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Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

1. SARRERA 

Jarduera fisikoa edo kirol jarduera “batasun soziala handitzen uzten duen 
medioa da, harreman sozialak indartzen dituelarik. Kirolak elkargo maila 
garrantzitsua suposatzen du, baita boluntarioen mugimendu nabarmengarria 
ere. “Gainera, kirola kolektibo ezberdinen faktore integratzaile 
garrantzitsua dugu; zahartzaroa, etorkinak eta minusbaliatasunak dituzten 
pertsonak; horrez gain, emakumeek, kirolaren eremuan, beren aukeren 
berdintasunaren garapena indartu dezakete.” 

Horrela dio Kirolaren Euskal Planak, kirolak Euskadirako gizartean eta 
ekonomian duen garrantziari buruz mintzo denean. Eta honako hau 
gaineratzen du: “Hobetu beharreko medio bat da, eskolan dagoen 
biztanleriari hezkuntza baloreen eta balore kulturalen igorpenari begira”; 
azkenik, hau aipatzen du: “garatutako herrialdearen irudiaren katalizatzailea 
da, eta bere balore kulturalen garraiobide garrantzitsua.” 

Gainera, jarduera fisikoek edo kirol jarduerek gure herrian duen garrantzia 
ekonomikoa “Kirolak EAEn daukan eragin ekonomikoaren azterketa” 
azterlanean ere islatzen da; txosten hori 2001 eta 2002 bitartean osatu zen 
Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako Foru Aldundien 
artean egindako hitzarmenaren bitartez. 

Azterketa horren arabera, kirolak euskal Barne Produktu Gordinaren (PBG) % 
1,9 osatzen du, eta Euskal Autonomia Erkidegoko lanpostuen % 2,2 
mantentzen du. Bestalde, kirol jarduera osasuna eta bizimodu osasuntsuak 
bultzatzeko tresna dela azpimarratzen du. Modu horretan, biztanleen bizi
itxaropena luzatzen du, eta bizitzaren beraren kalitatea ere hobetu egiten du 
kirolak. 

Arlo horretan aipatu behar dugu Kataluniako Generalitateko Kirolaren 
Idazkaritza Nagusiak argitaratutako txosten baten arabera (“Estudio del 
impacto económico de la práctica deportiva en el gasto sanitario”, 2006ko 
irailean argitaratutakoa herrialde horretako gaixotasun kardiobaskularrei 
buruzkoa), kirolean inbertitutako euro bakoitzagatik osasun arloan 
aurreztutako kopurua 300 milioi euro inguruko zifra izango litzatekeela (15 
urteko epean, PIEC 2004 ereduaren arabera). 

Aurreko guztia kontuan hartuta, Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak beste 
ekarpen bat ere egin nahiko lioke gure bizitzetako jarduera garrantzitsu honi. 
Eta iraunkortasunaren ikuspuntutik egin nahi du ekarpen hori, jarduera 
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Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

fisikoak eta kirol jarduerak eta iraunkortasunak eskutik helduta joan behar 

dutelako. 

Horrez gain, erakunde mailan ere gai horrekiko konpromiso sendoa dago, eta 

horren isla da Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak Bizkaia 21 

Programa deiturikoa onartu izana 2005 urtearen bukaeran. Programa horrek 

garapen iraunkorrari buruzko aipatutako erakundearen estrategia jasotzen du, 

eta konpromisoetatik ekintzetara pasatzeko beharrizana azpimarratzen du. 


Hala ere, foru erakundeak garapen iraunkorraren alde duen konpromisoa ez
 
da berria. 1999. urtean, esaterako, 2000. urterako Ingurugiro Eskubideari 

buruzko Bizkaiko Adierazpenari atxikitzea bultzatu zuen, eta Ingurumen 

Sailaren bitartez Hannoverko Deia babestuko zuela publikoki adierazi zuen, 

Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerri guztiak hura berrestera animatuz. 

Aalborgeko Gutuna (1994) eta Lisboako Gutuna (1996) ere bultzatu zituen, 

baita Aalborg+10 Adierazpena ere, “Etorkizunerako inspirazioa”, martxan 

jartzeko azaltzen dituen 10 Konpromisoak bere gain hartuz (aurrerantzean 

A+10A deituko duguna). Azken dokumentu hori Bizkaia 21 Programaren 

oinarrizko ardatzetako bat bihurtu da. 


Eta, hain zuzen ere, dokumentu horrek berak gidatzen ditu Foru Sailak, 

iraunkortasun irizpideak haien eskuduntza- eta esku hartze-esparruetan 

integratu ditzaten. 


Modu horretan, Foru Erakundeak gaur egungo garapen-eredua berbideratzen 

laguntzen du; horrela, gaur egungo ereduaren beharrizanak bete nahi dira, 

etorkizuneko belaunaldiek haien beharrizanak bete ahal izateko gaitasunean
 
kalterik eragin nahi izan gabe. 


Bizkaia 21 Programak dituen helburuen artean honako hauek bereiz ditzakegu:  


9	 Foru-jarduketari eta garapen iraunkorrari buruzko asmoen arteko gogoeta 
egiten lagunduko duen lehenengo abiapuntua ezartzea. 

9 

9 Foru-jarduketan irankortasun-printzipioak txertatzeko ildo estrategikoak 
markatzea. 

9 

Diziplina arteko jarduketa bat sustatzea, Lurraldearen garapen iraunkorrean 
eragin handia duten esparruak koordinatzeko helburuarekin. 
9 

Sarrera	 4.or. 



 

 

 

  

 

 
  

 
 

 

 
  

 
  

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Aipatutakoarekin bat etorriz, Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Saileko 
Kiroletako Zuzendaritza Nagusiak modu aktiboan hartu du parte Bizkaia 21 
Programak zehazten dituen helburuak lortzeko. 
Honako honetan, Bizkaiko Foru Aldundiaren erantzukizunak Kiroletako 
Zuzendaritza Nagusia bultzatu du “Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal 
Gida” osatu dezan, aipatutako Programako helburu zehatzak lortu ahal 
izateko. 

Hori horrela izanik, Gida honetako edukiak aplikatuz jarraian aipatzen diren 
esparruei ekarpen positiboa egingo zaie: 

� Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerrietan
irizpideak bultzatzea. 

 iraunkortasun politikak eta 

� Gizartearen ingurumen-formazioa sustatzea. 
� Ingurumen irizpideak kontuan hartuta, onda

kontratatzea. 
sunak, obrak eta zerbitzuak 

� Ekipoak eta zerbitzuak elkartzea. 
� Bertako kirola zabaltzea kultura nortasunaren elementu gisa.   

Eta, inolaz ere ezin du gure herriko administrazio publiko batek ere modu 
positiboan garapen iraunkorra laguntzeko konpromisoa eta, aldi berean, 
erronka arbuiatu. Horregatik, kirola ezin da betebehar horretatik at gelditu. 
Besteak beste, gero eta gehiago direlako nolabaiteko jarduera fisikoa edo 
kirol jardueraren bat egiten duten pertsonak, biztanleek horri eskaintzen 
dizkieten denbora-tarteak, baita horretarako egindako gune eta baliabideak 
ere. Eta ikuspuntu askotatik zoriontsua den egoera hori kezkagarri bihur 
daiteke ez bada zentzuz kudeatzen. Hau da, iraunkortasuna erabiliz. 

Azkenik, beharrezkoa da azpimarratzea Gida hau bultzatzen duen erakundeak 
termino hori ulertzen duela ekonomia, gizarte, kultura eta ingurumen mailako 
esparruen arteko oreka etengabe gisa. 

Metodologiaren ikuspuntutik, “Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerarko Udal 
Gida” hau garatzeko oinarritzat hartu dira, alde batetik, kontratatzerakoan 
dauden gizarte eta ingurumen irizpideak eta beste politika publiko batzuk, 
eta baita Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen Eskuliburua ere. Eta 
beste alde batetik, Kirolaren Legeak gure udalerriei ematen dizkien 
eskuduntzak. Hori guztia (irizpideak eta eskuduntzak) Aalborg+10 
Adierazpenak jasotzen dituen 10 Konpromisoen aurrean jarriz. 

Sarrera 5.or. 



 

 

 

  

 

 
 
 
  
 

 

 

 
 

 
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  

 
 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Eztabaidatzeko materialen proposamenaren arduradun zen Laguntza 
Teknikoak bost saio bereizietarako prestatu zituen material horiek. Saio 
horietan 11 entitate publikoen ordezkari ziren 19 pertsonak hartu zuten 
parte. 
Saio bakoitzean udal jarduerei dagozkien ikuspuntu ezberdinak landu ziren; 
honako ikuspuntu hauek, alegia: 

� Politikak 
� Jarduera fisikoetako eta kirol jardueretako programak 
� Instalazioak eraikitzea 
� Instalazioen mantentze-lanak eta instalazioak hobetzea 

Saio horietan parte-hartzaileen iritzi, ñabardura eta ekarpenak batu ziren, eta 

azken testuan jaso dira. Azkenik, behin betiko bertsioa azken bi saioetan
 
eztabaidatu zuten; saio horietako bat prestatzekoa eta barnekoa izan zen.  


Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Saileko Kiroletarako Zuzendaritza Nagusiak
 
lerro hauek hartu nahi ditu Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

hau osatzen parte hartu duten pertsona eta erakunde guztiei emandako 

lankidetza ordainezina eskertzeko. 


� Barakaldoko Udala. Karmele Saiz Palacios eta Luis Alfonso Ameyugo Orive.
 
� Basauriko Udala. Mª Asun Miranda Ozcoz eta Graciliano Herrero Rubio.
 
� Bermeoko Udala. Itxaro Zabala Biana.
 
� Berrizko Udala. Jaime Huarte Aparicio.
 
� Bilboko Udala. (Bilboko Kirolak, S.A.). Jesus Rojo Piqueres eta Félix 


Añibarro Gomez. 
� Gernika-Lumoko Udala. Aitor Ansotegi Uribarri. 
� Maruri–Jatabeko Udala. Joseba Alzaga Muruaga. 
� Muskizko Udala. Kepa Fournier Zubizarreta. 
� Sestaoko Udala. Josu Azurmendi Uriarte. 
� Sondikako Udala. Gorka Carro Bilbao. 
� Bizkaiko Foru Aldundia Iñaki Mujika Usobiaga, Miren Arantza Mardaras 

Izarza, Josune Gorospe Elezkano, Juana Mª Diego Gardezabal, Asier 
Intxausti Urionabarrenetxea eta Javier de María García. 

Zuzendaritza eta koordinazioa: Kiroletako Zuzendaritza Nagusia Kultura Saila 
Bizkaiko Foru Aldundia 
Laguntza teknikoa eta idazketa: Inguru, Ingeniería y Gestión Ambiental, S.A. 
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Z & B Auditores, Consultores de Entidades 
Públicas 
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Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

2. GIDAREN HELBURUA 

Gidaren helburu nagusia udalerriei iraunkortasunaren arloan lan egin ahal 
izateko materiala ematea da, baita kirolaren arloan ere, eta jarduteko 
irizpideak emango dizkie, jarduera on mota ezberdinen bitartez, gai horri 
buruzko haien eskuduntzak garatzerako orduan erabakiak modu ezberdin 
batean hartzeko.   

Beste alde batetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren Kiroletako Zuzendaritza 
Nagusiak Gida hau erreferentziazko dokumentu gisa erabiltzea nahi du 
Zuzendaritza horrek dituen jarduera-esparru anitzetan. 

Gidak beste jarraibide batzuk ere proposatzen ditu lurraldeko udalek, udal 
eskuduntzen barruan, hurrengo ESPARRUAK iraunkortasun irizpideekin garatu 
daitezen: 

� Garatuko diren politikak 
� Martxan jarriko diren jarduera fisikoen eta kirol jardueren programak 
� Instalazioak diseinatu eta eraikitzea. 
� Instalazioen multzoaren mantentze-lanak eta instalazioak hobetzea 

ESPARRU horietako bakoitza, Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen 
gaia bultzatzen duten erkidegoko zein Europako administrazioen optika eta 
ikuspuntuei jarraiki, hurrengo ALORREKIN alderatuko da: 

� Diseinua eta Plangintza 
� Antolaketa 
� Kontratazioa 
� Formazioa 
� Garapena, martxan jartzea edo mantentze-lanak egitea 
� Komunikazioa 

Aurrerago ikusiko den moduan, Gidak jarduera onak iradokitzen ditu adibide 
gisa kontuan hartutako esparru eta arloetarako. Azken horiek iturri 
ezberdinetatik datoz. Baina edonola ere, eta zeharkako elementu gisa, Gidak 
Bizkaiko Foru Aldundia AALBORG+10 ADIERAZPENERA atxikitzen dela 
berresten du. 

Gida honen helburua  8. or. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

  
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

  

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarraian, adierazpen horrek jasotzen dituen 10 konpromisoak azaltzen dira, 
baita horien asmo-deklarazioak ere; horrela, interpretazio hobea jasotzen eta 
ekintzak egokitzen laguntzen du, iraunkortasunaren eta horretara 
zuzendutako bidean. 

AALBORG+10en KONPROMISOAK (AA+10) 

01. Gobernu motak 
9	 Konpromisoa hartu dugu demokrazia parte-hartzaile handiagoren bitartez 

erabakiak hartzeko gure prozedurak bultzatzeko 
02. Udal kudeaketa iraunkortasunerantz 

9	 Konpromisoa hartu dugu kudeaketa programa eraginkorrak eratzeko, 
diseinutik hasi eta ebaluaziora arte, horiek txertatzea barne. 

03. Ondasun natural komunak 
9	 Konpromisoa hartu dugu gure erantzukizuna osorik gure gain hartzeko 

ondasun natural komunetara modu bidezkoan iristea babestu, zaindu eta 
bermatzeko. 

04. Kontsumo eta bizimodu arduratsuak 
9	 Konpromiso sendoa hartu dugu baliabideak modu arduratsu eta 

eraginkorrean erabili eta errazteko eta kontsumo eta produkzio iraunkorrak 
bultzatzeko. 

05. Hiri plangintza eta diseinua 
9	 Konpromisoa hartu dugu hiri plangintzan eta diseinuan rol estrategikoa 

hartzeko, eta ingurumen, gizarte, ekonomia, osasun eta kultura gaiak 
denontzako ona izango den ikuspunturantz joteko. 

06. Mugikortasun hobea eta zirkulazioa gutxiago 
9	 Garraioak, osasunak eta ingurumenak elkarren menpeko direla badakigu, 

eta konpromisoa hartu dugu garraio eredu iraunkorrak tinko bultzatzeko. 
07. Osasunerako tokiko ekintza 

9	 Konpromisoa hartu dugu biztanleen osasuna eta ongizatea bultzatu eta 
babesteko. 

08. Tokiko ekonomi bizi eta iraunkorra 
9	 Konpromisoa hartu dugu tokiko ekonomia bizia sortu eta bermatzeko, 

ingurumena kaltetu gabe enplegua bultzatzen duena. 
09. Berdintasuna eta gizarte justizia 

9	 Konpromisoa hartu dugu komunitate integratzaile eta elkartasunezkoak 
bermatzeko. 

10. Tokian tokitik mundura 
9	 Konpromisoa hartu dugu, gure erantzukizun globala hartzeko bakearen, 

justiziaren, berdintasunaren, garapen iraunkorraren eta klima babestearen 
alde. 

Gida honen helburua 	  9. or. 



 

 

 

   

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

3. GIDA HAU NOLA ERABILI 

Gida hau erabiltzerakoan ondo bereizitako lau segmentu kontuan hartuko 
dira; lehenago beste horrenbeste ESPARRU aipatu ditugunean identifikatu 
dira. 

POLITIKAK udal ekimenen multzoa diseinatu eta zuzentzen dituzten 
pertsonentzat proposatzen dira. Batez ere Tokiko Gobernu Taldea osatzen 
duten pertsonak izan dira kontuan.  

Jarduera fisikoen eta kirol jardueren PROGRAMAK udalerriak denbora tarte 
zehatz batez garatzen dituen ekintzen multzoa diseinatu eta kudeatzen duten 
eta kirol formazio teknikoa duten pertsonari zuzenduta daude. 

Instalazioen DISEINU eta ERAIKITZEARI dagokion atala lehenengo zein 
bigarren esparruan aipatutakoan parte hartzen duten diziplina anitzeko 
pertsona multzoari zuzenduta dago. Modu horretan, eta aurrerago ikusiko den 
moduan, ez da bakarrik Arkitektura edo Ingeniaritzako adarretako titulazio 
teknikoa duten pertsonengan pentsatzen.   

Dokumentu honetan defendatzen dena da gorago aipatutakoen gidaritzapean 
diziplina anitzeko taldea osatzea, konponbide ezberdinak diseinatzeko, 
dagokien Proiektuak idaztea, eta Obraren Zuzendaritza izateko ardura izango 
duena. 

Bestalde, atal hau obretako entitate kontratistei eta horietako langileei ere 
zuzentzen zaie; horien betebeharra obren betetze materiala burutzea delako.   

Azkenik, jarduera fisikoak eta kirol jarduerak  praktikatzeko instalazioen 
multzoa ZAINDU ETA HOBETZEKO atala pertsonen talde heterogeneoari 
zuzentzen zaio (ingeniarietatik hasi eta operatzaileak arte); haien 
betebehar nagusia sistema guztiak ondo eta behar bezala uneoro 
funtzionatzeko ekintza guztien ardura izatea da. 

Beste alde batetik, aipatu dugu Gida honek jarduera onak proposatzen 
dituela, guztiak adibide gisa. 

Horretarako, jardura fisiko eta kirol jarduera guztien POLITIKA eta 
PROGRAMETARAKO kontuan hartu dira, funtsezko atal gisa, Aalborg+10eko 
Konpromisoak eta Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen Eskuliburua. 

Gidaren Egitura 10. or. 



 

 

 

   

 

 
 

 

 
 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Instalazioak ERAIKITZEA eta ZAINDU ETA HOBETZEAren kasuan, nahitaezko 
erreferentzia dira (lehenago aipatutakoez gain) Eraikuntzako Kode Teknikoa 
(EKT), EAEko Etxebizitzentzen Eraikuntza Iraunkorreko gida, ingurumen 
sektore-legedia, gaia dela-eta, baita Industriaren Legeadia ere, Segurtasun 
Industrialari dagokionez. 

Gidaren Egitura 11. or. 



 

 

 

   

 

 
 

 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

4. GIDAREN  ESPARRUAK 

Aipatu den moduan, Gida honek udal eskuduntzen babesean lau esku hartzeko 
esparru zehazten ditu: 

� Politikak 
� Jarduera fisikoetako eta kirol jardueretako programak 
� Instalazioak eraikitzea 
� Instalazioen mantentze-lanak eta instalazioak hobetzea 

Jarraian horietako bakoitza garatuko dugu, erosketa eta kontratazio publiko 
berdearen ikuspegiari jarraiki. 

Begi bistakoa da ikuspuntu hori ezin dela modu berdinean aplikatu esku 
hartzeko esparru guztietan, batez ere Politikak atalaren kasuan. Hala ere, 
gaur egun beharrezkoa egiten zaigu erantzukizun tinkoa izatea politikak 
iraunkortasunaren gaiari eutsi diezaion.  

Gidaren Esparruak 12. or. 
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4.1. POLITIKAK GARATZEA 

4.1.1. SARRERA 


4.1.2. KONTUAN HARTUTAKO ALORRAK 

4.1.3. UDALETXEEN ESKUDUNTZA-ESPARRUA KIROL GAIETAN 

4.1.4. ESKUDUNTZA LEGALAK ETA GIDA HAU UZTARTZEA  

4.1.5. POLITIKAK GARATZEAREKIN LOTUTAKO JARDUERA ONAK 


Esparrua: Politikak garatzea 13. or. 



 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

4.1 POLITIKAK GARATZEA 


4.1.1 SARRERA 

Ekainaren 11ko 14/1998 Legeak, Euskadiko Kirolarenak, zazpigarren 
artikuluan Kirolaren Euskal Kontseilua  aurreikusten du, Euskal Autonomia 
Erkidegoko kirol-politikari eragiten dioten gaietan aholkularitza emateko, 
kontsulta eta jarraipena egiteko eta eztabaidatzeko herri-administrazioen 
arlo-organo nagusi gisa. Kontseilua Eusko Jaurlaritzan kirol-eskumenak dituen 
sailari atxikita egongo da. Era berean, erakunde hori Kirolen Zuzendaritzaren 
mendekoa izango da, azken hori baita eguneroko zereginak eta bereziki 
gainerako administrazio publikoekin duen harremana artikulatzen dituen 
organoa. 

Kirolaren Euskal Planak (2003-2007), Kirolaren Euskal Kontseiluak garatu 
zuena, apustua egiten du “Kirolaren Euskal Eredua garatzea, etengabeko 
hobekuntzaren bitartez, herritarren bizitza hobetuko duena, kirol jarduera 
eta jarduera fisiko osasuntsua guztiengana zabalduz, hala nola kirol 
bikaintasunaren maila goratuz”. 

