriko eragile guztiek 
udalerria berritzeko eta etorkizunean eragina izateko ahaleginari lehentasuna emanez, 
eta ez ordea, proiektu bakoitzari. Hau da, Eibar hiriaren estrategiak zentzua izango du 
baldin eta, bere osotasunean, mugikortasun handiagoa eta hiritarrentzat bizi-kalitate 
hobea sustatzeko gauza bada eta, aldi berean, proiektu bateratu, berritzaile eta 
eraginkorra bilakatzen bada; aldiz, zentzua galduko du proiektu bakoitzak helburu eta 
osagarritasun jakin bat ez badauka. 

Dena den, beren kabuz Eibarko etorkizunarekiko konpromezua hartu duten erakunde 
guztien artean diseinatu den estrategia honek Eibarren egungo errealitatearen 
Diagnostiko Sozioekonomikoan ikusi diren behar eta aukerei erantzuten dio. Estrategia 
planaren lehen fasean aztertu ziren Batzorde Eragileak onarturiko behar eta aukera 
horiek, eta erantzun eraginkor, erabakigarri eta zehatza ematen die egingarri eta 
gustagarria izango den hiri konfigurazio bati. Ondokoak dira oinarriak: 
 

• Eibarrek bere funtzio produktibo eta ekonomikoak berritu nahi ditu hirigintzaren 
alorreko berrikuntzaren barruan, beti ere hiriaren espazioaren egokitasunaren 
arabera. 

 

• Eibarrek erakargarriagoa eta bizi kalitate hobeagokoa izan nahi du, orain 
dauzkan espazioa eta jarduerak egoera berriak eskatzen dituen ezaugarrietara 
egokituz, iraunkorra eta erakargarriagoa izan dadin. 

 
 

• Eibarrek eskualdearen sendotze prozesuan aintzindari izan nahi du, bai eta 
zentralitatea sustatu ere, lurralde-ingunearekiko harremana sendotzeko eta 
protagonismoa izan dezan Euskal Herriko hiri ertainekin batera. 

 
 

• Eibarrek, beraz, estrategia berritzaile baten alde egiten du, hiritarrek eta hiriak 
berak egungo joerak aldatzea ekarriko duena, lankidetza publiko eta pribatutik 
abiatuta eta etorkizunaren eredu gisa. 

 

Horrela, edukien definizioak zentzu bikoitza du: bateratua izatearena eta udalerriaren 
aldaketa orokorra lortzearena, egungo joerek dakartena baino etorkizun hobea 
izateko; eta, beraz, definitu eta adostu diren proiektuei tartetxo bat utzi behar zaie Plan 
Estrategikoaren helburu estrategikoak aberastuko lituzkeen ekintza osagarririk erantsi 
ahal izateko, behin martxan jartzen denean, beti ere egoerak eskatzen dituen beharrak 
edo egokitasuna kontuan hartuta eta estrategia edo ekintza bakoitzaren kalte gabe. 
Zentzu horretan, hirigintzan eragina duten proiektuak ez dira ulertu behar proeiktuen 
fitxa (ekintza estrategiko) bakoitzeko erreferentziei bakarrik lotuta, baizik eta, ekintza 
bakoitza definitzen duen fitxan jasotzen diren oinarrizko edukiak biltzen dituen ekintza 
gisa; aldi berean, ekintza hori zentzu bereko beste ekintzekin osatu eta zehaztu ahal 
izango da eta, horrela, kokapena finkatuko da HAPOn arabera eta hortik aterako diren 
xehetasunen planen arabera, Plan Estrategikoaren irizpideekin bat datozenak eta 
aipatu PGOUn jasotzen diren irizpideen arabera arazorik gabe gauzatu daitezkeenak. 
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2. PLAN ESTRATEGIKOAREN FORMULAZIOA 
 
Txosten honetan Eibarren Estrategia Planaren behin betiko formulazioa laburbildu da 
eta hiriko eragile guztien urtebeteko lanaren ondorioa da. 
 
Atal honek, beraz, Eibarren eratutako lau Lan Taldeek onartu dituzten helburu eta 
ekintza estrategikoen definizioa jasotzen du. Lan Talde horietako erakunde 
bakoitzaren lanari esker, ekintza eta helburu estrategikoak definitzeaz gain, horiek 
burutzeko lehentasun maila ere finkatzerik izan da, ekintza bakoitza ondo aztertu 
ondoren, aho batez onarturiko irizpideen arabera: garrantzi estrategikoa (Estrategia 
Planaren helburuak lortzeak dakarren eragina) eta exekuzioaren egoera (kalitatea). 
 
Txosten honek Eibarren burutu beharreko ekintza estrategikoak jasotzen ditu, lan 
saioetan atera diren ondorioak azalduz. Planaren eremu estrategikoa osatzen duten 
lau bide estrategikoen arteko koherentzia eta objetibotasuna bermatzeko, ekintza 
horiek gauzatzeko hiru lehentasun maila ezarri dira: 
 

• Goi mailako lehentasuna (I): Ekintza hauetan Planaren egiturak berehala 
sustatu eta antolatu behar dira, erakunde arduradunek lehenbailehen antolatu 
eta betearazi ahal izan ditzaten. Horrek ez dio ekintzaren garrantzi 
estrategikoari soilik erantzuten, baizik eta epe laburrean ekarriko dituen 
irabaziei eta gaur egungo errealizazio ahulari. 
 

• Erdi mailako lehentasuna (II): Ekintza hauek martxan jartzeko irizpideak epe 
luzeago batean antola eta batera daitezke; bestalde, ekintza hauek 
gauzatzeko, denboraz eta sakon aztertu behar dira. 

  

• Behe mailako lehentasuna (III): Ekintza hauek martxan jarri aurretik 
lehentasun handiagoa duten beste ekintzak hasita egon behar dute, edota ziur 
jakin behar da burutuko direla, antolatzaileek lanik har ez dezaten martxan 
jartzeko.  

 
Beraz, ekintzaren lehentasunak zerikusi handia du ekintza hori gauzatzeko 
ahalbideekin, eta, Ekintza Plan bat denez gero, zerikusia du, halaber, epeei 
dagokienean ahaleginak ekintza gutxi batzuetan biltzearekin, ekintza guztiak epe 
ertain edo luzean gauzatu ahal izateko. 
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Eibarko Plan Estrategikoa honela osatzen da: 
 
 

• Helburu Orokor bat: epe laburrean lor litekeen hiri-eredua definitzen du, 
Garapen Ekonomiko eta Sozialari dagokionean. 

 

• 4 Bide Estrategiko: helburuak lortuz gero, helburu orokorrera iristeko bideak 
dira. 

 

• 18 Helburu Estrategiko: bide bakoitzak dauzkan oinarrizko edukiak 
bateratuko dituzte. 

 

• 75 Ekintza Estrategiko: gauzatuko den proiektu estrategiko bakoitzean 
daudenak. 

 
 
 
 
 

 EREMU ESTRATEGIKOA (I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HELBURU 
OROKORRA 

BIDE 
ESTRATEGIKOAK 

HELBURU 
ESTRATEGIKOAK 

 
1 

 
4 ... 

 
1 

 
4 ... 

 
1 

 
4 ... 

 
1 

 
6 
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EREMU ESTRATEGIKOA (II) 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Hiri berritu, dinamiko eta kalitate handikoa bilakatzea, Deba Beheko eskualdeko hiriburutzat hartua izan dadin, 
lurzoruaren erabilerak hobetuz. Produkzioaren aldetik orekatuagoa eta hiritarrarentzat erakargarriagoa bilakatzea, horrela 
protagonismo handiagoa izan dezan bai Euskal Herrian eta bai kanpora begira”. 

1. BIDEA 
 

Eibarko produkzioaren 
egitura ekonomikoa 

aldatzea, 
dibertsifikatzea eta 

modernizatzea. 

2. BIDEA 
 

Hirigintzaren aldetik 
hiria eraberritzea eta 
ingurugiroa hobetzea. 

3. BIDEA 

 
Bizi kalitate handiagoa 

ematea hiriari. 

4. BIDEA 

 
Eibar eta inguruko 
lurraldearen arteko 

harremana indartzea 
eta eskualde mailako 

hiritzat hartu ahal 
izatea. 
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1. BIDE ESTRATEGIKOA 
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EREMU ESTRATEGIKOA (III) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. BIDE ESTRATEGIKOA 
 

EIBARKO PRODUKZIOAREN EGITURA EKONOMIKOA ALDATZEA, DIBERTSIFIKATZEA ETA 
MODERNIZATZEA 

 

1. Helburua 
 

Kalitateko lurzoru 
industrialaren politika 

aktiboa sustatzea.  

2. Helburua 
 

Zerbitzu tekniko eta 
teknologikoen 

azpiegitura garatzea, 
enpresen eta industrien 

eraberritzea 
sustatzeako. 

4. Helburua 
 

Udalerriaren jarduera 
komertziala sustatzea, 

eskaintza hobetuz 

3. Helburua 
 

Hiriaren eredu berriari 
egokituko zaizkion 

jarduera industrialak 
sustatu eta sendotzea, 

sare industriala 
berritzeko 
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1. Helburua. Kalitateko lurzoru industrialerako politika aktiboa sustatzea. 
 
 

  Lehentasun 
maila 

1. 
 
 

2. 
 

3. 
 

Ermua eta Mallabiarekin batera, Mallabiako lurzoru industrialak dituen 
aukerak lantzea. 
 
Lurzoru industrial berria garatzea: Ibur Erreka eta Matsaria. 
 
Abandonaturiko instalazio industrialen Katalogoa egitea, berriz 
erabiltzeko moduan jartzeko, errepideak berrituz edo hobetuz. 

I 
 
 
I 
 

II 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 1.1.1. 

Ermua eta Mallabiarekin batera, Mallabiako lurzoru industrialak 
dituen aukerak lantzea. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa a 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Eskualde-inguruan lurzoru industriala ZABALTZEA. 
Azalera ertain eta handiko lurzorua eskaintzea (orain Eibarren ez dago horrelakorik). 
Lurzoru Industriala kudeatzeko mekanismo bateratua sortzea. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak: 

− Mallabiako planeamendu orokorra 
berrikustea. 

− Lurzoruaren beharrak finkatzea. 

− Sistema orokorrekiko konexioa. 

− Lurzorua kudeatzeko egitura bateratua 
sortzea. 

 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Parte hartuko duten Udaletxeen arteko 
koordinazio administratiboa. 

 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Lurzoru industrialaren politika aktiboa sustatzea. 
Hiriaren irudia hobetzea eta hiria eraberritzea. 
 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Inguruko enpresek eta bertako langileek aldegitea, udalerrian eta eskualdean aukerarik ez 
dutelako. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean 

− Eibarko Udala 

− Debegesa 

− Foru Aldundiak 
 

 
Gauzatzean 

− SPRILUR 

− Eibarko, Mallabiako eta Ermuako Udalak 

− Foru Aldundiak 

6. BESTE EKINTZA ESTRATEGIKOEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
                                                                                1.1.2.,4.1.4.,4.2.1.,4.2.4.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Erabakia hartzen denetik (lehen urtean) 3-4 urte 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Ezarpenean finkatu behar dira, proiektuaren 
arabera. 
 

 
ITURRIAK 

− Udal aurrekontuak 

− Bizkaiko Foru Aldundia 

− Eusko Jaurlaritza 

− Lurzorua kudeatzeak emango dituen 
fondoak. 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Lurzoruaren beharrei buruzko inkesta. 

− Lurzoru industrial berriaren m
2
 kualifikatua, eta oraingoarekiko aldea. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 1.1.2. 

Lurzoru industrial berria garatzea: Ibur Erreka eta Matsaria. LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa a 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

2. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Lurzoru industrialaren aukera handitu udalerrian. 
Lurzorua berrantolatu eta sortzea. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Elgeta eta Zaldibarko planeamendu 
orokorrak berrikusi. 

− Lurzoruaren beharrak finkatzea. 

− Sistema orokorrekiko konexioa. 

− Ondoko aukerak aztertzea: 

− Ibur-en azterketa 

− SAPUIren azterketa Matsarian 

− Hiri-lurraren azterketa Matsarian 
 

 
Zeharkako proiektuak: 
Parte hartuko duten Udaletxeen arteko 
koordinazio administratiboa. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Lurzoru industrialaren politika aktiboa sustatu, udalerriak gaur egun duen eskaintza hobetuko 
duena. 
 
 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Instalazioak handitzea edota kokaleku berria edo leku-aldaketa behar duten enpresen galera. 
 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Debegesa 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko, Elgetako eta Zaldibarko Udalak. 

− Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 

− Eusko Jaurlaritza 

− SPRILUR 
6. BESTE EKINTZA ESTRATEGIKOEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                           OSAGARRITASUNA 
Elgeta eta Zaldibarko Udaletxeekiko   1.1.1.,1.1.3.  
koordinazioa eta  4.2.2. 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Erabakia hartzen denetik (lehen urtean) 2-3 urte 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Ezarpenean finkatu behar dira, proiektuaren 
arabera. 
 

 
ITURRIAK 

− Administrazio publikoa eta laguntzaile 
pribatuak 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Lurzoruaren beharrei buruzko inkesta. 

− Lurzoru berriaren m
2
 IBUR eta MATSARIAn. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 1.1.3. 

Abandonaturiko instalazio industrialen Katalogoa egitea, berriz 
erabiltzeko moduan jartzeko, errepideak berrituz edo hobetuz. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 

Erdi mailakoa a 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Hiriaren itxura hobetzea: erabilera publikorako espazioak hobeto banatzea. 
Data-base bat sortzea, egoera-estrategia zehatzak ezartzeko 
 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Instalazioen, lehentasunen eta kokalekuen 
katalogoa egitea. 

− Jabeekin lankidetza programa, akordioak 
baraiekin, eta hortik ateratzen diren 
proiektuen garapena. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Interesa izan lezaketen sustatzaileak 
bilatzea. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 

− Espazio industrialak eraberritzea. 

− Espazio publikoak hobete. 

− Hiriaren irudia hobetu eta hirigintza berritzea. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ 
− Zaharkitutako azpiegitura industrialak mantentzea. 
− Zenbait hirigunek hirigintzaren ikuspuntutik duten irudi negatiboa mantentzea. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Ekimen Pribatua: jabeak, ... 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 

− Eusko Jaurlaritza 
6. BESTE EKINTZA ESTRATEGIKOEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA     OSAGARRITASUNA 
      3.3.1.,2.1.1.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Interesgarrien diren proiektuentzat 2-4 urte, erabakia hartzen denetik, eta denboran jarraipen 
batekin burutu beharreko ekintza. Katalogoa urtebetean edo bi urtetan 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
3 milioi pezeta. 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Eusko Jaurlaritza 

− E.B. 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Inbentarioa eta lehentasunen Katalogoa 

− Lurzoruaren edo eskatzen diren espazio industrialen tipologia eta azalera. 

− Erabilera publikorako utzi diren espazioak: m
2
. 
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2. Helburua. Zerbitzu tekniko eta teknologikoen azpiegitura garatzea, enpresen 

eta industrien eraberritzea sustatzeako. 
 

  Lehentasun 
maila 

 
1. 

 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

 
Eskualdeko gainerako udalerriekin batera, gainbeheran dauden Hiri 
industrialen Garapena lantzeko programa amankomuna aintzat 
hartzeko eskatzea Eusko Jaurlaritzari. 
 
Tekniker-ekin batera produktu berriak bilatzea eta enpresen garapen 
teknologikoa aztertzea. 
 
Bic-Berrilan-ekin batera instalazioak handitzea eta zerbitzu hori 
sendotzea hirian. 

 
I 
 
 
 

II 
 
 

II 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 1.2.1. 

Eskualdeko gainereako udalerriekin batera, gainbeheran dauden 
Hiri industrialen Garapena lantzeko programa amankomuna 
aintzat hartzeko eskatzea Eusko Jaurlaritzari. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoaa 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Hirigintza eta ingurugiroa hobetzea, bizi-kalitatean eragina izan dezan, eta inguruarekiko 
harremana sustatzea. 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Hiriguneak hobetzea. 

− Lurzoru industriala garatzea. 

− Ingurugiroa hobetzea. 
 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Elkarlana eta zama eta onuren banaketa 
inguruko udalerriekin. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Hiriaren eraberritze prozesua sustatzea eta Eibarrek eskualdean duen garrantzia handiagotzea, 
horrela produkzio eta ekipamenduen maila igoko litzatekeelarik. 
 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ 
Lurzoru industrialaren kalitatea eta azalera handitzeko aukera hipotekatzen du neurri handi 
batean. 
Eskualdeko selekzio mailak ez du gora egingo. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Debegesa 

− Eibarko Udala 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala eta eskualdea. 

− Debegesa 

− Enpresak: Ekimen pribatua 

− Foru Aldundiak 

− Eusko Jaurlaritza: Feder fondoak 
6. BESTE EKINTZA ESTRATEGIKOEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA     OSAGARRITASUNA 
Euskal Herriko L.A.Z.-en zehaztapena.       4.5.2.,2.1.1. , 4.5.3.   
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Lehen urtean sustatu, eta denboran jarraipen batekin kudeatu eta garatu behar da. 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Proiektuen arabera, ezarpenean zehazteko. 
 

 
ITURRIAK 

− Udal aurrekontuak. 

− Eusko Jaurlaritza: Feder Fondoak 

− Foru Aldundiak 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Ezarpenean zehazteko. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 1.2.2. 

Tekniker-rekin batera produktu berriak bilatzea eta enpresen 
garapen teknologikoa aztertzea. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 

Erdi mailakoaa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Hiriko industriaren oinarri produktiboak eta lehiakortasun mailak igotzea, Tekniker eta 
eskualdeko enpresen arteko harremana indartuz, gaitasun teknologikoa onuragarria 
izan dadin. 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Elkarlanerako eremuak identifikatzea. 

− Merkatuak aztertzea. 
 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Teknikerrek normaltasunez garatzen duen jardueran du eragina, azpiegitura teknologiko gisa 
sustatzeko eta sendotzeko. 
 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Bertako ekonomiaren lehiakortasuna galtzen da. 
 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Tekniker 

− Debegesa 

− Eskualdeko edo bertako enpresak. 

 
Gauzatzean 

− Tekniker 

− Eskualdeko edo bertako enpresak. 
 

6. BESTE EKINTZA ESTRATEGIKOEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA    OSAGARRITASUNA 
      1.3.2./4.3.3./4.2.4./1.3.3. 
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Lehen 2 edo 3 urteetan sustatu eta denboran jarraipen batekin gauzatzea. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Ohiko funtzionamendua. 
 
 

 
ITURRIAK 
-- 
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Lankidetza hitzarmenen ebaluaketa: inkesta, ... 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 1.2.3. 

Bic-Berrilanekin batera instalazioak handitzea eta zerbitzu hori 
sendotzea hirian. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 

Erdi mailakoa a 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Bic-Berrilan, berrikuntza-enpresen sustatzaile gisa sendotzea, azpiegiturak eta probintzian duen 
proiekzioa hobetuz. 
 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Beharren eta estrategiaren programa bat 
lantzea. 

− Berrikuntza estrategia bat lantzea. 
 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Elkarlana beste berrikuntza-zentroekin 
edo/eta teknologikoekin. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Proiektu honek azpiegitura teknologikoki kualifikatuak garatzen eta dibertsifikatzen ditu, 
kanporako proiekzioarekin, eta enpresen berrikuntza errazten du. 
 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Hiriaren dinamika ekintzailea aldatzeko erreferentzi-elementurik eza. 
 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Bic-Berrilan 

− Debegesa 

− Eibarko Udala 
 

 
Gauzatzean 

− Bic-Berrilan 

− Debegesa 

− Eibarko Udala 

− Foru Aldundia 

− Eusko Jaurlaritza 
6. BESTE EKINTZA ESTRATEGIKOEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA     OSAGARRITASUNA 
      4.2.4., 1.3.2., 1.3.3. 
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Lehen 2 edo 3 urteetan sustatu eta denboran jarraipen batekin gauzatu. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Ezarpenean zehazteko. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Europako fondoak 

− Bic-Berrilanen aurrekontuak 

− Administrazio publikoa eta laguntzaile 
pribatuak. 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Egindako inbertsioa. 

− Enpresa eta lanpostu berriak. 
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3. Helburua. Hirian eredu berriari egokituko zaizkion jarduera industrialak 

sustatzea eta sendotzea, sare industriala berrituko dutenak. 
 
 

  Lehentasun 
maila 

 
1. 

 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 

 
Eskopeta finen fabrikatzaile guztiak batera lan egin dezaten, instalazio 
duin baten kokapena aztertzea. 
 
Industri-Mikrocluster ertain eta txiki bat jartzeko aukera sustatu, ondoko 
espezialitateetan: moldeak, mikromekanika, elektronika zehatza, 
MIKROFUSIOA ETA JARDUERA GARBIAK. 
 
“Jarduera garbien” ezarpena sustatzea: 

− Ikuspegi artifiziala 

− Optika 

− Adimen artifiziala 

− Materiale berriak (Konpositeak, superaleazioak…) 

− Nekazaritzako elikagaien industria 

 
III 
 
 

II 
 
 
 
I 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 1.3.1. 

Eskopeta finen fabrikatzaile guztiak batera lan egin dezaten, 
instalazio egokiaren kokapena aztertzea. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa 

Behe mailakoaa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Tradizio handia duen eta gainbeheran dagoen produkzio-espezializazioaren guneetako bat 
indartzea. 
 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Sektoreko enpresekin proiektuaren 
planteamendua aztertzea. 

− Eraikin bat horretarako egokitzea. 
 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Espazio industrialen azpiegitura indartzea, enpresen berrikuntzarako aukera ematen duena. 
 
 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Gainbeheran dagoen sektore baten egokipen edo eraberritzean eraginik ez izatea. 
 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Armagintza elkartea 

− Industrialak 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Armagintza elkartea 

− Industrialak 
 

6. BESTE EKINTZA ESTRATEGIKOEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                            OSAGARRITASUNA 
        
                                                                             2.1.1./1.1.3. 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Epe laburrean. Lehen urtean definitzeko. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Proiektuaren arabera, ezarpenean zehazteko. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Sektoreko enpresak. 

− Europako fondoak. 

− Administrazioaren laguntza 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
 
Enpresen eskaria. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 1.3.2. 

Industri-Mikrocluster ertain eta txiki bat jartzeko aukera sustatu, 
ondoko espezialitateetan: moldeak, mikromekanika, elektronika 
zehatza, MIKROFUSIOA ETA JARDUERA GARBIAK. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 

Erdi mailakoaa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Oinarri produktiboa indartzea eta garatzea, orain dauden jardueretatik abiatuta, eta lurzoru 
industrial gutxiago eskatzen dutelarik. 
 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Elkarlana Tekniker, Bic-Berrilan, Alfa eta 
Hivalsarekin. 

 
 

 
Zeharkako proiektuak: 
Inguruko industrien elkarlana sustatzea. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Hiri-ereduari eta proposatzen den egitura produktiboari egokituko zaizkien jarduera industrialak 
indartzen laguntzen du. 
 
 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Tradizioa duten jardueren sektoreak ez dira behar adina lantzen eta jardueren sektore 
paraleloen garapena ez da indartzen. 
 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Tekniker 

− Bic-Berrilan 

− Enpresak 
 

 
Gauzatzean 

− Tekniker 

− Bic-Berrilan 

− Enpresak 

− Eusko Jaurlaritzako eta Europako fondoak 
6. BESTE EKINTZA ESTRATEGIKOEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      1.2.2.,1.2.3.,1.3.3.,4.2.4.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Lehen bi edo hiru urteetan sustatu eta denboran jarraipen batekin gauzatu. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Ezarpenaren arabera zehazteko. 
 
 

 
ITURRIAK 
Eusko Jaurlaritza, eta Bic-Berrilan, Tekniker, 
Alfa eta Hivalsaren ohiko aurrekontuak. 
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
Egitura industrialaren azterketa, Tekniker eta Bic-Berrilanekiko lankidetza eta interesa duten 
enpresa-gizonekiko harremana. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 1.3.3. 

“Jarudera garbien” ezarpena sustatzea : 

− Optika 

− Ikuspegi artifiziala 

− Adimen artifiziala 

− Materiale berriak (konpositeak, superaleazioak, ...) 

− Nekazaritzako elikagaien industria 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoaa 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Oinarri produktiboa indartzea eta dibertsifikatzea, lurzoru eta espazio industrial gutxi behar duten 
jarduera berriak sartuz. 
 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Tekniker eta Bic-Berrilanen arteko 
lankidetza bertako enpresekin. 

− Enpresa berriak erakartzea. 

− Enpresa berriak erakartzeko programa.  
 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Hiriaren erakargarritasunari dagokionez 
ondorio positiboak izatea eta ingurugiroa 
hobetzea. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Planean lortu nahi den hiri-eredu berriari gehiago egokituko zaizkion ekintzak sustatzea, 
produkzio jarduera historikoak gaindituz, "ez hain garbitzat" hartzen baitira. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Lurzoru industrial gutxi behar duen jardueren sektore batean ez litzateke behar adina landuko. 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Debegesa 

− Tekniker 

− Bic-Berrilan 

− Ekimen pribatua 

 

Gauzatzean 
− Debegesa 

− Tekniker 

− Bic-Berrilan 

− Ekimen pribatua 
 

6. BESTE EKINTZA ESTRATEGIKOEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      1.2.2.,1.2.3.,4.2.4.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Lehen bi edo hiru urteetan sustatu eta denboran jarraipen batekin gauzatu. 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Urtean 10 /15 milioi. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Europako Fondoak 

− Bic-Berrilan eta Teknikerren ohiko fondoak. 

− Administrazio publikoak. 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Aipatu ezaugarriak izango dituzten enpresa berrien kopurua. 
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4. Helburua. Udalerriaren jarduera komertziala sustatzea, eskaintza hobetuz. 
 
 

  Lehentasun 
maila 

 
1. 

 
 
 

2. 

 
"Lehen mailako" merkatal zentru bat ezartzea, hirugarren sektoreko 
jardueraren eragile izango dena eta merkataritza mailan erakargarriak 
diren firmak jartzea sustatuko duena. 
 
Merkatarien irudi korporatiboa sortzea Plan Koordinatu baten barruan. 

 
II 
 
 
 

III 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 1.4.1. 

“Lehen mailako” merkatal zentru bat ezartzea, hirugarren 
sektoreko jardueraren eragile izango dena eta merkataritza 
mailan erakargarriak diren firmak jartzea sustatuko duena. 
 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 

Erdi mailakoa a 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Hiriko oinarri ekonomikoa eta eskaintza komertziala dibertsifikatzea. 
Eskualdeko zentralitate maila handiagoa emango dion ekipamendua jartzea Eibarren. 
Merkataritza mailan erakargarriak diren firma edo marka berrien ezarpena sustatzea: 
frankiziak… 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Gune komertzial baten diseinua (hirigunetik 
gertu). 

− "Lehen mailako" merkatal zentrua ezartzeko 
gestioa eta horren garapena 

− Hirugarren sektoreko ingurune ludiko - 
komertziala garatzea. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Ondorioak izan dituzten inguruneak hobetu 
hirigintzari dagokionez. 

− Sarbideak hobetu garraio publikoaren bidez 

− Eibarko merkatarientzako irudi korporatiboa 
indartzea. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 

Eskaintza hobetzeak jarduera komertziala indartzen du. 
 
 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ 
Hiriko ekonomia eta hirugarren sektorearen garapena gutxiago dibertsifikatuko dira. 
Eskualde mailako zentralitatea ez da indartuko edo galdu egingo da. 
 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Merkatarien Elkartea 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Ekimen pribatua 
 

6. BESTE EKINTZA ESTRATEGIKOEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      3.3.1.,3.3.4.,4.1.1.,4.1.6.,4.6.3.,4.6.4.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Lehen urtean sustatu beharreko ekintza eta 3edo 4 urtetan garatu beharrekoa. 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  

Proiektuan zehazteko. Ez da 
Administrazioaren parte hartzea 

aurrikusten. 
 
 

 
ITURRIAK 
Enpresa bera. 
Inguruko jardunbide urbanistikoak. 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
Hiriaren komertzialtasun maila. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 1.4.2. 

Merkatarien irudi korporatiboa sortzea Plan Koordinatu baten 
barruan. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa 

Behe mailakoaa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Hiriaren eraberritze komertzialerako eta erakargarria izan dadin egingo diren jardunbideek 
ekintza osagarri bat izan beharko dute, udalerriaren irudia hobetzeko; beraz, bertan erosketak 
egiteko gaitasuna handitu beharko da eskualde mailan izango duen garrantzia dela eta, bai 
eskualdeko hiriburu bilakatzeko helburua eta bai hirugarren sektoreko dibertsifikazioa indartuz. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Komunikazio komertzialerako Plan bat 
egitea. 

− Planaren aplikazioaren garapena. 
 
 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Hiria erakargarri izateko egingo diren 
ekintzen koordinazioa: kulturaren aldetik, 
kirolaren aldetik, bertan bizitzeko 
egokitasunaren aldetik… 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Hiriaren jarduera komertziala sustatzea, eskaintza berrituz, eta beraz, bertako eta kanpoko 
komunikazioan eragina izatea, udalerriak eskaera izan dezan. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Eibarrek merkataritza mailako protagonismoa galduko du eskualde mailan, eta ez da hiriburu 
gisa hartua izango. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Merkatarien elkartea 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Dendarien elkartea 

− Eusko Jaurlaritza 
6. RELACIÓN CON OTRAS ACCIONES ESTRATÉGICA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      1.4.1.,4.6.1.,4.6.4.,4.6.3.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Lehen urtetik hasita jardunbide jarraitua. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Ezarpenean zehazteko.  
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Laguntzaile pribatuak 

− Europako Fondoak 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Hiriaren komertzialtasun maila 

− Bertako eta eskualdeko balorazioaren inkesta.  
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2. BIDE ESTRATEGIKOA 
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EREMU ESTRATEGIKOA (III) 
 
 
 

2. BIDE ESTRATEGIKOA 
 

HIRIGINTZAREN ALDETIK HIRIA ERABERRITZEA ETA INGURUGIROA HOBETZEA 

1. Helburua 
 

Hiri-lurraren erabilera 
leheneratzeko politika 

sustatzea eta espazio edo 
eraikin zaharkituak 

birgaitzea. 

2. Helburua 
 

Hiriko komunikazio 
azpiegitura eta garraio 

zerbitzua hobetzea. 

4. Helburua 
 

Ingurugiroa hobetzea, 
sistemaren 

sostengarritasuna 
sustatzeko politika eta 

ekintzen bidez. 

3. Helburua 
 

Ekipamendu eta 
zerbitzuen programa 

garatzea, udalerriaren 
erakargarritasuna eta 

harrera-gaitasuna 
hobetzeko 
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1. Helburua. Hiri-lurraren erabilera leheneratzeko politika sustatzea eta espazio 
edo eraikuntza zaharkituak birgaitzea. 

 
 

  Lehentasun 
maila 

 
1. 

 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 

6. 
 

7. 
 
 
 

8. 
 
 

9. 
 
 
 

 
Lurzoruaren erabilera aldatzeko programa bat lantzea eta eraikin 
industrial zaharkituak baliatzea eta birmoldatzea: 

− Itxi diren enpresen lurzoruaren erabilera aldatzea eta birmoldatzea. 

− Aurri industrialak kentzea. 

− Gutxiegi erabiltzen diren eraikin bereziak berriro erabili ahal izatea.  

− Babes Ofizialeko Etxebizitzak egiteko politika sustatzea. 
 
TXONTAko hirigunea birgaitzea, erabilera ez industrialerako, eraikinak 
espazioan hobeto banatuz 
 
MATSARIA aldea erabilera industrialerako birgaitzea, eraikinak 
espazioan hobeto banatuz eta kokalekuak modernizatuz. 
 
Hiri-berriztapena sustatzea: Calbeton eraberritzea, konpondu gabe 
dauden estuguneak konpontzea (Isasi, Errebal) eta hirigintza 
komertzialeko jardunbideak. 
 
Eraikin mistoen (industria-etxebizitza) beheko solairuetako lokalak 
etxebizitza bihur daitezen sustatzea. 
 
Unzaga Plazako Udaletxea birgaitzea. 
 
Alfa inguruan azterketa sakona egitea, zentralitate-ekipamendu berria 
izan dadin, instalazio zaharrei behin betiko konponbidea ematearren 
politika erabakior bat garatuz. 
 
Hirigintza politika egoki baten bidez, hiriarentzat eta hiritarrentzat 
interesgarriak izan daitezkeen jarduerak bideratzea. 
 
Dentsitate txikiko etxebizitzak “maldaren erdialdean” nekazari lurren 
inguruan eta ingurune fisikoarekin harremanean kokatzeko aukerak 
aztertzea. 

 
I 
 
 
 
 
 
 

II 
 
 

III 
 
 

II 
 
 
 

III 
 
 
I 
 
I 
 
 
 

III 
 
 

III 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 2.1.1. 
Lurzoruaren erabilera aldatzeko programa bat lantzea eta eraikin 
industrial zaharkituak baliatzea eta birmoldatzea : 

− Itxi diren enpresen lurzoruaren erabilera aldatzea eta birmoldatzea. 

− Aurri industrialak kentzea. 

− Gutxiegi erabiltzen diren eraikin bereziak berriro erabili ahal izatea. 

− Babes Ofizialeko Etxebizitzak egiteko politika sustatzea (...). 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoaa 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Eibarko hirigunea hobetzen du, kalitateko hiri berritu bat lortzeko, hiritarrentzat erosoagoa eta 
erakargarriagoa izango dena, eta proiekzio handiagoarekin, nola eskualdean hala Euskal Herri 
osoan. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Itxi diren enpresen lurzoruaren erabilera 

aldatzea eta birmoldatzea. 
− Aurri industrialak kentzea. 

− Gutxiegi erabiltzen diren eraikin bereziak berriro 
erabili ahal izatea 

− Babes Ofizialeko Etxebizitzak egiteko politika 
sustatzea (...). 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Erainkin industrial zaharkituen Katalogoa 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA: 
Hiria urbanistikoki eraberrituko da lurrak espazioan hobetu banatuz eta kalitatea hobetuz 
4.   BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Hiriaren "pilaketa" maila mantenduko da eta zenbait leku hondatu egingo dira. 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean                                                        

− Eibarko Udala 

− Eragindako jabeak. 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 

− Ekimen pribatua 

− Eragindako enpresak. 
6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
               1.1.3.,1.2.1.,1.3.1.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Ezarpen fasearen hasieratik 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK                         
Sustapenaren fasean zehazteko 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Europako Batasuna: Feder fondoak 

− Eusko Jaurlaritza 

− Foru Aldundia 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Eraikinen katalogoa, zenbateraino dauden zaharkitua eta proiektu bakoitzaren egingarritasun 

maila. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 2.1.2. 

TXONTAko hirigunea birgaitzea, erabilera ez-industrialerako, 
eraikinak espazioan hobeto banatuz. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 

Erdi mailakoaa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Eibarko hirigunea hobetzen du 
Kalitate urriko hiri-espazio industriala birgaitzea eta berriro urbanizatzea. 
Enpresak beste leku batean kokatzea 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Jardunbide-figura hautatzea. 

− Hirigintza-proiektua definitzea. 

− Etapen araberako plana definitzea. 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA: 
Kalitate gutxiko industrialde oso trinko bat eraberritzea 
 
 
4.   BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Hiri-espazioaren hobekuntza ez du erraztuko eta biztanle gehiago geldituko da hirian. 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean                                                        

− Eibarko Udala 

− Hiriko sustatzaileak. 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Hiriko sustatzaileak 

− Ekimen pribatua 

− Eusko Jaurlaritza 
6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      3.1.1.,3.3.1.,3.4.1,3.4.2.,4.5.2.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Epe ertainean, hiru eta bost urte bitartean. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK                         
Ezarpenean zehazteko 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eusko Jaurlaritza 

− Eibarko Udala 

− EBko fondoak 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Espazio edo/eta eraikinen katalogoa, zenbateraino dauden zaharkituak. 

− Jardunbide bereziak: inbertsioa. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 2.1.3. 

MATSARIA aldea erabilera industrialerako birgaitzea, eraikinak 
espazioan hobeto banatuz eta kokalekuak modernizatuz. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa 

Behe mailakoaa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Industrialdearen eraberritze urbanistikoa lor daiteke, eta oraingo espazio industrialen tipologia 
dibertsifikatzea, dentsitate txikiagoko industrialdea ezarriz. 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Jabeekin adostasuna lortzea. 

− Urbanizazio Proiektua 

− Etapen Plana 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Eraikin industrialen Katalogoa. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA: 
Lurzoru industriala leheneratzea eta eraikin industrial zaharkituak birgaitzea. 
 
 
4.   BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Zaharikituriko eraikin industrialak mantentzea eta hondatzea, eta eraikin industrialen 
eskaintzaren dibertsifikazio maila murriztea. 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean                                                        

− Eibarko Udala 

− Jabeak 

− Ekimen pribatua 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Jabeak 

− Ekimen pribatua 

− Eusko Jaurlaritza (SPRILUR) 

− Eibarko industrialdea 
6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      4.5.2., 4.2.2.,1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.3.1., 1.3.3. 
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
3-5 urte 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK                         
Ezarpenean zehazteko. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Jabeak  

− Eusko Jaurlaritza 

− SPRILUR 

− Eibarko industrialdea 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Eraikin industrialen katalogoa. 

− Egiten den inbertsioa. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 2.1.4. 

Hiri-berriztapena sustatzea: Calbetón eraberritzea, konpondu 
gabe daduen estuguneak konpontzea (Isasi, Errebal) eta 
hirigintza komertzialeko jardunbideak. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 

Erdi mailakoaa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Eibarko hirigunea hobetzea, hirigintzaren arloan 
 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Jardunbide Unitateen gestioa. 
 
 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA: 
Hirigunearen hirigintza-kalitatea eta irudia hobetzen dira 
 
 
 
4.   BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Hiri-tramaren elementuak mantenduko dira eta horrek ez dio hiriaren irudiari mesede egiten, ez 
eta oinezkoentzako bideak erosoago egiten. 
 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean                                                        

− Eibarko Udala 

− Jabeak 

− Merkatarien elkartea 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Jabeak 

− Merkatarien elkartea 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      4.5.2.,2.1.1.,2.1.7.,3.3.1.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Epe ertainean, bi edo hiru urte. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Kasu bakoitzean zehazteko: ezarpena. 
 
 

 
ITURRIAK 
Udalaren eta jabeen aurrekontuak. 
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Plan Orokorra bera, Exekuzio-Unitate desberdinen definizioaren bidez: Inbertsio maila. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 2.1.5. 

Eraikin mistoen (industria-etxebizitza) beheko 
solairuetako lokalak etxebizitza bihur daitezen sustatzea. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa 

Behe mailakoaa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Hiria urbanistikoki hobetzeko bideak jartzea, erabilera industrialak eta etxebizitza 

mailakoak elkarren ondoan egon ez daitezen. 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Eraikin industrialen Katalogoa. 
 
 
 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Jarduera industriala murriztea hirigunean, 
erabilerak bereiztu gabe. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA: 
Etxebizitzen parkea handituko litzateke, eta, era berean, hirigunea hobetuko litzateke. 
 
4.   BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Erabilera industrialak eta etxebizitza mailakoak nahasten diren egoera mantenduko da eta 
horrek arazoak ekar litzake. 
 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Jabeak 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Jabeak 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
       1.1.3., 2.1.1., 3.1.1. 
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Jarraipen batekin burutu beharko litzateke ekintza. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Kasu bakoitzean zehazteko 
 
 

 
ITURRIAK 

− Jabeak 
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Berriztatu diren eraikinak. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 2.1.6. 

Unzaga Plazako Udaletxea birgaitzea. LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa 

Behe mailakoaa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Hiriko eraikinik enblematikoena eta zentralena den neurrian eragiten du. 
 
 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Birgaitzeko Proiektua. 
 
 
 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA: 
Hiria eraberritzeko politika urbanistikoa sustatzeko bidea ematen du, bai eta Udala 

helburu horren aintzindari izateko bidea ere. 
 
4.   BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Hiri-erdian gaizki zaindua dagoen eraikin adierazgarri bat manteduko da, hiriari irudi kaskarra 
ematen diolarik. 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
        
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Bi edo hiru urte. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Proiektua gauzatzean 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Proiektua bera. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 2.1.7. 

Alfa inguruan azterketa sakona egitea, zentralitate-ekipamendu 
berria izan dadin, instalazio zaharrei behin betiko konponbidea 
ematearren politika erabakior bat garatuz. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoaa 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Hiriarentzat garrantzi handia duen inguru bat urbanistikoki sustatzeko eta eraberritzeko bideak 
jartzen ditu. 
 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Proiektua definitzea eta ALFArekin akordioa 
lortzea oraingo instalazioak berriz erabili 
ahal izateko. 

 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA: 
Lurzoruaren erabilera eraberritzeko eta birgaitzeko politika sustatzea, 

zentralitateagatik eta azaleragatik enblematikoa izango den proiektu batetik abiatuta. 
 
 
4.   BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Lanpostu gutxi dauzkan instalazio industrial handi eta zentriko batekin jarraitzea, hiriari 

itxura ez oso erakargarria emanez. 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− ALFA 

− Ekimen pribatua 
 

 
Gauzatzean 

− ALFA 

− Ekimen pribatua 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      2.1.1., 2.1.3.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Erabakia hartzen denetik bi edo hiru urte. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Proiektuan zehazteko. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Ekimen pribatua 
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Proiektua bera. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 2.1.8. 

Hirigintza politika egoki baten ibdez, hiriarentzat eta 
hiritarrentzat interesgarriak izan daitezkeen jarduerak bideratzea.  

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa 

Behe mailakoaa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Hiria eraberritzeko politika sustatzea, ekimen pribatuari ekintza gehiagotan parte hartzeko 
aukera emanez. 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  
Hirigintzaren tramitazioa erraztea eta 
bideratzea. 
 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA: 
Hiriaren eraberritze prozesuan ekimen pribatuaren partaidetza zabalagoa ahalbidetzea, ekintza 
puntualen bidez 
 
4.   BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
 
 
 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Ekimen pribatua 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Ekimen pribatua 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
HAPO-ren garapena    3. Bide Estrategikoko jardunbidearekin batera 
  
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Epe labur eta ertainean, denboran jarraipen batekin. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Ekimen pribatua 
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Hirigintzari buruzko hitzarmenean onarturiko proiektuak. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 2.1.9. 

Dentsitate txikiko etxebizitzak “maldaren erdialdean” nekazari 
lurren inguruan eta ingurune fisikoarekin harremanean 
kokatzeko aukerak aztertzea. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa 

Behe mailakoaa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Etxebizitza gehiago egongo lirateke, gaur ez dagoen bizilekuen eskaintza kualifikatua ugarituz. 
Ekintzaren arriskua, ingurua ez hondatzeko edo betetzeko oreka bilatzea izango litzateke. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− HAPOren barruan zein ingurutan koka 
daitezkeen definitzea. 

− Hirigintza planak egitea. 
 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Sarbideak eraikitzea. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA: 
Etxebizitzen parkea handitzea ahalbidetzen du, asko ez bada ere, tipologia dibertsifikatuz eta 
dentsitate txikiko familia bakarreko etxebizitzen gabezia estaliz. 
 
4.   BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Etxebizitzen eskariaren zati bati dagokionez, eraginik ez izatea. 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Sustatzaile pribatuak 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
        
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Denboran jarraipen batekin egin beharreko ekintza. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Proiektuaren fasean zehazteko 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Sustapen pribatua 

− Finantza-erakundeak 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Hirigintza-proiektu globala egitea. 

− Programan sartu diren etxebizitzen kopurua. 
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2. Helburua. Hiriko komunikazio azpiegitura eta garraio zerbitzua hobetzea. 
 
 

  Lehentasun 
maila 

 
1. 

 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 
 

 
Eibarko saihesbidearen eta autopistaren arteko konexioa amaitzea, 
mendebaldean (hirugarren fasea) eta bigarren faseko “hankak” 
ezartzea. 
 
Hiri barruko komunikazioa hobetzea. Hiri barruko bideak egitea, sare 
orokorraren osagarri: Torrekua-Otaola, W. Orbea-K. Elgezua, T. 
Anitua-Otaola konexioa eta hiri barruko komunikazio sarea osatuko 
duten beste zenbait errepide. 
 