Aipatutako planak Kirolaren Euskal Eredua deitutakoa garatzen du, eta 
jarduera fisikoa eta kirol jarduera lau ibilbidetan banatzen du: 

� Eskola-kirola 
� Partaidetzako Kirola 
� Errendimenduko Kirola 
� Goi Errendimenduko Kirola 

Modu horretan, pertsona bakoitzak bere "aukerako" kirol-ibilbidea jarraitu 
ahalko du. Edonola ere, udal administrazioek herritar guztiek jarduera fisikoa 
edo kirol jarduera praktikatzea bultzatu beharko dute, gizarte kohesioa 
sustatuz eta iraunkortasunaren aldetik landutako gizarte kohesioa, 
azpiegitura, espazioak eta programak eskainiz. 

Aipatutako Kirolaren Euskal Planak eredu erreferentea izaten jarraitzen du 
BFAko Kirol Zuzendaritza Nagusiarentzat. 

Esparrua: Jarduera fisikoen edo kirol jardueren 14. or. Programak garatzea 



 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

  
 

 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

4.1.2 KONTUAN HARTUTAKO ALORRAK 

Politikak garatzeari dagokionez, sei esparruetako bi hartuko dira kontuan: 
Hain zuzen ere, Diseinua eta Planifikatzea alde batetik, eta Komunikazioa 
beste alde batetik. 

4.1.3 UDALETXEEN ESKUDUNTZA-ESPARRUA KIROL GAIETAN 

Indarrean dagoen legediak argi eta garbi zehazten du kirol gaiekin lotutako 
zein tematika garatzea egokitzen zaien udaletxeen eskuduntzei. Ikuspegi 
orokorra hartuz gero bi erreferentzia legal hauek aipatzen dira; gure 
ordenamendukoa azpimarratu behar da, Gida honetako helburuari modu 
zehatzagoan atxikitzen zaiolako. 

•	 Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 
Legea. 

25. artikuluko 1. puntuan eskuduntzei buruz hitz egiten du, eta hala dio: 

Udalerriak bere interesak kudeatzeko eta bere eskuduntzen esparruan 
mota guztietako ekintzak bultza ditzake, eta baita herritarren 
komunitateen beharrizan eta aspirazioei erantzuteko lagungarriak izan 
daitezkeen zerbitzu publiko guztiak eman ere.  

Era berean, artikulu bereko 2. puntuak honako hau xedatzen du: 

Udalerriak, edonola ere, Estatuaren eta Erkidego Autonomoaren 
legediaren barruan hurrengo gaietako eskuduntzak garatuk ditu: 

m) Kirol eta kultura ekintzak edo instalazioak; aisialdia antolatzea; 
turismoa. 

Esparrua: Jarduera fisikoen edo kirol jardueren 15. or. Programak garatzea 



 

 

 

 
  

 

 
 

   
 

  

  

  

  

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

• Ekainaren 11ko 14/998 Legea, Euskadiko Kirolarena 

6. artikulua udalen eskumenei buruzkoa da: 
a) Lurralde historikoetako foru-organoek onartutako eskola-kiroleko 

programak burutzea, haiekin koordinatuta jokatuz. 
b) Udalaren kirol ekipamenduak eraikitzea, zabaltzea eta hobetzea, eta 

orobat kudeatzea eta mantentzea ere. 
c) Kirol ekipamenduen hirigintza-plangintza egiteko tresnak onartzea 

eta gauzatzea. 
d) Udalaren kirol ekipamenduen erabilera arautzeko ordenantzak 

onartzea. 
e) Lurralde historikoetako foru-organoek kirola guztientzat zabaltzeko 

onartutako programak gauzatzea. 
f) Udalaren kirol ekipamenduen errolda bat onartzea eta eguneratzea. 

Bi lege-erreferentzia horietan oinarrituz eta modu sinoptikoan, udaletxeen 
eskuduntzak kirol gaietan Arautzea eta Gauzatzea taldetan bana daiteke. 

Arautzea Gauzatzea 

Kirol ekipamenduen 
gaietan hirigintza
plangintza 

Eskola-kirola programak, BFArekin lankidetzan 

Ekipamenduak eraikitzea, zabaltzea eta hobetzea 

Ekipamenduak kudeatzea eta zaintzea 

Kirol ekipamenduen 
erabilerari buruzko 
ordenantza arautzaileak 

Parte-hartze Kirola 

Kirol ekipamenduen errolda 

Horrako horiek dira legediak jasotzen dituen eskuduntzak, baina legediak jaso 
ez arren, de facto eskuduntzak direnak ere badira. Erakunde pribatuek (kirol 
klubek, kirol elkarteek eta/edo kirol federazioak) udal titulartasuna duten 
kirol instalazioak erabiltzea; horien esku-hartzea Errendimenduzko eta Goi 
Errendimenduzko kirolera mugatzen da. 

Ezaugarri horri dagokionez aipatu behar da Udaletxeek ez dutela 
eskuduntzarik horrelako kirol ibilbideetan, baina hori praktikatzeak eguneroko 
kudeaketan eragin zehatz bat sortzen duela, hala politiken garapenean, 
jarduera fisikoen eta kirol jardueren Programak xedatzerakoan, nola 
instalazioak eraiki, mantendu eta hobetzerakoan. 

Esparrua: Jarduera fisikoen edo kirol jardueren 16. or. Programak garatzea 
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4.1.4 ESKUDUNTZA LEGALAK ETA GIDA HAU UZTARTZEA 

4.1.4.1 Arautzea 

Udaletxeek kirol kudeaketaren arlo zehatz batzuk arautzeko aukera dute. 
Lehenengo eta behin, lurraldean espazioak eta erabilerak planifikatzeari 
dagokionez, hirigintza tresna zehatzen bitartez. Eta ondoren, espazioak, 
instalazioak edo kirol eskaintzak erabili eta horietaz gozatzeko irizpide edo 
arauak xedatzeko aukera ere badute. 

Hortaz iraunkortasunaren ikuspegia aipatutako bi aukeretako edozeinetan 
koka daiteke. Aipu gisa esan behar da lurralde-antolakuntzaren alorretik 
iraunkortasunari buruzko kontzeptuak eta figurak aspalditik aplikatzen direla. 
Herritarren eskaintza erabiltzeko arautzeari dagokionez, portaera zibikoak 
iraunkortasunaren sinonimo dira. 

Hirigintza-plangintza kirol ekipamenduen gaietan 

Politikak definitu eta planifikatzearen kasuan, beharrezkoa da alde batera 
utzi ezin diren orokortasunak azaleraztea, hirigintza planifikazio 
iraunkorraren oinarrian daudenak. 

Ez da beharrezkotzat jotzen, hortaz, jarduera onak deskribatzea esparru hori 
Aalborg+10 Konpromisoetako bakoitzarekin alderatuz. Hirigintza planifikazioa 
ikuspuntu-sorta bat delako gertatzen da hori horrela. Horregatik, kirol 
erabilpenen proiekzioa ezin da modu bakarrean planteatu, lurralde zehatz 
baten gara daitezkeen bestelako oso erabilera anitzeko multzo batean kokatu 
gabe. 

Iradoki daitezke, bestalde, hiru alor erabakigarri: 

9	 Hirigintza planifikazioa era bat diziplina arteko profesionalek eratutako 
talde batek garatzea; talde horretako kideek izan beharko dute, besteak 
beste, hirigintza iraunkorrak lurralde batentzat zer esan nahi duen 
azaltzen duen jakintza. 

9 Kirol politiketako udal ildoak guztiz definituta egotea. 
9 Baliabide mugatuak ditugula, inoiz baino gehiago, lurraldeen artean 

ekipamenduak, baliabideak eta beharrezkoak izan daitezkeen beste 
edozein esparru konpartitzeko politika argia dagoela, kirolaren kudeaketa 
iraunkorraren estrategia eraginkorra lortzeko. 

Esparrua: Jarduera fisikoen edo kirol jardueren 17. or. Programak garatzea 
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Arlo hauek gehiago lantzeko beharrezkoa da lurzoruen erabileren aniztasuna 
erraztuz planifikatzea, “kaleko bizitza” bultzatzen duelako; izan ere, azken 
hori denboraren poderioz eta kultura anglosaxoiari jarraitu diogulako 
(erabilera multzoak gune sakabanatuetan) galdu egin da. Oso aspaldi 
gertatzen zen kaleko toki bat, larre edo hondartza, eta elementu natural bat 
nahikoa izatea umeek nolabaiteko jarduera fisiko edo kirol jarduera bat 
egiteko, jolasteko. 

Gaur egun beharrezkoa da gure hirietako txoko hori kirola egiteko 
berreskuratzea, beste baliabide eta egoera batzuekin batera.  Baina jarduera 
fisikoak eta kirol jarduerak egiterako orduan antzeko beharrizanak dituzten 
beste gizarte talde batzuetan dagoen ikuspuntua galdu gabe, hau da pertsona 
zaharren taldearen iritzia, pertsona ezgaituena, etorkinena etab. Eta hori 
guztia, gure kultura mantentzeko beharrizana ahaztu gabe. 

Gidaren atal honek, argi eta garbi, ikuspegi holistikoa izatearen beharrizana 
azpimarratu nahi du, dena lotzen duen ikuspegia: Pertsonak, jarduerak eta 
espazioa. Eta horien azpian daude justizia sozialaren beharrizana, inguru 
naturala zaintzearena, beste pertsona errespetatzearena, berarengandik 
ezberdintzen gaituenarena eta haiek gu aberastearen aukerarena . 

Esparru fisikora bueltatuz, udalerriak ezin dira espazio isolatu gisa ulertu, 
lurralde zabalago baten parte direlako. Hortik dator, hain zuzen ere, 
ekipamenduak konpartitu beharra, bai eraikitzerakoan bai mantentzerakoan. 
Eta ondoren ere bai, ekintzak programatzeko orduan. Hirigintza politikak 
udalerrien artean koordinatzeagatik gertatzen da hori, tartean udalerrien 
kudeaketa ekonomikoa iraunkorragoa eginez. 

Esku artean dugun lehen gauza herritarrek kirol ekipamenduak erabiliko 
dutela da. Eta erabili ahal duten pertsona kopurua gero eta handiagoa bada, 
orduan eta bideragarriagoa izango da. Horren ondorioz, udalerrien arteko 
koordinaziorik ez egoteak ekipamendu baten bideragarritasuna baldintzatu 
dezake. 

Azkenik, barkaezina litzateke ekipamendu hauen planifikazioan mugikortasun 
iraunkorraren kontzeptuak ez aplikatzea. Aipatutakoarekin lotuta, 
beharrezkoa da hautatutako tokian erabilera anitzak bultzatzea, aldaketa 
klimatikoaren kontrako borroka-politikak errespetatzen ez duten 
mugikortasun elementuak erabiltzea gutxitzeko. Inguruko eremua kontuan 
hartu behar dela ahaztu gabe, paisaian izango duen eragin bisuala. 

Esparrua: Jarduera fisikoen edo kirol jardueren 18. or. Programak garatzea 
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Kirol ekipamenduen erabilerari buruzko ordenantza arautzaileak 

Kasu honetan, aipa daiteke jarduera fisikoetarako edo kirol jardueretarako 
prestatutako ekipamendu eta espazio ezberdinak erabiltzea eta horietaz 
gozatzea arautzen duen ordenantza bat onartzea gomenda daiteke, edo hala 
balegokio, ordenantza ez onestea. Eta hori egiterakoan aintzat hartzea ahal 
den neurrian aplika daitezkeen iraunkortasun alorrak. 

Ez da soilik kudeaketa, osasuna, segurtasun alorrak edo alor ekonomikoak 
balioestea, baizik eta pertsona erabiltzaileei instalazio-multzoaren erabilera 
iraunkorra egitera bultzatzen dituzten dinamika eta prozedurak finkatzea. 
Ziur asko hezkuntza elementuekin soilik lor daiteke hori, aginduekin baino. 

4.1.4.2 Gauzatzea 

Aipatu bezala, Udaletxeek garatu ditzaketen eskuduntzen barruan jarraian 
aipatzen diren jarduerak martxan jartzeko aukera dago. 

Horietako zenbait Jarduera fisikoko eta kriol jarduerako programen 
garapena atalaren berdinak direnez, atal honetan kirol ekipamenduen 
erroldaren gaia bakarrik azpimarratuko da. 

Eskola-kirol Programak, Bizkaiko Foru Aldundiarekin elkarlanean 

Gidako 4.2 atala hartuko dugu: Jarduera fisikoetako eta kirol jardueretako 
programak garatzea 

Parte-hartze Kirola  

Gidako 4.2 atala hartuko dugu:  Jarduera fisikoetako eta kirol jardueretako 
programak garatzea 

Ekipamenduak eraikitzea, zabaltzea eta hobetzea 

Gidako 4.3 atala hartuko dugu: Kirol instalazioak eraikitzea. 

Esparrua: Jarduera fisikoen edo kirol jardueren 19. or. Programak garatzea 
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Ekipamenduak kudeatzea eta zaintzea 

Gidako 4.4 atala hartuko dugu: Ditugun kirol instalazioak zaintzea eta 
hobetzea 

Kirol ekipamenduen errolda 

Udaletxeek kirol instalazioen eta ekipamenduen errolda izan beharko dute. 

Puntu horretan egiten den iradokizuna zera da, kudeaketa iraunkorraren 
onurarako tresna hori gehiago lantzea. Zentsu horretan, beharrezkoa da 
arrazoizko kostu baten truke lor daitekeen informazio kantitatearen eta 
horren esplotazioaren artean oreka aurkitzea.  

Horregatik, gai honetan lana konpartitzea iraunkorra da, batez ere eragina 
jasotzen duten hiru mailen artean, hau da, Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru 
Aldundia eta Udaletxeen artean. 

Jarduera on posible bat bi ikuspuntuetatik ekipamendu eta instalazioetatik 
eratortzen den informazio guztia jasotzea litzateke, ondoren esplotatzeko: 

�	 Alde batetik, publikoak orokorrean lor dezakeen kanpo informazioa, 
Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan jaso, 
landu eta aurkeztu/eskaini beharko litzateke, lana konpartitu eta 
baliabideak hobetzeko asmoz; Eusko Jaurlaritzaren eskuduntzen artean 
dago, 14/1998 Legearen arabera, dagokion lurraldeko kirol instalazioen 
errolda onartzea eta eguneratzea. Pertsona erabiltzaileen talde-datuei 
buruz ari gara, irisgarritasuna, tarifak, batez bestekoak… 

�	 Beste alde batetik barne erabilerarako informazioa; informazio hori 
erabiliz, Udaletxeek haien udalerrietako kirol ekipamendu eta instalazioei 
iraunkortasunaz baliatuz kudeaketa errazteko beharrezkoak diren 
ezaugarri eta informazio guztia eman behar diete. Zentsu horretan, 
energia kontsumoarekin, mantentze-lanen kostuekin, balio-bizitzarekin, 
erabilera maila eta kudeaketa erakunde bakoitzak jaso edo balioetsi nahi 
duen beste hainbat gaiekin lotutako arloak kontuan hartzea komenigarria 
litzateke. 

Esparrua: Jarduera fisikoen edo kirol jardueren 20. or. Programak garatzea 
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4.1.5 POLITIKAK GARATZEAREKIN LOTUTAKO JARDUERA ONAK 

Jarraian politikak garatzearekin lotutako jarduera onak zehaztuko ditugu, 
Aalborgeko Konpromisoak +10-en arabera desglosatuta (AK+10). 

Jarduera onak 

Gobernu motak (AK+10, 1) 

Herritarrei inkesta/galdeketa egitea, jarduera fisikoen edo kirol jardueren 
esparruan haien ezinegonen berri izateko. 
� Lehentasunak 
� Ez praktikatzeko arrazoiak 
� Ekipamendu eta zerbitzuen gogobetetze-maila 

Galdeketaren emaitzak eskaintzaren kudeaketan jaso. 

Jarduera onak 

Ondasun natural komunak (AK+10, 3) 

Ekipamenduak konpartitzea. 

Beharrezkoa ez den energia, argi eta lurzoru kontsumoa saihestu. 

Substantzia kutsagarrien isurketak eta hondakinak sortzea gutxitzea. 

Argi dago instalazioek eta ekipamenduek oso kostu garestia eragiten dutela, 
eta maiz hori izaten da ekipamendu zehatz bat eraikitzea edo diziplina bat 
edo zenbait diziplinetarako beharrezkoa den materiala eman ahal izatea 
baldintzatzen duena. Ekipamendua eta/edo materiala konpartitzeak 
iraunkortasun ekonomikoaren eredu izan behar du.  

Kirol ekipamendu berriak bizitzera zuzendutako gune urbanizatuan eraikitzea 
bultzatu behar da, azpiegitura eta kale berriak eraikitzea alde batera utzita. 
Helburuak energia eta materialen kontsumoa gutxitu eta mugikortasun 
iraunkorra bultzatzea dira. 

Jarduera onak 

Kontsumo eta bizimodu arduratsuak (AK+10, 4) 

“Erosketa iraunkorra” erosketen kudeaketako oinarrizko faktore gisa 
hartzea. 

Esparrua: Jarduera fisikoen edo kirol jardueren 21. or. Programak garatzea 
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Gutxitu / berrerabili / birziklatu 

Aldizkari elektronikoen bidez informatzea. 

“Erosketa iraunkorra” izenez ezagututako praktikan hau hartu behar da 
kontuan: 

� Justizia soziala 
� Giza Eskubideak errespetatzea 
� Produktuaren bizitza-zikloa 
� Hornitzailearen hurbiltasun-maila 

Horregatik, kirol gaietako udal politikak garatzerakoan ekarpen hori argi utzi 
behar da ondasunak, obrak eta/edo zerbitzuak egiterakoan kontzeptu hori 
kontuan hartuta.  

Gaur egun bada Eusko Jaurlaritzaren Ebazpen bat, zentzu horretan udalerri 
mailako erakundeetan egokitu nahi diren politikentzako erreferentziazko 
dokumentu gisa erabil daitekeena; 6/2008 Ebazpena da, ekainaren 2koa, 
Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarreko Harremanetarako 
zuzendariarena, Jaurlaritzaren Kontseiluak hartutako erabakia argitaratzeko 
dena. Gaia: Autonomia Erkidegoko Administrazioren eta bere sektore 
publikoaren kontratazioan gizarte irizpideak, ingurumenekoak eta beste 
politika publikoak barne hartzea. 

“3R Legea” deitutakoari dagokionez (gutxitu, berrerabili, birziklatu), 
lehentasunen ordena hori izan beharko litzatekeela aipatu behar da. Kontuan 
hartu behar da hiru kontzeptuetatik, birziklatzea azkena eta gutxien erabili 
beharrekoa dela, horren alde erakundeek egiten duten lana eta herritarren 
aldetik jarduera horrek duen lana alde batera utzi gabe. 

Imajina ezin dezakegun eragina lor dezakegu hornikuntzen kontsumoa 
gutxitzearen aldeko politika gogorrak eta eraginkorrak erabiltzen baditugu, 
suntsikorrak, moda laburrak eta antzekoetatik ihes eginik.   

Kontsumitzea beharrezkoa den egoeretarako, aurretiaz hausnarketa egitea 
inposatu behar dugu: zer ondasun kontsumitzen dugun eta zenbat bider 
birzikla daitekeen (pentsatu dugun lehen erabilerarako zein beste erabilera 
baterako). Aldi berean berrerabili eta produktu edo zerbitzu berrien 
kontsumoa gutxitzen ari gara. 

Esparrua: Jarduera fisikoen edo kirol jardueren 22. or. Programak garatzea 
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“3R Legean” sakonduz, komunikazioaren teknologia berriak erabiliz (internet, 
telelefonoa, mugikorra) kontsumo suntsikorra saihestuko duen 
komunikazioaren aldeko apustuak interesatutako aldeen multzoan 
(hornitzaileak eta erabiltzaileak) trakzio rola dauka, eta ekintzaren eragin 
positiboa biderkatzen du. 

Buenas prácticas Jarduera onak 

Hiri plangintza eta diseinua (AK+10, 5) 

Hirigintza plangintza koordinatzea 

Arlo ezberdinetako langile teknikoak plangintzan inplikatzea. 

Hirigintza plangintzan beharrezkoa da auzoko udalerriekin koordinatzea, 
ekipamenduak partekatzeko, kudeaketa ekonomiko iraunkorra bultzatuz 
ekipamenduak eraikitzerakoan zein horiek zaindu eta hobetzerakoan ere. 

Horretarako udalerrien arteko hitzarmen bat egin behar da, eta plangintzaren 
ardura duten pertsonak parte-hartze argia izan behar dute hitzarmen 
horretan. Hortaz, alderdi bikoitzekoa, politikoa eta teknikoa. 

Jarduera onak 

Mugikortasun hobea eta zirkulazioa gutxiago (AK+10, 6) 

Garraio iraunkorra erabiltzea bultzatzea. 

Ekipamenduak eta herriguneak bereziki oinezkoentzako eta/edo 
bizikletentzako bideen bitartez konektatuta egotea bermatzea. 

Instalazioetara sartzeko lekuetan zirkulazioa gutxitzea. 

Ekintza hau aurrekoarekin estuki lotuta burutu behar da, plangintza eta 
mugikortasun iraunkorra eskutik helduta doazelako. 