Euskotren-en trenbidearen zati bat lurperatzeko eta aldatzeko proiektua 
sustatzea, bai eta apeadero berriak egiteko programa ere. 
 
Auzoen konexioa iparraldeko mendi-mazelan: 

− Eulogio Garate- Errekatxu - Urtzaila. 

− Txonta-Iparragirre 

− Iparragirre-Azitain. 
 

 
II 
 
 
 

III 
 
 
 
 

II 
 
 
 

III 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 2.2.1. 

Eibarko saihesbidearen eta autopistaren arteko konexioa 
amaitzea, mendebaldean (hirugarren fasea), eta bigarren faseko 
“hankak” ezartzea. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 

Erdi mailakoa a 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Hobekuntza urbanistikorako eta sarbideak hobetzeko bideak jartzen ditu. 
 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Proiektu teknikoaren garapena. 

− Jardunbideak burutzea. 
 
 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Lurraldeko Administrazio publikoen arteko 
koordinazioa. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA: 
Eibarko saihesbidea bukatzea eta hirigunetik ibilgailurik ez pasatzea. Gainera, hirigintzaren 
arloari dagokion hobekuntza lortuko litzateke, inguruetako auzoetan eragina izango lukeena.. 
4.   BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Ibilgailu arinak edo bereziki astunak hirigunetik pasatzen jarraitzea, horrek dakartzan pilaketa 
arazoak mantenduz. 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Eibarko Plan Estrategikoaren Batzorde 
Eragilea.  

 
Gauzatzean 

− Eusko Jaurlaritza 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 

− Bizkaiko Foru Aldundia 
6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      2.3.4.,4.1.5.,2.2.2.,2.2.4.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Erabakia hartzen denetik hiru urte 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Ezarpen proiektuan erabakitzeko 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eusko Jaurlaritza 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Sahiesbidearen amaieraren proiektua nola doan aurrera. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 2.2.2. 

Hiri barruko komunikazioa hobetzea. Hiri barruko bideak egitea, 
sare orokorraren osagarri: Torrekua-Otaola, W.Orbea-K.Elgezua, 
T.Anitua-Otaola konexioa eta hiri barruko komunikazio sarea 
osatuko duten beste zenbait errepide. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa 

Behe mailakoaa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Hiria urbanistikoki eraberritzea, komunikazio azpiegiturak eta barruko konexioak hobetuz.  
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Ekintzan bertan identifikatzen diren 
jardunbideetatik abiatuta garatu behar dira 
eta hirigintza-proiektuaren garapenaren 
arabera zabaldu. 

 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA: 
Hiri barruko konumikazioa osatzea, trafikoa hiri erdiko bide-ardatzetatik pasatzea saihesteko, 
horrela auto-pilaketa maila jaitsiko delarik. 
4.   BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Trafiko-fluxuaren zati handi bat hirigunean ematen da eta hiri erdiko bide-ardatzetatik bideratzen 
jarraitu beharko dute, horrek dakarren pilaketa arazoarekin. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      2.2.4.,2.3.4.,2.2.1.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Lehentasun mailaren baitan egongo da, jardunbide honetan sartu behar diren proiektuak 
definitzeko orduan. 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Proiektuak ezarpenean definitu behar dira. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 

− Eusko Jaurlaritza 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Hiri barruko bideetan egindako inbertsioa. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 2.2.3. 

Euskotren-en trenbidearen zati bat lurperatzeko eta aldatzeko 
proiektua sustatzea, bai eta apeadero berriak egiteko programa 
ere. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 

Erdi mailakoaa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Trenbidearen azpiegitura eta Eibarko zerbitzua hobetuko dira, geltokia eta apeaderoak berrituz 
gero. Era berean, Zentralitate handiko inguru batean eraberritze urbanistikoa sustatzeko aukera 
ematen du. 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  
− Zati bat lurperatzea. 
− Untzagako Erdialdean geltokia ezartzea, 

autobusekin lotura izango duena. 

− Azitainen apeaderoa ezartzea. 

− Trenbidearen ibilbidea berriro aztertzea, 
bereziki hiritik pasatzen denekoa (Matsaria 
eta Asua Erreka) 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA: 
Trenbidearen azpiegitura hobetzen da, hirian, trenez ibiltzea erraztuz eta hiriko garraioa eta 
sarbideak hobetuz. 
4.   BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Eibar eta eskualdea lotzen dituen trenbidearen oinarrizko egitura mantentzen da, baina 
hiriarentzat oztopo urbanistiko handia izango da, ez direlako lurrak libre utziko. 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Europako Fondoak 

− Eusko Jaurlaritza 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Eusko Jaurlaritza 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      4.1.1., 2.1.1., 2.1.3.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Epe ertain eta luzean: 5 edo 7 urte. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Proiektuan zehazteko. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Eusko Jaurlaritza 

− Feder fondoak 
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Ekintza honi dagokionez udalerrian egiten den inbertsioa. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 2.2.4. 

Auzoen konexioa iparraldeko mendi-mazelan: 

− Eulogio Garate - Errekatxu - Urtzaila 

− Txonta - Iparragirre 

− Iparragirre - Azitain 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa 

Behe mailakoaa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Hirigintzaren arloko hobekuntza, komunikaziorako azpiegiturak eta hiri barruko konexioak 
hobetuz. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Ekintzan identifikatzen diren proiektu 
urbanistikoak edo helburu berberarekin 
osatzen direnak. 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA: 
Hiri barruko konexioen sarea osatzea, horrela Eibartik ateratzen diren eta Eibarren sartzen diren 
ibilgailu gehienak hiri-erdiko ardatzetatik bideratu beharrik ez izateko. 
4.   BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Iparraldeko mendi-mazelan dauden auzoekiko konexio zaila mantenduko da, eta hiri-erdiko 
zirkulazio-ardatzetatik pasatzen jarraitu beharko dute, pilaketa arazo handiak sortuz. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      2.2.1.,2.2.2.,2.3.4.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Jardunbide honetan sartu beharreko proiektuak definitzerakoan ezartzen den lehentasun 
mailaren arabera gauzatuko da. 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Proiektu bakoitzean zehaztu beharrekoa: 
ezarpena 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 

− Eusko Jaurlaritza 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Proiektuetan egiten den inbertsioa. 
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3. Helburua. Ekipamendu eta zerbitzuen programa garatzea, udalerriaren 

erakargarritasuna eta harrera-gaitasuna hobetzeko 
 
 

  Lehentasun 
maila 

 
1. 

 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 

 
Hirigunean oinezkoentzako zenbait bide jartzea eta ingurunea 
birgaitzea (espaloiak zabaltzea, plazak birmoldatzea, eraikinen 
kanpoaldearen itxura hobetzea...) 
 
Txaltxa-Zelai proiektua gauzatzea: bertakoentzako garajeak eta 
aparkaleku publikoa. 
 
Uholdeei aurre egiteko programa, Ego ibaian batetik, eta Matsaria, 
Ibur-Erreka eta Txontako erretenetan, bestetik. 
 
Trafikoaren Antolamendurako Plan Estrategikoa eta aparkalekuen 
politika lantzea. 
 
Hilerria Altamirara eramatea. 

 
III 
 
 
 

III 
 
 

III 
 
 

II 
 
 

III 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 2.3.1. 

Hirigunean oinezkoentzako zenbait bide jartzea eta ingurunea 
birgaitzea (espaloiak zabaldu, plazak birmoldatu, eraikinen 
kanpoaldearen itxura aldatu...). 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa 

Behe mailakoaa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Oinezkoentzako bideak hobetzea eta hirigunea atseginagoa bilakatzea. 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  
Ondokoak jasoko dira ekintzan: 

− Jardunbidearen programa globala. 

− Proiektuen identifikazio teknikoa. 

− Proiektuak gauzatzea. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Hirigintza komertzialerako proiektuekiko 
harremana, eta hiriaren erakargarritasun 
globala eta soziala hobetzea. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA: 
Oinezkoak erosoago ibiliko dira, eta, era berean, hiriaren erakargarritasuna eta irudia hobetuko 
dira, bai bertakoentzat eta bai kanpokoentzat. 
4.   BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Oinezkotzako bideen kalitatea ez da hobetuko, eta alde horretatik hiria ez da oso atsegina 
izango 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Eusko Jaurlaritza 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      2.2.2.,2.2.4.,2.3.4.,3.2.3.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Piskanakako lehentasun programa batetik abiatuta, denboran jarraipen batekin gauzatu 
beharreko ekintza. 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Ezarpenean zehaztu behar dira. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 

− Eusko Jaurlaritza 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Egiten den inbertsioa. 

− Hobekuntza kualitatiboa: oinezkoentzako bideak, espaloiak, plazak hobetzea... 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 2.3.2. 

Txaltxa-Zelai proiektua gauzatzea: bertakoentzako garajeak eta 
aparkaleku publikoa. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa 

Behe mailakoaa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Hiriaren zentro neuralgikoan eragiten du, eta aparkalekuen eskaintza handiagoa izango da. 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  
-- 
 
 
 

 
Zeharkako proiektuak: 
-- 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA: 
Hiriaren zentro neuralgikoan espazio publiko handi bat eraberrituko da, bai bertan izango diren 
garajeei dagokienean, bai eta berdeguneari dagokionean ere. 
 
4.   BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Hiri-erdian aparkalekurik ez edukitzea hiritarren edo kanpotarren joan-etorriak errazteko. 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      2.3.4.,2.3.1.,  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Lanak hasten direnetik bi urte. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Proiektuan zehaztuta daude. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala  
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Egindako inbertsioa. 

− Aparkalekuko plazen kopurua. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 2.3.3. 

Uholdeei aurre egiteko programa, Ego ibaian batetik, eta 
Matsaria, Ibur-Erreka eta Txontako erretenetan bestetik. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa 

Behe mailakoaa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Hirigintzaren arloari dagokion hobekuntza, uholdeen aurrean segurtasun handiagoa eskaintzen 
dutelarik. 
 
 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Programa globalean finkatu behar da, aldez 
aurretik gaurko egoera aztertuta. 

 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA: 
Ego ibaiko eta hirigunean dauden erretenetako uren uholdeak saihestea. 
 
4.   BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Uholdeek gaur egun duten eragina ez konpontzea, hortik datozen arriskuak konpontzeko 
ahaleginik egin gabe. 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 

− Eusko Jaurlaritza 
 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      2.4.1.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Denboran jarraipen batekin gauzatu beharrekoa. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Ezarpenean zehazteko. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 

− Eusko Jaurlaritza 

− Europako Batasuna 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Historikoki euri-kantitate handienaren indizea eta urak nonik pasatu diren: uholdeak 

murriztea. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 2.3.4. 

Trafikoaren Antolamendurako Plan Estrategikoa eta 
aparkalekuen politika lantzea. 
 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 

Erdi mailakoaa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Hiriaren sarbideak hobetzea eta hiri-berriztapena, aparkaleku programa bat barne. 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  
Azterketa egitea 
Jardunbideak ezartzea. 
 
 

 
Zeharkako proiektuak: 
Eibarko Plan Estrategikoaren helburu eta 
proiektu askorekin du harremana. 
 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA: 
Trafikoa hobeto bideratuko litzateke, arinago, eta horren osagarri aparkalekuak jarriko lirateke. 
 
 
4.   BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Bi arazo hauen aurrean jardunbide globalik ez planteatzea, konponbide globala emateko. 
 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Ekimen pribatua 

− Hiriko erakunde inplikatuak: merkatariak, 
bizilagunak, ... 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      2.2.1.,2.2.2.,2.2.4.,2.3.1.,2.3.2.,3.2.3.,3.2.1.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Erabakia hartzen denetik urtebetera ekintza lantzeko, eta denboran jarraipen batekin gauzatu 
behar da. 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Exekuzio-proiektuan  zehaztu behar dira, Plana 
bitarteko propioekin landuz, eta kanpoko 
aholkularitzaren kostuarekin (gutxi gora behera 
5 milioi pezeta). 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 

− Eusko Jaurlaritza 

− Ekimen pribatua 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Jardunbidearen Plana. 

− Jardunbideen programa: inbertsioa, aparkaleku-plaza berriak, ... 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 2.3.5. 

Hilerria Altamirara eramatea. LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa 

Behe mailakoaa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Hirigintzaren arloko hobekuntza eta dotazio maila, orain dituen hirigintzaren arloko zailtasunak 
kontuan hartuta.  
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Hilerri berria eraikitzea. 

− Leku-aldaketaren proiektua. 

− Oraingoaren urbanizazio proiektua. 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA: 
Hirigunetik nahiko gertu dagoen espazio bat libre utziko da eta beste erabilera batzuk emango 
litzaizkioke orian ez dauden dotazioak emateko. 
 
4.   BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Hilerria hirigunean mantentzeak dotazioa hobetzea saihestuko luke eta beste leku batera 
eramanez gero, berriz, funtzio berbera izango luke. 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
 
       2.1.1. 
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Onartzen den proiektuaren arabera zehaztuko da. 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Proiektuan zehazteko. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
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4. Helburua. Ingurugiroa hobetzea, sistemaren sostengarritasuna sustatzeko 

politika eta ekintzen bidez. 
 
 

  Lehentasun 
maila 

 
1. 

 
 
 

2. 

 
Hiriaren saneamendurako egitura eta ibaira botatzen diren hondakinen 
tratamendurako egitura amaitzea: Elgoibarko araztegia, kolektorea eta 
sarearen hobekuntza hirian. Saneamendu integralerako proiektua. 
 
Txabolismoaren kontrola eta udalerriak eskaintzen duen irudia. 

 
III 
 
 
 
I 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 2.4.1. 

Hiriaren saneamendu egitura eta ibaiara botatzen diren 
hondakinen tratamenduaren egitura amaitzea: Elgoibarko 
araztegia, kolektorea eta sarearen hobekuntza hirian. 
Saneamendu integralerako proiektua. 
 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa 

Behe mailakoaa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Hirigintzaren eta ingurugiroaren arloan hobetzea, hiriaren zati handi batek orain dauzkan 
saneamendu-gabeziak hobetuz. 
 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Hiriaren hornikuntza-sarea eta kolektoreak 
hobetzeko proiektua  

− Saneamendu integralerako proiektua. 

− Elgoibarko araztegia. 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA: 
Udalerriaren saneamendu integralerako plan baterako bidea ematen du, eskualde mailan, eta 
Eibarri bizi-kalitate hoberako aukera emango dio. 
 
4.   BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Ego ibaiaren kutsadura-maila mantentzea 
 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 

− Deba Beheko Mankomunitatea 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 

− Eusko Jaurlaritza 

− Deba Beheko Mankomunitatea 
6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      2.3.3.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
denboran jarraipen batekin egin beharreko ekintza izango da. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Ezarpenean zehazteko, proiektuen arabera 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 

− Eusko Jaurlaritza 

− Deba Beheko Uren Mankomunitatea 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Zehazki horretarako egindako inbertsioa. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 2.4.2. 

Txabolismoaren kontrola eta udalerrial eskaintzen duen irudia. LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoaa 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Ingurugiroa hobetzea eta ingurunearen integrazioa. 
 
 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  
Zehazki udalerriaren Plan Integralean 
zehazteko :  

− Ingurune naturalean burutu beharreko 
ekintzak. 

− Hiri ---- egin beharrekoak: garbiketa, zarata, 
kutsadura atmosferikoa: hiri-hondakinak, ... 

− Prebentziorako azpiegiturak, tratamendua, 
... 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Sensibilizazio programa edo kanpainak 
hirian. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA: 
Jardunbide honen helburua inguruko hobekuntza urbanistikoa hobetzea da, baratzetan eta 
txaboletan eragina izango duena; bestetik, hiriaren irudia hobetzea lortu nahi da, 
erakargarriagoa izan dadin. 
4.   BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Asmoarekin bat ez datorren irudia mantentzea, hondatzeko joera duen espazioa 
ordenamendurik gabe utzita. 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Eragindako partikularrak 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Eragindako partikularrak 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
        
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Denboran jarraipen batekin gauzatu behar da, nahiz eta lehenengo bi urteetan izango duen 
eragina. 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Proiektuan zehaztu behar dira. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 

− Eusko Jaurlaritza 

− Eragindako partikularrak 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Udalerrian egiten diren jardunbide selektiboak. 
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3. BIDE ESTRATEGIKOA 
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EREMU ESTRATEGIKOA (III) 
 
 
 

3. BIDE ESTRATEGIKOA 
 

BIZI KALITATE HANDIAGOA EMATEA HIRIARI 
 

1. Helburua 
 

Hiriko azpiegiturak, 
ekipamenduak eta 
gizarte-zerbitzuak 

garatzea, batez ere 
laguntza gutxien jasotzen 

duten taldeei begira: 
gazteak eta langabetuak. 

2. Helburua  
 

Oinezkoarentzat hiri  
erosoagoa eta 

erakargarriagoa izatea, 
hiritar guztien 

mugikortasuna erraztuz.  

4. Helburua 
 

Populazio-piramidearen 
oinarria igotzeko programa 

lantzea eta 30 urtetik 45 
urtera bitarteko adin-tartea 

orekatzea. 
 

3. Helburua  
 

Azpiegitura soziokultural 
hobeak eta aisialdirako 
zerbitzu eta jarduerak 
eskaintzea, eskualde-
hiriburu bati dagokion 

neurrian. 
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1. Helburua. Hiriko azpiegiturak, ekipamenduak eta gizarte-zerbitzuak garatzea, 

batez ere laguntza gutxien jasotzen duten giza-taldeei begira: 
gazteak eta langabetuak. 

 
  Lehentasun 

maila 

 
1. 

 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

 

 
Babes Ofizialeko Etxebizitzak egitea, merkatuaren eskeintzetan 
sartzerik ez duten giza-taldeentzat. 
 
Zaharrei eta beharra duten gazteei laguntzeko bolondresen programa 
bultzatzea. 
 
Langabezian denbora luzea daramaten 40 urtetik gorako pertsonak 
berriro laneratzeko programa selektiboa lantzea. 
 
Eibarko eta eskualdeko gabeziak aztertzea hezkuntza/irakaskuntza 
mailan eta inserzio mailan. Arazoak dituzten gazteentzako zentru eta 
zerbitzu berezi bat ezartzea Eibarren: ikasketa praktikoak eskaintzea, 
espezialitateak berrituz (Europako Batasuna, teknologia berriak...). 

 
 I 
 
 
I 
 
 

II 
 
 

II 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 3.1.1. 

Babes Ofizialeko Etxebizitzak egitea, merkatuak eskaintzen dituen 
baldintzak bete ezin dituzten giza-taldeentzat. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa a 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Udalerriak babes ofizialeko etxebizitzen programa bat sustatu beharko du, diru-sarrera urria duten 
taldeei merkatuan dagoena baino aukera zabalago bat eskaintzeko. Lurzoru gutxi dagoenez, 
programa hau, etxebizitzen prezioaren arabera azken kostuak murrizteko irizpideen arabera bideratu 
beharko da, jardunbide bateratu baten bidez. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Udalerriko lurzoruaren aukerak zehaztea. 

− Babes Ofizialeko Etxebizitzen Plan bat 
lantzea. 

− Babes Ofizialeko Etxebizitzen Planaren 
kudeaketa. 

− 600 etxebizitza eraikitzea 5 urtetan. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Administrazioak ekimen pribatua Etxebizitzen 
Plan Orokorrean. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Etxebizitzak modu onean erosteko aukera handirik ez dago Eibarren; beraz, ekintza honek garrantzi 
handia izango du, egungo joera aldatu eta horrela udalerriak oreka lortu dezan gizarte mailan. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Lurzoruaren eskaintza urria denez, diru-sarrera handirik ez duten taldeek ez dute etxebizitza 
erosteko aukera handirik izan azken urteotan. Beraz, joera horri irtenbidea eman nahi zaio, bestela 
etorkizunean Eibarren bizi nahi izango luken jende askok ez bailuke etxebizitza erosterik izango. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Foru Aldundia 

− Eusko Jaurlaritza 

− Ekimen pribatua 
6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      3.4.1.,3.4.2.,2.1.5.,2.1.4.,2.1.2. 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
5 edo 7 urte, etxebizitzen programa osorako 
 
8. FINANTZIAZIOA aurrikusten diren etxebizitzen arabera, etxebizitza bakoitzeko 8.000.000tik 12.000.000 pta. 
bitarteko gutxi gora beherako prezioa kontuan hartuta.  
 
 
BEHARRAK  
3.000 milioi pezeta 
 
 

 
ITURRIAK 

− Administrazio publikoa 

− Banketxe publiko eta pribatuak 

− Ekimen pribatua 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
Urtean eraikintzen diren etxebizitzen kopurua (Babes Ofizialeko Etxebizitzak) 
Urtean ematen diren baimenen kopurua (Babes Ofizialeko Etxebizitzentzat). 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 3.1.2. 

Zaharrei eta beharra duten gazteei laguntzeko bolondresen 
programa bultzatzea. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa a 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Udala 1997 urtean ekin zion bolondresen programari eta, bolondresak erakartzeko eta 
dibertsifikatzeko programa sustatu nahi da, bai eta bolondres horien jarduera laguntza behar duten 
gazteei ere zuzentzea. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Bolondresak erakartzeko programak 
sustatzea. 

− Zaharrei laguntzeko programa desberdinak 
garatzea. 

− Gazteei laguntzeko programak garatzea. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Administrazioarekin lan egiten duten 
erakundeak elkar daitezen sustatzea. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Gizarte aurreratuenetan, lankidetza publiko eta pribatuaren bidez, hiritarrei oinarrizko gizarte-
zerbitzuak eskaini ohi zaizkie: arreta berezia eta bolondresa gizarteratzeko zailatasunak edo 
zailtasun afektiboak dituen jendearentzat. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Orain gutxi ezarri den programa honek hiritarren laguntza izan behar du dituen gabeziak estaltzeko. 
Eskaera bereziei erantzun ahal izateko bolondresen trebetasun eta gaitasunak dibertsifikatu behar 
dira. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Foru Aldundia 
 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Foru Aldundia 

− La Caixa 

− Erakundeak: NAGUSILAN-RPSV, D.E.E. 
(Drogomenpekotasunak eragindakoen 
senitartekoen elkartea), ... 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
        
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Programa finkatzeko 2 edo 3 urte 
 

8. FINANTZIAZIOA Sensibilizaziorako, bolondresak erakartzeko eta programa kudeatzeko eta 
koordinatzeko behar du finantzaketa.  
 