Horrez gain, komunikabideak aztertu behar dira, garraio publikoaren 
ordutegiak eta programatutako ekintzak bateratuz. Edo instalazioak 
erabiltzea bultzatuko duen garraio zerbitzua eskainiz. 

Erabiltzaileei irisgarritasuna izatea erraztu behar diegu, oinezkoek eta/edo 
bizikletek soilik erabil ditzaketen bideen aldeko apustua eginez, horrek 
erabiltzaileak seguru sentiarazten baititu, eta gainera, berriz ere, 
instalazioen erabilera bultzatzen du. 

Esparrua: Jarduera fisikoen edo kirol jardueren 23. or. Programak garatzea 
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Motor bidez dabiltzan ibilgailuentzako zirkulazioa badago, zirkulazioa 
gutxitzeko gailuak jarri behar dira. Hau da, abiadura motelduko duten eta 
gidariei inguruan oinezkoak daudela gogoraraziko dien seinaleak jarri behar 
dira bideetan (“sakanguneak”), esate baterako bideak estutu, galtzadetan 
zolak bereiztea edo antzeko beste sistemak.  

Esparrua: Jarduera fisikoen edo kirol jardueren 24. or. Programak garatzea 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Buenas prácticas Jarduera onak 

Osasunerako tokian tokiko ekintza (AK+10, 7) 

Hirigintza osasungarrirantz eramango gaituzten plangintzan irizpideak 
finkatzea. 

Mendekotasunezko jarrera edo jarrera sedentarioak gutxitzera 
bideratutako ekintzak indartzea, kirola praktikatzea oinarritzat hartuz. 

Berriz ere, gure lurraldea ondo planifikatzea lagungarria izan daiteke 
lurraldea/kirol jarduera binomioaren ikuspuntutik osasunaren arloa ikusteko, 
osasuna arlo erabakigarri positibotzat hartuz. Hortaz, ikuspuntu hau ere 
kontuan hartu behar da gure inguruaren lurralde-plangintza egiten denean. 

Aski ezaguna da gure artean jarduera fisikoak eta kirol jarduerak egiteko gune 
berde zabalak erabiltzeko joera, baita hiriko edo hiri inguruko parkeak, 
itsasertza, ibai-ibilguen eta urtegietako ertzak eta mendiak ere. 

Beste alde batetik, osasunerako bide gisa jarduera fisikoak eta kirol jarduerak 
bultzatzeak politika aktiboa izan behar du.  

Jarduera onak 

Berdintasuna eta justizia soziala (AK+10, 9) 

Edozein pertsonak jarduera fisikoak eta kirol jarduerak praktikatzeko 
aukera izango duela bermatzea. 

Bertako kirola praktikatzea bultzatzea. 

Gure gizartean dauden beste kultura batzuetako kirol jarduera propioak ere 
barne hartzea. 

Zenbait bazterketa-arrazoi dela medio (ekonomikoa, erlijiokoa, sexua, adina, 
ezgaitasuna, etorkina izateagatik edo antzeko beste arrazoi bategatik) kirolaz 
gozatu eta praktikatzeko aukera ez duten pertsonak integratzeko politikak 
bultzatzea. 

Beharrezkoa da bertako kirola praktikatzea bultzatzea (herri kirolak, 
eskupilota eta arrauna), baina gure artean oso ohikoak ez izan arren gure 
herrietan eta hirietan dauden beste kultura batzuetako kirolak alde batera 
utzi gabe (capoeira, beisbola, net-ball…). 

Esparrua: Jarduera fisikoen edo kirol jardueren 25. or. Programak garatzea 



 

 

 

 
  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

JARDUERA FISIKOETAKO ETA KIROL JARDUERETAKO PROGRAMAK 
GARATZEA 

4.2.1. SARRERA 
4.2.2. HORREKIN LOTUTAKO LEGE-TESTUAK 
4.2.3. JARDUERA FISIKOEN ETA KIROL JARDUEREN PROGRAMA BATEN 
DISEINU, ANTOLAKETA, KONTRATAZIO, GARAPEN ETA 
KOMUNIKAZIOAREKIN LOTUTAKO JARDUERA ONAK 

Esparrua: Jarduera fisikoen edo kirol jardueren 26. or. Programak garatzea 



 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

4.2 JARDUERA FISIKOEN EDO KIROL JARDUEREN PROGRAMAK 
GARATZEA 

4.2.1 SARRERA 

Behin-behineko definizio gisa eta Gida honen testuingururako bereziki, 
Jarduera fisikoen edo kirol jardueren Programa (hemendik aurrera 
Programak) da erakunde batek, publiko zein pribatua, antolatutako edozein 
kirol-jarduera fisikoa, ariketa-mota, espazioa, inplikatutako pertsona 
kopurua, kirol ibilbide mota edo beste edozein egoera dena delakoa izanik. 

Adibide gisa, eta Programen barruan sar daitezkeen ekintzen aniztasuna 
ikusteko, honako hauek aipatu ditzakegu:  

� Spinning eskolak, “mantentze gimnasia” edo antzekoa 
� Mendi irteerak, eskia, uretako kirolak 
� Eskola-kirolaren Jardunaldia 
� Herriko txapelketa, erkidegokoa, estatukoa edo nazioartekoa 
� Lehiaketa profesionalak 
� Erakusketak 

Programa guztiak, berez, ezin dira iraunkortasunaren ikuspuntutik 
onuragarriak bezala ulertu. Har ditzagun adibide soil gisa Eskola-kiroleko 
ekitaldi batek eragiten dituen auto pribatuko lekualdatze guztiak 
(ingurumenaren iraunkortasuna), goi errendimenduko lehiaketa profesional 
batera sartzeko prezioa (iraunkortasun soziala) edo elitezko taldeei 
erakundeek ematen dieten babesa (iraunkortasun ekonomikoa); horrelakoak 
ezin dira jarraitu beharreko eredutzat jo. 

Beste ikuspuntu batetik eta azterketa zehatza egite aldera, bestalde, oso ona 
izango litzateke kirol ekitaldi zehatz bat programatzen denean, eta izango 
duen eragin ekonomikoa justifikaziotzat erabiltzen denean, gainerako 
aldaerak ere kontuan hartzea, hau da, ingurumenarena, kulturala eta soziala. 

Hori guztia dela eta, erantzukizunez betetako ekintza da egingo diren 
azterketetan garatu beharreko Programak diru egokiaren truke egiten direla 
bermatzeko gaia txertatzea, kontuan hartuko dituena iraunkortasunaren 
ikuspuntu ezberdinetatik eratorritako arloak, ekonomikoa, soziala, 
ingurumenezkoa edo kulturala. 

Esparrua: Jarduera fisikoen edo kirol jardueren 27. or. Programak garatzea 



 

 

 

 
  

 

 
 

 
  

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
  
 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

4.2.2 HORREKIN LOTUTAKO LEGE-TESTUAK 

Esku-hartze gai honetan, Ekainaren 11ko 14/998 Legearekin egin dugu topo, 
Euskadiko Kirolarena. Lege horretako V. Titulua  125/2008 Dekretuak, 
uztailaren 1ekoak, Eskola Kirolari buruzkoak garatzen du. 

Aipatutakoaz gain, eta 14/1998 Legearen ondorioz, Kirolaren Euskal Plana 
sortu zen (2003-2007); plan horrek kirol politika egituratua eta ordenatua 
definitu nahi du, eta esparru horretan edozein eragile operantek ematen 
zaizkion erantzukizunak argi atzeman ahalko ditu. Argi dago kirol politika 
horren helburua gure herrialdeko kirola praktikatzea sustatu eta edozein 
mailatan handiagotzea dela, baita gure kirol emaitzak hobetzea ere. 

Atal honetan 6/2008 Ebazpena ere aplika daiteke, ekainaren 2koa, 
Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarreko Harremanetarako 
zuzendariarena, Jaurlaritzaren Kontseiluak hartutako erabakia argitaratzeko 
dena. Gaia: Autonomia Erkidegoko Administrazioren eta bere sektore 
publikoaren kontratazioan gizarte irizpideak, ingurumenekoak eta beste 
politika publikoak barne hartzea. 

Igerilekuak dituzten instalazioetarako, bi dokumentu hartu behar dira 
kontuan; alde batetik, Otsailaren 18ko 32/2003 Dekretua, erabilera 
kolektiboko igerilekuen osasun alorreko araudia onartzen duena, eta beste 
alde batetik azaroaren 2ko 208/2004 Dekretua, lehendabizikoa aldatzen 
duena.< 

4.2.3 JARDUERA FISIKOEN ETA KIROL JARDUEREN PROGRAMA 
BATEN DISEINU, ANTOLAKETA, KONTRATAZIO, GARAPEN ETA 
KOMUNIKAZIOAREKIN LOTUTAKO JARDUERA ONAK 

Programa batetik eratorri daitezkeen jarduera onak ulertze aldera, jarraian 
aipatzen den garatzeko eskema planteatu nahiko genuke. Aztertuko dugu:  

� Zer Programa eskaini (bat baino gehiago izan daitezke) 
� Non garatuko d(it)ugun 
� Noiz garatuko d(it)ugun 
� Zenbat pertsona inplikatuko dituen/ Zenbat pertsonari eragingo dien 

Esparrua: Jarduera fisikoen edo kirol jardueren 28. or. Programak garatzea 
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Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Beste alde batetik, esku-hartze mota horiek eta Gida honetan azaltzen ari 
garen esparruak, Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen ingurukoak, 
alegia, aurrez aurre jarri behar ditugu; honako hauek dira: 

� Diseinua 
� Antolaketa 
� Kontratazioa 
� Formazioa 
� Gauzatzea 
� Komunikazioa 

Era berean, hori guztia Aalborg+10 Konpromisoekin alderatu behar dugu. 
Horrela, Programekin lotutako jarduera onak zehazteko metodologia-eskema 
honako hau da: 
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Programak>>>>>>> Jarduerak>>>>>>> Aalborg K. +10 

Grafikoak proposatzen duen loturen eskemari jarraiki, loturak 260 inguru 
litzateke. Egoera horrek Gida hau ezin erabiltzea eragingo luke, eta hortaz, 
gida idazten ari den taldeak proposatzen du ikuspegi praktikoagoa izatea eta 
4.1 atalean azaldutako eskemari eustea; hori horrela bada, jarduera onak 
Aalborgeko Konpromisoen arabera egituratuko dira, kontuan hartuta Programa 
batek aurreikusitako jarduera guztiak eta modu berean hau aztertuz: 
�	 Ze Programa jarriko d(ir)en martxan, Non eta Noiz egingo den eta 

zuzenean edo zeharka inplikatuko diren pertsonen Kopurua. 

Esparrua: Jarduera fisikoen edo kirol jardueren 29. or.Programak garatzea 



 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Argi esateko, honako galdera honi erantzun nahi zaio: Nola burutuko ditugu 
gure Programak iraunkortasun irizpideak erabiliz? Eta banan-banan aztertu 
AK+10eko konpromiso bakoitzarekin konparatuz. 
Ikus ditzagun orain ikuspuntu horretarako proposatutako jarduera on motak: 

Jarduera onak 

Gobernu motak (AK+10, 1) 

Programen kudeaketa partekatu: 
- Beste udalekin 
- Bizkaiko Foru Aldundiarekin 
- Kirol Federazioekin, klubekin, elkarteekin… 

Gertakari negatibo gutxien jaso dituen ekipamenduan herritarrentzako 
Programa bat garatzea, Programa horrek zuzenean edo zeharka eragiten dien 
pertsona kopurua kontuan hartu gabe. 

Programazioa urte osoan zehar bereiztea da asmoa, “jarduera fisikoen eta 
kirol jardueren presentzia” beste ohitura jarraitu bat bihur dadin. 

Tokian tokiko herritar taldeen unibertsoa identifikatzea, Programen 
erabiltzaile potentzialak alegia, eta eskaintza bideratzea. Modu 
integratzailean jokatzea. 

Kudeaketa partekatzeak zenbait gauza on ekar ditzake; alde batetik ekintza 
gehiago egiteko aukera, eta beste alde batetik, pertsona eta talde gehiago 
inplikatzea, gizarteari haien ekintzen berri emateaz gain zerbitzua ere 
ematen dieten bitartean. 

Beharrezkoa izan daiteke eskariaren azterketa egitea, urte osokoarekin baino 
urte-sasoien araberako ikuspuntuarekin. Hau da, modu honetan pentsatuz: 
“ohiko ikasturtea” / eskolako oporrak; oporretako hilabeteak / laneko 
hilabeteak; aste barruan / asteburuetan. 

Proiektatuko dugun Programa ekitaldien esferara egokitu daitekeenean, 
beharrezkoa da kontuan hartzea ez bakarrik parte hartzaileak, epaileak edota 
boluntarioak, baita zaratagatik, kaleak mozteagatik edo beste arrazoien 
bategatik kaltetu daitezkeen pertsonak ere. 

Esparrua: Jarduera fisikoen edo kirol jardueren 30. or. Programak garatzea 



 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarduera onak 

Udal kudeaketa iraunkortasunerantz (AK+10, 2) 

Programak planifikatzea, baliabideak hobetzeko, dela instalazioak, dela 
ekipamendua, dela pertsonak direla. 

Planifikazioaren ebaluazio-tresnak finkatzea, sasoi batetik hurrengora 
planifikatzea hobetzeko aukera izateko. 

Egokia eta beharrezkoa da Programen planifikazioen ebaluaziorako tresnak 
finkatzea, erabiltzaileen iritziak eta ekipamenduak hobetu ahal izateko. 

Jarduera onak 

Ondasun natural komunak (AK+10, 3) 

Toki itxietatik kanpo praktikatzeko programak bultzatzea. 

Hondakinak sortzea eta materiala eta energia kontsumitzea gutxitzeko 
programak sustatzea, baita isurketak saihesteko programak ere. 

Ingurumenean izan dezaketen eraginaren ebaluazioak egitea, hori horrela 
gerta daitekeela aurreikusten den jarduera fisikoen eta kirol jardueren 
Programen kasuan. Nolabaiteko diru-laguntza publikoa jasotzen duen 
Programen sustatzaileari baldintza hori eskatzea. 

Programa bat ospatzeko tokia zehaztu, alde batera utzi gabe beharrezkoa 
dela lurra eta bioaniztasuna, ura eta haizea zaintzea. 

Toki itxietatik kanpo ospatzeko Programak garatzea, ingurumena gutxien 
kaltetuko den urte-sasoian. 

Programetan parte hartu dezaketen pertsona kopurua neurtzea, ekintzen 
eragin posiblea baloratzeko. 

Toki itxietatik kanpoko jarduera fisikoa eta kirol jarduera osasuntsuagoa da, 
eta ulertzekoa da ekintza horren instalazioak, estalita edo estali gabe egon, 
bideragarritasun ekonomikoa modu gogorrean baldintzatuko duela. 

Ingurumena errespetatzeari dagokionez, garrantzitsua da tokiak eta horien 
barruan datak ere kontuan hartzea, eraginen indarra ekintza garatuko den 
ekintza-sasoiaren araberakoa delako neurri handi batean. Adibidetzat har 
ditzakegu fauna espezie zehatz batzuen hazteko sasoiak, edo ibaiak ur 
gutxiago duten sasoiak; esate baterako, azkeneko egoera horretan, ur gutxi 
dagoen sasoian isurketa kutsatzaile bat egonez gero, ur asko dagoenean 
(urtze-aldian, adibidez) baino kalte larriagoa eragingo litzateke.  

Esparrua: Jarduera fisikoen edo kirol jardueren 31. or. Programak garatzea 



 

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarduera onak 

Kontsumo eta bizimodu arduratsuak (AK+10, 4) 

Gutxieneko energia kontsumitzeko Programak bultzatzea. Egon daitezkeen 
kontsumoak ebaluatzea, beste kasu batzuen artean.  CO2 isurketak 
orekatzeko mekanismoak erabiltzea. 

Ordena honetan gutxitzea / berrerabiltzea / birziklatzea aurreikusten duten 
Programak bultzatzea, hondakinak sor ditzaketen kasuei dagokienez. 

Programazio “eraginkorrak” diseinatzea, hau da, espazio, kontsumo eta 
beste baliabide batzuk ahalik eta gutxien erabiliz, ahalik eta pertsona gehiena 
hartzea, gogobetetze-maila onekin. 

Beharrezkoa ez den energia kontsumoa ezabatzea ahalbidetzen duten 
espazioetan Programak kokatzea, eta benetan beharrezkoak direnak ahal 
den neurrian gutxitzea. 

Beharrezkoa ez den energia kontsumoa ezabatzea ahalbidetzen duten garai 
eta sasoietan burutzea Programak, eta benetan beharrezkoak direnak ahal 
den neurrian gutxitzea. 

Energiaren kontsumoa eta hondakinak sortzearekin lotuta, erabiltzaileen 
kopuruaren eragina aurreikustea. 

Beharrezkoa da energia eraginkortasuna bultzatzen duten sistemekin energia 
kontsumoak gutxitzea, eta kontsumitutako energiaren erabilera handiagotzea 
(eraginkorrak izatea), ditugun ekipamenduak ahal bezainbeste aprobetxatuz. 

Jarduera onak 

Hiri plangintza eta diseinua (AK+10, 5) 

Udalerriko espazio ezberdinetatik ibiliko diren Programak planifikatzea, 
jarduera fisikoa eta kirol jarduera lurralde zehatz bati dagokion kultura
ekintzekin eta/edo jakintzarekin lotuz. 

Ekintzak garatuko diren ekipamenduetara iristeko mugikortasun 
iraunkorreko bideak (kale zabalak, bidegorriak…) baliatu ditzaketen 
Programak diseinatzea. 

Programak erabili ditzaketen pertsonen kopurua kalkulatzea, azpiegiturak 
eta ekipamenduen dimentsioak neurtuz. 
Denbora joan ahala egin beharko diren aldaketa posibleei arreta jarri behar 
zaie. 

Hiriko espazio ezberdinak erabiltzea Programak garatzeko leku bezala, 

Esparrua: Jarduera fisikoen edo kirol jardueren 32. or. Programak garatzea 



 

 

 

 
  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarduera onak 

Hiri plangintza eta diseinua (AK+10, 5) 
inguru horretan bultzatu nahi denarekin lotuta (kulturaren, paisaiaren edo 
ekonomiaren aldetik). 

Beharrezko da, alde batetik, espazio horrek izan ditzakeen erabilera guztiak 
kontuan hartuta planifikatzea, baina, beste alde batetik, ezin da alde batera 
utzi dagoeneko eraikita dagoen espazioa; horregatik proposatzen dugu 
dagoeneko eraikita dauden espazioetan jarduera fisikoa barne hartzea 
ahalbidetuko duten formulak bilatzea bultzatzea, adibidez arkitektura 
ondasuna ibilbidearekin bat eginez. 

Jarduera onak 

Mugikortasun hobea eta zirkulazioa gutxiago (AK+10, 6) 

Motor bidezko mugikortasuna gutxitzea, garrantzia gehiago emanez 
iraunkortasun-mailaren araberako garraioei (oinez eta/edo bizikletaz, garraio 
publikoan, garraio pribatu partekatuan edo isurketa baxuko garraioan). 

Esparru hori saritu eta sustatzea, baita berez jarduera fisikoa eta kirol 
jarduera bat balitz bezala ere. 

Mugikortasun iraunkorreko plan bat eratzea (azpiegitura, garraio motak, 
etab.), une konkretu batean edo denbora epe luzean parte-hartzaile asko 
hartuko dituen Programen kasuan. 

Programazioan kontuan har daitezke garraio publikoaren ordutegiak, abiadura 
moteltzeko bideetan irtenguneak instalatzearen antzeko neurriak hartzea 
(bizikletan ibiltzea errazagoa izateko), edota garraio pribatua erabili behar 
izanez gero, Programaren bultzatzaileak berak bultzatzea ekintza berdina 
egin eta/edo ekintzaren ordutegi berdina duten pertsonek ibilgailua 
partekatzeko joera. 

Jarduera onak 

Osasunerako tokian tokiko ekintza (AK+10, 7) 

Parte-hartzeko Kirola bultzatzea, herritarren sektore guztiei deia eginez, 
bizitza sedentarioa saihestuz. 

Jarduera fisikoa eta kirol jarduera osasunean eragin positiboa duen 

Esparrua: Jarduera fisikoen edo kirol jardueren 33. or. Programak garatzea 



 

 

 

 
  

 

 

 
  

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarduera onak 

Osasunerako tokian tokiko ekintza (AK+10, 7) 
bektoretzat jotzea. 
Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) osasunaren definizioan jasotzen dituen 
hiru aldaerak batzen dituzten programak bultzatu behar dira: 
• Ongizate fisikoa 
• Ongizate mentala 
• Ongizate soziala 

Osasunaren ikuspuntutik, ekintzetan parte hartzen duen biztanleriaren 
sektoreak onura gehien lortzen duen tokietan Programak finkatu behar dira 
("jubilatuentzako etxeak", "nagusien elkarteak", unibertsitateko ikasleak, 
etab.). 

Adinarekin batera egiten du gora bizitza sedentarioak, eta baita gaixotasun 
kardiobaskularrak dituzten pertsonen kopuruak ere. 

Horregatik uste da egokia dela “jubilatuentzako etxeetan” edo “nagusien 
elkarteetan” biztanleriaren sektore horri zuzendutako Programak garatzea. 
Inguru ezaguna da haientzat, eguneroko ohitura da bertara joatea eta 
denbora eta espazioa partekatzen duten pertsonak ezagutzen dituzte, eta 
horregatik, arrakasta izateko aukera handiagoa dago. 

Jarduera onak 

Tokiko ekonomia bizi eta iraunkorra (AK+10, 8) 

Herritarren inplikazioa bultzatzen duten Programak garatzea. 

Ekipamenduak aprobetxatzea bultzatzea, titularra nor den kontuan hartu 
gabe. 

Programak ekonomia iraunkorraren ikuspuntutik garatzea. 

Tokian tokiko erakunde pribatuekin hitzarmen puntualak edo jarraituak 
lortzea, jarduera fisikoen eta kirol jardueren Programak elkarrekin garatzeko, 
dagoeneko existitzen diren ekipamenduen / azpiegituren erabilera 
handiagotuz eta tokian tokiko enpresetan balio erantsia sortuz. 

Eskaintzen diren Programen ordutegien malgutasuna handiagotu, 
erabiltzaileek egunero dituzten eginbeharrekin uztartu ahal izateko. 

Programak garatzea herritarren parte-hartzea handia izan dadin, jarduera 
horiekin lotutako merkataritza ekimen zehatzak bultza dezaketen kultura edo 

Esparrua: Jarduera fisikoen edo kirol jardueren 34. or. Programak garatzea 
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Jarduera onak 

Tokiko ekonomia bizi eta iraunkorra (AK+10, 8) 
bizimodua sortzea lortuz. 

Programazio partekatuari esker, ekintza aniztasun zabalagoa eskaini 
dezakegu, edozein herritarrek parte hartu dezakeen ekintza zehatzak, 
adibidez herri lasterketak, aerobik “maratoiak”, spinning “maratoiak”, 
ibilaldiak bizikletaz… diziplina berriak ezagutarazi eta betikoak zabaldu. 

Jarduera fisikoak eta kirol jarduerak talde handian praktikatzeak errazago 
egiten du mota zehatz bateko merkataritza agertzea, elikadurarekin, 
osasunarekin, estetikarekin, fisioterapiarekin edota gimnasio pribatuekin 
lotutako merkataritza, besteak beste. 

Jarduera onak 

Berdintasuna eta justizia soziala (AK+10, 9) 

Interesa izan dezakeen edozein pertsona “iristea” erraztea, alde batera 
utzita pertsona horren: 
• Jatorria/Kultura/Sineskerak 
• Minusbaliotasunak (Motorekoak eta/edo zentzumenezkoa) 
• Egoera ekonomikoa 

Bertako kirola praktikatzea bultzatzea. 

Gure gizartean ordezkatutako beste kultura batzuetako kirol jarduera 
propioak ere barne hartzea, gure komunitatean integratzea erraztuz. 

Udalerriko Programen lurralde-kokapena dibertsifikatzea, segmentu sozial 
guztiei arreta jarriko zaielarik. 

Ordutegiak uztartzea erraztea (eskolako betebeharrak, lanekoak, adin 
txikikoen eta nagusien zaintze eta jagotea), eta planifikatutako 
Programaren helburu den publikoaren motibazioa identifikatzea. 

Bazterketa soziala sufritzearen arriskua duten pertsonak Programa 
ezberdinetan parte hartzea handiagotzea, kudeaketan arrakasta handiagoa 
lortuz. 
Gure gaur egungo gizartearen etorkizunak talde zehatz batzuk modu egokian 
eta errespetu handiz integratzea behar du. 

“Iristeaz” ari garenean, zerbait fisikoaz baino gehiago ari gara. Muga 
ikusezinei buruz ari gara atal honetan. 

Esparrua: Jarduera fisikoen edo kirol jardueren 35. or. Programak garatzea 
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Garrantzitsua da jarduera fisikoa eta kirol jarduera udalerriko auzo 
guztietatik dibertsifikatzea, kirola auzo guztietan sumatzeko aukera egon 
dadin, nazioarteko arauak dituen ekintza integratzaile gisa, hizkuntza eta 
kulturetatik haratago. 

Esparrua: Jarduera fisikoen edo kirol jardueren 36. or. Programak garatzea 
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KIROL INSTALAZIOAK ERAIKITZEA. 
4.3.1. ZER DA KIROL INSTALAZIO BAT? 
4.3.2. KIROL INSTALAZIOA MOTAK. 
4.3.3. KIROL INSTALAZIO BERRIAK DISEINATZEA 
ANTOLAKETA 
KONTRATAZIOA 
FORMAZIOA 
GAUZATZEA 
KOMUNIKAZIOA 

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea 37. or. 
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4.3 KIROL INSTALAZIOAK ERAIKITZEA. 


Eraikuntzak, eta zehatzago esateko kirol instalazioak, elementu-gakoak dira 
hiri inguruetan. Inguruaren paisaiari egiten dioten ekarpen estetikoaz gain, 
gizarte, ekonomia, kultura eta ingurumenaren kalitatearen esparruetan ere 
eragin erabakigarria izan dezakete. Herritarren artean nortasuna sortzen 
duten espazioak aipatzera ere irits gaitezke. 

Diseinua ez bada egokia eta eraikuntza-metodoak onak ez badira, eraikinen 
eta bertako bizilagunen osasunean eragin esanguratsua izan dezakete. Hortaz, 
eraikinak eta haien ingurua diseinatzeko, eraikitzeko, zaintzeko eta 
berritzeko moduari arreta berezia jarri behar zaie; horri esker, gizarte, 
ekonomia, ingurumen eta kultura prestazio hobeak eskaintzeko aukera izango 
dugu (hau da, prestazio iraunkorrak), herrietan zein hirietan, eta 
biztanleriaren bizi-kalitatearena ere. 

Horregatik eraikuntza iraunkorrak egitearen aldeko apustua egingo dugu. 
Horretarako inplikatutako eragile guztiek (arkitektoek, eraikuntza-enpresek, 
material hornitzaileek, instalazioaren kudeatzaileek etab.) iraunkortasun 
irizpideak kontuan hartu behar dituzte eraikinak eta haien inguruan diseinatu 
eta eraikitzerakoan. 

Horrela eraikin erakargarriak lortuko ditugu, luzarokoak, funtzionalak, erraz 
iristekoak, erosoak, osasuntsuak, baliabideen erabilerari dagokionez 
eraginkorrak, herritarrak, tokiko kultura eta ondasuna errespetatzen 
dituztenak eta ekonomikoki lehiakorrak.  

4.3.1 ZER DA KIROL INSTALAZIO BAT? 

Gida honen esparruan kirol instalazio gisa ulertuko dugu jarduera fisiko eta  
kirol jarduera fisiko zehatz batzuk burutzeko beharrezkoak diren baliabide, 
zerbitzu eta ekipamenduak dituen edozein toki (irekia edo itxia). Bestalde, 
ekipamendu terminoak jarduera fisiko edo kirol jarduera bat burutzeko 
beharrezko elementu-multzoari egingo dio erreferentzia. 

Instalazio horien betebeharra erosotasun eta segurtasun baldintza onenak 
eskaintzea da jarduera fisikoak edo kirol jarduerak egiteko, lehiaketak 
antolatzea eta bertan laguntza ematea; garapen iraunkortasunaren 
helburuarekin guztiz uztartu daitezke baldintza horiek. 

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea 38. or. 
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4.3.2 KIROL INSTALAZIOA MOTAK. 

Modu orokorrean, honako mota hauen artean bereiz daiteke:  

Kirol instalazio motak. Deskribapena 

Instalazioak 
finkoak 

Eraiki ondoren espazioan geratzen diren instalazioak 
dira honako hauek. Bertan kirol jarduera bat edo 
batzuk egin daitezke. 

Aldi baterako 
instalazioak 

Erabili ondoren denbora epe laburrean 
desmuntatzen diren instalazioak dira. Lehiaketak 
eta ekitaldi puntualak egiteko erabiltzen dira. 

Dimentsio handienak dituztenak direnez, Gida hau instalazio finkoak landuko 
ditugu.  Hala ere, aldi baterako instalazioak eraikitzeko aplikatu behar diren 
irizpideak jarraian aipatzen direnen berdinak izan behar dute. 

4.3.3 KIROL INSTALAZIO BERRIAK DISEINATZEA 

Kirol instalazio bat diseinatzea urrats-gakoa da eraikuntza iraunkorrean, fase 
horretan hartzen diren erabakiek ondorio garrantzitsuak izan ditzaketelako 
etorkizunean. 

Azpimarratu beharrekoa da diseinuan kontuan hartu beharreko iraunkortasun 
irizpideek ez dutela eraikin osoaren kostu globala handiagotzen, prebentzio
neurriak edo diru gehiago eskatzen ez duten eraikitze-motak direlako.  

Dagoeneko eraikita dauden eraikinetan iraunkortasun neurriak txertatzea 
zailagoa da teknikoki, baina gero eta gehiago egiten da berritze-obrak 
aprobetxatuz. 

4.3.3.1 Oinarrizko irizpideak  

Eraikin baten iraunkortasunaren ikuspuntutik, horren diseinu eta ikuspegiak 
oinarrizko zenbait irizpide errespetatu behar ditu: 

� Kokatzen den tokian modu egokian integratzea  
� Gaur egungo eta/edo etorkizuneko tokian tokiko edo/eta eskualdeko 

beharrizanei erantzutea, kirol ekimen ezberdinetarako eta modu 
iraunkorrean 

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea 39. or. 
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� Ingurumena kutsatuko duen iturri bat ez izatea 
� Baliabide asko ez erabiltzea, batez ere ura eta berriztu ezin den energia 
� Minusbaliatuentzat irisgarria izatea, ikusle guztientzat, lehiakide eta 

erabiltzaile guztientzat 
� Kirola praktikatzean oinarritzen den topagune eta gizarte eta kultura 

animazio leku bat izatea. 
� Barrualdea diseinatzerakoan malgua eta modularra izatea, haren bizitzan 

uneoro kirol programazioen beharrizan ezberdinetara egokitzea 
ahalbidetzeko 

� Balio-bizitza bukatzerakoan, modu erraz eta kalterik gabekoan eraistea 
posible egiten duen moduan diseinatuta egotea. 

� Eraikinaren mantentze-lanek kostu txikiena eragiteko moduan 
diseinatuta egotea. 

4.3.3.2 Horrekin lotutako lege-testuak 

Gaur egun badago eraikin berriak eraikitzeari aplikatu ahal zaien 
iraunkortasun gaiei buruzko arau-testuinguru bat, eta horien artean 
martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretua azpimarratu behar da; horri 
esker Eraikuntzako Kode Teknikoa (EKT) onetsi zen, eraikinen eraikitze
obretan aplikatu ahal diren gutxieneko ingurumen neurriak aurreikusten 
dituena, baita eraikinak handitzeko, aldatzeko, konpontzeko edo prestatzeko 
obretan ere. 

Aipatutako lege-testu hori eraikuntza-kalitatea hobetu eta berrikuntza
helburuak sustatzeko helburuekin onetsi zen, segurtasunarekin, pertsonen eta 
ingurumenaren ongizatearekin lotutako gutxieneko baldintzak eskatuz; modu 
horretan iraunkortasun gaien politikak garatzeari modu erabakigarrian 
laguntzen zaio. 

Kirol instalazioen kasu zehatzari dagokionez, EKTk energia eraginkortasunari 
buruzko irizpideak eta energia berriztagarriak erabiltzera zuzendutako 
neurriak jasotzen ditu. 

EKTaz gain, iraunkortasunari dagozkion gainerako erreferentziak ere 
azpimarratu behar dira: 

•	 47/2007 Errege Dekretua, urtarrilaren 19koa, eraikuntza berriko 
eraikinen energia-eraginkortasuna ziurtatzeko oinarrizko prozedura 
onartzen duena. 

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea	 40. or. 
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•	 68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen, 
eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun 
baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena. 

•	 Otsailaren 4ko 1/2005 Legea, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa 
garbitzekoa. 

4.3.3.3 Aldez aurreko azterketa 

Atal honek kirol instalazio baten diseinuaren fasean balioetsi beharreko 
iraunkortasun gaiei buruzko jarduera onak jasotzen ditu.  

Azpimarratu behar dugu eraiki nahi dugun instalazioaren arabera (kokapena, 
tamaina, betebeharra etab.), jarduera on batzuk ez direla kontuan hartu 
behar; horregatik, garatuko den proiektuari hobeki egokitzen zaizkion 
metodoak aztertu behar dira. 

Kirol instalazio bat diseinatzerakoan, gutxienez honako ARLO hauek hartuko 
dira kontuan: 

•	 Proiektua justifikatzea 

Kirol instalazio bat diseinatu baino lehen, eraikin berri bat eraikitzearen 
beharrizanari buruzko azterketa egin behar dugu. 

Ezinbestekoa da azterketa hori egitea, beharrezkoak ez diren instalazioak 
(edo tamaina neurrigabekoak) saihesteko. Horretaz ari garela, 
komenigarria da dagoeneko existitzen diren instalazioak erabili edo 
konpontzeko aukera gogoan hartzea. 

Hortaz, garrantzitsua da gizarte, errentagarritasun, lurzoru eta ingurumen 
beharrizanen gaineko azterketak egitea, besteak beste.  

•	 Ezaugarri sozial eta kulturalak 

Eraikin berri baten beharrizanen aldez aurreko azterketak ikuspuntu honen 
gakoak jaso behar ditu, bai gizarte ikuspegitik bai tokian tokiko kulturaren 
ikuspegitik ere. Horrela, inguruko soziologia informazioa kontuan hartzea, 
inguruaren eskaera, historia eta ohiturak, diseinu iraunkorrerako bermea 
da. 

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea	 41. or. 
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• Kokalekua 

Kirol instalazio baten kokalekua funtsezko puntua da, horrek zehazten 
baitu eraikinak ingurumenean izango duen eragina, ikusizko eragina, 
irisgarritasuna etab. Instalazioa gaizki kokatuta egoteak horren eragin 
ezkorra handiagotu dezake. 

Ekonomiaren ikuspuntutik ere, kokalekuak abantailak eskaini ditzake. 
Gaizki orientatutako eta itxura desegokia duen eraikin batek ongi diseinatu 
eta orientatutako antzeko eraikin batek baino energia bikoitza behar 
izaten du. 

• Itxura 

• 

• 

Ikusizko eragina izaetaz gain, eraikin baten itxurak, barrutik zein kanpotik, 
energia aurreztean eragin handia dauka, eta hortaz kontu handiz hartu 
behar dugu gai hori.  

Eraispena 

Eraikin baten eraispenarekin lotutako kalteak eraikin horren diseinuarekin 
daude lotuta. Horrela izanik, zenbait irizpide gogoan hartu behar dira 
eraikina eraisterakoan jarraibide iraunkorrak errespetatzeko. Ondoren 
berrerabiltzean edo horren ordez beste bat jartzean ere pentsatu behar 
dugu. 

Hondakinak 

Kirol instalazio bati lotutako ekintzak garatzerakoan zenbait hondakin 
sortzen dira eta horietako batzuk gainera arriskutsuak izan daitezke. 
Hondakin horiek dagozkien eragileei entregatu arte baldintza egokietan 
bilduta egon behar dute.  

Beharrezkoa da, hortaz, eraikinaren diseinua eta hondakinak jasotzeko eta 
aldi baterako biltzeko espazio ezberdinak prestatzearen beharra kontuan 
hartzea. 

Horrelako espazioak izatera behartzeaz gain, legeriak gune horien 
ezaugarriak nolakoak izan behar duten ere agintzen digu.  

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea 42. or. 
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• Produktu arriskutsuak 

Bestalde, instalazioko ekintzak garatzerakoan hainbat produktu kimiko 
erabil daitezke, indarrean dagoen legediaren arabera arriskutsuak izan 
daitezkeenak. 

Horrelako produktuentzat zenbait baldintza betetzen dituen biltegiratze 
gune bat prestatu behar dugu; baldintza horietako batzuk apirilaren 6ko 
379/2001 Errege Dekretuan jasotzen dira, produktu kimikoak 
biltegiratzeko erregelamendua eta jarraibide tekniko osagarri hauek 
onartzen zituena. 

• “Karbono Zero” eraikinak 

Gaur, inoiz baino gehiago, eraikin berriak diseinatzean erabiliko diren 
energia-iturrien azterketa aldez aurretik egin behar da. Zentsu horretan, 
oinarrizko hiru arloen aldeko apustua egin behar da: 

- ahal den gutxieneko energia kontsumoa 

- eraginkorra izatea 

- erabiliko diren energia-iturriek karbono isurketarik ez izatea 


Aipatutako azken baldintza ezin bada bete, saihestu ezin diren isurketak 
orekatuko dituzten zuhaitzen plantazio berriak sortu beharko dira, 
isuritako karbonoa jaso dezaten. Oso ohikoa ez bada ere, dagoeneko 
badira horrelako oreka-lanak egiteko mekanismoak.  Ezin dugu ahaztu, 
gainera, administrazio publikoak lehena izan behar duela aldaketa 
klimatikoaren aurkako ekintzak sustatzen. Kasu horretan, “karbonoan 
neutroa” kontzeptuaz ari gara. 

• Energia eraginkortasuna 

Kontsumitzen ez den energia da energiarik onena. Esandakoa erreferentzia 
eta utopia gisa hartuta, hurrengo pausua energia kontsumitu ahal den 
modu onenean kontsumitzea da, energia eraginkortasun handiko diseinuak 
eginez. 

Eraikinen energia eraginkortasunari dagokionez, gaur egun horren 
ziurtagiria 47/2007 Errege Dekretuak, urtarrilaren 19koak, arautzen du, 
eraikuntza berriko eraikinen energia-eraginkortasuna ziurtatzeko 
oinarrizko prozedura onartzen duena. 

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea 43. or. 
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Aipatutako Errege Dekretuak xedatzen duenez, 2007ko urriaren 31tik 
aurrera beharrezkoa da eraikinak erosi edo erabiltzen dutenen eskura 
Energia Eraginkortasuneko Ziurtagiria jartzea. 

Ziurtagiri horretan eraikin bakoitzari Energia Eraginkortasun Mota bat 
ematen zaio, eta mota horiek Atik (energiaren aldetik eraginkorrenak 
diren eraikinek jasoko dutena) G letrara arte (eraginkortasun gutxien 
dutenek jasoko dutena) izango dira. Letrak energia eraginkortasunaren 
etiketa baten bidez emango dira. 

“HE Energia aurreztea" Oinarrizko Dokumentuak, bestalde, (314/2006 
Errege Dekretuarekin batera datorrena) honako arlo hauek aipatzen ditu: 

- Energia eskaera mugatzea 
- Instalazio termikoen errendimendua 
- Argiketa instalazioen energia eraginkortasuna 
- Ur sanitario beroaren gutxieneko eguzki ekarpena  
- Energia elektrikoaren gutxieneko ekarpen fotoboltaikoa 

Era berean, UNE arauak ere existitzen dira, energiaren kudeaketa sistemen 
ziurtagiriei buruzkoak. UNE 216301:2007 arauak, AENOReko 
argitaratutakoa, energia eraginkortasuna bultzatu eta energia aurrezteko 
mekanismoa garatzen du. 

Energiaren jatorria 

Aipatutakoaren bide paralelotik, energi iturri berriztagarrietara jo behar 
dugu eta modu eraginkorrean erabili behar ditugu. Lehenago esan bezala, 
erronka bikoitza daukagu: Kontsumoa gutxitzea eta lehenago aipatutako 
“zero karbono isurketa” kontzeptura hurbiltzen diren instalazioak 
diseinatzea. Edo beste era batera esanda, energia iturri fosilak ahalik eta 
gutxien edo ez erabiltzea. 

Horregatik, energia iturri berriztagarrietara jo behar dugu (eguzki energia, 
eolikoa, geotermikoa, aukeren neurrien arabera marea-energia etab.) eta 
horiek erabili behar ditugu. 

Lehenago aipatu bezala, EKTk energia berriztagarriak erabiltzea behartzen 
ditu eraikuntza berriko eraikinak. Gida honetan ez da legezko baldintza 
hori gogorarazten bakarrik; horrez gain, mota horretako diseinuak bultzatu 

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea 44. or. 
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behar dira horrelako eraikuntzek (are gehiago sustapen publikoak badira) 
karbonoan neutroak izateko helburua lor dezaten.  

Argiketa instalazioak 

Argiak osatzen du eraikin baten energia beharrizan garrantzitsuetako bat.  

Toki guztiek ez dute argi, argiaren intentsitate edo horren iraupen bera 
behar, eta horregatik, eta argiketa ona bermatzeko, kirol instalazioko 
gune bakoitzak behar duen argi zehatza aztertu behar da. Edonola ere, 
argi naturalaren aldeko apustua egin behar da. 

Berokuntza, hozketa eta ur sanitario beroa? instalatzea 

Argiketaren kasuan bezala, berokuntza edo hozketa sistemak ere ez dira 
berdinak eraikin baten gune guztietan.  