BEHARRAK  
 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Foru Aldundia 

− Erakunde laguntzaileak: La Caixa, ... 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Zenbat laguni laguntzen zaion: bolondresen zerbitzuak. 

− Erantzunik gabe gelditu diren eskariak. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 3.1.3. 

Langabezian denbora luzea daramaten 40 urtetik gorako langileak 
berriro laneratzeko programa berezitua lantzea. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa a 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Hiriko produkzio-dibertsifikazioaren eremuan eta eskualde mailako garapen industrialerako 
programekin bat eginda, 40 urtetik gorako langabetuentzat berriro laneratzeko programa landu 
baharra dago, lanpostu berriak detektatuz, birziklai programak landuz eta jendea berriro laneratuz. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Gaur egun dagoen langabetu kopurua 
aztertzea eta eboluzioaren dinamika. 

− Sortzen diren edo eskatzen diren perfil berriak 
egokitzeko programa. 

− Formaziorako programa berezia. 

− Berriro laneratzeko programa berezia. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Eskualde mailako enplegu-programekin edo 
orokorrekin koordinatzea.  

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
40 urtetik gorako langabetuak dira berriro laneratzeko zailtasun handien dutenak, teknologia 
berrikuntzetara edo enpresa-egitura berrietara egokitzeko zaitasun handiagoa dutelako. Beraz, 
programa berezia antolatzeak lehentasuna du, Eibarko aldaketa-prozesuan sartu ahal izateko. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Giza-talde hau lanean jartzea gero eta zailagoa denez, eta ondorioz gero eta denbora gehiago 
ematen dutenez langabezian, lan-merkatutik kanporatzeko joera nagusitzen da eta, Eibarren kasuan, 
horrek gizarte mailako haustura ekarriko du, etorkizuneko hiri-eredua kolokan jarriz. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Debegesa 

− Sindikatuak 

− Eibarko Udala 
 

 
Gauzatzean 

− Debegesa 

− Sindikatuak 

− Administrazio publikoa 

− Enpresak / Enpresa-gizonak 
6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      4.3.1.  
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
5 urte edo gehiagoko programa jarraitua eskatzen du. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
BEHARRAK  
Azterketa: 3-5 milioi pezeta. 
Formaziorako programa: urteko 15/25 milioi pta. 
(laneratzeko programa barne). 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eusko Jaurlaritza 

− INEM 

− E.B.ko programak: E.F.S. 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− 40 urtetik gorako langabetuen indizearen eboluzioa. 

− Programan egindako inbertsioaren eboluzioa. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 3.1.4. 

Eibarko eta eskualdeko gabeziak aztertzea hezkuntza/irakaskuntza 
mailan eta inserzio mailan. Arazoak dituzten gazteentzako zentru eta 
zerbitzu berezi bat ezartzea Eibarren: ikasketa praktikoak 
eskaintzea, espezialitateak berrituz (Europako Batasuna, teknologia 
berriak...). 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoaa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Lan-inserziorako jarduera programa sartzen da ekintza honetan, formaziorako beharretatik hasi eta 
inserzio programa berezi bateraino, hezkuntza-programa bat barne, hiriaren eboluzio ekonomikora 
egokituta. Gazteen inserzioa bultzatzeko mekanismo espezifiko batekin osatuko da. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Eibarko biztanleen beharrak aztertzea, 
formazioaren aldetik. 

− Lan-inserziorako programa. 

− Gazteen inserziorako zentroa ezartzea. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Hasita edo hasteko dauden programen 
koordinazioa, eskualdeko erakundeen artean.  

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Enplegurako politika aktiboen oinarrizko helburuetako bat da gazteen inserzioa gaur egun. Arazo 
horren helburua, beraz, lan-inserzioan eragin positiboa izatea da, jarduera produktiboa eraberritzeko 
estrategia orokorraren barruan. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Formaziorako mekanismoak ez zaizkio lan-merkatuaren garapenari egokituko, eta, inguruko beste udalerrietan 
ez bezala, gazteen inserziorako politika aktiborik ez da burutuko, horrek gazteei kalte egingo dielarik. 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Sindikatuak 

− Debegesa 
 
 

 
Gauzatzean 

− Debegesa 

− Sindikatuak 

− Administrazio publikoa 

− Hezkuntzarako sektorea 

− Gazteak 
6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      4.3.1.,4.3.2.,4.3.3. 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
− Azterketa 2 urtetan 

− Azterketa egiten denetik, jarraipen batekin burutu behar da programa. 

8. FINANTZIAZIOA Ekintza honetan finantziazioa behar duten jardunbideak izango dira, baita hiriaren 
formazio-sistema aldatzeko jardunbideak ere. 
 
BEHARRAK  

− Beharren azterketa: 8 –10 milioi pta. 

− Programa: ezarpenean zehazteko. 
 

 
ITURRIAK 

− FORCEM Programa. 

− E.B.ko fondoak: E.S.F. 

− INEM 

− Administrazio publikoa 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Azterketa egitea eta ondorioak aplikatzea. 

− Programa orokorrean egiten den inbertsioa. 
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2. Helburua. Oinezkoarentzat hiri erosoagoa eta erakargarriagoa izatea, hiritar 

guztien mugikortasuna erraztuz.  
 

  Lehentasun 
maila 

 
1. 

 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 

 
Sentsibilizazio kanpaina bat sustatzea, hiri barruan ibilgailu pribatuaren 
erabilera murrizteko. 
 
Erabilera publikoa duten eraikinak hiritar guztientzat egokitzea, 
bereziki mugikortasun urria duen jendearentzat. 
 
Hiritarren mugikortasuna erraztea, traba arkitektonikoak, erakinen 
sarbideak, sarbide mekanikoak (eskailerak edo arrapalak), etab. 
kenduz.  
 
Hiriko garraio publikoak egokitzea (autobusak eta taxiak) 
mugikortasun urria duen jendearentzat. 

 
II 
 
 

II 
 
 

II 
 
 
 

II 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 3.2.1. 

Hiritarren sentsibilizazio kanpaina bat sustatzea, hiri barruan 
ibilgailu pribatuen erabilera murrizteko.  

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoaa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Ekintza honen bidez udalerrian mugikortasun orokorra errazteko jardunbideak martxan jarriko dira. 
Aldi berean, oinezkoentzat erosoagoa izango da hirian ibiltzea, ibilgailuei lehentasuna kenduz gero, 
eta bestalde, garraio publikoa erabiliz altura desberdineko kaleetan sartzerik izango dute. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Hiriko trafikorako Proiektu orokorra lantzea. 

− Sentsibilizazio kanpaina diseinatu eta 
bideratu. 

− Eibarko IMDaren mapa egin. 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Eibarko bide-trazatuak dituen zailtasunez gain, trafikoa kale gutxi batzuetan pilatzen denez, beste 
ekintza batzuekin batera, hiri barruan ibilgailua gutxiago erabiltzeko sentsibilizazio programa bat 
sustatu beharra dago. 
 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Ibilgailu pribatua gero eta gehiago erabiltzen da eta gaur egungo mugikortasuna zaila da Eibarren (hiriaren 
ezaugarriengatik), eta beraz, hiriko bide nagusieak kolapsatzea gerta daiteke, joera zuzentzen ez bada eta 
ibilgailu pribatua gutxiago erabiltzen ez bada. 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Auzokoen elkartea 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      2.3.1., 3.2.3., 2.2.2. 
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI   EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
2 urtetik 4 urtera 
 
 
8. FINANTZIAZIOA Bereziki sentsibilizazio kanpainarako, baina kanpainaren zati handi batek ez du finantziazio 
berezirik behar, erakundeen eta udal zerbitzuen laguntza baizik. 
 
BEHARRAK  
3 edo 5 miloioi pezeta urtean, 3 urtez. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− I.M.D.-ean Eibarko bide-trazatuaren puntu nagusiak. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 3.2.2. 

Erabilera publikoa duten eraikinak hiritar guzitentzat egokitzea, 
bereziki mugikortasun urria duen jendearentzat. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoaa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Erabilera publikorako eraikinetan (horrela katalogatuak izan dira udalerrian) sartzeko traba 
arkitektonikoak kentzea. Eibarko arkitekturaren eta lurzoruaren ezaugarriak direla eta, izatekotan, 
irizpide tekniko eta ekonomikoez gain, irisgarritasunaren irizpidea hartu beharko da kontuan. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Interes orokorreko eta erabilera publikorako 
eraikintzat hartuak dauden katalogoa egitea. 

− Irisgarritasun programa bat diseinatzea (traba 
arkitektonikoak).  

− Programa ezartzea. 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Hiritar guztiak hiriaren bizimoduan parte hartzeko kohesio-faktore garrantzitsuenetako bat da, gizarte 
proiektu baten eremuan. Zentzu horretan, hiritarren kopuru bati erabilera publikorako eraikinetan ibili 
ahal izateko bideak jartzea estrategia honen zati bat da. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Lurzoruarenren banaketak dakartzan zailtasunak direla eta, mugikortasun urriko jendeak ezin du erabilera 
publikorako eraikinetan behar bezala ibili. Arazo honi konponbiderik ematen ez bazaio, pertsona horiek 
diskriminatuak izango dira, gainerako hiritarren aldean. 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Elbarrien elkartea 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Administrazio publikoak 

− Erakunde pribatuak 

− ONCE (FUNDOSA) eta laguntzaileak 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      3.2.3.,3.2.4.  
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
3 urtetik 7 urtera, jarraipen batekin egindako programetan. 
 
 

8. FINANTZIAZIOA Une honetan Ipurnako Udal Polikiroldegia dago programatua, 10 milioi pezetako 
aurrekontuarekin (ONCErekiko hitzarmenaren zain) 
 
BEHARRAK  
Eraikinen eta aukera teknikoen arabera zehaztu 
behar dira. 
 

 
ITURRIAK 

− Administrazio publikoa  

− ONCE: FUNDOSA 

− Ekimen pribatua 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Erabilera publikorako eta jardunbide ezpezifikoa duten eraikinen kopurua. 

− Irizpide horrekin egindako eraikin berriak. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 3.2.3. 

Hiritarren mugikortasuna erraztea, traba arkitektonikoak, eraikinen 
sarbideak, sarbide mekanikoak (eskailerak edo arrapalak), etab. 
kenduz. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoaa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Eibarren hiri-egiturak eta ezaugarri naturalak mugikortasun arazoak sortzen dizkie hiritarrei, eta 
bereziki mugikortasun urrikoei. Ekintza honetan beraz, hiriko kaleetan dauden traba arkitektonikoak 
kentzeko programari ematen zaio garrantzia, baina baita ere, zenbait desnibelen tratamenduari, 
orain eskaileretatik edo bide luzeagoa eginez bakarrik iritsi baitaiteke zenbait lekutara. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Traba arkitektoniko orokorren eta hiriko kale 
nagusietan dauden eraikinetarako sarbideen 
programa lantzea (lehentasunak jarri). 

− Altuera-kota desberdina duten kaleetara 
iristeko traba arkitektonikoen programa 
lantzea. 

− Programa bateratua lantzea. 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Traba arkitektonikoak kenduz hiritarren mugikortasuna errazteak eragin zuzena du: Eibar  
erakargarriagoa eta bertan mugitzeko erosoagoa izango da. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Mugikortasun urriko pertsonen alde ekintzarik bideratzen ez bada, Eibarrek bizi-kalitate maila 
txikiagoa izango du, dimentsio beretsuko hirien aldean, eta horrek irudi kaskarra emango dio.  
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Elbarrien elkarte edo erakundeak 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Ekimen pribatua 
6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      3.2.2.,3.2.4.,2.3.4.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
3 urtetik 7 urtera, jarraipen batekin egindako programetan. 
 

8. FINANTZIAZIOA Une honetan 20 kaletako espaloietan traba arkitektonikoak kentzeko programa 
egina dago, 18 milioiko aurrekontuarekin, ONCErekiko hitzarmenaren zain. 
 
BEHARRAK  
Proiektu orokorraren arabera zehazteko. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Udal administrazioa 

− Ekimen pribatua 

− Laguntzaileak: ONCE (FUNDOSA, ...). 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Helburu horrekin egindako inbertsioa (urtero) 

− Ekintzak non burutuko diren. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 3.2.4. 

Hiriko garraio publikoak egokitzea (autobusak eta taxiak) 
mugikortasun urria duen jendearentzat. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa a 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Hiri-garraioa mugikortasun urriko jendearentzat egokitzea: zerbitzua osatzen duten autobusak eta 
taxiak eskariaren arabera egokitzea (orain taxi bakarra dago horretarako) 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Hiri barruko autobusaren zerbitzua egokitzea. 

− Elbarrientzako egokitutako taxien eskaintza: 
eskaintza eta eskariaren arteko harremana. 

 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Hiritar guztiak garraio publikoan baldintza berberetan ibili ahal izatea Europako hiri guztien bizi-
kalitatearen ezaugarrietako bat da, eta horrek hiri-eredu erakargarriago eta erosoago bat lortzeko 
bidea ematen du. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Garraio publikoetan behar bezala ezin ibili izatea mantenduko litzateke, eta horregatik mugikortasun 
urriko giza-taldeek ez lukete hiriaren bizimoduan erabat sartzerik izango. 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Elbarrien elkarte edo erakundeak 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Ekimen pribatua 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      3.2.2.,3.2.3.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
3 - 5 urte. 
 
 

8. FINANTZIAZIOA Orain dauden ibilgailuak egokitzeko aukeren arabera zehaztu behar da, edo 
ibilgailu berriak erosterakoan. 
 
BEHARRAK  
 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Ekimen pribatua 

− Patrocinio : ONCE 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Egokitu diren autobusen kopurua. 

− Egokitu diren taxien edo taxi berezien kopurua. 
 

 

 



 61 

 
3. Helburua. Azpiegitura soziokultural hobeak eta aisialdirako zerbitzu eta 

jarduerak eskaintzea, eskualde-hiriburu bati dagokion neurrian. 
 

  Lehentasun 
maila 

 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 

6. 
 

 

 
Aisialdirako espazio publikoak egitea: 

− Txaltxa Zelai parkea. 

− Kaleak oinezkoentzat prestatzea, gune komertzial bat eta, 
orohar, erabilera publikoarako gunea sortzeko. 

− San Andrés pasealekua (Alfa) lantzea, Toribio Etxeberria 
pasealekuak dituen erabilera, dimentsio eta ezaugarri 
beretsuak lortzeko. 

− Hiriaren inguru batzuetan espazio publikorako unitateak 
berreskuratzea. 

− Trenbidearen zatiren bat lurperatzea edo hala behar izanez 
gero, estaltzea, aisialdirako espazioak lortzeko. 

 
Azpiegitura soziokulturaletarako programa lantzea: 

− Koliseo-Arte Eszenikoen Zentruaren proiektua burutzea. 

− Museoetarako espazio elkarreragileak ezarri (armak, 
industria, txirridularitza, ehiza, damaskinatua, Lucas Alberdi...)  

− Eskuladeko sorkuntza artistikorako zentrua. 

− Eskola publikoak irekitzea orduz kanpo, hiritarrek “gizarte-
etxe” gisa erabili ahal izan dezaten. 

− Gazteentzako zentro soziala sortzea. 
 
Aisialdirako espazioen sare bat garatzea naturarekin lotuta, 
Arratekoaren aldean desberdina (El Salvador, Unbe ingurua, 
Azkonabinza, Eguarditza, ...) 
 
Gizarte ekintzen programa bat garatzea auzotean eta aisialdirako 
ekipamenduari eta kultur ekipamendu nagusiari dagokion jarduera-
programa garatzea: Koliseoa, asteburuak eta jaiegunak, aisialdirako 
eta kirol-ekintzak 
 
Faktore linguistikoak lantzea zerbitzu osatuagoak eskaini ahal 
izateko: aisialdia, hirugarren sektorea. 
 
Arraterako sarbidea hobetzeko aukera berriak aztetzea. 
 

 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
 
 
 
I 
 
 
 
 

II 
 
 
I 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA : Kodea: 3.3.1. 
Aisialdirako espazio publikoak egitea: 

− Txaltxa Zelaiko parkea. 

− Kaleak oinezkoentzako prestatzea, inguru komertzial bat eta, orohar, 
erabilera publikorako ingurune bat sortzeko. 

− San Andres pasealekua (Alfa) piskanaka lantzea, inguru libre bat lortzeko, 
Toribio Etxeberria pasealekuak dituen erabilera, neurri eta ezaugarri 
beretsuak izango dituena. 

− Hiriaren inguru batzuetan espazio publikorako unitateak berreskuratzea. 

− Trenbidearen zatiren bat lurperatzea edo, hala behar izanez gero, estaltzea, 
aisialdirako espazioak lortzeko. 

LEHENTASUN MAILA : 
Goi mailakoa a 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1.  EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA : 
Ekintza honetan oinarrizko proiektu multzo bat eta jardunbide-irizpide batzuk ezarri dira, hiri lurra 
espazioan hobeto banatzeko, erabilera publikorako espazio gehiago jarriz eta espazio horiek egokitu 
eta modernizatuz. Proiektu bereziak sartzeak ez du ekintza mugatzen; martxan jartzen denean 
proiektu berriei irekia dago, beti ere irizpideak mantentzen badira. 
2.  PROIEKTU PARTZIALAK : 
Proiektu zuzenak:  
− Ekintzan dauden proiektuak gauzatzea. 

− Proiektu berriak identifikatzea eta garatzea, hirian 
espazio publiko gehiago jartzeko irizpide 
orokorraren arabera. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Aukera desberdinak aztertzea, 1. eta 2. bideko 
proiektuen arabera (lurraren erabilera 
berrantolatzea eta eraikin industrialak birgaitzea). 

3.  HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Ekintzak proiektu multzo bat planteatzen du eta jardunbide estrategikoaren irizpideak harreman 
zuzena du udalerriaren bizi-kalitatearekin, eta bereziki hiriaren errakargarritasunarekin, eta hori 
eskualde mailako hiriburu izatera iristeko oinarria da. 
4.   BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Eibaren bizi-kalitatea hobetzeko helburua lotuta dago hiria erakargarriagoa egingo duen espazio 
publiko gehiago jartzearekin, bai eta eraikinen dentsitate altua murriztearekin ere. Ekintza hau ez 
burutzeak, Eibarren etorkizuneko bizi-kalitatean eraginik ez izatea dakar. 
5.  ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Ekimen pribatua 

− Administrazio publikoa (proiektuen arabera) 

6.  BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      3.2.3.,3.3.2.,3.3.3., 2.1.1.,2.1.7.,2.1.8., 
      2.1.2., 2.3.1.,1.4.1., 2.2.3., 2.3.2. 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7.  EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Datozen 7 urteetan jarraipen batekin burutu beharrekoa. 

8. FINANTZIAZIOA Proiektu bakoitzean zeharztu beharrekoa. 
 
BEHARRAK  
Ezarpenean zehazteko. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Administrazio publikoa 

− Ekimen pribatua 

− Europako Batasuneko Feder Fondoak 
9.  EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Espazio publiko berrirako m

2
 

− Erabilera publikoa sortzen duten proiektuetan egindako inbertsioa. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 3.3.2. 
Azpiegitura soziokulturaletarako programa lantzea: 

− Koliseoa-Arte Eszenikoen Zentroaren proiektua burutzea. 

− Museoak jartzeko espazio elkarreragileak ezarri (armak, industria, 
txirrindularitza, ehiza, damaskinatua, Lucas Alberdi, ...). 

− Eskualde mailako sorkuntza artistikorako zentrua. 

− Eskola publikoak irekitzea, eskola-orduz kanpo, hiritarrek “gizarte-
etxe” gisa erabiltzeko. 

− Gazteentzako zentro soziala sortzea. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoaa 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Eskualdeko hiriburu izan dadin eta aisialdirako jarduerak eta soziokulturalak sustatzeko, zentralitate-azpiegiturak (eskualde 
mailan) eta bizi-kalitateari dagozkienak egokitu behar ditu. Horrela, hiria espazio sozial eta kulturalen kontzeptu berrietatik 
gertuago egongo da eta hiritarren aisialdirako eta elkarbizitzarako beharrei erantzun ahal izango die. Hasteko, azpiegitura 
multzo bat identifikatu da, baina horien garapena zentzu zabalean eta aurrikusi diren ekintzen baliagarritasuna kontuan hartuta 
ulertu behar da. Orain dauden espazio fisikoak eta azpiegitura berriak konpatibilizatu behar dira, hiri-lurra eskasa dela medio. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  
− Koliseoaren proiektua: Arte Eszenikoen Zentroa 

− Museoetarako proiektu integrala. 

− Eskualde mailako Sorkuntza Artistikorako Zentroa 

− Gazteentzako zentro soziala. 

− Eskola publikoak laguntza soziokulturalerako zentro gisa 
erabili ahal izateko programa: gizarte-etxeak, ... 
esperientzi pilotoak egitea komeni da. 

 
Zeharkako proiektuak: 
− Gazteen beharrak aztertzea, espazio berezi batean 

garatu ahal izateko, gazteentzako zentro sozial gisa. 

− lankidetza publiko-pribatua sustatzea: elkarteak osatzea. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Orain dauden espazioak egokitzea eta behar soziokultural berriak estaltzea, ordutegi berriak, edo azpiegitura berriak sortu 
beharra, eskaintza soziokulturala berriagoa eta hobea izan dadin eta hiri modernoa eta eskualdeko hiiriburu bilakatu dadin. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Hiri europear baten eskatzen dituen bizi-kalitatearen eboluziorako azpiegitura modernorik ezak zentralitatea galtzea ekarriko 
du eta era berean biztanleeen arteko harremanen haustura. 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  
− Eibarko Udala 

− Erakunde soziokulturalak 
 
 
 

 
Gauzatzean 
− Eibarko Udala 

− Foru Aldundia 

− Eusko Jaurlaritza 

− Estatuko Gobernua 

− Erakunde soziokulturalak 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      3.3.3.,4.4.2.  
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Denboran jarraipen batekin gauzatu beharreko ekintza: 5 urte. 
8. FINANTZIAZIOA Identifikatu den zentro bakoitzeko zehaztu behar da, beste aukera batzuentzat ezarpenean. 
 