Tokiaren klimatologiak ere instalazio barruko bero edo hotz beharrizanak 
baldintzatzen ditu, eta gainera urte osoan zehar ere aldatuz doa. Modu 
berean, uraren tenperatura inguruaren tenperaturaren arabera aldatzen 
da. 

Horregatik, oso garrantzitsua da beroketa, klimatizazioa eta ur sanitarioa 
erregulatzeko sistemak izatea. 

Isolamendu termikoa 

Instalazio bateko espazioa tenperatura egokian mantentzeko behar den 
bero edo hotz kantitatea toki horrek duen isolamendu termikoaren 
araberakoa dela jakitea garrantzitsua da, kanpokoarekin zein alboko 
eraikinetako guneekin. 

•	 Materialak 

Kirol instalazio bat eraikitzeak mota askotako materialak eskatzen ditu. 

Hautatzerakoan, honako hauek aukeratu behar ditugu:  

- - materiala lortzeko iraunkortasun irizpideak jarraitu dituztenak  
-	 Instalazio iraunkorragoa egiten dutenak 

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea	 45. or. 
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• Uraren kontsumoa 

Kirol instalazio guztiek ura behar dute; ur hori batez ere instalazioak behar 
dituen garbiketa maila mantentzeko erabiliko da, eta horrez gain, 
erabiltzaileei eskaini behar zaien higiene zerbitzuak emateko. 

Uraren arazoa ez da bakarrik kalitatearen kontua; kantitatearena ere bai. 
Hori dela eta, baliabide horren kontsumoa gutxituko duten sistemak eskura 
izatea behar-beharrezkoa da, edo, posible balitz, ura berrerabiltzeko 
aukera ematen duten sistemak. 

Gune berdeak ureztatzeko kasuan, ur galerak gutxituko dituen sistema 
diseinatu behar dugu, ura berrerabiliz. 

Igerilekuak dituzten zentroetan behar den baliabide honen kantitatea asko 
handitzen da, igerilekuetan ura berriztatu behar delako.  

• Atmosferara egiten diren emisioak 

Nahiz eta kirol instalazio batek atmosferara eginiko emisioak eraikuntza 
mota horren esparru esanguratsuena ez izan, ezin dugu hori ahaztu 
instalazioa diseinatzerako orduan.   

• Isurketa likidoak 

Kirol instalazio bateko 
aldageletatik eratortzen 
komunetatik. 

ur isurketak batez 
dira, garbiketako 

ere 
ura 

komunetatik eta 
eta igerilekuko 

Azken kasu horretan, gainera, ur kantitate handia galtzeaz gain, ur 
horretan gordetako beroa ere galtzen da. 

• Zarata 

Zaratak eragin ditzakeen traba posibleak saihesteko asmoz, neurri zehatz 
batzuk hartu behar ditu; neurri horietako batzuk araudiak jasotzen ditu 
eta jarraian aipatzen dugun Jarduera Onen taulan azalduko dira. 

• Gune berdeak 

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea 46. or. 



 

 

 

   

 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
  

 

 
 

 
 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Kirol instalazioek erabilera ezberdinetarako prestatutako zenbait gune 
berde izan ditzakete: lorategiak, solarium gunea, jolastokiak… Gune 
bakoitzaren ezaugarriak oso bereziak eta besteengandik ezberdinak dira; 
horregatik, diseinatzerakoan kontuan izan beharko ditugu. 

• Mugikortasuna eta garraioa 

Kirol instalazioak erabiltzaile guztiak iristeko modukoa izan behar du, eta 
edonola ere, mugikortasun iraunkorra aurreikusi behar da.  

• Suteen kontrako babesa 

Instalazioa suteen kontra babesteko diseinua era bat arautzen du 
Eraikuntzako Kode Teknikoak; horregatik, arlo horretan jarduera onak 
aplikatzea testu legal hori betetzetik abiatzen da. 

• Erosotasuna eta osasuna 

Instalazioaren diseinuak pertsona erabiltzaileen erosotasuna eta osasuna 
bermatu behar ditu. 

Horrekin lotuta, Eraikuntzako Kode Teknikoa onesten duen martxoaren 
17ko 314/2006 Errege Dekretuak zenbait atal zehazten ditu. 

• Erabileraren segurtasuna 

Suteen kontra babestutako eraikinen kasuarekin bezala, eraikin baten 
erailera ziurtatzeko irizpideak EKTan jasotzen dira. 

• Beharrizan bereziak dituzten pertsonak 

Kirol instalazioen diseinuak pertsona guztien talde integrazioa bermatu 
behar du, eta bereziki, minusbaliotasunen bat dutenenak.  

Pertsona ezgaituak, lehiakide zein ikusle izan, eraikinera eta kirol 
instalaziora sartu ahal izatea bermatuta egon behar da.  

Beste esparru batzuetan bezala, 
irisgarritasun arauak azaltzen ditu. 

EKTak kontuan hartu beharreko 

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea 47. or. 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Lehenago aipatutako arlo bakoitzari zuzendutako jarduera onak azalduko 
ditugu jarraian.  

Jarduera onak Diseinua  

Proiektua justifikatzea 

Aldez aurreko justifikazio proiektu bat eratzea, kirol-langile teknikoen eta 
txostena idazten duten langile teknikoen iritzi ezberdinak jasotzen duena. 

Eraikitzea, mantentzea eta gastu operatiboak jasotzen dituen azterketa 
ekonomikoa egitea. 
Hasierako inbertsioa justifikatu behar da azaldutako gizarte, ingurumen, eta 
ekonomia onurekin. 

Udalerrien eta/edo udal zerbitzuen artean ekipamenduak partekatzeko 
aukera balioestea, herritarrei garraiobideak eskainiz. 

Dagoeneko existitzen diren instalazioak erabili edo eraberritzeko aukera 
balioestea.  

Jarduera fisikoak edo kirol jarduerak bukatzerakoan erabilera gutxi edo 
erabilerarik izango ez duten instalazioak eraikitzea saihestea. 
Ekitaldi bitxi baterako egindako eraikinak saihestu behar dira. Oso ohikoak ez 
diren erabileretarako, aldi baterako instalazioak lehenestea (desmuntatu 
daitezkeenak); hori posible ez balitz, eraispen proiektua idaztea kontuan 
hartzea. 

Ezaugarri sozial eta kulturalak 

Ekipamenduak pertsona erabiltzaile potentzialentzako egokitzea, arreta 
berezia jarriz minusbaliatuen taldeari, kulturei, adinei etab 

Herritarrei kide izate eta parte hartze sentimendua helaraztea. 

Erabilera ugarietarako guneak diseinatzea, aisialdirako, jarduera 
fisikoetarako edo kirol jardueretarako eta horren kulturarako. 

Kokalekua 

Ekipamenduen onuradunen gertutasuna balioestea; horretarako, 
instalazioak populazioa metatzen den guneetan edo ondo komunikatutako 
lekuetan kokatzea. 

Irisgarritasun egokia bermatzea, instalaziora iritsiko diren garraio publiko 
egokiak eskainiz. 

Morfologia ezaugarriak kontuan hartzea, haizearekiko eta eguzkiarekiko 
orientazioa, topografia etab. 

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea 48. or. 



 

 

 

   

 

  
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
  

 
 

  

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarduera onak Diseinua  

Instalazioak ekosisteman eragin ditzakeen inpaktuak balioestea, tartean 
zarata, isurketak, begi-inpaktua etab. 
- Babestutako gune naturalak edo interes bereziko tokiak alde batera uztea. 
- Ibai eta erreketan afekzio potentzialak alde batera uztea 

Lurzoru urbanizatuak erabiltzea bultzatzea, urbanizatu gabekoak erabili 
beharrean. 

Kokalekua hirigintza-plangintzara egokitzea. 

Ondasun edo etnografia elementuetan eragina izatea alde batera uztea. 

Lurzoruaren kalitatea ezagutzea eta kontrolatzea, eta lurzorua babesteko 
prebentzio, defentsa, berreskuratze, kontrol eta jarraipen neurriak hartzea. 
(1/2005 Legearen 5. art.) 

Itxura 

Saihes daitekeen guztietan, erabilera bakarreko eraikinak ekidin. 
Instalazioek nolabaiteko malgutasuna izatea komeni da, horrela, ekintza 
ezberdinak egiteko aukera eskainiko dute. 

Itxura biribileko eraikinak eta egitura konpaktuak balioestea. 
Itxura horretako eraikinek bero galera txikiagoak izaten dituzte, bihurgune 
edo irtenguneak dituztenak baino.    

Lehendabizi instalazioaren barrualdea diseinatu, ondoren kanpoaldea. 

Estetika baino, funtzionaltasuna lehenestea. 

Fluxu-diagramak osatzea, honako arlo hauen irisgarritasun eta barne 
zirkulazioari dagozkienak: 

- Pertsona erabiltzaileak 

- Pertsona langileak 

- ikusleak 

- Zerbitzuak: Merkantzien sarrera eta irteera, hondakinen irteera 

Horrek sarreraren kontrol sistemak eta barne zirkulazioko sistemak 
diseinatzen lagunduko digu, eta horrekin instalazio ezberdinen erabileraren 
arabera eraikina banatu edo sektorizatu ahalko da.  

Horrela toki batzuk ikusleei itxita mantendu ahalko dira (aldagelak, kirol 
guneak etab.); modu horretan gune horien garbiketa, ur kontsumoa, 
elektrizitate eta abarren beharrizanak gutxituko ditugu.  

Eraispena 

Balio-bizitza bukatzerakoan, modu erraz eta kalterik gabekoan eraistea 
posible egiten duen moduan diseinatuta egotea.   

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea 49. or. 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
  

  

 
 

 

 

 
 

  
 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarduera onak Diseinua  

Berrerabili daitezkeen materialak erabiltzea, eta posible ez balitz, 
birziklagarriak. Bestela, material baloragarriak. 

Desmuntatzea erraztuko duen modulu bidezko diseinua egitea. Horrela 
eraikinaren zati ezberdinak eraisteko aukera izango dugu, gainerakoak 
martxan jarraitzea oztopatu gabe. 

Eraikina beste kokaleku baten berrerabiltzeko aukera emango duen diseinua 
egitea. 

Instalazioak inguruaren eta lurzoruaren berreskuratze erraza ahalbidetzen 
duen tokian kokatzea. 

Hondakinak 

Biltze sistema publikoarekin bat datorren ohiko hondakinak ateratzeko 
gune eta baliabideak aurreikustea. 
(314/2006 Errege Dekretuaren HS2 oinarrizko dokumentua) 

Indarrean dagoen legediaren arabera segurtasun baldintza egokiak dituen 
hondakin arriskutsuak biltzeko gune bat prestatzea. 
(833/1998 Errege Dekretuaren 15. art.) 

Erabiltzaileek hondakin motaren arabera hondakinak botatzeko gune eta 
baliabideak prestatzea. 
Komenigarria da ohiko koloreetako edukiontziak jartzea (horia ontzietarako, 
urdina paper eta kartoirako etab.), eta behar bezala identifikatu eta 
markatzea. 

Produktu arriskutsuak 

Indarrean dagoen legediaren arabera, produktu arriskutsuak biltzeko tokiak 
diseinatzea. 
(379/2001 Errege Dekretua, eta horren jarraibide tekniko osagarriak MIE 
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6, MIE APQ-7 
eta MIE APQ-8). 

“Karbono Zero” eraikinak 

Energi iturri fosilak ez direnak erabiltzea 

Irizpide bioklimatikoak kontuan hartzea. 

Eguzkiaren beroa aprobetxatzeko sistemak instalatzea. 

Aireztapen eta argi iturri naturalak aprobetxatzea. 

Edozein kasutan, karbono neutroko eraikinak diseinatzea, eragingo diren 
gutxieneko karbono isurketak orekatuz. 

Energia eraginkortasuna Energiaren jatorria 

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea 50. or. 



 

 

 

   

 

 

 
  

 

 

 
 
 

 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarduera onak Diseinua  

Energia iturri berriztagarriak erabiltzen dituzten teknologiak instalatzea: 
Energia hidraulikoa, biomasa, eguzki energia, energia eolikoa, energia 
geotermikoa, marea-energia etab. 

Eguzki panel termikoak eta fotoboltaikoak instalatzea, eraikinak berak 
erabiltzeko. 
(314/2006 Errege Dekretuaren HE5 oinarrizko dokumentua) 

Energia eraginkortasuna Argiketa instalazioak 

Argi naturala lehenestea argi artifizialaren ordez, argi-zuloak, beirateak eta 
luzernarioak instalatuz argi naturala sar dadin. 

Eguzki argia hobetzea ahalbidetzen duten argiketa sistemak instalatzea 
(pantailak, pertsiana erreflektoreak, isolamendu gardenak, eguzki tximiniak). 

Tenporizadoreak eta mugimendu sentsoreak instalatzea, beti ere 
erabiltzaileen segurtasuna bermatzen duen gutxieneko argia mantenduz. 

Kontsumo baxuko bonbillak instalatzea. 

Argi difusoreak instalatzea, argi fluxua behar duten guneetara bideratuz. 

Domotika sistemak jartzea; horrek aukera hauek ematen ditu besteak beste:  
� Ekipoak piztu eta itzaltzea kontrolatzea 
� Argiketa sistema kontrolatzea 
� Ekintza errepikakorrak burutzea saihestea 

Kontrol sistemak (gunearen benetako okupazioaren arabera pizteko aukera 
ematen dutenak) eta erregulazio sistemak jartzea (kasu horretan, argi 
naturala hobetzeko aukera emanez). 
(314/2006 Errege Dekretuaren HE3 oinarrizko dokumentua) 

Horma eta sabaietan kolore argiak erabiltzea, argi naturala hobeto 
aprobetxatzen delako, eta hortaz argi artifiziala gutxiago erabiltzen da.  

Energia eraginkortasuna 
Berokuntza, hozketa eta ur sanitario beroa instalatzea 

Trukaketa geotermikoko beroketa eta klimatizazio sistemak instalatzea, 
eguzkikoak. 

Kogenerazio (trigenerazio) sistemak instalatzea energia elektrikoa eta 
termikoa lortzeko. 

Tenperatura sentsore elektronikoak erabiltzea tenperatura aldaketa 
atzemateko eta beharrezkoa denean ekipoak pizteko. 

Ur beroaren ibilbideak hodietatik gutxitzea, eta horien luzera mugatu. 

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea 51. or. 



 

 

 

   

 

  

 

 
 

 

 

    

  

  

  

  

 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarduera onak Diseinua  

Aldageletan, igerilekuen ertzetan eta harmailetan zoru bero-emaileetan 
beroketa sistemak instalatzea, horrek ur beroaren kontsumoa gutxitzen 
laguntzen baitu. 

Ekipo hozgarri eraginkorrak instalatzea. 

Eguzki panelak instalatzea ur sanitario beroa edo igerileku estalkien 
klimatizazioan laguntzeko. 
(314/2006 Errege Dekretuaren HE4 oinarrizko dokumentua) 

Energia eraginkortasuna Isolamendu termikoa 

Eraikinaren kanpoaldea eta ataria lotuko dituen sarrera bikoitzeko atea 
instalatzea. 

Gune ezberdinen arteko tarteetan ateak automatikoki ixteko mekanismoak 
instalatzea, neguan aire beroa eta udan aire egokitua joaten ez uzteko. 

Kristal bikoitzeko edo leiho bikoitzeko sistemak instalatzea. 

Zubi termikoaren apurketaren egurrak instalatzea. 

Lorategi-estalkiak instalatzea; estalki mota horrek termikoki isolatzen dute 
eta bero garaian inguruaren tenperatura jaisten du. 

Ur beroaren hoditeria behar bezala isolatzea. 

Energia galtzeko aukera gehien duten guneen isolamendu termikoa 
handiagotzea: Pabiloien estalkiak eta igerilekuak. 

Materialak 

Sortzeko prozesuan ingurumen irizpideak kontuan hartu dituzten materialak 
erabiltzea. 

CE ikurra duten produktu, ekipo eta materialak erabiltzea. 

Ekodiseinu irizpideekin eratutako materialak edo elementuak erabiltzea. 

Erraz garbitzeko produktuak kontuan hartzea. 

Materialaren balio-bizitza eta bizitza zikloa kontuan hartzea. 

Ezaugarri unibertsalak dituzten material edo elementuak erabiltzea: Erraz 
erosi, ezarri, konpondu, ordezkatu etab. 

Eraikuntza estandarizatuko produktu eta elementuak ahal bezainbeste 
erabiltzea (aurrefabrikatuak eta/edo industrializatuak). 

Eraikuntza eta eraispen materialak erabiltzea kokalekuko bertako material 
betegarri gisa. 
(105/2008 Errege Dekretua) 

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea 52. or. 



 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarduera onak Diseinua  

Metal astunak erabiltzea ekiditea teilatuen, fatxaden eta instalazioen 
material eta estalduretan, euriaren urari erantzun eta ur hori kutsa 
dezaketelako. 

Basogintza kudeaketa iraunkorretik eratorritako egurra kontuan hartzea. 

Igerilekuak dauden tokietan, hezetasunaren kontrako materialak erabili 
(lauzak, baldosak). 

Uraren kontsumoa 

Horniketa sistema egokiak eduki, funtzionatzeko emari egokiak dituztenak, 
aurreztea eta ura kontrolatzea ahalbidetzen duten baliabideak erabiliz. 
(314/2006 Errege Dekretuaren HS4 oinarrizko dokumentua) 
Hauek dira horrelako baliabideetako batzuk: Aereadoreak, presentzia 
detektagailuak, tenporizadoreak, fluxometroak. 

Ur beroaren irteera-tenperatura zehazten duten nahasgailu termostatikoak 
izan. 

Kontsumo unitate bakoitzean zenbaketa sistema indibidualak instalatu. 

Lur azpitik doazen uren ihesak identifikatzea ahalbidetzen duten gailuak 
instalatzea. 

Euriaren ura jasoko duten uharkak instalatzea, ur hori berrerabiltzeko. 

Igerilekuetako urtegietako ura berreskuratzeko sistemak instalatzea, beste 
erabilera batzuetan berrerabiltzeko. 

Gune berdeetan ura berreskuratzeko sistemak diseinatzea. 

Atmosferara egiten diren isurketak 

Eraikinetan lorategi-estalkiak instalatzea, atmosferara oxigenoa jaurtitzeaz 
gain hautsa jaso eta inguru hezeagoa egiten dute. 

NOx eta CO2 isurketa baxuak eragiten dituzten beroketa sistema erabiltzea. 
Kondentsazio-galdaka, bero-ponpak. 

Sutea izanez gero oso gas toxikoetan bihurtzen diren materialak saihestea. 

Ahal den formaldehido gutxien duten taula aglomeratuak erabiltzea, gutxika 
askatzen doan gas narritagarria delako. 

Eraikinaren estalkiaren bitartez instalazio termikoen konbustio produktuak 
ekiditea. 

Isurketa likidoak 

Bereizketa sistemak instalatzea: Hondakin uren bolumena gutxitu eta euri 
ura berrerabiltzeko aukera handiagotzen dute. 

Igerilekuetako urtegietako ura berrerabiltzea. 

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea 53. or. 



 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarduera onak Diseinua  

Euriaren ura jasoko duten uharkak instalatzea, ur hori berrerabiltzeko. 

Lorategi-estalkiak instalatzea, euriaren ura biltzen dutelako eta ondoren 
berrerabili daitekeelako. 

Ur grisak berrerabiltzeko tratamendu-sistemak instalatzea. 

Belar artifizialezko landen ureztatze-drainatzearen ura berrerabiltzeko 
sistemak instalatzea. 

Ur hondakinen saneamendu sarearen instalazioen garbiketa-ura botatzea. 

Kanporako zarata 

Akustika ezaugarri egokiak dituzten eraikuntza elementuak instalatzea. 
(314/2006 Errege Dekretuaren HT oinarrizko dokumentua) 

Zarata eragiten duten iturriak akustikoki isolatzea. 

Beira-jartze egokia instalatzea. 

Zarata gehien sortzen duten iturriak ahal bezain urrun jartzea. 

Lorategi-estalkiak instalatzea. 

Gune berdeak 

Inguruaren ezaugarriekin bat datozen gune berdeak diseinatzea: 
Klimatologia, lurzoruaren iragazkortasuna etab. 

Landareek dituzten ur beharrizanen arabera hautatu eta multzokatu. 

Tanta-erortze, ureztatze automatiko edo euri sentsore bidezko sistemak 
instalatzea. 

Guneetan edukiontzi nahikoak hartzea garbiketa mantendu eta hobetu ahal 
izateko. 

Sistema artifizialak sakonki aztertzea, horien bizitzan zehar iraunkorragoak 
dira. 

Mugikortasuna eta garraioa 

Garraio publikoko azpiegiturak daudela bermatzea, motor bidezko ibilgailu 
pribatuen erabilera alde batera uztea sustatuz. 
Oinezkoentzako ondo konektatuta egotea aztertzea. 

Bidegorrien bidez instalazioetara iritsi ahal izatea bermatzea eta 
bizikletentzako aparkalekuak egotea. 

Suteen kontrako babesa 

Eraikinen barruan suteak zabaltzeko arriskua mugatzea. (314/2006 Errege 
Dekretuaren SI oinarrizko dokumentua) 

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea 54. or. 



 

 

 

   

 

  

  
  

 

 
  

  

   

 

 

 

 

 
 
  
  
  
 
 

 
 

 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarduera onak Diseinua  

Eraikinen kanpoaldetik suteak zabaltzeko arriskua mugatzea.  
(314/2006 Errege Dekretuaren SI oinarrizko dokumentua) 

Ebakuazio baliabide egokien jabe izatea. 
(314/2006 Errege Dekretuaren SI oinarrizko dokumentua) 

Suteak identifikatu, kontrolatu eta itzaltzea ahalbidetuko duten ekipo eta 
instalazio egokiak izatea. 
(314/2006 Errege Dekretuaren SI oinarrizko dokumentua) 

Suteetako erreskateetarako eta itzaltzeko ekipoen esku-hartzea erraztea. 
(314/2006 Errege Dekretuaren SI oinarrizko dokumentua) 

Erosotasuna eta osasuna 

Ura edo hezetasun desegokia egotearen aurreikus daitekeen arriskua 
mugatzea. 
(314/2006 Errege Dekretuaren HS1 oinarrizko dokumentua) 

Modu egokian aireztatzeko baliabideak izatea. 
(314/2006 Errege Dekretuaren HS3 oinarrizko dokumentua) 

Aireztapen artifiziala baino, aireztapen naturala lehenestea. 

Aireztapen naturala ahalbidetzen duten eguzki tximiniak instalatzea. 
Sistemak zenbait abantaila aurkezten ditu, tartean duen kostu baxua, zarata 
gutxi ematen duela, eta energia iturri naturalekin funtzionatzen duela. 

Eraikineko elementu guztiei (instalazioak, komunak etab.) higiene ona eta 
erraz garbitzeko aukera ematen dien diseinua egitea. 

Erabileraren segurtasuna 

Atal hauekin lotutako arriskua mugatzea: 
• Erortzea 
• Eraikinaren elementu finko edo erabiltzekoekin jotzea edo harrapatzea. 
• Esparruetan ustekabez giltzapetzea. 
• Argiketa desegokia 
• Okupazio handiko egoerak 
• Igerilekuetan, biltegietan, putsu eta antzekoetan itotzera eraman 

dezaketen erorketak. 
(314/2006 Errege Dekretuaren SI oinarrizko dokumentua) 

Beharrizan bereziak dituzten pertsonak 

Hiri inguruaren irisgarritasunaren baldintza teknikoak kontuan hartzea: 
Ibilideak, oinezkoentzat, zoladurak, lorategi guneak, eskailerak, 
aparkalekuak, komun publikoak, hiriko altzariak, etab. 
(68/2000 Dekretuaren II. Eranskina) 

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea 55. or. 



 

 

 

   

 

 

  

 

 
 

 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarduera onak Diseinua  

Eraikinaren irisgarritasunaren baldintza teknikoak kontuan hartzea: 
Sarrerak, atariak, barruko komunikazio sistemak, komunak eta aldagelak, 
altzariak, aparkalekuak. 
(68/2000 Dekretuaren II. Eranskina) 

4.3.4 ANTOLAKETA 

Jarraian proiektuen idazketaren eta obra baten gauzatze materialaren 
antolaketa klasikoaren eskema aurkeztuko da. 

Lan taldearen irudia txertatu da, proiektuan esparru iraunkorrak modu 
egokian aplikatzea zainduko duena. Irudi hori ez da zorrotz bete behar, 
baldintza normaletan proiektuaren zuzendaritzaren, idazketa taldearen eta 
obraren zuzendaritzaren artean nahikoa baita proiektuetan jasotakoa 
gauzatzeko. Hala ere egokia deritzogu, bilerak hobetuz iraunkortasunarekin 
gehien lotutako gaiak oharkabean egotea saihestuko delako. 

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea 56. or. 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarduera onak 

Lan talde edo batzorde bat sortzea, obra gauzatzen den bitartean 
iraunkortasun irizpideak aplikatzen direla bermatzen duena. 

IRUDIA BETEBEHARRAK 

Zinegotzia edo alkatea Obraren sustatzailea. 

Udal arkitektoa Proiektua zuzentzea eta orri teknikoa 
idaztea, bere partean. 

Zerbitzu juridikoa Orri administratiboa idaztea. 

Proiektua idazteko taldea 

Beharrizanen programa guztia jaso eta 
proiektu batean islatzen du, sustatzaileak 
definitu dituen esparru iraunkorrak ere 
bilduz. 

Obraren zuzendaria 

Obraren arlo teknikoa, estetikoa, 
hirigintzakoa eta ingurumenekoa garatzea 
zuzentzen du, definitzen duen proiektuaren, 
eraikuntza lizentziaren eta gainerako 
aginduzko erakunde eta kontratuaren 
baldintzen arabera, proposatutako helburura 
egokitzen dela bermatzeko. 

Kirol instalazio motak. Kirol ekipamendu, betebehar eta beharrizan 
zehatzei buruz aholkatzea. 

Ingurumen eta/edo 
iraunkortasun arduraduna 

Ingurumen eta iraunkortasun neurrien 
aholkularitza teknikoa 

Kontratugile orokorra 

Sustatzaileen aurrean kontratu bidez 
konpromisoa hartzen du bere edo kanpoko 
giza baliabide eta baliabide materialekin 
obrak osorik edo obren zati bat gauzatzeko, 
proiektuari eta kontratuari jarraituz.  

Azpikontratugileak Egokitutako obren partidak gauzatzea 

Lan arriskuen prebentzioko 
arduraduna 

Lan arriskuko segurtasunaren neurriak 
kudeatzea. 

4.3.5 KONTRATAZIOA 

Gaur egun indarrean dagoen legeditik haratago, kirol instalazioak hartzen 
dituzten eraikinentzako ekintzak, instalazioak eta proiektuak gauzatzea 
kontratatzeko iraunkortasun-irizpideak kontuan hartzea eskatzeko aukera 
legoke. 

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea 57. or. 
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Edo, beste era batera esanda, kontratazio publikoko sistemak hobekuntza 
zehatz batzuk balioestea ahalbidetzen du, eta hobekuntza horiek 
iraunkortasunari jarraiki egitea eska daiteke. 

4.3.5.1 Horrekin lotutako lege-testuak 

Gaur egun, kontratazio-prozesuak legedia europarrak arautzen du 
(2004/18/CE Zuzentaraua eta 2004/17/CE Zuzentaraua); araudi hori 
estatuko ordenamendura pasatzea honako hauek arautzen dute: 

•	 30/2007 Legea, urriaren 30ekoa, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzkoa 
•	 31/2007 Legea, urriaren 30ekoa, uraren, energiaren, garraioen eta posta 

zerbitzuen sektoreetako kontratzio prozedurei buruzkoa. 

Bi legeek argi eta garbi adierazten dute kontratazio publikoan ingurumen eta 
gizarte ikuspegiak txertatzeko aukera. 

Gainera, Euskal Autonomia Erkidegoan, 2008ko apirilaren 29an Jaurlaritzaren 
Kontseiluak Autonomia Erkidegoko Administrazioren eta bere sektore 
publikoaren kontratazioan gizarte irizpideak, ingurumenekoak eta beste 
politika publikoak barne hartzeari buruzko erabakia hartu zuen, ekainaren 2ko 
6/2008 Ebazpenean jasotzen dena. 

4.3.5.2 Jarduera onak 

Jarraian, kirol instalazioak eraikitzeko obrak, ondasunak eta zerbitzuak 
kontratatzerakoan aplikatu beharreko jarduera onak azalduko dira. 

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea	 58. or. 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarduera onak 

Kontratazio Orrietan iraunkortasun irizpideak (eta horiek betetzen direla 
ebaluatzeko metodoak) txertatzea. 
Adibideak: 
1. Irizpide bioklimatikoak: Eraikinaren orientazioa, arkitektura-elementuen 
ezaugarriak, isolamendu termikoa, isolamendu akustikoa, aireztapen sistema 
etab. 
2. Gizarte irizpideak: Baztertutako kolektiboak lan munduan txertatzea, 
minusbaliatuak, merkataritza justua, enplegu kalitatea, emakumeen eta 
gizonen arteko aukera berdintasuna etab. 

Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdea sustatzea. 

Obrak eta Zerbitzuak 

Ingurumen (ISO 14000, EMAS), etika eta gizarte (Global Compacto, Reporte 
Global, 26000 ISO Araua Gizarte Erantzunkizunarena de Responsabilidad 
social) arauen bitartez ziurtatutako enpresak lehenestea. 

Kontratugileei obretan SGA erabiltzea eskatzen dieten eta ingurumen 
ikuskapen prozesuak dituzten sustatzaileak kontratatzea.   

Hornitzaileei proiektuak eskatutako produktuen identifikazio dokumentuak 
eskatzea, esate baterako gailu ezberdinen CE agiriak, suteen kontrako ateen 
ziurtagiriak, etab. 

Ondasunak 

Ekodiseinuzko, merkataritza justuko eta agiri ekologikodun produktuak 
lehenestea. 
Honako produktu eta zerbitzu hauentzat badago agiri ekologikoa: Garbiketa 
produktuak, ordenagailuak, etxetresna elektrikoak, bonbillak, bero-ponpak, 
papera, zeramika, oihal produktuak, lubrikatzaile mota batzuk. 

Jatorria, fabrikazioa eta balio-bizitzan duen jarrera balioetsiz hautatzea 
materialak. 

Bertan egindako ondasunen kontsumoa bultzatzea. 

4.3.6 FORMAZIOA 

Finkatutako iraunkortasun irizpideak behar bezala aplikatzeko beharrezkoa da 
obra eraikitzean inplikatutako langile guztiek irizpide horiek ezagutu eta 
ulertzea. 

Hori horrela izanik, honako hau planteatzen da:  

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea 59. or. 



 

 

 

   

 

 

 

 
 
 

 
 
  

  

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

   
 

 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarduera onak 

Formazio Plan bat eratu (eta ezartzea): 
� Antolakuntzako langile guztiak hartu behar ditu. 
� Planaren iraupena eta tipologia gai hauek baldintzatuko dute:  

o Lanpostu bakoitzaren ezaugarriek 
o Eraiki beharreko instalazioaren ezaugarriek (tamaina, kokapena) 
o Pertsona bakoitzak izan ditzakeen aldez aurretiko ezagutzek 

� Baliabide eta euskarri egokien bitartez 

Kontratazio Plegua idazteko langileak formatzea. 

4.3.7 GAUZATZEA 

Obrak gauzatzeak denbora tarte bat hartzen du eta instalazioak diseinatutako 
fasean aurreikusitako prestazioak izatea gauzatzea ondo egitearen menpekoa 
izango da. 

Bestalde, eraikitzen den bitartean gizartearengan eta ingurumenean eragin 
negatiboak izan ditzaketen jarduera txarrak saihestu behar dira.  

Gauzatze-prozesuan hurrengo jarduera onak balioetsi ditzakegu: 

Jarduera onak 

Obraren diseinuan zein gauzatzean finkatutako iraunkortasun irizpideak 
ezartzeari buruzko jarraipena egitea (Obraren Zuzendaritza). 

Diseinuaren fasean aurretik finkatu ez diren iraunkortasun irizpide guztiak 
txertatzea. 

Obra animalien bizitzaren urte-zikloan aldaketa gutxien eragingo duen 
sasoian gauzatzea, gune babestuen hurbiltasunen kasuetan horrela 
gomendatzen bada.  

Produktuak erabiltzea dagozkien segurtasun datuetan jasotako segurtasun 
neurriei erreparatuz . 

Obran sortutako hondakinen kudeaketa egokia egitea. 

Hirugarren pertsonak molestatzea ahal bezainbeste saihestea, batez ere 
auzokideak 

Obren inguruan bizi diren pertsonekin gertakari eta informazio garrantzitsuei 
buruzko komunikazio etengabea izatea (ikus 4.3.8 Komunikazioa atala). 

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea 60. or. 



 

 

 

   

 

 

 
 
 
  

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarduera onak 

Kontratistaren aldetik, honako gai hauei buruzko baimen, lizentzia eta agiri 
guztiak entregatzea: 
� Obra 
� Ingurumena 
� Industria Segurtasuna 
� Horniketak: Energia elektrikoa, ura, telefonoa, fibra optikoa. 

4.3.8 KOMUNIKAZIOA 

Obrari lotutako iraunkortasun ezaugarriak publikoari helarazteko lehen 
urratsa komunikazioa zuzentzen zaion populazioaren azterketa egitea da.  

Gizarte, ekonomia, kultura eta baita formazio eta aldez aurreko 
sentsibilizazio mailari buruzko ezaugarriak kontuan hartuta, komunikazioa 
eraginkorragoa izatea lor dezakegu. 

4.3.8.1 Komunikazio motak 

Kirol instalazio baten inguruan dauden herritarren artean bereiz ditzakegu:  

� Langileak (barruko pertsonak) 

� Herritarrak eta administrazio publikoa (kanpoko pertsonak) 


Hortaz, komunikazioa zuzentzen zaion publikoaren arabera, barne edo kanpo 
komunikazioa egingo da. 

Barne komunikazioaren helburu nagusia langilearen motibazioa da; horrek 
garapen iraunkorrari lotutako neurriak aplikatzea erraztuko du.  

Kanpo komunikazioaren kasuan, interesgarriak izan daitezkeen edo taldeari 
eragin diezaioken instalazioaren iraunkortasunaren esparruei buruzko 
informazioa bilatu dugu. 

Edonola ere, komunikazioak gardena eta erantzun posible guztiei irekia izan 
behar du, modu horretan publikoaren konfiantza irabazi eta kexak gutxituz.  

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea 61. or. 



 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

4.3.8.2 Jarduera onak 

Ikusitako bi komunikazio motak aintzat hartuta, hurrengo jarduera onak aplika 
ditzakegu: 

Jarduera onak 

Komunikazio Plan bat eratu eta finkatzea; horretarako hau egin behar da: 
� Komunikazioa zuzentzen zaion populazioaren ikerketa: Gizartea, 

ekonomia, kultura, formazio, sentsibilizazio mailari eta abarrei buruzko 
ezaugarriak. 

� Komunikazio bitartekari egokienari buruzko ikerketa. 

Barne komunikazioa 

Konfiantza eta motibazio klima eraikitzea. 

Sailen arteko lotura eta elkarlana sustatzea. 

Komunikazioa maila guztietan bultzatzea. 

Kanpo komunikazioa 

Objektibotasun handiena islatzea. 

Balio epaiak saihestea. 

Albiste positiboak eta negatiboak helaraztea, sinesgarritasuna bermatzen 
duelako. 

Formatua eta aurkezpena jasotzaileen ezaugarrietara egokitzea. 

Herritarren parte-hartzea bultzatzea. 

Kanpoko komunikazioak (kexak, informazio eskaerak etab.) jasotzeko (eta 
erantzuteko) kanalak finkatzea. 

Aginte-erakunde publikoekin elkarrizketak izatea, larrialdi eta ebakuazio 
edota garraio publikoaren planei buruzkoak, besteak beste. 

Esparrua: Kirol instalazioak eraikitzea 62. or. 
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DITUGUN KIROL INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK ETA 
INSTALAZIOAK HOBETZEA 

4.4.1. DISEINUA 
4.4.2. ANTOLAKETA 
4.4.3. KONTRATAZIOA 

FORMAZIOA 

GAUZATZEA 

KOMUNIKAZIOA 


Esparrua: Dauden instalazioen mantentze-lanak eta horiek 63. or. hobetzea 
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4.4 DITUGUN KIROL INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK ETA 
INSTALAZIOAK HOBETZEA 

Behin kirol instalazioa eraiki denean, eraikinak berak zenbait operazio behar 
ditu ondo funtzionatzen jarraitzeko. 

Atal honetan kontuan hartu beharreko jarduera onak azaltzen dira, 
dagoeneko existitzen diren kirol instalazioak modu iraunkorrean zaindu eta 
hobetzeko. 

Horrez gain, aipatu behar da diseinuari buruzko atalean ahotan hartutako 
jarduera onak zaharberritzean, konpontzean eta orokorrean hobetzean 
ere kontuan hartu behar direla.   

Bestalde, azpimarratu behar dugu kirol instalazioan egin beharreko 
mantentze-lanak arrakastatsuagoak izango direla aipatutako diseinu fasean 
azaldutako jarduera onak kontuan hartzen badira. 

4.4.1 DISEINUA 

Mantentze-lanak behar bezala egiteko, zenbait iraunkortasun irizpide 
jarraituz, beharrezkoa da operazio horiek aldez aurretik diseinatzea.  

Kirol instalazio baten egin beharreko mantentze-lanak hurrengo faktoreen 
menpe egongo dira: 

� Mantendu nahi dugun instalazioa bera 
� Mantendu nahi dugun gunea 
� Legediak finkatzen dituen irizpideak 

Bestalde, beharrezkoa da horiek kontrolatzea, hobekuntza posibleak 
identifikatzeko asmoz. 

Bereizketa hau egiten dugu: 

� Prebentziozko eta/edo instalazioak zuzentzeko mantentze planak 
� Ikuskatze planak 

Esparrua: Dauden instalazioen mantentze-lanak eta horiek 64. or. hobetzea 
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� Garbiketa planak 
� Produktu kimikoen biltokien erabilerentzako planak  

Hona hemen kirol instalazio baten mantentze operazioen diseinuari buruzko 
jarduera on batzuk: 

Jarduera onak 

Iraunkortasunarekin lotutako ekintzen Gauzatze Prozedurak eratzea: 
• Edukia: Nork, nola, maiztasuna, lotutako dokumentuak, baliabideak, babes 

bitartekoak 
• Ezaugarriak: Erraz iristekoak eta idatzizkoak 

Materialen, instalazioek, ekipamenduen eta abarren inbentarioak egitea, eta 
eguneratzen joatea. 

Adierazleak finkatzea, kuantitatiboak edo kualitatibok, ezarritako neurrien 
eraginkortasuna frogatzeko. 

Materialen, instalazioen, ekipamenduen balio-bizitza luzatzeko metodoak 
kontuan hartzea. 

Kudeaketa sistema bat ezartzea (eta egiaztatzea): 
• ingurumenezkoa 
• Arau etiko eta sozialetan oinarrituta 
• Lan arriskuen prebentziozkoa 

Iraunkortasunak eskatutako baldintzekin lotuta, kanpo zerbitzuen kontratak 
ebaluatzeko tresnak diseinatu eta aplikatzea. 

Mantentze-lanen telekudeaketa sistemak izatea, operazio horietan denbora 
erabiltzea errazten dutelako, dokumentazioaren mugimendua eta eraketaren 
kaltean. 

Jarraian datozen ataletan azaldutako mantentze plan motak diseinatzeko 
balioetsi beharreko iraunkortasunaren jarduera onak jasotzen dira.  

4.4.1.1 Mantentze planak 

Kirol instalazio baten instalazio edo ekipo mota ezberdinak daude, eta 
horietako bakoitzarentzat martxan jarri beharreko prebentziozko mantentze 
eta/edo zuzentze operazioak definitu behar dira, ondo funtzionatzen dutela 
ziurtatzeko eta horrela, haien balio-bizitza luzatzeko. 

Esparrua: Dauden instalazioen mantentze-lanak eta horiek 65. or. hobetzea 



 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

INSTALAZIO SISTEMAK 

Hemen instalazio sistema mota ezberdinen mantentzean egin beharreko 
jarduera onen adibide batzuk jasotzen dira: 

Jarduera onak 

Instalazio sistemen mantentze plana 

Sistema 
elektrikoa 

Elektrizitate-kutxak, kableak, oinarriak ikuskatzea. 

Luminariak urtean behin gutxienez garbitzea. 

Argiketaren orientazio egokia egiaztatzea. 

Erre edo apurtutako bonbillak kontsumo baxuko 
bonbillekin ordezkatzea. 

Txorroten egoera eta funtzionamendua begiratzea. 

Ur sanitario 
beroaren 

Legionellaren aurkako tratamendua egitea. 

Horri dagokion Legionellaren Autokontrol Plana egitea. 

sistemak Ihesik dagoen aztertu. 

Tenperatura erregulatzeko sistemen egoera eta 
funtzionamendua begiratu. 

Galderen egoera eta funtzionamendua begiratu. 

Ura biltzeko ekipoen egoera eta funtzionamendua 
begiratu. 

Beroketa Aldageletako tenperatura 20ºC-tan mantentzea. 
sistemak Beroketa programa momentuko meteorologiara egokitu. 

Gailuak oztoporik gabe mantendu. 

Erradiadoreak purgatu (gutxienez hotz sasoia hasten 
denean). 

Klimatizazio 
Sistemak 

Termostatoen egoera eta funtzionamendua begiratzea. 

Legionellaren aurkako tratamendua egitea. 

Horri dagokion Legionellaren Autokontrol Plana egitea. 

Klimatizazio 
Sistemak 

Iragazkiak periodikoki garbitu eta aldatu. 