BEHARRAK  
− Koliseoaren proiektua: Arte Eszenikoen Zentroa: 600 

milioi pezeta 

− Museoetarako proiektu integrala. 

− Eskualde mailako Sorkuntza Artistikorako Zentroa 

− Gazteentzako zentro soziala. 

− Eskola publikoak laguntza soziokulturalerako zentro gisa 
erabili ahal izateko programa: gizarte-etxeak, ... 
esperientzi pilotoak egitea komeni da. 

 
ITURRIAK 
− Eibarko Udala 

− Foru Aldundia 

− Eusko Jaurlaritza 

− Estatuko Gobernua 

− Europako Batasuna: Feder Fondoak 

 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Azpiegitura berrietan egindako inbertsio orokorra. 

− Martxan jarri diren azpiegitura unitateen kopurua. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 3.3.3. 

Aisialdirako espazioen sare bat garatzea naturarekin lotuta, 
Arratekoaren aldean desberdina (El Salvador, Unbe ingurua, 
Azkonabinza, Eguarditza, ...) 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa a 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Hirigunearen osagarri izango diren aisialdirako espazioen sare bat egiteko proiektu orokorra 
garatzeko aukera aztertu behar da. Horrela, Arrate ez litzateke bakarra izango eta naturarekin 
loturiko espazio gehiago izango litzateke aukeran. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  
− Eibarko ingurune naturalak dituen aukerak 

aztertzea. 

− Funtzio eta sarbideen identifikazioa. 

− Harrera-zerbitzuak egokitzea. 

− Eibarko eta inguruko espazio naturalen sarea 
ezartzeko proiektua lantzea. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Sustapena eta informazio publikoa. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Eibarren erronketako bat espazio fisikoa hobetzea da, lurraren erabilera kualifikatuz eta aipaturiko 
ekintzen oreka lortuz. Hori guztia irudi orokorra hobetzeko eta erakargarriagoa izateko ikuspuntutik 
begiratuta. Naturaren eta hirigunearen arteko harremana garrantzizko elementuetako bat da ekintza 
honetan.  
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Biztanleek inguru naturalarekiko harremanik ez edukitzeak eta espazio horiek ez erabiltzeak 
udalerriaren funtzioa hirigunera mugatzen du. Udalerri horien balio handiena den hori, natura, hain 
zuzen, ez da aprobetxatuko. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Eibarren ondoan dauden Udalak 

− Foru Aldundia 

− Erakunde ekologistak 

− Debegesa 

− Eusko Jaurlaritza 
6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      3.3.1.,3.3.3.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
2 eta 4 urte bitartean. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Proiektuaren ezarpenean zehazteko. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Gipuzkoako Udala 

− Eibarko Udala 

− Finantziaketa pribatua edo laguntza. 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Aisialdiari eskaintzen zaion espazio naturalaren km

2
 bakoitza. 

− Ekintza estrategikoan egindako inbertsioa. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 3.3.4. 

Gizarte ekintzen programa bat garatzea auzotean eta aisialdirako 
ekipamenduari eta kultur ekipamendu nagusiari dagokion jarduera-
programa garatzea: Koliseoa, asteburuak eta jaiegunak, aisialdirako 
eta kirol-ekintzak.  

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoaa 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Eibarko auzoetan gizarte ekintzen programazio zabala landu beharra dago, bereziki gazteentzat, eta, aldi 
berean, kultur azpiegitura nagusiaen edukiak osatu behar dira, bai eta aisialdirako eskaintza dibertsifikatu ere 
(kirola, ikuskizunak, aisia...). Bestalde, garrantzi handia du autonomia (ekonomiko...) gutxien duten gazteentzako 
ekintzak sustatzeak, hezkuntza-programak, informatiboak, kaleko ekintzak etab. antolatuz. Zentzu horretan, 
Udalaren eta Gazteen elkarteen arteko lankidetza beharrezkoa da, bai eta ludoteken sarea osatzea ere. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  
− Gazteentzako gizarte eta kultur ekintzak lantzea 

auzoetan.  

− Kultur ekipamendu nagusietan emanaldiak 
antolatzea: Koliseoa... 

− Aisialdirako programa orokorra garatzea: kirolak, 
denbora librea... 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Informazio eta zabalkunde programa hilero. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Aukera zabaleko programa on bat izango duen aisialdirako eskaintzarik eza konpondu behar du 
Eibarrek epe laburrean, gaurko egoera hobetu nahi badu eta eskualdeko hiriburu izan nahi badu. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Hiritarraren aisialdirako jarduera erakargarriak sustatzen ez badira, aisialdiaren ikuspuntutik 
eskualdeko hiriburu izateko aukera galduko litzateke, baina, era berean, hiriaren suspertze 
soziokulturala bertan behera geratuko litzateke eta kultur eta aisialdirako ekipamendu eta azpiegitura 
berriak ez lirateke bideratuko.  
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  
− Eibarko Udala 

− Kultur erakundeak 

− Gizarte erakundeak 

 
 

 
Gauzatzean 
− Eibarko Udala 

− Foru Aldundia 

− Eusko Jaurlaritza 

− Ekimen pribatua 

− Kultur elkarteak, kirol elkarteak, gazteen 
elkarteak... 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      3.3.6.,3.3.1.,3.3.2.  
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
5 urte, denboran jarraipen batekin gauzatuta. 

8. FINANTZIAZIOA Ekintzen, ikuskizunen edo gizarte eta kultur programen finantziaketa espezifikoa 
eta gestiorako, koordinaziorako eta zabalkunderako finantziazioa bereiztu behar dira 
 
BEHARRAK  
Ezarpenean zehazteko 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Foru Aldundia 

− Ekimen pribatua 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Ekintzen, ikuskizunen zerrenda: urtez urte 

− Biztaleen perzepzioaren inkesta. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 3.3.5. 

Faktore linguistikoak lantzea zerbitzu osatuagoak eskaini ahal 
izateko: aisialdia, hirugarren sektorea. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoaa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Inguruko herrietako biztanleen jasotzaile gisa, (Urola bailara, Markina...) eta Deba Beheko hiriburu 
gisa, Eibarrek zerbitzu-hiriaren funtzioa bete behar du eta inguru horretako garapen soziokulturalari 
egokitu behar zaio, etortzen den jende guztiarentzat erakargarriagoa izan dadin; horregatik, hiriaren 
dinamikan faktore linguistikoak presentzia aktiboa izan behar du. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Perzepzio orokorra hobetzea, komunikazio 
elebidunaren bidea. 

− Hirugarren sektorearen beraren garapenean 
elebitasuna zabaldu. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Jardunbide-irizpideak lantzea sektore edo/eta 
jarduerentzat. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Hirugarren sektoreko eta aisialdirako ekintzen dinamizazioak zerbitzu-kalitatea behar du, eta 
halabeharrez erakargarria izateko zeharkako elementuak, eta hor sartzen da errealitate 
soziolinguistiko eta kulturalari egokitzea.  
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Hirugarren sektorean kalitateko zerbitzu integralik ez izateak eragin negatiboa du sektore horren 
garapenean. Horrela, Eibarrek biztanlego euskaldun gero eta handiagoari egokitu beharra dauka, 
inguruko errealitate soziolinguistikotik urrundu ez dadin. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Kultur erakundeak 

− Merkatarien elkartea 
 

 
Gauzatzean 

− Merkatarien elkartea 

− Eibarko Udala 

− Administrazio publikoa 

− Ekimen pribatua 
6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      3.3.3.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
− Jardunbideen eta irizpideen lehentasunak finkatzeko lehen fasea: urtebete 

− Ezarpena: 2 – 5 urte 
 

8. FINANTZIAZIOA Ezarpenean zehazteko. Dauden programak: formazioa, errotulazioa... 
 
BEHARRAK  
Zehazteko 
 

 
ITURRIAK 

− Eusko Jaurlaritza eta Administrazio publikoa 

− Ekimen pribatua 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Perzepzio inkesta. 

− Jardunbideen txostenak (urtero). 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 3.3.6. 

Arraterako sarbidea hobetzeko aukera berriak aztertzea. LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa a 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Arrate tradizio soziokultural handiko espazio natural erakargarria da Eibarrentzat, eskualde mailan 
garrantzia du, eta beraz, sarbidea hobetzen bada, udalerriaren kanporako proiekzioa ere 
erakargarriagoa izango da. Zentzu horretan, sarbidea bera berritzailea balitz (telefono bidezkoa edo), 
helburua lortuko litzateke. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Eibarretik Arraterako sarbide-sistema 
berritzaile bat jartzeko bideragarritasuna 
aztertzea. 

 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Hala balitz, proiektua burutuko luken 
enpresaren lorpena: inbertsioa eta ustiaketa. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Espazio naturalei dagokienean, udalerriaren baloreak indartzeak garrantzi handia du eskualde 
mailako hiriburua izatera iristeko, aldaketa eta modernizazioaren irudi baten bidez, berez 
erakargarriak diren azpiegiturekin. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Arrateren balore naturalak dituen aukerak eskualde osora zabaltzeko sarbide-proiektu berritzaile bat lantzeak 
Eibarren erakargarritasuna indartuko luke, inguruko gune berezi gisa. Proiektua ez bada burutzen, irudia 
hobetzeko aukera berritzaile bat galduko da. 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Foru Aldundia 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      3.2.1.,3.2.3.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
1 - 2 urte. 
 
 

8. FINANTZIAZIOA Egingarritasunaren azterketa bakarrik jasotzen da. 
 
BEHARRAK  
8 - 10 milioi pezeta. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Foru Aldundia 

− Eusko Jaurlaritza: Feder Fondoa 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Azterketa egitea. 
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4. Helburua. Populazio-piramidearen oinarria igotzeko programa lantzea eta 30 

urtetik 45 urtera bitarteko adin-tartea orekatzea. 
 

  Lehentasun 
maila 

 
1. 

 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 

 
Babes ofizialeko edota tasaturiko prezioko etxebizitzak eraikitzeko (famili 
bakarrarentzako blokeak, etxebizitza birgaituak, etab.) Nahitaezko Plan 
bat martxan jartzea, batez ere 10 urtetik beherako haurrak dituzten 
bikoteentzat. 
 
Jabetza publikoko etxebizitza multzo txiki batzuk eraikitzia, bikote gazteek 
bost urterako alokatu ahal izateko, eta seme-alabik edukiz gero alokairua 
hamar urtera luzatzeko aukerarekin. 
 
Eibartik kanpo lan egiten duten bikoteentzat haurtzaindegia jartzea, 
ordutegi egokiarekin. 
 
Haurtzaindegiaren zerbitzua behar dutenentzat udal laguntzen programa 
jartzea. 
 
OHZren zati bat salbuesteko programa jartzea, familia unitateetzat, 
seme-alaben kopuruaren arabera salbuespena piskanaka igoz. 
 
Hirugarren haurrarentzat (sei urtetik hamabi urtera), eskolarako eta 
kirolerako materialak sortzen dituen gastuak diruz laguntzeko programa 
lantzea, Eibarren bizi diren familientzat. 
 

 
I 
 
 
 
 
I 
 
 
 

II 
 
 

II 
 
 

II 
 
 

II 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 3.4.1. 

Babes ofizialeko edota tasaturiko prezioko etxebizitzak 
eraikitzeko (famili bakarrarentzako blokeak, etxebizitza 
birgaituak, etab.) Nahitaezko Plan bat martxan jartzea, batez 
ere 10 urtetik beherako haurrak dituzten bikoteentzat. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoaa 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Ekintzaren oinarrizko kontzeptuak ondokoak dira: babesturiko prezioko etxebizitzak eraikitzea, 
biztanleek eskuratzeko mdukoak; jardunbideak nahitaezko ekintza gisa berehalako erantzuna izan 
dezala 10 urtetik beherako haurrak dituzten bikote gazteak Eibarren gera daitezen. Datozen 7 
urteetan guztira 600 etxebizitza merkatuan jartzea da helburua. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Lurzoruaren aukerak identifikatzea edo 
zaharkituak dauden instalazioen lurzoruak 
berreskuratzea. 

− Etxebizitza espezifikoen programa lantzea 
(helburuen arabera) 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Espazio zaharkituak berpiztea. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
25-40 urte bitarteko biztanleak Eibarren geratzeko, etxebizitzen plana egin beharra dago 
lehenbailehen, inguruko udalerriekin lehiatu ahal izateko. 
 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Eibarko biztanleak bertan gera daitezen eta bizi-kalitatea eta ingurunea mantentzeko, etxebizitzen 
eskaintza ona egin behar da, bestela helburua eta Bide Estrategikoa bera ez gauzatzeko arriskua 
egongo da. 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 

− Eusko Jaurlaritza 

− Ekimen pribatua 
6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      3.4.2., 3.1.1.,2.1.5.,2.1.1.,2.1.2. 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Datozen urteetan jarraipen batekin gauzatu beharreko ekintza, lehen 5 urteetan lehentasuna 
emanez. 

8. FINANTZIAZIOA 7 urtetarako aurrikuspenerako. 
 
BEHARRAK  
8 - 12 milioi etxebizitza bakoitzeko. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 

− Eusko Jaurlaritza 

− Finantza-etxeak 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Programan sartzen diren etxebizitzen kopurua. 

− Programaren laguntza jaso duten biztanleen kopurua. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 3.4.2. 

Jabetza publikoko etxebizitza multzo txiki batzuk eraikitzea, 
bikote gazteek bost urterako alokatu ahal izateko, eta seme-
alabarik edukiz gero, alokairua hamar urtera luzatzeko 
aukerarekin. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa a 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Aurreko ekintzarekin batera, datozen urteetarako Eibarren erronka bikote gazteek etxebizitza 
publikoak alokatu ahal izatea da, giza-talde baten beharrak estaltzeko helburuarekin, laneko lehen 
urteetan segurtasunik ez dutela ikusita. Helburua da erabilera berrituz joan daitekeen produktu bat 
eskeintzea bikote gazteei, transizioko etxebizitza gisa. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Lurzoruaren aukerak identifikatzea. 

− Etxebizitzak eraikitzea 

− Etxebizitzen gestioa: alokairua. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Partzuergoa edo bide juridikoren bat 
programa kudeatuko duen erakunde 
publikoarentzat. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Etxebizitzak alokairuan eskaintzeak modu onean erosteko moduko etxebizitzen programa osatzen 
du, eta beraz, familia osatzeko lehen urteetan biztanle gazteak erakartzeko bideak jartzen ditu. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Etxebizitzen eskaintzarik ezak biztanlego gaztea Eibarren geratzea eragozten du, aukerarik ezean. 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 

− Eusko Jaurlaritza 
6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      3.4.1.,3.1.1.,2.1.1., 2.1.5.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Denboran jarraipen batekin burutu beharreko ekintza, lehen 5 urteetan indar handiagoz ekinez. 
 
 

8. FINANTZIAZIOA Gutxienez 100 etxebizitza egiteko, beharren arabera gehitzeko. 
 
BEHARRAK  
Hasteko gutxienekoa estaltzeko 8 – 12 milioi 
etxebizitza bakoitzeko. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eusko Jaurlaritza 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 

− Eibarko Udala 

− Finantza etxeak 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Programan sartzen den etxebizitza kopurua. 

− Programaren laguntza jaso duten bikoteen batazbesteko adina. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 3.4.3. 

Eibartik kanpo lan egiten duten bikoteentzat haurtzaindegia 
jartzea, ordutegi egokiarekin. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa a 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Eibarren haurtzaindegien arazoa aztertu beharra dago eta erakunde publikoek haurtzaindegien 
harrera-ordutegiak luzatzea sustatu behar dute, udalerritik kanpo lan egiten duten langile kopuru 
handiarentzat egokiak izan daitezen. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Haurtzaindegien beharra aztertzea. 

− Eibarko eskaintza aztertzea. 

− Eskarien arabera, ordutegia malgutzeko 
programa sustatzea. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Haurtzaindegien eskaintza berria lantzea 
Eibarren. 

− Lanpostu berriak sortzea. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Etxebizitzen programekin eta seme-alabak dituzten famili-unitateetzeko laguntzekin batera, 
udalerriko langileei beharrezko zerbitzu eta baliagarriak eskaintzeak hiriaren bizi-kalitatea hobetuko 
du eta biztanlegoa udalerrian geratuko da. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Ordutegi malguko haurtzaindegirik ez badago, udalerritik kanpo len egiten duen jendea, lantokia 
duen herrira joan daiteke bizitzera. 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Ekimen pribatua 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      3.4.4.,3.4.1.,3.4.2.,3.4.5.,3.4.6.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Denboran jarraipen batekin gauzatu beharreko ekintza 
 
 

8. FINANTZIAZIOA Ez du finantzaketa berezirik behar 
 
 
BEHARRAK  
Ordutegia luzatzeak gastuak sortuko ditu eta 
zerbitzuak erabiltzen dituztenei egotziko zaizkie 
 

 
ITURRIAK 

− Udalerriko haurtzaindegiak. 
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Eibarko haurtzaindegiko plaza-kopurua. 

− Zentroak irekitzeko batazbesteko ordutegia. 

− Emakumeak lan egiten duen bikoteen kopurua. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 3.4.4. 

Haurtzaindegiaren zerbitzua behar dutenentzat udal 
laguntzen programa ezartzea. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa a 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Aurreko ekintzaren osagarri da hau erabat, udal laguntzen bidez haurtzaindegien erabilera sustatzea 
baitu helburu. Helburu zuzena seme-alaba bat baino gehiago dituen familiei laguntzea da, seme-
alaba kopuruaren arabera lagunduko baita, nagusiki bigarrenetik aurrera. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Haurrak haurtzaindegira joan daitezen 
laguntza programa bat aztertzea eta ezartzea. 

 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Ekintza honek etxebizitzen eskaintza sortzeko proposamen multzoa osatzen du, seme-alabak 
dituzten bikote gazteentzako onuren edo laguntzen bidez, eta horrek biztanlego gaztea mantentzen 
du. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Seme-alabak dituzten familientzako laguntza edo erraztasunik ezak ez du Nahitaezko programa bati 
ekiteko biderik jartzen, bikote gazteak Eibarren gera daitezen edo Eibarrera erakartzeko (aldi berean 
jaiotzari lehentasuna ematen zaio). 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      3.4.3.,3.4.1.,3.4.2.,3.4.5.,3.4.6.   
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Denboran jarraipen batekin egin beharrekoa. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Ezarpenean finkatu behar dira. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Programari aplikatzen zaizkion laguntzak. 

− Laguntzak jaso dituzten haurren kopurua. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 3.4.5. 

OHZren zati bat salbuesteko programa ezartzea familia 
unitateentzat, seme-alaba kopuruaren arabera salbuespena 
piskanaka igoz. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoaa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Helburu honetako beste ekintzekin batera, programa honek laguntzen du seme-alabak dituzten 
familiak Eibarren finka daitezen. Salbuespena piskanaka ezarri beharko da seme-alaba kopuruaren 
arabera (bereziki bigarrenetik hasita) eta epe mugatuan. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− OHZren salbuespena aplikatzea 12 urtetik 
beherako haurrak dituzten familiei. 

− Programa ezartzea. 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Ekintza hau martxan jartzeak eragin handia izan dezake, beste ekintzekin osatuta, 12 urtetik 
beherako haurrak dituzten bikoteek Eibarren finkatu nahi izateko. 
 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Bikote gazteei Eibarren finkatzeko erraztasunak ematen ez bazaizkie, ingurunean dagoenaren 
aldean eskaintza lehiakorra sortzea galerazten du, egungo joera mantenduko delarik, hau da, giza-
talde honek hiritik aldegitea. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      3.4.6.,3.4.1.,3.4.2.,3.4.3.,3.4.4.   
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Denboran jarraipen batekin burutu beharreko ekintza, nahiz eta bikote gazteak Eibarren finkatzeko 
programarekin bat egin beharko lukeen, Plan Estrategikoa onartzen denetik (lehen urtetik) hasita 5 
urtera.  
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Ezarpenean zehaztu beharrekoak. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Programaren laguntza jaso duten familia-unitateak. 

− Batazbesteko seme-alaba kopurua. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 3.4.6. 

Hirugarren haurrarentzat (sei urtetik hamabi urtera), 
eskolarako eta kirolerako materialak sortzen dituen gastuak 
diruz laguntzeko programa lantzea, Eibarren bizi diren 
familientzat. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoaa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Ekintza hau helburu bereko beste batzuen osagarri izango da eta famili-unitate bakoitzaren 6 eta 12 
urte bitarteko hirugarren haurrarengan izango du eragina, hezkuntza eta kirol mailako materialaren 
kostuak murrizteko helburuarekin. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Laguntza-programa baten gestioa. 

− Diruz laguntzeko programa diseinatzea eta 
ezartzea 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Helburuaren beste ekintzen osagarria da hau, Eibarko familiak bertan bizitzen jarrai dezaten 
sustatuz, eta sema-alaba asko dituzten familiei diruz laguntzeko programak sustatuz. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Proposaturikoa bezalako ekintza ez bada burutzen, beste ekintzei pisua kenduko zaie eta programa 
honen garrantzia, hain zuzen, denak gauzatzea da, eragin nabarmena izan dezaten udalerrian. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Udalerriko erakunde komertzialak. 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      3.4.5.,3.4.1.,3.4.2.,3.4.3.,3.4.4.  
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Denboran jarraipen batekin gauzatu beharreko ekintza. 
 
8. FINANTZIAZIOA 
− Eskolarako materialean %50eraino 

− Kirolerako materialean %25eraino 

− Gehienez 20.000 pezeta urteko eta haur bakoitzeko (bataz beste 15.000 pta. urteko eta haur 
bakoitzeko) 

 
BEHARRAK  
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Udalerriko erakunde komertzialak. 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Programaren laguntza izan duen haur-kopurua. 

− Programari aplikatu zaion diru-laguntzaren balorazioa. 
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4. BIDE ESTRATEGIKOA 
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EREMU ESTRATEGIKOA (III) 
 
 
 4. BIDE ESTRATEGIKOA 

 
EIBAR ETA INGURUKO LURRALDEAREN ARTEKO HARREMANA INDARTZEA ETA ESKUALDEKO 

HIRITZAT HARTU AHAL IZATEA. 
 

1. Helburua 
 

Eibar eta inguruko 
lurraldearen arteko 

konexioa eta 
harremana hobetu, 

komunikazio 
azpiegitura 

modernoagoen bidez 
eta garraio zerbitzu 

berrien bidez. 

2. Helburua 
 

Enpresen 
dinamismorako eta 

industria 
indarberritzeko 

azpiegituren garapen 
prozesuan aintzindari 

izatea. 

4. Helburua 
 

Eskualdeko 
hiriburutzat hartua 

izatea, Euskal 
Herrian eragin eta 
erakargarritasun 

handiagoa lortuz eta 
beste hiriekin 
lankidetzan. 

3. Helburua 
 

Eibar hiria, kalitate 
handiko formazio-

zentrutzat eta zentru 
teknologikotzat 

hartzea. 

5. Helburua 
 

Eskualdea eremu 
funtzional gisa 
indartuko duten 

ekintzak sustatzea. 

6. Helburua 
 

Hiriaren 
informazioaren 
komunikazioa 

sustatzea, 
suspertzeko eta 

eraberritzeko 
estrategien arabera, 
hiriari irudi berri bat 

ematearren. 
 



1. Helburua. Eibar eta inguruko lurraldearen arteko konexioa eta harremana 
hobetzea, komunikazio azpiegitura modernoagoen bidez eta 
garraio zerbitzu berrien bidez. 

 
  Lehentasun 

maila 

 
1. 

 
 
 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 

6. 
 
 

 
Euskotren-en zerbitzua "metro arina" bilakatzea, Bilbo-Donostia/Irun 
tartean, eta Ermuatik Debarako tartea aztertzea, zerbitzua eskualdeko 
garraio publiko behar-beharrezkotzat hartzeko. 

− Ermua-Deba Aldiriko zerbitzua. 

− Tren-aldaketa Ermuatik Eibarrera eramatea. 
 
Eibar eta Gasteiz lotuko dituen autobidea lehenbailehen egitea. 
 
Maltzagatik Azitainerako bidea hobetzea. 
 
Mallabiarako Garraio publikoaren (autobusa) zerbitzua hobetzea, Eibarko 
industria Mallabiarantz zabalduko denez. 
 
A-8an joan-etorrien kostuen (bidesarien) murrizketa sustatzea. 
 
Garraio publikoa sustatzea (autobusa...) eskualdean eta inguruan, 
Lurralde Historikoen mugak gainditu ala ez. 
 

 
I 
 
 
 
 
 
I 
 
 

III 
 

II 
 

III 
 

II 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.1.1. 

Euskotren-en zerbitzua “metro arina” bilakatzea, Bilbo-
Donostia/Irun tartean, eta Ermuatik Debarako tartea aztertzea, 
zerbitzua eskualdeko garraio publiko behar-beharrezkotzat 
hartzeko: 

− Ermua-Deba Aldiriko zerbitzua. 

− Tren-aldaketa Ermuatik Eibarrera eramatea. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoaa 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Ekintzaren barruan bilatzen da Euskotren zerbitzua bultzatzea, harik eta aldiri edo metro zerbitzu motaren 
kalitatea lortzen duen arte, hiri handien antzera (Bartzelona, Madril, Valentzia, ...); hala, maiztasun eta 
kalitate handiko zerbitzu bilakatuko litzateke eta hiri eremuak harremanean jarriko lirateke, izan ere, 
eremu horien irtenbide bakarra baita errepide bidezko garraioa (publikoa edo pribatua). Euskal Herriko 
distantziak kontuan hartuta, zerbitzu hau ibilbide guztian bultzatu behar da, eta bereziki, Deba Behearen 
(Ermua-Eibar) eskualdean, non garraio publikoaren erabilera eta funtzionalitatea oso handian den.  
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  
− Zerbitzuaren hobekuntza ekarriko duten 

azpiegiturak hobetu. 

− Erabili beharreko material higikorraren 
hobekuntza. 

− “Deba Beheko metro arina” ezarri, eskualdeko 
zerbitzu publiko gisa jarri, 15 minututik beherako 
maiztasunaz eta Ermua-Eibar ibilbide guztia 
hartzen duela. 

− Tren-aldaketa Ermuatik Eibarrera eramatea. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Euskal Herriko trenbide eredua zerbitzu publiko 
moderno gisa definitu. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Garraioen azpiegiturak hobetzea garrantzi handikoa da biztanleen mugikortasuna hobetzeko batetik, eta 
herrien harremanak hobetzeko bestetik, alegia, hiri estrategia jakin batean era positiboan eragiteko. 
Estrategia horren osagai dira Eibarko eskualdea eta Eibartik kanpoko inguruarekiko harremana. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Europako metropoli aurreratuagoen antzeko aukerei buruz defizitazioa den trenbide zerbitzua 
mantentzeak dakar egitura ez hain modernoak eta lehiakorrak mantentzea, eta ondorioz, ezin bultza 
daiteke lurraldearen bilakaera, ezta bertako hiriguneetakoa ere. 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Plan Estrategikoaren Batzorde 
Eragilea. 

 
Gauzatzean 

− Eusko Jaurlaritza 

− Euskotren 
6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      2.2.3., 4.1.6. 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Proiektu honek guztira 5-7 urte bitarte iraungo du. 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
BEHARRAK  
Ezarpenean zehaztekoa. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Feder Fondoak: E.B. 

− Eusko Jaurlaritza 

− Euskotren. 
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Zerbitzuaren bilakaera: tren maiztasuna Eibarren. 

− Linean sartzen diren herrietara iristeko behar den denbora laburtu. 

− Proiektuan egindako inbertsioa. 

− Zenbatek erabiltzen duten zerbitzua. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.1.2. 

Eibar eta Gasteiz lotuko dituen autobidea lehenbailehen egitea. 
 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoaa 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Ekintzaren barruan Eibarrek Euskal Herriarekin eta inguruko Espainiako eskualdeekin duen 
lotura sarea osatzea hartzen da kontuan, Gasteizerako autobia zuzen baten bidez. Proiektuak 
duen garrantzia estrategikoa dela-eta, lehenbailehen heldu behar zaio. Proiektuak dimentsio 
supralokala du, eta ondorioz, Euskal Herri osoaren oinarrizko komunikazioa osatzen du. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Autobiaren proiektua lehenbailehen 
sustatzea. 

− Eibar (Maltzaga) - Gasteiz (Urbina) 
proiektua egitea. 

 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Eibarrera iristeko loturak.  

3.   HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Autobidearen bidez Gasteizekin dauden loturak hobetuaz handitu egiten dira Eibarrek dituen 
abantailak (Euskal Herriaren erdigunean baitago), eta ondorioz, inguruarekin harreman 
lehiakorragoak izango ditu. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Gaur egun Gasteizekin duen lotura mantenduz gero, Eibarrek Euskal Herriarekiko duen posizio 
zentrala ahultzen da, eta beraz, komunikazio egituretan lehiakorrak ez diren egoerak 
mantentzen dira. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Eskualdeko Udalak 

− Eibarko Plan Estrategikoaren Batzorde 
Eragilea. 

 
6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      2.2.1.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
3- 4 urte. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
90/1000.000 milioi pezeta. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eusko Jaurlaritza 

− Feder Fondoak: Europako Batasuna 

− Foru Aldundiak 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Proiektuaren gauzatzea. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.1.3. 

Maltzagatik Azitainerako bidea hobetzea. LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa 

Behe mailakoa a 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Maltzaga eta Azitain ingurua lotzea lehentasuneko lana da Eibarrerako, kontuan hartuta 
Azitaingo industrialdea egitean sortu diren garraio baldintza berriak eta Elgoibarrekiko konexioa 
N-634 bidez. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Autobia (Gasteiz-Eibar) N-634-rekin lotzea. 

− N-634ko Maltzaga-Azitain tartea hobetu. 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3.   HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Azitaingo industrialdea erakitzeak oraingo sarbideen berrikuntza eskatzen du, trafikoaren egoera 
berria ez baita horretara egokitu. 
 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Eibarrera sartzeko mendebaleko sarbideak ibilgailu gehiegi pilatuko da baldin eta ez bada 
irtenbiderik bilatzen eta ez bada trafiko egoera berrira eta kanporako loturetara egokitzen 
autobideen bidez. 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 

 
Gauzatzean 

− Gipuzkoako Foru Aldundia. 

− Eusko Jaurlaritza 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
                         2.2.2.,2.2.1.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
2-3 urte, Eibar-Gasteiz autopistarako proiektuaren arabera. 
 
 

8. FINANTZIAZIOA N-634n egindako hobekuntzak hartzen dira bakarrik kontuan, izan ere, 
Gasteizko autobiarako sarbideak beste proiektu batean sartzen baitira. 
 
BEHARRAK  

− 50/60 milioi pezeta. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eusko Jaurlaritza 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Sarrerarako errepide Km-ak. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.1.4. 

Mallabiarako Garraio publikoaren (autobusa) zerbitzua hobetzea, 
Eibarko industria Mallabiarantz zabalduko denez. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 

Erdi mailakoa a 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Mallabiako udalerrian lurzoru industrial berriak sustatzearen ondorioz, Eibar-Ermuak osatzen 
duten hiriguneko biztanle ugari izango dira udalerri horretara joan beharko dutenak. Ekintzaren 
barruan sartzen da industria jarduerarako behar horietarako egokiak diren garraio zerbitzuak. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Garraio beharren ikerketa. 

− Egoera berriaren arabera Eibar-Mallabia 
garraio publikoa aurrera eramatea 
(autobusa). 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Mallabian industria jarduera garatzea. 

3.   HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Inguruari buruzko komunukazioen eta garraioen bidez, Eibarrek eskualdearekin eta inguruarekin 
dituen harremanak berri daitezke, eta horrela, horien arteko harremanak errazten dira, eta hiri 
eredu berri baten errealitatera egokitzen da hiria. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Eibartik beste eskualdeetara iristeko zailtasunak Eibarren isolamendua areagotzen du eta ez dio 
industria estrategia berri bati laguntzen; estrategia horrek, gainera, Eibarko udalerriaren mugak 
gaindituko lituzke eta mesede handia egingo lioke Eibarri. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Eusko Jaurlaritzako garraioak. 

− Ermuako eta Mallabiako Udalak 
6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
4.2.13.      1.1.1.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Mallabiako garapen industrialaren arabera, 2-3 urte. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  

− Zerbitzuaren arabera zehaztekoak. 
 

 
ITURRIAK 

− Enpresa pribatuak 

− Foru Aldundiak 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Eibar-Mallabia bitarteko zerbitzuen ugaritzea. 

− Bidaiarien ugaritzea. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.1.5. 

A-8an joan-etorrien kostuen (bidesarien) murrizketa sustatzea. LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa 

Behe mailakoaa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
A-8an bidesarien kostuen murriztea ekarriko duten aukerak sustatuko dira. Horretarako erabiliko 
dira: batetik, A-8a erabiltzea erraztuko duten formulak (Eibarko zirkunbalazioa) eta bestetik, 
gaur egungo bidesariak sortzen dituen atzera egitea gutxitu. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− A-8an bidesaria merketu: erabat, ibilbide 
batzuetan (eskualdea), ... 

− A-8aren bidezko Eibarko zirkunbalaziorako 
bidesaria merketu. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Beste kasuetan dauden alternatibak edo 
jardueren azterketa: bailara orduak, 
bidesari arinak, lurralde bonoak... 

3.   HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Gaur egungo bidesaria merketzeak ekarriko luke autopista gehiago erabiltzea, eta aldi berean, 
Eibarren inguruko errepide sarearen eraginkortasuna handiagoa izango litzake, izan ere, 
autopista gutxi erabiltzen baita bidesarien ondorioz. Oro har, Eibartik inguruko lekuetara iristea 
erraztuko litzateke. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Azpiegitura hau erabiltzeko ondorio negatiboak dituen bidesaria mantentzeak, udalerriko 
trafikoaren pilaketan eragingo du eta ez du inguruarekiko lotura erraztuko, 23 pta./km. baino 
prezio altuagoak atzera eragiten baitu. 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Plan Estrategikoaren Batzorde 
Eragilea. 

− Eskualdeko udalak. 

 
Gauzatzean 

− Baimena ematen duen enpresa. 

− Eskualdeko udalak  eta Eibarko Plan 
Estrategikoaren Batzorde Eragilea. 

 
6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      2.2.1.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
2-3 urte bitarte. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Ez dute nahitaez finantziazioa behar. 
 
 

 
ITURRIAK 
--- 
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Bidesariaren kostua: ptak. / km. 

− Bidesariaren prezioaren ezarpen berrirako aukerak. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.1.6. 

Garraio publikoa sustatzea (autobusa…) eskualdean eta 
inguruan, Lurralde Historikoen mugak gainditu ala ez. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 

Erdi mailakoaa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Garraio publikoa sustatzea eskualdean (autobusa eta modu osagarriak) eta inguruko biztanle 
gune nagusietan eskaintza sare sendo baten bidez eta zerbitzuaren kalitatea hobetuz 
(maiztasuna, material higikorra,…) Deba Behereko eskualde osoan eta Eibarrekin harremana 
duten herrietan. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Dauden zerbitzuak hobetzea. 

− Zerbitzu berriak jartzea. 
 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Gaur egungo zerbitzuaren azterketa eta 
lehentasunen programa egitea. 

− Sektore bereko enpresen promozioa eta 
zerbitzurako deialdien promozioa. 

3.   HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Garraio zerbitzu publikoa hobetzeak eragiten du Eibarko biztanleak errazago mugitzea ingurura 
eta errazten du eskualdeko hiriburu eta 20 km-ko inguruaren erreferentzia izango den hiriaren 
eraldatzea.  
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Gaur egungo hiri guztiek joera dute biztanleen mugikortasuna errazten duten garraio zerbitzuak 
ugaltzeko; horrela jokatzen ez bada, Eibarko berrikuntzen eta eskualde mailako garrantziaren 
sinesgarritasuna galtzen du. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Auzo Elkarteak 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Inguruko Udalak 

− Garraio enpresak 
6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      4.1.1.,4.1.4.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Plan Estrategikoa irauten duen bitarteko ekintza jarraitua da. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Ezarpenean zehaztu beharrekoa kasu 
bakoitzean. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Finantziazio pribatua. 
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Helburua/helmuga Eibar duten garraio publikoetako bidaiarien bilakaera. 

− Eibarren eta inguruko udalerrien arteko lotura puntuen bilakaera. 

− Zerbitzu orokorretan egindako inbertsioak. 
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2. Helburua. Enpresen dinamismorako eta industria indarberritzeko azpiegituren 

garapen prozesuan aintzindari izatea. 
 

  Lehentasun 
maila 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
 

4. 
 

 
Kalitate handiko lurzoru industrialaren gestioa koordinatzea eskualdean. 
 
IBURen inguruaren garapena sustatzea, Zaldibar eta Elgetarekin batera. 
 
Ermuako eta Mallabiako Udalekin batera Mallabiako lurzoru industrialaren 
prestaketa koordinatzea. 
 
Eibarren eta eskualdean, balio erantsi handiko enpresak ezartzeko 
programa sustatzea. 

 
II 
 

II 
 
I 
 
 
I 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.2.1. 

Kalitate handiko lurzoru industrialaren gestioa koordinatzea 
eskualdean. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 

Erdi mailakoa a 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Inbertitzailearentzat gaitua eta deigarria izango den lurzoru industrialerako politika orokorra 
landu; politika horri esker eskualdearentzat alternatiboak diren inguruekin lehiatu ahal izango da 
eta eskualde guztiaren aukera guztiak kontsentsuatuko dira. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Eskaera osagarri berria eta kualifikazio 
homogeneoa dela-eta, eskualdean lurzoru 
industrialaren politika amankomuna 
egituratzea inbertitzailearentzat 
interesgarria izango den eskaintza 
integrala osatuz. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Lurzoru industrialerako politikan irizpideak 
eta koordinaziorako mekanismoak ezarri. 

3.   HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Eskualdean ezarpen berriak izan daitezen beharrezkoa da lurzoru industriala gaitzea, eta 
bestetik eskualdeko udalerri guztiek sustatu eta koordinatuko duten eskaintza bat gauzatzea, 
izan ere, inguruan biztanle gutxi baitira, eta gaur egungo eskaintza hobetuko duten aukerak 
sustatzea beharrezkoa baita. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Etorkizunari begira jarduera industrialaren inguruan helburu berdinak dituzten udalerrien artean 
lurzoru industrialaren alorrean koordinaziorik ez egoteak eragin negatiboak ditu guztientzat, eta 
mesede egiten die beste lurraldeetako inguruei eta aukerei eskualdean gertatzen diren 
zentzugabekeriak direla eta. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Debegesa 
 

 
Gauzatzean 

− Deba Behea eskualdeko udalak 

− Debegesa 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      1.1.1.,1.1.2.,4.2.2.,4.2.3.,4.2.4.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Denboran jarraipen batekin burutu beharreko ekintza. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Ekintza honek ez du finantziazio berezirik 
behar. 
 
 

 
ITURRIAK 
--- 
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Lurzoru industrialaren eskaintzaren gida orokorra egin. 

− Eskualdeko eskaintzaren, kualifikazioaren eta zerbitzuen arteko oreka. 
 

 



 9 

 
EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.2.2. 

IBURen inguruaren garapena sustatzea, Zaldibar eta Elgetarekin 
batera. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 

Erdi mailakoa a 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Ekintzaren helburua da enpresen eskakizun berrietarako egokia den lurzorua sortzea; bestetik, 
udalerrian Azitainen eskaintza agortua osatzea. Era horretan lurzoruak sortu ahal izango dira eta 
enpresa berriak kokatuko dira Eibarren eta hurbileko inguruan. 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Lurzoru industrialaren gestio proiektuaren 
bideragarritasuna aztertzea: m

2
 posibleak 

definitu. 

− Behar denetan lurzoru industrialaren 
eskaitza berritzea. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Lurzoruaren politikari dagokionez, 
lankidetza eta koordinazioa Zaldibar eta 
Elgetako Udalekin. 

3.   HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Eibarko Plan Estrategikoaren beste ekintzekin osatua den ekintza honen helburua da hirian 
industriaren berrikuntzaren eta enpresa berriak ezartzearen alorrean hirian dagoen eskaera 
asetzea, eta aldi berean, udalerrian eta inguruan lurzoru industrialaren garapena osatzea. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Proiektu hau ez burutzeak dakar udalerriko lurzoru industrialaren aukerak mugatzea; eta horrez 
gainera, inguruko udalerriekin batera lagundu behar du lurzoru berria eskaintzera, gaur egun 
dagoen eskaintza eskasa edo baliogabea baita. 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Debegesa 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibar, Elgeta eta Zaldibarko Udalak. 

− Gipuzkoako eta Bizkaiko Foru Aldundiak. 

− Eusko Jaurlaritza 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      4.2.3.,4.2.4., 1.1.2. 
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZAN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
2-3 urte bitarte. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
BEHARRAK  
Ez du kostu berezirik. 
 
 

 
ITURRIAK 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Lurzoru industrial berriaren m

2
-ak. 

− Egindako inbertsioa. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.2.3. 

Ermuako eta Mallabiako Udalekin batera Mallabiako lurzoru 
industrialaren prestaketa koordinatzea. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa a 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Eibar inguruan lurzoru industrial berria merkaturatzeko aukera Mallabia da, Eibar eta Ermua ezin 
hazi baitaitezke. Bide horretatik ekintzak udal horien koordinazioa sustatzen du, izan ere, 
Mallabiak berak bakarrik ezin baitu proiektu hori aurrera eraman. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Mallabian 15 hektaretik gorako lurzoru 
industrial kualifikatuaren proiektu 
urbanistikoa. 

− Lurzoruaren gestiorako eredu bat lantzea 
hiru udalak batera parte hartzen dutela. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Udalek lurzoruaren inguruan duten politiken 
koordinazioa. 

− Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiek 
eskualdean dituzten proiektuekin 
elkarlanean aritzea. 

3.   HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Industriaren garapenerako azpiegitura berriak osatzeko, eskualdearen ekialdeko lurzoruaren 
eskaintzak berria eta askotarikoa izan behar du; hori interes handikoa da Eibarrentzat, berak ez 
baitu eskaintza aukerarik. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Ekintza hau aurrera ez eramateak eskualdeko industriaren garapenerako aukerak mugatzen 
ditu eta Eibarren industria estrategia baldintzatuko luke, izan ere, Eibarrek berak ez baitu 
aukerarik industria eremu berrietarako. Horrek, aurrikusteko moduko eraginak izango lituzke 
herriaren garapenerako, aniztasunerako eta eskualdeko hiriburu gisa sendotzeko. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibar, Ermua eta Mallabiako udalak. 

− Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak. 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      4.1.4.,1.1.1.,1.1.2. 
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Ekintza jarraitua, nahiz eta hasieran 1-2 urte bitarteko bultzada behar duen. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Garatu beharreko aukeren arabera 
zehaztekoak. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Udalak 

− Eusko Jaurlaritza 

− Foru Diputazioak 

− Ekimen Pribatua 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Lurzoru industriala Mallabian (m

2
-ak). 

− Agindutako inbertsioa. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.2.4. 

Eibarren eta eskualdean balio erantsi handiko enpresak 
ezartzeko programa sustatzea. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoaa 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Eibarrek eta Deba Behereak industria eta enpresa sarea berritzeko programa bat sustatu behar 
dute. Lurzoru falta (Eibarren batez ere) eta teknologia eta industria ahalmena dela-eta, balio 
erantsi handiko enpresa kopurua gehitzeko bidean aurrera egitea beharrezkoa da; horrek 
errentagarri bihurtzen du dagoen lur urria eta inguruak dituen garraio arazoetara egokitzen du 
produkzioa. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Eibarren eta eskualdean kokatzekoak diren 
lehentasuneko sektoreak edo gaiak 
identifikatzea. 

− Marketing programa espezifikoa ezartzea. 

− Kaptazioren gestio aktiboa egiteko 
programa lantzea 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Koordinatu inguruko lurzoru industrialaren 
proiektuekin eta garapen teknologikoarekin: 
proiektu induzitu berriak. 