Beroketa programa momentuko meteorologiara egokitu. 

Gailuak oztoporik gabe mantendu. 

Isolamendu Leihoak eta ateak ondo ixten direla begiratu. 

Esparrua: Dauden instalazioen mantentze-lanak eta horiek 66. or. hobetzea 



 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarduera onak 

Instalazio sistemen mantentze plana 
sistemak Erabiltzen ez diren leiho eta ateak identifikatu eta itxi. 

Aire-korronteak atzeman. 

Ur beroaren biltegiak eta banaketa hodiak ondo isolatuta 
daudela ziurtatu. 

Suteen kontrako 
babes sistemak 

Babes baliabideak daudela eta haien egoera ziurtatzea.  

Babes baliabideen seinaleak jarrita daudela eta haien 
egoera ziurtatzea. 

Ponpen, tankeen eta abarren egoera eta funtzionamendua 
begiratu.  

Igerilekuetako ura kontrolatzea parametro ezberdinak 
kontuan hartuta (pH, Tª, substantzien kontzentrazioa 
etab.) 

Igerilekuen 
sistemak 

Legionellaren aurkako tratamendua egitea. 

Horri dagokion Legionellaren Autokontrol Plana egitea. 

Igerileku erabiltzen ez denean, bertako ura manta 
termiko batekin estaltzeko aukera balioestea. 

Igerilekuaren uraren tenperatura bertako girora 
egokitzea. 

Igerilekuetako tenperatura ura baino 2ºC altuago 
mantendu. 

GUNE BERDEAK 

Diseinuaren atalean ikusi dugun moduan, kirol instalazio askok gune berde 

bat edo batzuk izaten dituzte.  


Gune horien mantentze-lana modu iraunkorrean ere egin daiteke: 


Jarduera onak 

Gune berdeen mantentze plana 

Ureztatze sistema periodikoki zaintzea eta kontrolatzea. 

Ureztatze sistema meteorologiaren arabera egokitzea. 

Ureztatze sistema gune berdearen erabileraren arabera egokitu 

Esparrua: Dauden instalazioen mantentze-lanak eta horiek 67. or. hobetzea 
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Jarduera onak 
(solarium/igerilekua/futbol gunea). 

Belar txarrak ezabatzea. 

Periodikoki garbitzea. 

Inausaldiaren hondakinen kudeaketa egokia egitea, konpostaje gisa 
berrerabiliz. 

Tratamendu fitosanitarioak elementu toxikoekin gutxitzea. 

Izurriteak egonez gero: 
• Tratamendu fisikoak, biologikoak aplikatzea. 
• Hazi agiridunak erabili. 
• Izurriteen erregistroa egitea, egindako ekintzak, lortutako emaitzak eta 

abarrei buruzko datuak jasoz. 

Belarrezko landak: 
• Ebapotranspirazioa saihesteko pantailak eta haizearen aurkako gailuak 

jartzea. 
• Belarraren altuera egokia mantentzea 
• Belar artifiziala edo naturala hautatzea gunearen erabileraren arabera, 

erabilera denboraren arabera etab. 

ERAIKINAREN ELEMENTUAK 

Eraikinaren elementuen mantentze onak horren balio-bizitza luzatzen 
lagunduko du. 

Aipatutako elementuak ondo mantentzeko egin beharreko jarduera on 
batzuen adibideak hemen dituzue. 

Esparrua: Dauden instalazioen mantentze-lanak eta horiek 68. or. hobetzea 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarduera onak 

Eraikinaren elementuen mantentze plana 

Eraikuntza 
elementuak 

Teilatua konpondu 

Hormak margotu 

Beste elementu batzuk aztertu (konpondu edo aldatu): 
Heldulekuak, ateak, leihoak etab.  

Komunak/ 
aldagelak 

Jesarlekuak konpondu 

Apurtutako esekigailuak konpondu 

Armairuak konpondu 

Bestelakoak 
Seinaleak aztertu (konpondu edo aldatu) 

Zaintza-kamerak aztertu (konpondu edo aldatu) 

KIROL EKIPAMENDUAK 

Instalazioen edo ekipoen kasuan bezala, kirol ekipamenduak ere epe 
luzeagoan erabiltzeko aukera izango dugu mantentze-lan egokia egiten 
badugu.  

Jarduera onak 

Kirol ekipamenduen mantentze plana 

Gaizki dauden estalkiak konpondu 

Zoladura begiratu (asfaltoa, parketa, lerroak). 

Materialen antolamendua kontrolatu (harresiak, baloiak, uztaiak etab.) 

Gaizki dauden elementuak konpondu (horma-barrak, saskiak, ateak). 

4.4.1.2 Ikuskatze plana 

Instalazio batzuen mantentze-lana indarrean dagoen legediak baldintzatuta 
dago. Tartean, industria segurtasunaren legedia hartzen duten instalazioen 
arauzko ikuskatze eta kontrol operazioak. 

Kirol instalazio batean, hauek dira aurki ditzakegun horrelako instalazioak: 

Esparrua: Dauden instalazioen mantentze-lanak eta horiek 69. or. hobetzea 



 

 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

 

  
 

 

 

 

  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

� Goi, erdi eta behe tentsioko instalazioa 
� Presiozko gailuak: Galdarak, aire konprimituko instalazioa 
� Gasa jasotzen duen instalazioa  
� Instalazio erradioaktiboak 
� Suteen aurkako babeserako instalazioa 
� Produktu kimikoak biltzea 
� Erregaiak biltzea 

Ikuskatze horiek instalazio bakoitzaren ezaugarrien arabera aldatzen dira. 
Egin daitezkeen ikuskatzeen kopurua handia dela eta, definitzeko indarrean 
dagoen araudira jotzera gomendatzen dugu. 

Osasun araudiari dagokionez, arreta berezia jarri behar da Legionellaren 
zaintza eta kontrolari. 

4.4.1.3 Garbiketa planak 

Egin beharreko beste mantentze-lan bat gune ezberdinak garbitzeari 
dagokiona da. 

Jarduera onak 

Garbiketa planak 

Garbiketa planak diseinatzea guneka, dependentziaka, instalazioka etab. 

Produktuak: 
• Garbitu beharreko gunearen araberako produktuak erabili. 
• Haientzako aurreikusitako tokietan produktuak bildu, beharrezko 

segurtasun baldintzei jarraituz. 
• Kantitate egokia erabili. 
• Fabrikatzaileak aipatutako babes baliabideak erabili. 

Eginbeharrak eta maiztasuna benetako beharrizanetara egokitu. 

4.4.1.4 Produktu kimikoen biltokien erabilerentzako planak 

Kirol instalazioen mantentze-lanetan erabiltzen diren produktu ugari 
ingurumenarentzat edo osasunarentzat arriskutsu gisa sailkatu dira.  

Esparrua: Dauden instalazioen mantentze-lanak eta horiek 70. or. hobetzea 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Horregatik fabrikatzen dituzten enpresek eta legediak ezartzen dituzten 
segurtasun irizpideei jarraituz erabili eta gorde behar dira. 

Ikus ditzagun produktu horien erabilerari buruzko jarduera onak. 

Jarduera onak 

Produktu kimikoen biltegien erabilera plana 

Gordetako produktuak lekualdatu, mantendu eta erabiltzeko jarraibideak 
osatu. 

Gordeta denbora gehien daramatzaten materialak erabili lehendabizi. 

Jasotako materialak aztertu gorde baino lehen. 

Materialen sarrera eta irteerak kontrolatu. 

Erabilera planifikatu iraungitze data kontuan hartuta. 

Legedian jasotako baldintzak mantentzea, esate baterako multzotan 
jasotako produktu sukoien antolamendua, biltze sistemak izatea, produktu 
bateraezinak bereiztea… 
(379/2001 Errege Dekretua) 

4.4.2 ANTOLAKETA 

Eraikitzerakoan bezala, kirol instalazio bat modu iraunkorrean mantentzeko 
beharrezkoa da bertako langileen antolaketa ondo definituta egotea. 

Instalazio mota honen mantentze-lanei lotutako garatzeko eginbeharrak 
finkatu behar dira iraunkortasunaren esparruan:  

Esparrua: Dauden instalazioen mantentze-lanak eta horiek 71. or. hobetzea 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarduera onak 

Garatu beharreko betebeharrak finkatu behar dira, mantentze-lanen 
operazioei lotutako esparruak modu iraunkorrean diseinatu, antolatu, 
kontratatu, osatu, gauzatu eta helarazteko. 

BETEBEHARRAK EKINTZAK 

Diseinuzkoak (berrikuntza) 

Ingurumen Kudeaketa Sistema bat 
ezarri behar da, mantentze-lanen 
operazio multzoa modu zehatzean 
kudeatzeko aukera ematen duena. 

Aurrekoari iraunkortasun irizpideak 
gaineratzea, ez bakarrik 
ingurumenaren alorrekoak. 

Hobekuntzak zehaztu. 

Burutze prozedurak idatzi beste 
pertsona batzuekin batera, langile 
zein arduradunak izan. 

Antolakuntzakoak 

Baliabide teknikoen beharrizana 
atzeman, giza baliabideak eta 
ekonomikoak, iraunkortasun irizpideak 
ezarri eta mantentzeko. 

Ekintza berriak eman. 

Gauzatzekoak 

Hondakinak 
kudeatzea 

Hondakinen kudeaketa ondo egiten 
dela kontrolatu 

Kudeaketarako baimendutako 
langileekin harremanetan jarri 

Sortutako hondakinak erregistratu. 

IKS 
(edo beste sistema 

batzuk) 

Instalazioaren ingurumen kudeaketa 
sistema diseinatu, ezarri eta 
mantendu. 

Kudeaketa sistemari lotutako 
dokumentazioa kontrolatu. 

Ziurtagirien erakundeekin 
harremanetan jarri. 

Produktu kimikoak 
gordetzea 

Produktu kimikoak gordetzeko 
erabilera ondo kontrolatu 

Gordetako produktuak erregistratu. 

Esparrua: Dauden instalazioen mantentze-lanak eta horiek 72. or. hobetzea 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 
 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarduera onak 

Segurtasun datuen fitxak kontrolatu. 

Gauzatzekoak 

Mantentze
lanetakoak 

Mantentze-lanak ondo egiten direla 
kontrolatu 

Mantentze-lanen operazioei lotutako 
dokumentazioa kontrolatu. 

Ikuskatzekoak 

Ikuskapenak ondo egiten direla 
kontrolatu 

Ikuskatze erakundearekin 
harremanetan jarri. 

Ikuskatzeei lotutako dokumentazioa 
kontrolatu. 

Garbiketakoak 

Garbiketa operazioak ondo egiten 
direla kontrolatu 

Garbiketa-lanen operazioei lotutako 
dokumentazioa kontrolatu. 

Energiaren eta uraren kostua zaindu
Energia 

eraginkortasunezkoak Energia kontsumoaren datuak 
erregistratu 

Kontratazio/sentsibilizazio 
beharrizanak atzeman 

Kontrataziozkoak 

Erosketa-katalogo bat sortu, 
ingurumen kalitatezko agiriak 
dituzten produktuekin eta IKS 
dituzten hornitzaileekin. 

Lehiaketa publikoetako orri 
teknikoetan jaso behar diren 
iraunkortasun irizpideak bideratuko 
dituzten dokumentuak osatu 

Kontratazio orriak idatzi. 

Langileen formazio beharrizanak 
atzeman (eta horiei erantzuna eman). 

Formazioa Sentsibilizazio beharrizanak atzeman 
(eta horiei erantzuna eman). 

Formazio sistema egokiak bilatu. 

Esparrua: Dauden instalazioen mantentze-lanak eta horiek 73. or. hobetzea 



 

 

 

 
  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
  
 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarduera onak 

Komunikazioa 

Edozein publiko motatik jaso 
daitekeen iradokizunei erantzuna 
eman 

Egindako hobekuntzen berri eman. 

Komunikazioa Iraunkortasunari zuzendutako 
gunearen edukia eguneratu. 

4.4.3 KONTRATAZIOA 

Mantentze-lanei lotutako obrak, ondasunak eta zerbitzuak kontratatzerakoan 
kontuan hartu beharreko irizpideak kirol instalazio bat eraikitzea kontratatzen 
denean kontuan hartzen direnen antzekoak dira.  

Kirol instalazio baten mantentze-lanei lotutako  obra, ondasun eta zerbitzuak 
kontratatzeko jarraitu beharreko jarduera on batzuk hauek dira:  

Jarduera onak 

Kontratazio Orrietan iraunkortasun irizpideak (eta horiek betetzen direla 
ebaluatzeko metodoak) txertatzea. Era berean, gai hauei ere erreparatu 
behar zaie: 
� Baztertutako taldeak lan munduan txertatzea 
� Minusbaliotasuna 
� Merkataritza justua 
� Enpleguaren kalitatea 
� Emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasuna 
� Ingurumen Kudeaketa Sistemak 
� Lan arriskuen prebentzioa eta lan osasuna 

Pleguetan iraunkortasun irizpideak txertatzeko gida gisa erabil daitezkeen 
dokumentuak osatu. 

Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdea sustatzea. 

Obrak (zaharberritze/birgaitze-obrak) 

Obren IKS eta ingurumen zaintza-prozesuak dituzten enpresak kontuan 
hartzea 

Proiektuak eskatutako produktuen ingurumen identifikazioen dokumentuak 
eskatzea 

Esparrua: Dauden instalazioen mantentze-lanak eta horiek 74. or. hobetzea 
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Jarduera onak 

Ondasunak 

Materiala eskatzerako orduan pertsona erabiltzaileen kopuru posiblea ahal 
den zehaztasun handienarekin kalkulatzea. 

Ekodiseinuzko eta agiri ekologikodun produktuak lehenestea. 

Bertan egindako ondasunak kontuan hartzea. 

Jatorria, fabrikazioa eta balio-bizitzan duen jarrera balioetsiz hautatzea 
materialak. 

Sortzeko prozesuan ingurumen irizpideak kontuan hartu dituzten 
ekipamenduak erabiltzea. 

Solteko produktuak erosi. 

Ez erabili osagai toxiko edo arriskutsuak dituzten materialak 
(segurtasunerako, gizarte eta lan osasunerako eta ingurumenerako substantzia 
arriskutsurik gabe). 

Ingurumenarekiko hain oldarkorrak ez diren produktuak erabili edo modu 
naturalean osagai kimikorik gabe egindakoak. 

Behar bezala probatutako, identifikatutako eta kualifikatutako materialak 
erabili, kontrol kalitatezko agiriekin. 

Altzariak: 
� Diseinuan neutraltasuna kontuan hartzea, desfasatuta egondako denbora 

eta ordezkatzea ere, hortaz, luzatuz. 
� Iraunkortasuna bermatzea. 
� Irizpide ergonomikoak dituzten diseinuak erostea. 
� Baso ustiapen iraunkorreko agiria duen egur naturala kontuan hartu. 
� Formaldehido isurketa baxuak dituzten taulak kontuan hartu. 

Bulegoak: 
� Produktu birziklatuak eta birziklatu daitezkeenak hautatu 
� Aurpegi bikoitzeko eta aurpegi bakoitzeko zenbait orrialdeko kopiak 

egiten dituzten inprimagailuak/fotokopiagailuak eskuratu 
� Gramaje baxuko papera eskuratu 

Zerbitzuak 

Gobernuz kanpoko erakundeekin mantentze-lanetako operazioetan erabili 
ez diren soberakinak ematea hitzartzea (erabili ez den garbiketa-materiala, 
adibidez). 

Energia “berdea” kontratatzea balioestea. 

Esparrua: Dauden instalazioen mantentze-lanak eta horiek 75. or. hobetzea 



 

 

 

 
  

 

 

 
 

  
 
 
  
 

 

 

 
 
 

  
 
  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarduera onak 

Garbiketa zerbitzua: 
� Orrietan jarraipen txosten bat entregatzeko beharrizana jaso; txosten 

horretan agertuko dira: 
- Erabilitako garbiketa produktuak 
- Kontsumitutako produktuen eta beste elementu batzuen kantitatea 
- Kontsumitutako higiene produktuen kantitatea 
- Sortutako hondakin bolumenak 
- Kontratua betetzearen edozein gertakizun  

� Birziklatutako komuneko papera erostea, edo posible ez balitz klororik ez 
duen paper zuria. 

� Garbiketa produktu biodegradagarriak eskuratu. 

Hondakinak jasotzeko zerbitzua: 
� Hondakinak banatzea hondakin motaren arabera. 
� Zabor poltsa birziklatuak eta plastiko halogenorik ez dituztenak erabili, 

eta posible izanez gero ohiko koloredunak. 
� Hondakinak dituzten ontziak behar bezala gorde eta agiriak jarri. 
� Hondakinak kudeatzaile baimenduei entregatu 

Parke mugikorra: 
� Ontzi berdeetako ibilgailuak eskuratu (ibilgailu elektrikoak, solarrak, 

hidrogeno bidezkoak, bioerregaiak, hibridoak etab.) 

4.4.4 FORMAZIOA 

Kirol instalazioak erabiltzen dituzten erabiltzaile guztiek egin ditzaketen 
mantentze-lan guztiak ezagutu behar dituzte.  

Zentzu horretan, erabiltzaile guztiak arlo horretan formatzea oso egokia 
izango litzateke, horrelako operazioak antolakuntzak zehaztutako 
iraunkortasun irizpideei jarraituta egiteko. 

4.4.4.1 Formazio motak 

Mantentze-lanei buruzko formazioa zuzentzen zaion publikoaren araberakoa 
izango da. 

Esparrua: Dauden instalazioen mantentze-lanak eta horiek 76. or. hobetzea 



 

 

 

 
  

 

 
  
  

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 

 

 
  

 
 
 

 

  

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Hortaz, bi talde egin behar ditugu: 

� Zentroko langileen barne formazioa 
� Erabiltzaileen sentsibilizazioa 

Bi kasuetan, formazioak jarraitua izan behar du eta modu periodikoan 
eguneratu behar da.  

4.4.4.2 Jarduera onak 

Mantentze-lan iraunkorren arloan formatzeko kontuan hartu behar diren 
jarduera on batzuk hauek dira: 

Jarduera onak 

Barne formazioa 

Barne Formazioko Plan bat osatzea, hurrengo urratsak izango dituena:  
1. goi zuzendaritzaren konpromisoa  
2. formazio egoeraren diagnosia   
3. plana, sentsibilizazio estrategia eta formazioa diseinatzea 
4. ezarri eta jarraipena egin   

Ezaugarri hauek izan behar ditu: 
� Antolakuntzako langile guztiak hartu behar ditu. 
� lanpostu bakoitzak dituen ezaugarriek eta pertsona bakoitzak lehenagotik 

izan ditzakeen ezagupenek planaren iraupena eta mota baldintzatuko dute 
� Baliabide eta euskarri egokien bitartez 
� Jarraitua eta eguneratua 

Mantentze-lanak, garbiketa etab. nola egin behar den azaldu behar da, 
diseinuaren atalean azaldutakoaren arabera. 

Langile guztiei iraunkortasun irizpideei buruzko formazioa eman. 

Kontratazio Orrian idazteko langileak formatzea. 

Emandako formazioaren erregistroa egin. 

Emandako formazioaren eraginak sarrera eta irteeren erregistroekin 
(inbentarioak) alderatu. 

Esparrua: Dauden instalazioen mantentze-lanak eta horiek 77. or. hobetzea 



 

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 
  
 
 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

Jarduera onak 

Sentsibilizazioa 

Iraunkortasun irizpideekin egindako instalazioen mantentze-lanen inguruan 
erabiltzaileen sentsibilizazioa suspertzea. 

Sentsibilizazio ekintza horiek zenbait baliabide erabiliz egin daitezke:  
� Kartel adierazleak toki estrategikoetan 
� Azalpenezko liburuxkak banatzea 
� Webean erakusketa 
� Megafonia bidez gogoraraztea 

Sentsibilizazioaren eraginak sarrera eta irteeren erregistroekin 
(inbentarioak) alderatu. 

4.4.5 GAUZATZEA 

Mantentze-lanen operazioetan garatu beharreko jarduera onak 4.4.1. atalean 
definitutako Gauzatze Planetan jaso daitezke. 

Horri buruzko zenbait jarduera jaso dira, hona hemen:  

Jarduera onak 

Mantentze-lanen, ikusketen, garbiketen, biltegien erabileren eta abarren 
operazio guztiak Gauzatze Prozedurei jarraiki egin; azken horiek, ahal den 
neurrian, IKS babespean egon beharko lirateke. 

Ekintzak jende gutxien dagoen orduetan egitea, modu horretan enbarazu 
egitea saihestu eta egindako ekintzaren eraginkortasuna handiagotuz. 

Babes baliabide egokiak erabili. 

Materialen sarrera eta irteerak (inbentarioak) kontrolatu. 

Baliabideak ez alperrik gastatu. 

Produktuak jatorrizko ontzietan erabili eta gorde. 

Berriz erabil daitezkeen materialak erabili. 