3.   HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Ekonomia sarearen berrikuntza ekarriko duten azpiegitura berriak lantzeko beharrezkoa da aldi 
berean babes egitura bat osatzea estrategia espizifiko bat sustatzeko; estrategia horrek 
lehentasuna emango die eskualdearentzat interes handien duten enpresei eta batez ere 
fakturazioa eta beharrezkoa den espazioaren neurriak harreman txikiagoa dutenei. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Ekintza honen helburuak ez ezartzeak ekarriko luke Eibarrek eta eskualdeak duen ahalmen 
teknologikoak maila berean ez garatzea, baina aldi berean, ekarriko luke eraginik gabeko 
industria eta enpresa eredu bat garatzea kontuan hartuta lurraldearen ezaugarriak eta 
lurzoruaren baliabideak. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Debegesa 
 

 
Gauzatzean 

− Eskualdeko udalak. 

− Debegesa 

− Tekniker, CEI-Berrilan, ... 
6.  BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
Sarbide azpiegituren eta                                           4.2.3.,4.3.3.,1.1.1.,1.1.2., 
lurzoru industrialaren proiektuak         1.3.3.,1.2.3.,1.3.2., 1.2.2. 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Ekintza jarraitua denboran, 5 urte bitartean eta arintasun handiarekin. 
 
 

8. FINANTZIAZIOA 5 urteko epea eman zaio, arintasun handiarekin. Kostea  1.3.3. ekintzaren 
araberakoa. 
 
BEHARRAK  
10 - 15 milioi urteko. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eskualdeko Udalak. 

− Foru Aldundiak 

− Eusko Jaurlaritza 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Enpresa berriak sortzea edo ezartzea. 

− Eskualdeko enpresen fakturazio/enplegu indizea. 
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3. Helburua. Eibar hiria, kalitate handiko formazio-zentrutzat eta zentru 

teknologikotzat hartzea. 
 
 

  Lehentasun 
maila 

 
1. 

 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

 

 
Ingineritza Teknikoaren Zentrua hobetzea, mekanikaren espezializazioa 
indartuz eta espezialitate gehiagotara zabaltzea aztertuz. Lanbide 
Heziketa sendotzea, espezialitate eta modulo berriak sortuz. 
 
Kirol Ikasketen Zentrua ezartzea, kirol desberdinei dagozkien titulazioak 
lortzeko. 
 
Kalitateko formazio sistema sustatzea Eibarren, Tekniker eta oraingo 
azpiegituratik abiatuta (Ingineritza Teknikoaren Eskola, Gestio Eskola, 
Marketing Eskolak). Hala behar izanez gero, prestigiodun titulu bat 
sortzea (masterra), ezagupen teoriko eta praktikoak lotuko dituena. 

 
II 
 
 
 
I 
 
 
I 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.3.1. 

Ingineritza Teknikoaren Zentroa hobetzea, mekanikaren 
espezializazioa indartuz eta espezialitate gehiagotara zabaltzea 
aztertuz. Lanbide Heziketa sendontzea, espezialitate eta modulo 
berriak sortuz. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 

Erdi mailakoa a 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Eibar formazio teknikorako zentro gisa indartzea da helburua, prestigioduna eta ikasleentzako 
erakargarria. Horretarako, mekanikaren espezialitatea indartzeaz gain, teknologia industrialaren 
eremuko beste zenbait espezialitate landu nahi dira, Eibar unibertsitate mailako zentro tekniko 
gisa sustatzeko. Lanbide Heziketaren alorrean ere horrelako zerbait egin beharko litzateke. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Eibarko hezkuntza teknikoaren sistema 
lantzeko laguntza berezia. 

− Zentrorako espezialitate berriak 
identifikatzea. 

− Espezialitate berriak ezartzea. 

− L.H.-n programa berriak ezartzea. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Unibertsitatea eta enpresaren arteko 
lankidetzarako programa sustatzea. 

3.   HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Kalitateko formaziorako zentru gisa duen funtzioa ekintza honetan oinarritzen da eta, beraz, 
burutzeak Eibarrek eskualde mailan formazio aldetik ere garrantzia izan dezan laguntzen du. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Eibarko Unibertsitatea ez bada eguneratzen eta modernizatzen, etorkizuna arriskuan jarriko da, 
Euskal Herriko beste unibertsitateen aldean ahulago azalduko baita. 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Plan Estrategikoaren Batzorde 
Eragilea. 

− Eskualdeko sektore industriala eta 
teknologikoa 

− Eibarko I.T. zentrua. 

 
Gauzatzean 

− Eusko Jaurlaritza : Hezkuntza. 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      1.2.2.,1.2.4.,4.1.3. , 4.3.3. 
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Datozen urteetan jarraipen batekin burutu beharrekoa. 
 
 

8. FINANTZIAZIOA Hezkuntzaren aurrekontuak mantentzea eta garatzea. Eibarko Plan 
Estrategikotik gestiorako ez da finantziazio berezirik behar. 
 
BEHARRAK  
ez da finantziazio berezirik behar, 
hezkuntzaren ohiko aurrekontuak baizik. 

 
ITURRIAK 

− Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza. 
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Espezialitateen bilakaera. 

− Zentro bakoitzeko ikasleak : bilakaera. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.3.2. 

Kirol Ikasketen Zentroa ezartzea, kirol desberdinei dagozkien 
titulazioak lortzeko. 
 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa a 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Hiriak dauzkan azpiegiturak baliatzea da helburua, legeak aurrikusten dituen titulazioak lortzeko 
eskolak emango dituen zentroa jartzeko, oraindik ez baitira E.A.E.n ematen. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Kirol titulazioak ezartzea (hezkuntza-
espezialitateak). 

− Azpiegiturak lantzea edo egokitzea. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Hirian izango duen eragina aztertzea: 
aukera osagarriak... 

3.   HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Eskualde mailako hiriburu bilakatzea eta inguruarekiko eragina sustatuko luke ekintza honek, 
EAEko zentro bakarra izango bailitzateke.   
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Hirian jarduera berri bat lantzeko aukera galduko litzateke, Eibarrek dituen aukerak baliatu gabe, 
eta ez litzateke heziketa zentro gisa garatuko. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Kirol elkarteak 

− Eibarko Plan Estrategikoaren Batzorde 
Eragilea. 

 
Gauzatzean 

− Eusko Jaurlaritza : hezkuntza / kultura. 

− Eibarko Udala. 

− Kirol Federazioak. 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
        
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
1 - 3 urte 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Azpiegituren beharren arabera eta 
espezialitateen arabera zehaztu behar dira. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eusko Jaurlaritza. 
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Ezartzen diren espezialitateak. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.3.3. 

Kalitateko formazio sistema sustatzea Eibarren, Tekniker eta 
oraingo azpiegituratik abiatuta (Ingineritza Teknikoaren Eskola, 
Gestio Eskola, Marketing Eskolak). Hala behar izanez gero, 
prestigiodun titulu bat sortzea (masterra), ezagupen teoriko eta 
praktikoak lotuko dituena. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoaa 
Erdi mailakoa  
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Hezkuntza eta teknologia zentroen presitigioa handitzea da ekintzaren helburuetako bat. 
Besteak beste, hau proposatzen da: zentroen arteko harremanak koordinatzeko eta handitzeko 
beharra, zentroen artean elkar laguntzeko eta osatzeko programa amankomunak sustatzea, eta 
ekintza berriak bultzatzea, bai zentroak bai hiritartasun teknikoaren funtzioa indartzeko. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Hezkuntza zentroentzat elkargune bat 
sortzea eskualdean. 

− Programa bat garatzea zentroen 
espezialitateak eta eragina sendotzeko. 

− Multzoari presitigoa emango dioten ekintza 
berriak sustatzea: master programa... 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Unibertsitate - Enpresa lankidetza 
programa sortzea. 

3. HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Eibarko eta Debe Beheko azpiegitura kalitatezko hezkuntza sistema koordinatu eta elkartuago 
bat sendotzeraino garatu behar da, Euskal Herriko gainerako eskualdeekiko duen garrantzia 
sendotuz. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Teknika eta teknologia hezkuntzarako eredu global baten ezean, Eibarrek ez ezik eskualde 
osoak galduko luke orain duen industria ospea, Euskal Herriko beste zentro batzuen aldean. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Ikastetxe tekniko eta teknologikoak. 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Ikastetxe tekniko eta teknologikoak. 
6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      4.3.1.,1.2.2. 
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA: BAI   EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Hiru edo lau urte. 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK 
Ezarpenean zehaztu behar dira. 
 

 
ITURRIAK 

− Zentro tekniko eta teknologikoen ohiko 
aurrekontua. 

− Ekimen Pribatua : laguntzaileak eta 
matrikulak.  

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Dauden zentroetan prestatutako ikasleak. 

− Titulazio berriak sortzea. 
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4. Helburua. Eskualdeko hiriburutzat hartua izatea, Euskal Herrian eragin eta 

erakargarritasun handiagoa lortuz eta beste hiriekin lankidetzan. 
 

  Lehentasun 
maila 

 
1. 

 
 

2. 
 

3. 
 
 
 

4. 
 

 
Eibartik hiri ertainen sarea sustatzea, Euskal Herriko hirien sarea 
indartzeko: Irun, Eibar, Durango, Arrasate… 
 
Deba Beheko Arte Eszenikoen Zentroa sustatzea. 
 
Ezaugarri beretsuak dituzten hiriekin batera lan egitea, empresa-
harremanetarako, hezkuntzarako, formaziorako, eta abarretarako loturak 
finkatuz. 
 
Eskualdeko Sorkuntza Artistikoaren Zentroa sortzea. 
 

 
III 
 
 
I 
 

II 
 

 
 

II 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.4.1. 

Eibartik hiri ertainen sarea sustatzea, Euskal Herriko hirien sarea 
indartzeko: Irun, Eibar, Durango, Arrasate, ... 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa 

Behe mailakoaa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Arazo urbanoak dituen hiri gisa identifikatu nahi da Eibar, eskualde buru den eta dituen 
azpiegitura beharrak lortzeko zailtasun handiak dituen neurrian, kontuan harturik betiere, hura 
dagoen lurraldean beste hiru hirigune handiei eman zaiela lehentasuna eta inguruan dinamika 
handiko udalerri asko dituela. Testuinguru horretan Eibarrek bere burua sustatu eta agerian utzi 
beharra dauka bere arazoa, Euskal Herrian egoera berean dauden beste zenbait udalerrirekin 
batera. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Probintziako hiriburu ez diren Euskal 
Herriko beste hiri batzuekin topaketak 
egitea. Hiriek 15.000 biztanle baino 
gehiago izan behar dute. 

− Interes berdinak dituzten hiri sare bat 
eratzea: Euskal Herriko hiri ertainen 
lobbya. 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3.   HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Eibarko arazoen soluzioa eta eskualdearen buruzagitza Eibarrek irabazi behar du, dituen 
aukerak Euskal Herri osoari zabalduz, Euskal Herriaren lurralde garapenean parte hartuz eta 
hausnarketa eta eragin foro berriak ezarriz. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Euskal Herrian hiri ertainen sarea oinarri harturik lurralde eredu bat ez izateak ez du aukerarik 
uzten lurraldea –Bilbo inguruan polarizatuagoa Donostia eta Gasteiz inguruan baino– garatzeko. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 
 

 
Gauzatzean 

− Sarea eratzen duten hirien udalak. 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      4.4.3.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Ekintza intentsiboa 2 urtean, gero jarraitzeko. 
 
 

8. FINANTZIAZIOA: Ekintza bera garatzeko ez da finantziazio espezifikorik behar; gero, 
elkarlanean aritzeko, baliteke behar izatea. 
 
BEHARRAK  
Ez du behar espezifikorik 
 
 

 
ITURRIAK 
-- 
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Interes komuneko talde gisa garaturiko ekintzak. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.4.2. 

Deba Beheko Arte Eszenikoen Zentroa sustatzea. LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Dantza, antzerkia, zinema eta abar ikasteko zentro bat izan nahi du, sormena lantzeko aukera 
berriak garatzeko, Eibarren eta eskualdean betidanik egon den tradiziotik abiatuta. Horrek 
guztiak zentro espezializatu baten beharra du, eskualdearen kultur hiriburua. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Arte Eszenikoen Zentroa sortzea 
azpiegitura egokian. 

− Prestakuntzarako programa integrala 
garatzea. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Eskualdeko hiriburu kulturala bultzatzea. 

3.   HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Eibarren hiriburutasuna eskualde osoari zerbitzuak eskaintzeko moduko proiektu berritan oinarri 
harturik bultzatu behar da, Eibar bere eskualde eta inguruneko zerbitzu hiri handia izan dadin. 
 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Kultur esparruko jarduerak sendotu ahal izateko moduko azpiegiturarik ez izatea da gaur 
egungo premia nagusietako bat, eta premia hori bere horretan geratuko litzateke ez balitzaio 
hemen aurkezten den ekintza honi helduko. Hutsune hori dela eta Eibarrek ez du aukerarik ez 
ekipamendua ez antzerki tradizioa (Antzerki Jardunaldiak) berritzeko. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Debegesa 

− Foru Aldundia 

− Lekuko eta eskualdeko kultur erakundeak. 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      4.4.4.,3.3.2.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Bi edo hiru urte. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK                         
Ezarpenean zehazteko. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Espainiako Gobernua 

− Eibarko Udala 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 

− Europako Batasuna 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Zentroak garatzeko jarduerak. 

− Programetan prestaturiko pertsonak. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.4.3. 

Elkarlanean hastea Eibarrenak bezalako ezaugarriak dituzten 
hiriekin, enpresa eta hezkiketa alorreko harremanak ezarrriz. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 

Erdi mailakoa a 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Eibarrek bere ingurunera zabalduko beharko luke, bera bezalako ezaugarriak edota antzeko 
interesak dituzten hirietara, lankidetza programak sustatzeko, esperientziak trukatzeko, 
esperimentazio transnazionaleko proiektu pilotoak bultzatzeko eta abar. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Ekintza honetarako interesgarriak izan 
daitezkeen hirien azterketa eta 
identifikazioa. 

− Lankidetzarako kudeaketa: proiektu 
interesgarriak identifikatzea, lankdietza 
akordioak lortzea. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Hiriari beste hiri batzuetara zabaltzeko ideia 
helaraztea: hedatze programak. 

3.   HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Antzeko ezaugarriak dituzten edo duten jarduteko modua inportatzeko modukoa duten hiriekin 
lankidetzan aritzeak agerian uzten du Eibarrek aldatzeko eta inguruaz harago zabaltzeko gogoa 
duela. Horrek guztiak, noski, ekintzaren jauzi kualitatiboa dela eta, eskualde buruzagitzaren 
faktorea sendotzen du. 
4 BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Eibar kanpora zabaldu gabe geratzea da hain zuzen hiri zaharraren adierazpen nagusietako bat, 
eta hain zuzen ere horixe da gainditu nahi dena. Hiri batekin edo bat baino gehiagorekin ez 
erlazionatzea eta beraz hiri horiekin programa komunak ez bideratzea da jarrera lokalistak 
iraunarazten dituena. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Debegesa 
 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Debegesa 

− Enpresa eta erakunde ekonomiko eta 
teknologikoak. 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      4.4.1.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Bi edo hiru urte. 
 
 

8. FINANTZIAZIOA Ez da lankidetza programa jakinetarako funtsak erabiltzea kontuan hartzen. 
 
BEHARRAK  

− Lauzpabost milioi programan. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Europako Erkidegoa: Anaitasun eta 
lankidetza programak. 

 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Eibarrekin lankidetza programak dituzten hiriak. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.4.4. 

Arte sorkuntzarako zentro bat sortzea eskualdean. LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 

Erdi mailakoa a 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Eskualdea sormenezko jarduerak lantzeko hornitzea: margolaritza, argazkigintza, eskultura, ... 
 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Kultur proiektu bat prestatzea: hornidura eta 
jardueren programa. 

− Zentroa sortzeko bultzada. 
 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3.   HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Eibarren sormen lana bultzatzeko jarduerak eragitea hiriaren eskualde buruzagitza areagotzen 
du, Eibarrek zerbitzu hiri gisa duen lekua hobetuz. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Ekintza hau burutu gabe geratuko balitz Eibarrek aukera handiak galduko lituzke eskualde 
buruzagitza lortzeko eta aldi berean eskualde mailako beste ekipamendu berri batzuk sustatuko 
lituzke. 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Lekuko kultur erakundeak 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Gipuzkoa Foru Aldundia 

− Debegesa 
6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      4.4.2., 3.3.3., 3.3.6.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
2 edo 3 urte. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Ezarpenean zehazteko. 
 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Gipuzkoako Foru Aldundia 

− Europako Batasuna 

− Espainiako Gobernua 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Zentroak lantzeko jarduerak. 

− Programetan parte hartuko duten pertsonak. 
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5. Helburua. Eskualdea eremu funtzional gisa indartuko duten ekintzak 

sustatzea. 
 

  Lehentasun 
maila 

 
1. 

 
2. 

 
 

3. 
 

 
Eskualdeko proiektu interesgarriei laguntza berezia ematea. 
 
Eskualde mailako kooperazioa sustatzea, Deba Behean hiria 
eraberritzeko eta etxebizitzak birgaitzeko dauden arazoen aurrean. 
 
Presio-lobby bat sortzea, oraingo lobby-en arabera. 
 

 
II 
 

III 
 
 
I 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.5.1. 

Eskualdeko proiektu interesgarriei laguntza berezia ematea.  LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 

Erdi mailakoa a 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Eibarko buruzagitzan partea hartzea da helburua, eskualderako interes berezia duten proiektuak 
bultzatzen eta betearazten. Deba Beheko Estrategia Plana eta Eibarko Estrategia Planerako 
Batzorde Eragilea izan beharko lukete erreferentzia markoa. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Proiektu katalogo bat prestatzea, Eibarko 
Estrategia Planaren barruan daudenez 
gainera. 

− Proiektuak betearazteko laguntza 
eskualdeko Plan Estrategikoaren bitartez. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Eskualdeko udalekin eta erakundeekin 
koordinatzea. 

3.   HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Eibarko garapenak orobat eskatzen du halako eskualde dinamismo bat lurralde osoan proiektu 
estrategikoak bultzatu ahal izateko. Eta horrela lortuko du Eibarrek bere buruzagitza bultzatzea, 
ez bakarrik proiektu horiek aurrera ateratzeko duen premiagatik, baita laguntzaren beharra 
dagoelako proiektu horiek betetzeko. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Eibarrek eskualderako interesgarri diren proiektuetan ez parte hartzeak ikuspegi orokorraren 
falta adieraziko luke, gehiegizko lokalismoa, alegia, Eibarko estrategiaren kalterako. Baina batez 
ere hau esan nahiko luke, ez lukeela eskualde buru gisa arituko, eta gaur egungo ahultasunak 
areagotu besterik ez liratekeela egingo. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Estrategia Planerako Batzorde Eragilea. 
 
 
 

 
Gauzatzean 

− Estrategia Planerako Batzorde Eragilea. 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
        
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Estrategia Plana indarrean dagoen bitartean betearazteko ekintza. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Ez du behar espezifikorik. 
 
 

 
ITURRIAK 
 
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Eskualdean bultzatutako proiektuak. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.5.2. 

Eskualde mailako lankidetza sustatzea, Deba Behean hiria 
eraberritzeko eta etxebizitzak birgaitzeko dauden arazoen 
aurrean. 
 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa 
Erdi mailakoa 

Behe mailakoaa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Hiria eraberritzeko eta etxebizitza birgaitzeko lanei dagokienez, ekintza honek eskualde osoa du 
helburu. Horrek esan nahi du programa bat bultzatuko dela eskualde osorako, kanpoan 
finantziazio aukera gehiago izateko eta arazo komun bat identidade komuneko lurralde batera 
globalizatzeko. Horrek ez du zertan eragotzi behar udalerri bakoitzak jarduera espezifikoak 
izatea bere estrategiaren barruan. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Eskualdean jardunbide komunak burutzeko 
programa berezia sustatzea. 

− Lehentasuna duten jardunbideak 
identifikatzea. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Gestioari buruzko komunikaziorako eta 
laguntzarako programa, aplikatuko diren 
fondoak lortzeko. 

3.   HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Eskualdearen garapena, neurri handi batean, jardunbide globalerako programak jarraipen 
batekin burutzearen baitan dago. Horretarako, Eibarrek interes orokorreko ekintza hauen 
aintzindari izan behar du, eskualde mailako hiriburu izatearen garrantzia dela eta.  
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Programa hauetan lankidetzarik ezak, fondoak lortzeko zailtasunak ekartzen ditu, Euskal 
Herriko beste lurraldeen aldean, eta gainera, batasunaren ikuspuntua galtzen da antzeko 
arazoen aurrean. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Debegesa 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Debegesa 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      1.1.3.,1.2.1.,2.1.2.,2.3.3.,2.1.3.,2.1.4.,2.1.5.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Datozen 5 urteetan jarraipen batekin burutu beharrekoa. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA 
 
 
BEHARRAK  
Ez da fondo berezirik behar. 
 
 

 
ITURRIAK 
-- 
 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
Eskualde mailako lankidetza programak.  
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.5.3. 

Presio-lobby bat sortzea, oraingo lobby-en arabera. LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa a 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Eibarko Plan Estrategikoak egiteak berak epe horretan Batzorde Eragilea presio-lobby edo talde 
bilakatzeko aukera ematen du, Planaren ezarpenerako eta ondorengo bilakaeretarako.  
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Eibarko Plan Estrategikoaren Batzorde 
Eragilea presio-lobby edo talde bilakatzea. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Helburu berdinak edo osagarriak dituzten 
eskualdeko beste taldeen laguntza eta 
koordinazioa. 

3.   HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Hirian lobby bat sortuz gero, aintzindaritasuna sustatuko da, hiriaren estrategiaren helburuen 
arabera, etorkizunean garapena sustatu ahal izateko. 
 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Eibarko erakundeen Plan Estrategikoaren aldeko buruzagitasunik ezak eta lankidetza-egitura baten bidez 
adierazten den lankidetza publiko eta pribatuarik ezak, hiriaren estrategia ahultzen du helburuak lortzea 
zailtzen duelako etorkizuenan eragiteko konfiantza galduz. 
 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Plan Estrategikoaren Batzorde 
Eragilea. 