Esparrua: Dauden instalazioen mantentze-lanak eta horiek 78. or. hobetzea 
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Jarduera onak 

Ekintza bukatzerakoan: 
� Ziurtatu ez dela tresnarik piztuta gelditzen 
� Sortutako hondakinak kudeatu 
� Erabilitako materiala antolatu 

Gune berdeak  

Eguneko ordu beroan ureztatzea saihestu. 

Inausaldiaren hondakinen kudeaketa egokia egitea, konpostaje gisa 
berrerabiliz. 

Aldapan dauden guneetan maizago eta ekarpen txikietan ureztatu. 

Ekintza bukatzerakoan ziurtatu ez dela iturririk zabalik geratzen. 

Beroketa / Klimatizazioa / ur sanitario beroa 

Hasi baino lehen, ixteko giltza guztiak itxita daudela begiratu. 

Iturriak ikuskatzerakoan ura jaso, berrerabiltzeko. 

Hondakinak 

Hondakinak banatu hondakin motaren arabera. 

Zabor poltsa birziklatuak eta plastiko halogenorik ez dituztenak erabili, eta 
posible izanez gero ohiko koloredunak. 

Hondakinak dituzten ontziak behar bezala gorde eta agiriak jarri. 

Hondakin arriskutsuak jasotzeko erakunde eta enpresa baimenduekin 
harremanetan jarri. 

4.4.6 KOMUNIKAZIOA 

Eraikuntzaren atalean egin dugun modu berean, honako honetan ere barne 
eta kanpo komunikazioa bereizi behar ditugu.   

Eraikuntzaren atalean aipatutako jarduera onez aparte, hauek ere gaineratu 
daitezke. 

Esparrua: Dauden instalazioen mantentze-lanak eta horiek 79. or. hobetzea 
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Jarduera onak 

Komunikazioaren helburu den komunitatea aztertu. 

Informazio gardentasuna aplikatu. 

Egindako mantentze-lanen hobekuntzak jakitera eman. 

Hobekuntzekin lotutako onurak zertan inbertitzen diren azaldu. 

Hauek jaso eta erantzuteko kanal bat ezarri: 
� kexak 
� Iraunkortasuna hobetzeko iradokizunak 

Egindako mantentze-lanen, ikusketen, garbiketen eta abarren operazioak 
publikoari helarazi. 

Barne langileei aurreikusitako aldaketak eta horien inplikazioak helarazi. 

Esparrua: Dauden instalazioen mantentze-lanak eta horiek 80. or. hobetzea 
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5. TERMINOEN GLOSARIOA 

TERMINOA DEFINIZIOA 

Irisgarritasuna 

Edozein gune ireki edo itxian herritarren joan-etorri erraza 
ahalbidetzen duen baldintza, eta zerbitzu eta instalazioak, 
kasu honetan kirolezkoak, modu seguruan eta 
eraginkortasunez erabiltzea. 

Agenda 21 

Garapen iraunkorra lortzeko ekintza-programa, Nazio 
Batuek Rio de Janeiron, Brasilen, 1992ko ekainean 
egindako Ingurumenari eta Garapenari buruzko 
Konferentzian mundu buruzagiek onartutakoa. 

Eraikuntzako 
Kode Teknikoa 

(EKT) 

Eraikinen eta haien instalazioen oinarrizko kalitate 
eskakizunak zehazten dituen tresna arauemailea. 
Pertsonen segurtasun eta ongizatearekin lotutako 
eraikinaren oinarrizko zenbait eskakizun betetzen dira, 
baita egituraren segurtasunezkoak eta suteen aurkako 
babesari buruzkoak ere. Horiez gain, osasungarritasun, 
zarataren aurkako babesa, energia aurreztea edo 
mugikortasun gutxitua duten pertsonentzako irisgarritasuna 
ere kontuan hartu dira. 

Kogenerazioa 
Energia elektrikoa eta beroa lortzeko aukera ematen duen 
prozedura teknologikoa, energia iturri primario eta sistema 
baten bitartez. 

Erosketa berdea 

Erabakiak hartzeko orduan batez ere ingurumenaren 
osagaia integratzea, ondasunak, obrak eta/edo zerbitzuak 
eskuratzeko, antolakuntzaren, erakundearen, 
federazioaren eta abarren logistika maila guztietan. 

Aalborgeko 
Konpromisoak 

+10 

Iraunkortasunaren alorrean martxan dauden tokian tokiko 
indarrak sendotzeko eta Tokiko Agenda 21 indarberritzeko 
diseinatutako konpromisoak. 2004ko ekainaren 11n 
Europako Hiri eta Herri Iraunkorren laugarren 
Konferentzian sinatutakoak. Lelo nagusia “Konpromisotik 
ekintzara” da. 

Erosketa eta 
Kontratazio 

Publiko Berdea. 

Aginte publiko eta semipublikoek sektore berezietan 
(uraren sektorea, energiarena, garraioena eta gizarte 
zerbitzuena) ondasunak, zerbitzuak eta obrak eskuratzeko 
haien bizitza zikloan ingurumen inpaktu txikiagoa izan 
dezaten hautatzen duten prozedura; eskuratze hori beste 
era batera egingo balitz sektore berezietan eta oinarrizko 
erabilera berdinarekin inpaktua handiagoa izango litzateke. 
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TERMINOA DEFINIZIOA 

Domotika 

Eraikin bateko etxeko ohiko tresna eta instalazioak 
(beroketa, garbigailua, argiketa…) energikoki modu 
eraginkor, seguru eta erosoan kudeatzeko erabiltzaileek 
duten teknologia errazeko prozedura.   
Domotikaren asmoa eguzkiaren energia eta argia ahal 
bezainbeste aprobetxatzea da, bere jarrera gure 
beharrizanetara egokituz. 

Ekoetiketa 

Haien bizitza zikloan (sortu, erabili, baztertu) ohiko 
produktu edo zerbitzuek baino ingurumen inpaktu askoz 
txikiagoa duten produktu edo zerbitzuei erakunde ofizialek 
edo talde independienteek ematen dieten agiria.  

Emisio/Inmisio 

Emisiotzat jotzen da atmosferara kutsatzaile posibleak 
botatzea. Kutsatzatzailea metatzen denean, aldaketa, 
diluzio edo beste prozesu batzuen ondoren, eta pertsona 
batek arnas dezakeen altuera zehatz batean dagoenean, 
inmisio esaten zaio. 

Energia 
berriztaezina 

Naturan kopuru mugatuan dagoen energia eta behin guztiz 
kontsumitu ondoren ordezkatu ezin dena.  

Energia 
berriztagarria 

Energia iturri birtualki agortezinetatik lortutako energia, 
batzuk duten energia kantitate erraldoiagatik, eta beste 
batzuk baliabide naturalen bitartez birsortzeko gai 
direlako. 

Aalborg+10 
Adierazpena Ikus Aalborgeko Konpromisoak+10 

Aalborgeko 
Gutuna 

Europako hirien gutuna iraunkortasunerantz. Hiri 
jasangarrien Europako lehen konferentzian parte 
hartzaileek onartutakoa, 1994ko maiatzaren 27an 
Aalborgen, Danimarka, egindakoa. 

Bizkaia 21 
Programa 

Bizkaiko Foru Aldundiaren estrategia Lurralde Historikoaren 
Garapen Iraunkorrerako. 2005eko azaroaren 27an Bizkaiko 
Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak onartua. 

Ekodiseinua 

Ondasunen, obren eta zerbitzuen bizitza ziklo osoan zehar 
ingurumen esparruak kontuan hartzen dituen praktika, 
horiek ingurumenean ahal den inpaktu txikiena izatea 
bilatuz. 
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TERMINOA DEFINIZIOA 

Erosketa 
iraunkorra 

Erabakiak hartzeko orduan ekonomiaren, gizartearen, 
kulturaren eta ingurumenaren osagaia integratzea, 
ondasunak, obrak eta/edo zerbitzuak eskuratzeko, 
antolakuntzaren, erakundearen, federazioaren eta abarren 
logistika maila guztietan.  
Erosketa iraunkorrak eta arduratsuak erakundeen jardueran 
koherentzia lortu nahi du, administrazio publikoak eta 
kontsumitzaileak direlako aldi berean. 

Erregulazio eta 
kontrol sistema 

Sistemaren erantzuna beroketaren beharrizanetara 
egokitzeko balio duen sistema, aurretik zehaztutako 
erosotasun tenperaturetara iritsi baina gorago ez joaten 
saiatuz. 

Etxeko ur 
zikinak 

Sukalde, bainuontzi, konketa, garbigailu, komun, pixatoki 
eta antzeko erabilera duten elementuetatik eratorritako 
urak. 

Euskadiko Kirol 
Eredua 

Kirolaren Euskal Planak proposatutako eredua, etengabe 
hobekuntzaren bitartez herritarren bizitza aberasten 
duena, kirol praktika eta ekintza fisiko osasuntsua 
orokortuz, eta kirol bikaintasun maila igoz. 

Garraio 
iraunkorra 

Arrazoizko denbora eta koste ekonomikoekin gara 
daitekeena, ingurumenean eta pertsonan bizi-kalitatean 
duen eragin negatiboa gutxituz. 

Hirigintza 
osasuntsua 

Esparru hauei zuzendutako ekintzen multzoa: 
• Garraioa eta mugikortasuna. 
• Zahartze osasuntsua eta irisgarritasuna 
• Hirigintza diseinua eta ekintza fisikoa 
• Auzoen planifikazioa 
• Epe luzeko plan zuzentzaile eta estrategikoak 

lurraldeen hirigintza politiken garapenean 

Hirigintza
plangintza 
iraunkorra 

Hirigintza-plangintzan iraunkortasun irizpideak sartzea da, 
hiri eta herriak inguru natural, sozial eta kulturalean 
hobeto txertatzea errazteko. Hirigintza planeamenduan 
iraunkortasuna txertatzeak diziplina ugarietako 
ikuspuntuak aplikatzea eskatzen du (ekonomia, hiri 
ekologia, soziologia etab.), azterketa konplexuagoak eta 
herritarren parte-hartzerako mekanismo berriak. 

Hiriko 
hondakinak 

Etxebizitza partikularretan, merkataritza-saltokietan, 
bulego eta zerbitzuetan sortutako hondakinak, eta 
arriskutsutzat jotzen ez diren eta haien izaera edo 
osaeragatik aurreko toki edo ekintzetan sortutakoekin har 
daitezkeenak. 

Hondakin 
arriskutsuak 

Europako Hondakinen Katalogoak (EHK) arriskutsutzat 
jotako hondakinak. 
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TERMINOA DEFINIZIOA 

Hondakinak 
kudeatzea 

Hondakinak bildu, gorde, lekualdatu eta ezabatzea, 
ekintza horiek zaintzea barne, baita gorde edo isuri den 
lekuetako itxi ondorengo zaintza ere. 

Ikuspegi 
ekonomiko 
iraunkorra 

Ondasun ekonomikoa herritar guztien beharrizanei 
erantzuteko moduan kudeatzen denean erabiltzen den 
ikuspuntuari deritzo, eta gainera etorkizuneko 
belaunaldien beharrizanei erantzutea ere bermatzen da. 

Iraunkortasun 
irizpideak 

Erabakiak hartzerakoan modu bateratuan kontuan hartu 
behar diren esparruak. 
• Ekonomiaren, ingurumenaren, gizartearen eta 

kulturaren esparruak integratzea. 
• Belaunaldien arteko ekitatea  
• Oinarrizko beharrizanei erantzutea, txirotasunaren 

aurka borrokatzea eta belaunaldien arteko ekitatea 
bultzatzea 

• Parte-hartze eta aginte ona 
• Nortasun kulturala bultzatzea 
• Zeharkakotasuna erabakiak hartzerakoan 

Karbono neutroa 

Eraikuntza edo ekintza batek isuri ditzakeen karbono 
emisioak orekatzeko kontzeptua, merkatuak finkatuta 
dituen oreka-mekanismoen bitartez. (Ez da “Karbono 
zero”ren gauza bera) 

Karbono zero 
Eraikin edo ekintza batek normal funtzionatzeko jatorri 
fosileko energiarik kontsumitzen ez duen kontzeptua. (Ez 
da “karbonoan neutro”ren gauza bera) 

Kirol ekitaldia 
Programa berezia, antolaketaren denbora-epeagatik eta 
inplikatutako pertsona kopurua, magnitude eta/edo eragin 
mediatikoa dela medio. 

Kirol instalazioa Kirol ekintza bat egiteko beharrezkoak diren baliabideak 
dituen tokia (itxia edo irekia). 

Kirolaren Euskal 
Plana 

Kirolaren Euskal Kontseiluan adostutako estrategia eta 
ekintzen sorta, identifikatutako beharrizanetan eta 
aukeren azterketa sakonean oinarrituta. Dokumentuaren 
denbora esparrua 2003-2007 da. Bizkaiko Foru Aldundiko 
Kirolaren Zuzendaritza Nagusiarentzako erreferentziazko 
dokumentua da. 

Lisboako Gutuna 

Herri eta Hiri Jasangarrien Europako Bigarren 
Konferentzian toki eta eskualde mailako 1000 agintari 
baino gehiagok sinatutako dokumentua, 1996ko urriaren 
6tik 8ra bitartean Lisboan, Portugalen, egindako 
konferentzian. 
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TERMINOA DEFINIZIOA 

Programak 

Edozein kirol jarduera edo jarduera fisiko, erakunderen 
batek antolatua, erakunde publiko zein pribatua, kontuan 
hartu gabe ekintza mota, espazioa, inplikatutako pertsonen 
kopurua, kirol ibilbide mota edo beste edozein egoera. 

Trigenerazioa 
Energia elektrikoa eta beroa lortzeko aukera ematen duen 
prozedura teknologikoa, energia iturri primario eta sistema 
baten bitartez. 

Zirkulazioa 
baretzea 

Ibilgailuen abiadura moteldu eta gidariei inguruan 
oinezkoak daudela helarazten dien ekintzak. 

Zubi termikoa 
apurtzea 

Energia galera nabarmenki gutxitu eta kondentsazio 
fenomenoa saihesten duen sistema. 
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6. LEGE ERREFERENTZIAK 

Seigarren atal honetan Gidan agertutako lege-testuen laburpena egingo da, 
gidan agertu diren ordena berean. 

Hemen jasotakoz gain, hala ere, esan behar dugu kirolaren kudeaketa 
iraunkorrarekin lotutako betebeharreko legedi zabala dagoela.  

LEGE-TESTUA ARGITALPENA 

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 
7/1985 Legea. 

1985/04/03ko 
80. EAOn 

833/1988 Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Hondakin 
Toxiko eta Arriskutsuen oinarrizko 20/1986 Legea gauzatzeko 
araudia onartzen duena. 

1988/07/30eko 
182. EAOn 

Ekainaren 11ko 14/998 Legea, Euskadiko Kirolarena. 1998/06/25eko 
118. EHAAn. 

68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, 
espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta 
komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko 
arau teknikoak onartzen dituena. 

200/06/12ko 
118. EHAAn. 

Apirilaren 6ko 379/2001 Errege Dekretua, produktu 
kimikoak biltegiratzeko erregelamendua eta jarraibide 
tekniko osagarri hauek onartu zituena: MIEAPQ-1, MIE-APQ-2, 
MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIEAPQ-5, MIE-APQ-6 eta MIE-APQ-7. 

2001/05/30eko 
112. EAOn 

Otsailaren 18ko 32/2003 Dekretua, erabilera kolektiboko 
igerilekuen osasun alorreko araudia onartzen duena. 

2003/05/8ko 
88. EHAAn. 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2004ko 
martxoaren 31ko 2004/18/CE Zuzentaraua, obra, hornidura 
eta zerbitzuetarako kontratu publikoak esleitzeko prozedurak 
koordinatzeari buruzkoa. 

2004/04/30eko 
134. EEAOn, L 

atala 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2004ko 
martxoaren 31ko Zuzentaraueko akatsen zuzenketa, obra, 
hornidura eta zerbitzuetarako kontratu publikoak esleitzeko 
prozedurak koordinatzeari buruzkoa. 

2004/11/26ko 
351. EEAOn, L 

atala 
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LEGE-TESTUA ARGITALPENA 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2004ko 
martxoaren 31ko 2004/17/CE Zuzentaraua, obra, hornidura 
eta posta zerbitzuetarako kontratu publikoak esleitzeko 
prozedurak koordinatzeari buruzkoa.  

2004/04/30eko 
134. EEAOn, L 

atala 

Azaroaren 2ko 208/2004 Dekretua, erabilera kolektiboko 
igerilekuen osasun alorreko araudia aldatzen duena. 

2004/11/25eko 
226. EHAAn. 

Otsailaren 4ko 1/2005 Legea, lurzorua ez kutsatzeko eta 
kutsatutakoa garbitzekoa. 

2005/02/16ko 
32. EHAAn. 

Eraikuntzako Kode Teknikoa (EKT) onesten duen martxoaren 
17ko 314/2006 Errege Dekretua. 

2006/03/28ko 
74. EAOn 

47/2007 Errege Dekretua, urtarrilaren 19koa, eraikuntza 
berriko eraikinen energia-eraginkortasuna ziurtatzeko 
oinarrizko prozedura onartzen duena. 

2007/01/31ko 
27. EAOn 

Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko urriaren 30eko 
30/2007 Legea. 

2007/10/31ko 
261. EAOn. 

Uraren, energiaren, garraioen eta posta zerbitzuen 
sektoreetako kontratzio prozedurei buruzko urriaren 30ko 
31/2007 Legea.  

2007/10/31ko 
261. EAOn. 

1422/2007 Araudia (CE), Batzordearena, 2007ko abenduko 
4koa, Europar Parlamentuko 2004/17/CE eta 2004/18/CE 
Zuzentarauak aldatzen dituena, eta Kontseiluarena, 
kontratuak esleitzeko prozeduren aplikazioaren atalaseari 
buruzkoa. 

2007/12/5eko 
317. EEAOn, L 

atala 

6/2008 Ebazpena, ekainaren 2koa, Jaurlaritzaren 
Idazkaritzako eta Legebiltzarreko Harremanetarako 
zuzendariarena, Jaurlaritzaren Kontseiluak hartutako 
erabakia argitaratzeko dena. Gaia: Autonomia Erkidegoko 
Administrazioren eta bere sektore publikoaren kontratazioan 
gizarte irizpideak, ingurumenekoak eta beste politika 
publikoak barne hartzea. 

2008/06/19ko 
116. EHAAn. 

125/2008 Dekretua, uztailaren 1ekoa, eskolako kirolari 
buruzkoa. 

2008/07/16ko 
135. EHAAn. 

Industria segurtasunari buruzko araudiak ---

Lege Erreferentziak 87. or. 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

Kirolaren Kudeaketa Iraunkorrerako Udal Gida 

7. BIBLIOGRAFIA ETA DOKUMENTUEN ITURRIAK  

EDIZIOAREN BIBLIOGRAFIA ARGITARATZAILEA DATA 

Plangintza Iraunkortasun Irizpideekin 
idazteko eskuliburua  Eusko Jaurlaritza 2005 

Kirolaren Euskal Plana 2003-2007 Eusko Jaurlaritza 2003 

“Euskal Autonomia Erkidegoko 
etxebizitzentzen eraikuntza iraunkorreko 

gida” 

IHOBE- Eusko 
Jaurlaritzaren 

Ingurumen 
Jarduketarako 

Sozietate Publikoa 

2006 

“Kontratazio eta Erosketa Publiko 
Berdearen Eskuliburua” 

IHOBE- Eusko 
Jaurlaritzaren 

Ingurumen 
Jarduketarako 

Sozietate Publikoa 

2008 

 “Energiaren gida praktikoa. Kontsumo 
eraginkor eta arduratsua”. 

Energia Dibertsifikatu 
eta Aurrezteko 

Erakudnea (IDAE) 
2007 

Mugimendu Olinpikoaren Agenda 21 Nazioarteko Batzorde 
Olinpikoa (COI) 1999 

“Kirolari eta ingurumenari buruzko 
eskuliburua” 

Nazioarteko Batzorde 
Olinpikoa (COI) 2005 

“Kirolari, ingurumenari eta garapen 
iraunkorrari buruzko eskuliburua”. 

Nazioarteko Batzorde 
Olinpikoa (COI) ---

“Olinpikoak ez diren kirolei aplikatutako 
ingurumenaren eta iraunkortasunaren 

gida” 

Barcelona Olimpica 
fundazioa. Ernest 
Lluch Fundazioa. 
Green Cross GKE 

2008 

WEB ORRIA 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Kultura Saila www.bizkaia.net/kirolak 

IHOBE- Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen 
Jarduketarako Sozietate Publikoa 

www.ihobe.net 
www.productosostenible.es 

Bibliografia eta dokumentuen iturriak 88. or. 
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WEB ORRIA 

Industria, Turismo eta Merkataritza 
Ministerioa 

Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko 
Erakudnea (IDAE) 

www.idae.es 

Nazio Batuen Ingurumenerako Programa 
(PNUMA) www.unep.org 

Nazioarteko Batzorde Olinpikoa (COI) www.olympic.org 

Barcelona Olimpica fundazioa. www.fundaciobarcelonaolimpica.es 

Green Cross GKE www.deportesostenible.es 

Bibliografia eta dokumentuen iturriak 89. or. 
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