 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Plan Estrategikoaren Batzorde 
Eragilea 

 
6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      Plan Estrategikoa bere osotasunean.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Jarraipen batekin burutu beharreko ekintza. 
 
 

− 8. FINANTZIAZIOA Eibarko Plan Estrategikoaren sustapen ekintzak egiteko (proiektuak 
zuzenean asumitu gabe), Udaletik abiaturiko egiturarekin: H.A.P.O. 

 
BEHARRAK  

− 10 - 15 milioi/ lehen urtean. 

− 5 - 10 milioi / ondorengo urteetan. 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Batzorde Eragileko erakundeak 

− Bazkide berriak. 

− Kanpoko laguntzaileak. 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Eibarko Batzorde Eragilea mantentzea. 

− Ekintzaren jarduera orokorren finantziazioa. 
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6. Helburua. Hiriaren informazioaren komunikazioa sustatzea, suspertzeko eta 

eraberritzeko estrategien arabera, hiriari irudi berri bat ematearren. 
 
 

  Lehentasun 
maila 

 
1. 

 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 

 
Hiriaren Komunikazio Plan bat lantzea, Eibarren dinamizazioan 
oinarrituta, Plan Estrategikoa gauzatzea indartuko duena. 
 
Deba Beheko eskualdeak kanpoaldera duen irudia sustatzea, informazio 
eta komunikaziorako ekintza berezien bidez. 
 
Hiriko bide seinaleak hobetzea eta berritzea, bereziki Eibarren bizi ez 
direnentzat interesgarriak diren ekipamenduak topatzeko. 

 
Hirian egiten diren jarduera eta emanaldiei buruz informazio gehiago 
ematea. 

 
I 
 
 
I 
 
 
I 
 
 
I 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.6.1. 

Hiriaren komunikazio Plan bat lantzea, Eibarren dinamizazioan 
oinarrituta, Plan Estrategikoa gauzatzea indartuko duena. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa a 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Eibarko Plan Estrategikoa ezartzen laguntzeko eta hiriaren irudia hobetzeko Komunikazio Plan 
bat definituko eta landuko da, hiria identifikatzeko elementu berrien bidez. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Komunikazio Planaren edukiak diseinatzea. 

− Komunikaziorako euskarri dokumentalak 
edo irudizkoak lantzea. 

− Komunikazio Plana gauzatzea. 

 
Zeharkako proiektuak: 

− Hiriaren irudi korporatiboa identifikatzea. 

3.   HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Plan Estrategikoa bera egitean, komunikaziorako estrategia ere sartzen da planaren ezarpena 
indartzeko, baina, Eibarren kasuan, hiriaren estrategiak dimentsio sakonagoa du, eta 
horretarako barne komunikaziorako osagarri sendo bat behar da bereziki, hiriaren eraberritzea 
errazteko. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Eibarko erakunde guztien partaidetza behar da Plan Estrategikoa gauzatzeko, eta ekintza hau  
gauzatuko ez balitz, hiritarraren laguntza lortzea zaila izango litzateke, horretarako konfiantza 
eta indarra eman behar zaiolarik estrategia berari. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Eibarko Plan Estrategikoaren Batzorde 
Eragilean dauden erakundeak.  

 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Eibarko Plan Estrategikoaren Batzorde 
Eragilea. 

 
6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
Plan Estrategikoaren sustapenaren                         4.6.2.,4.6.3.,4.6.4. 
eta ezarpenaren erritmoa 
     
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Bi urtetan intentsiboki eta gero jarraipen batekin. 
 

8. FINANTZIAZIOA Ezarpenaren etapan zehazteko zain. 
 
BEHARRAK  

− 15 - 20 milioi lehen bi urteetan. 

− Ondorengo epe batean zehazteko. 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Erakunde lokalen eta supralokalen 
laguntza. 

9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Komunikaziorako Planean egindako inbertsioa. 

− Jardunbide espezifikoak. 

− Hiritarren balorazioa. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.6.2. 

Deba Beheko eskualdeak kanpoaldera duen irudia sustatzea, 
informazio eta komunikaziorako ekintza berezien  bidez. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa a 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Eibarko estrategiaren ardatza Deba Beheko eskualde osoko hiriburu izatea da. Zentzu horretan, 
informazio eta komunikazioa indartzeak eta kanpoalderako irudiak lehentasun handia izan behar 
dute batasun eta aktibazio irudia indartzen duten ekintza guztien artean. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Lehentasuneko ekintzen programa 
definitzea eta eskualdearekin irizpideak 
batzea. 

− Komunikaziorako ekintza koordinatuak 
burutzea eskualdean. 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3.   HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Eskualde mailako interesa duten proiektuetatik abiatuta, Eibarrek informaziorako programa bat 
sustatu beharko du eskualdearen irudia hobetzeko Eibarrek duen garrantzia azpimarratuz.  
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Lurralde batasuna oraindik ahula izanik, eskualde mailako zentzua ez izateak eskualdeko 
proiektuak indarra galduko luke eta, aldi berean, eskualdeko gainontzeko herrien  gaitzespena 
ekarriko luke. 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Debegesa 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Debegesa 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      4.6.1.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Denboran jarraipen betekin ezarri behar da.  
 
8. FINANTZIAZIOA  
 
BEHARRAK  
Ezarpenean zehazteko. 
 

 
ITURRIAK 

− Debegesa 

− Eibarko Udala 

− Proiektu bakoitzerako laguntzaileak. 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Eibartik egindako jardunbideak. 

− Debegesak sustaturiko programak. 
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.6.3. 

Hiriko bide-seinaleak hobetzea eta berritzea, bereziki Eibarren 
bizi ez direnentzat interesgarriak diren ekipamenduak topatu 
ahal izateko. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa a 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Bide seinale egokiak jartzea hiriaren aldaketaz jabetzeko elementu nagusietako bat da, bai eta 
hiritarrarentzat eta kanpotarrarentzat erakargarriagoa izateko ere. Erabilera edo interes publikoa 
duten ekipamenduak identifikatzeko hobetu beharko dira seinaleak eta “hobekuntza bisualaren” 
programa batean sartu beharko da asmoa. 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Bide-seinaleak berritzeko eredua 
diseinatzea: finkoa eta higikorra. 

− Lehentasuna duten ekipamentuak 
identifikatzea. 

− Hiriko sarbideetako bide-seinaleak 
definitzea eta lantzea. 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3.   HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Bide seinaleek hiri bat eraberritzeak eskatzen duenaren araberakoak izan behar dute, bai eta 
azpiegitura eta ekipamendu berrien araberakoak ere, irisgarritasuna eta erabilgarritasuna 
errazteko.  Berezko berrikuntza elementuak eduki beharko ditu horretarako. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ:: 
Ekintza hau ez bada gauzatzen, hiriaren gabezietako bat mantenduko da, eta hiritarrak ekipamendu 
berriak erabiltzea eta hiriaren eraberritze jardunbideak ezagutzea galeraziko du. 

5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 
 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Eskualdeko erakundeak (koordinazioa). 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      4.6.4. ,4.5.1.,1.4.1., 2.3.1., 2.3.4.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
2 – 3 urtetan gauzatu beharreko ekintza. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA  
 
BEHARRAK  
Ezarpenean zehaztu beharrekoak. 
 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Gipuzkoako Foru Aldundia. 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Egindako inbertsioa, urteroko bilakaera. 

− Kanpotarrei egindako inkesta; haien ebaluaketa.  
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EKINTZA ESTRATEGIKOAREN IZENDAPENA: Kodea: 4.6.4. 

Hirian egiten diren jarduera eta ikuskizunei  buruz informazio 
gehiago ematea. 

LEHENTASUN MAILA: 
Goi mailakoa a 
Erdi mailakoa 
Behe mailakoa 

1. EKINTZA ESTRATEGIKOAREN ERAGINA: 
Ekintzaren helburua da aisialdirako jarduera hobeak eta ugariagoak eskaintzea, espazio berriak 
sortuko direnez, horrela, kirol, kultura, formazio, sorkuntza, lekarte, aisialdi, etab.-en alorrean 
aukera gehiago eskainiz. Herri mailaninformazioa ematea sustatu behar da, baina baita ere 
eskualde mailan (konpententziarik ez duen jarduerentzat). 
2. PROIEKTU PARTZIALAK: 
Proiektu zuzenak:  

− Gaur egungo informazioari dagokion egoera 
aztertzea. 

− Kudeaketa hobetzea: informazioa lortzea, 
zabalkundea, finantziazioa... 

− Informatzeko modu berriak diseinatzea: 
hirian informazio-puntuak ezartzea... 

 
Zeharkako proiektuak: 
 

3.   HELBURUAREKIKO HARREMANA 
Hiritarrei jarduera edo ikuskizun ludiko-kulturalen berri ematea behar beharrezko elementua da 
hirigunetan. Eibarren kasuan faktore hau sustatu beharra dago egungo irudia hobetzeko, ez 
baita oso erakargarria eta lehiakorra, aisialdirako jardueretan. 
4. BALIZKO ONDORIO NEGATIBOAK EKINTZA ESTRATEGIKOA BURUTUKO EZ BALITZ: 
Interes publikoko jarduera edo ikuskizunei buruzko informazioa hiritarrei ez zabaltzea, 
lehiakortasunaren alorreko gabezia da eta hiriburutzat hartzeko behar duen garrantzia galtzen 
da. 
5. ERAKUNDE PARTE HARTZAILEAK: 
Sustapenean  

− Eibarko Udala 

− Kultur erakundeak, ... 

 
Gauzatzean 

− Eibarko Udala 

− Kultur erakundeak, ... 

− Jarduerentzako enpresa laguntzaileak. 
 

6. BESTE EKINTZEKIKO HARREMANA: 
 
MENPEKOTASUNA                                                  OSAGARRITASUNA 
      4.6.3.  
 
 
 
OINARRIZKO KOMUNIKAZIO-EKINTZEN BEHARRA:   BAI    EZ  
7. EKINTZA BURUTZEKO EPEAREN AURRIKUSPENA: 
Denboran jarraipen batekin egin beharreko ekintza. 
 
 
8. FINANTZIAZIOA  
 
BEHARRAK  
Ezarpenean zehazteko. 

 
ITURRIAK 

− Eibarko Udala 

− Publizitate-sponsorrak. 
9. EBALUAKETARAKO PARAMETROAK: 
− Informaziorako euskarri espezifikoak. 

− Hiritarraren iritziaren balorazioa. 
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3. PLAN ESRATEGIKOA GAUZATZEKO ANTOLAKETA 
 

Eibarko Plan Estrategikoa, lehenago esandakoari jarraiki, ekintza estrategiko guztiek 
osatzen dute, eta, Planaren eremu estrategiko orokorraren barruan duten lekua, 
lehentasuna eta elkarrekiko harremana lehenago azaldu dira. 

Faktore horiek guztiek Planaren exekuzio planean eragin handia dute. Puntu honetan, 
gogoan izan behar da orain arte egin den ahaleginak helburu garbi bat duela: Plan 
honen exekuzioa ahalbidetzea. 

Ahalegin hori, ordea, alferrikakoa izango litzateke Ekintza-Plan gisa hartuko ez balitz, 
epeei dagokienean ahaleginak ekintza gutxi batzuetan bilduz, ekintza guztiak 
epe ertain-luzean gauzatu ahal izateko. 
 
Hiru ardatzen arabera planteatu behar da Eibarko Plan Estrategikoa. Horietako bi, 
"Edukiak eta Lehentasunak", Eragile partehartzaileek erabaki dituzte. Hirugarrena, 
berriz, Planaren exekuzioaren arrakastarako dimentsio nagusiari dagokio: Eragile 
partehartzaileen definizioa. 
 
Orain hasiko den etapa hau, Eibarko Plan Estrategikoan onartu diren proiektuak 
sustatzeko antolaketaren metodologiari dagokio. Hala eta guztiz ere, ez dira nahastu 
behar ezarpenerako antolaketa eta ezarpena bera, zeren ezarpena eragileen 
dinamikaren baitan eta Planaren barruan edo kanpoan dauden erakundeen baitan 
baitago; horrela, ezarpenerako izendatzen diren organoen ardura izango da datozen 
urteetan Eibarren burutu beharreko jarduerek Planaren helburuekin bat egin dezatela, 
ekintzak gauzatzea erraztuz eta arinduz. 

Beraz, etapa honetan, definitu diren edukiekin batera, parte hartuko duten Eragileen 
lana erantsi behar da, eta horregatik erabili da partaidetza zabaleko metodologia. 

Gogora dezagun, beraz, Plan Estrategikoa proiektu bateratu bat dela, Eibarko eragile 
nagusiek egingarri eta gustagarri iritzi ziotena, eta parte hartuko duten erakunde 
gehienen adostasuna lortu duena. Horrek zera esan nahi du: 
 

a) Eibarren eboluzioa eta Plan estrategikoan identifikatu den etorkizun 
eredua bat etortzean datza Planaren arrakasta.  

 
Eboluzio hori Planaren jardunbideen helburu eta proiektuak banan bana 
burutzea baino garrantzitsuagoa da. Udalerriaren dinamismoak, epe 
ertainean helburu eta proiektu desberdinak berriro programatzea dakar. 
 
Planaren exekuzioan aurrera egiteak berak, lehentasunak aldaraziko ditu, 
helburuak modu koherentean eta orekatuan lortzeko.  

 
 

b) Planaren antolatzaileen aurrekontua ez da helburuak burutzeko, baizik eta 
horien sustapenerako. Zati bat, parte hartuko duten eragile desberdinei 
dagokie, eta horiek sustatu, koordinatu eta ebaluatu behar ditu Planak, 
eragileek Eibarko Plan Estrategikoaren helburuak gauzatzeko hartuko duten 
konpromezuaren alorrean. Baina beste zati handi bat hiriz kanpoko eragileen 
erabakin baitan dago. Horiei begira, Planak, bertako eragileen presioa 
antolatu behar du, helburu horiek lortzeko, nola gestio zehatzen bidez, hala 
Eibarko Plan Estrategikoaren Zabalkunde Plan baten bitartez. 
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c) Kontuan hartu behar da, halaber, Planaren prozesua luzea dela (10 urte). 

Zentzu horretan, helburu eta proiektuak ez dira 3 edo 5 urte baino lehenago 
gauzatuko, nahiz eta epe laburragoan egiteko tentazioa izan. Planaren 
arrakasta progresiboa da; alegia, udalerriak normaltasunez hartuko du, ez 
baita aldaketa handirik izango. Baina, horretarako, Sustapena asko landu 
behar da datozen bi urteotan. 

 
d) Antolatzaileek Planaren ezarpenaren egoera-txostenak idatziko dituzte eta, 

horien bidez, proiektuak martxan jartzeko arazo handirik ez duten eragileei 
"presio egin" ahal izango zaie eta "konpromezua hartuarazi". "Puntu beltzen" 
eboluzioak ez du esan nahi Planak ez duela funtzionatzen, baizik eta, hain 
zuzen, udalerriaren eboluzioa eta erakunde partehartzaileek diseinatu zuten 
etorkizunerako proiektua bat etortzea lortzen ari dela. 

 
e) Gogoan izan behar da Plana udalerriko eragile guztien ardura dela, eta 

horietako bakoitzaren ardura-maila proiektu bakoitzaren barruan zehaztu da. 
Eibarko Udala Planaren sustatzailea izan da baina hau ez da udal mailako 
plana. Udaletxeak, beste edozein eragilek bezala, Plan Estrategikoaren 
irizpideen eta helburuen arabera jardun behar du, eta konpetentzia mailagatik, 
udalari dagozkion proiektuak sustatu behar ditu. 

 

Horrela, bada, etapa berri baten hasiera da hau, behin Plan Estrategikoaren edukiak 
onartzen direnean, eta beraz, ezarpenaren antolaketa ordenatu beharra dago, ondoko 
helburuekin: 
 

− Planean parte hartuko duten erakundeen ekintzak koordinatzea. 
 

− Udalerritik kanpo burutuko diren ekintzak sustatzea. 
 

− Planaren Egituraren jardunbide kolektiboari esker ez bada, gauzatuko ez diren 
ekintzak sustatzea. 

 

− Ekintzarako organo ahalik eta operatiboenak egituratzea. 
 

Jarraian, Planaren ezarpen faserako irizpide metodologikoak eta antolaketarako 
irizpideak azalduko ditugu: 
 

1. Sustapenerako egitura operatibo berri bat antolatu behar da ondoko 
xedearekin: 

 

− Plan Estrategikoa gauzatzeko gestio antolatua, bereziki lehentasun handien 
duten ekintzena edo ekintza nagusiena. 

 
2. Partaidetza-egitura mantendu behar da —Batzorde Eragilea— Planaren 

beraren filosofia mantentzeko formula gisa (ahalegin bateratua), Planaren 
ezarpenaren azterketan, ebaluaketan eta orientazioan parte hartuz. 

 
3. Planaren ezarpenerako laguntza lortzeko prozesuari hasiera eman behar zaio, 

Zabalkunde Plan baten bitartez, hiriaz kanpoko jarrerak hobetzeko, Planaren 
helburuekiko eragin erabakiorra izan dezaketen eragile publiko eta pribatuen 
aurrean. 
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Antolaketarako oinarrizko eskema horretatik abiatuta, esan beharra dago, hurrengo 
etapa batean garatu behar diren funtzio nagusiak ondoren adierazitakoak direla: 
 
 

3.1. Sustapenerako Egitura operatiboa 
 

Lehenago esan bezala, Plan Estrategikoa sustatuko duen egituraren eginbeharra, 
Planaren proiektu eta helburu guzti-guztiak gauzatzea izango da. Beraz, jardunbide 
koordinatu baten bitartez, diseinu, gestio eta ebaluaketa lan eraginkor bat burutuko da, 
eta, horretarako, lan-antolaketa teknikoa behar da, honela osatzen delarik: 
 
 

SUSTAPENERAKO TALDEAK 
 

Ekintza osagarri bat edo gehiago gauzatzeko, zuzenean parte hartuko duten 
erakunde batez edo batzuez osatuak egongo dira. 

 

Behar adina Talde osatuko dira, ondoko irizpideen arabera: 
 

− Parte hartuko duten erakunde multzo berari dagozkion proiektu 
osagarriak sustapenerako talde berean sartzea. 

 

− Talde hauek, Planaren Garapenak proiektu nagusitzat hartzen dituen 
proiektuak bakarrik sustatuko dituzte, lehentasun irizpide malguak 
barne. 

 

− Sustapenerako Talde bakoitzak Presidente bat izango du, eta Planaren 
Batzorde Eragileko kideen artean izendatuko dute. 

 

− Batzorde Eragileak erabakiko du Talde bakoitza zenbat denborarako 
osatuko den, sustatu beharreko proiektuei hasiera eman arte, 
gutxienez. 

 
 Egitura operatibo honek euskarri tekniko eta logistiko egokia behar ditu, eta, 

zentzu horretan, antolaketaren ardura Plan Estrategikoaren Zuzendari 
Teknikoak hartu behar duela iruditzen zaigu; Zuzendariak, bere aldetik, 
antolaketarako bitarteko teknikoak behar ditu Prozesuen Zuzendaritza eta 
Animazio lanak burutzeko. 

 
Horren arabera, Ezarpenaren lehen etapan (sustapenaren fasean), Planaren 
Zuzendaritza Teknikoa osatzen duten eginbehar zehatzak ondokoak dira: 
 

− Prozesuaren antolaketa metodologikoa. 
 

− Proiektuak definitzeko euskarri teknikoa, proiektu horiek modu egokian 
burutzeko aholkularitza teknikoa eta egoeraren azterketa tekniko edo azterketa 
espezifikoak egitea. 



 33 

 

− Prozesuaren egoera ebaluatzeko txostenak egitea, Plan Estrategikoan erabaki 
ahalmena duten organoek onar ditzaten: urteroko txostenak eta prozesuaren 
jarraipena sei hilabetean behin. 

 

− Behar adina gestio egitea Planaz kanpoko eragileek parte har dezaten: 
Administrazio Publikoa, Ekimen Pribatua eta Zabalkunderako eta 
Komunikaziorako jarduerak. 

 

− Finantziaketarako beharrak definitzeko laguntza teknikoa eta fondoak lortzeko 
gestioa: Europako Batasuna, Administrazio Zentralaren eta Autonomikoaren 
Programak eta inbertsio pribatuak lortzea. 

 

− Erdi mailako edo behe mailako lehentasuna duten ekintza estrategikoak 
ebaluatzeko txostenak egitea, hala behar izanez gero, Planaren Sustapenerako 
programan sartu ahal izateko. 

 
 

3.2. Planaren Egitura partehartzailea: Organo Eragileak 
 
Planaren ezarpen garaian, eta, batez ere, sustapenaren fasean, –lehen bi urteetan– 
oso garrantzitsua da Batzorde Eragilearen jarduera mantentzea: 
 

− Ezarpen hobea lortu ahal izateko, erakunde bakoitzaren konpromezua 
mantenduz. 

 

− Ekintzak ebaluatu ahal izateko eta behar diren erabakiak hartu ahal izateko, 
estrategiak hobeto betetzearren. 

 

− "Presio Taldea"ren jarduera mantendu ahal izateko, hiriaz kanpoko eragileen 
aurrean. 

 

− Ekintza estrategikoetan behar adina aldaketa onartzeko: ekintzak berriro 
aztertzea, berriak sartzea, hala behar izanez gero Plana berriro aztertzea… 
(urteroko ebaluaketa txostena). 

 
 

3.3. Plan Estrategikoaren Zabalkunde eta Komunikaziorako Plana 

Planaren estrategiak gauzatzeko laguntza lortzeko ekintzen oinarrizko elementu gisa, 
Plan Espezifiko bat diseinatu da eta Eibarren posizioa hobetzeko beharren arabera 
aplikatu behar da, Plan Estrategikoaren proiektu bakoitzean eragina izan dezaken 
edozein erabakiren aurrean. 

Zabalkunderako eta Komunikaziorako Plan hau, ekintzak zehazten dituen txostenean 
sartua dago eta gauzatu beharreko jarduera nagusiak jasotzen ditu, bai udalerrian 
bertan, ezagutarazteko eta bertako eragileak mugi daitezen, bai eta kanpoan ere, 
ekintza estrategikoak hobeto gauzatu ahal izateko. 
 
 


