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Bilboko Metroaren 1. eta 2. Lineetako proiektuak eta obrak, eta Tranbia-Programa
egin, jarraitu eta kontrolatzeko lanak ETSk egingo ditu

Jaurlaritzak Babespeko 143 Etxebizitza eraikiko ditu Sopelanan

ETSk Zorrotzaurreko tranbiarentzako zubi bat eraikitzeko azterlanak eta proiektuak
egingo ditu

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

260.000 euro bideratu dira EHU-ko Paisaiaren Nazioarteko Masterra bultzatzeko

Nekazaritzako Jardunbide Egokien Kodea onartu da nitratoek eragindako kutsadura
jasateko arriskua ez duten guneetarako

Eusko Jaurlaritzak 550.000 euroko diru-laguntza onartu du garapen jasangarrirako
Euskadiko Ingurumen Estrategiaren barruan ekimenak egiten dituzten
erakundetarako
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LEHENDAKARITZA

Onartu da Eusko Jaurlaritzak Gizarte Sareetan erabiliko duen nortasun ikurra

Erabakia, Eusko Jaurlaritza eta bere erakunde autonomiadunentzat sare sozialetan "Eusk" nortasun-ikur
berezia onartzeko dena.

Jaurlaritzaren Kontseiluak EUSK berariazko nortasun ikurra onartu du gaur, Eusko Jaurlaritzak eta bere
erakunde autonomoek gizarte sareetan erabil dezaten.

Ikur berriak administrazioa gizarte sareetan argi identifikatzeko balioko du eta Eusko Jaurlaritzaren eta
herritarren arteko gardentasuna, parte hartzea eta lankidetza erraztuko ditu horrela.

Ikur berria erabiltzeko moduak gizarte-sareetako erabileren eta estiloaren gidan zehaztu dira; duela gutxi
aurkeztu da gida hori.

Herritarrekin berdinetik berdinera elkarrekintzan aritzeko modu berri bat dira gizarte-sareak, eta ohiko
komunikabideen eskaintzaz gainera, aukera ematen diete Eusko Jaurlaritzako sailei, bitartekaririk gabe,
komunikazioak, aurkezpenak, laguntzak, lehiaketak eta legeen zein egitasmoen aurreproiektuak
argitaratzeko, bai eta berehalako berrelikadura lortzeko ere.

HERRIZAINGO SAILA

Eusko Jaurlaritzaren Genero Indarkeriaren Kontrako Lehen Jarduera Plana onartu da

Erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoan Genero-indarkeriaren aurkako Jaurlaritzaren I. jarduera-plana
onartzeko dena (2011-2013).

# Biktimentzako arreta, arreta-zerbitzuen arteko koordinazio eta herritarren sentsibilizazioan
oinarritutako hiru jarduera alorretan antolatuta dago.

Eusko Jaurlaritzaren Genero Indarkeriaren kontrako lehen Jarduera Plana onartu du Gobernu Kontseiluak
gaur izan duen bileran. Dokumentuan datozen bi urteetan zehar aurrera eramango diren jarduera-ildo eta
ekintzak biltzen dira, IX Legealdirako arauetan hartutako EAEko Emakumeen eta Gizonen arteko
Berdintasunerako V. Planaren arabera.

Eusko Jaurlaritzak gaur onartutako Plana Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzaren hiru
jarduera-ardatzen inguruan egituratzen da eta Sail zein Erakunde autonomo ezberdinek horiekin
erlazionatuta martxan jarriko dituzten ekintzak biltzen ditu. Honako hauek dira ardatzak: genero indarkeria
jasaten duten emakumeentzako arreta, koordinazio eta kooperazio instituzionala eta, azkenik,
sentsibilizazio, prebentzio eta ikerketa.
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Biktimentzako arreta

Eusko Jaurlaritzatik kudeatzen diren zerbitzuek eta errekurtsoek diziplina anitzeko arreta eta arreta osoa
eskaintzea genero indarkeriaren edozein adierazpenen biktima diren emakumeei da ardatz honen
helburua. Erantzun integralak modu bizi eta koordinatuan eskaintzea exijitzen du horrek, biktimek erantzun
partzialak jasotzea ekiditeko.

Honako hauek dira ardatz honetako ekintzarik adierazgarrienak:

Eusko Jaurlaritzaren leihatila bakarraren eta biktimaren espediente bakarra kudeatzeko erreminta
informatikoaren martxan jartzea eta inplementazioa.

Laguntza ekonomiko eta beste berme-neurri batzuekin erlazionatutako konpromisoa, biktimek erasoa
gainditzeko eta biolentziarik gabeko bizitza bat bizi ahal izateko.

Biktima kolektibo batzuen (emakume etorkinak, osasun mentaleko edo droga arazoak dituztenak)
zaurgarritasun bereziaren analisia.

Genero indarkeriaren edozein adierazpen jasaten duten emakumeen atentzioa eta babespena hobetzea
segurtasun materian, kalitate-kudeaketa sistemen inplementazio eta indartzearen bidez.

Emakumeen kontrako biolentzia matxistari aurre egiteko ekimen legegile baten tramitazioa.

Koordinazio eta kooperazio instituzionala

Genero indarkeriaren kontrako borrokan parte hartzen duten erakunde eta instituzio guztien artean
kolaborazio eta kooperazio egokia lortzea da bigarren ardatzaren xedea. Koordinazioa da formularik
eraginkorrena errekurtsoen optimizazioa lortzeko. Gainera, genero indarkeriaren kontrako borrokan lan
egiten duten pertsona profesional guztien kooperazio eta koordinazioa bultzatu nahi da, eraginkortasun
maximoa garatzeko aurreikusitako mekanismoetan.

Ardatz honetan aurreikusitako ekintzen artean, etxeko tratu txar eta sexu erasoen biktimak diren
emakumeen atentzioa hobetzeko II. Erakunde Arteko Akordioa eta horren Jarraipen Batzordea nagusitzen
dira. Horiekin batera, sexu esplotaziorako gizakien salerosketaren biktimentzako koordinazio eta atentzio
protokoloa eta Emakumeen Kontrako Biolentzia Matxistaren Euskal Behatokiaren sorrera daude.

Sentsibilizazioa, prebentzioa eta ikerketa

Arazo larri honekiko giza ulermen handiago bat lortzea da hirugarren ardatzaren eginkizuna.

Emakumeen kontrako biolentzia laguntzen duten giza jarrera diskriminatzaileak prebenitzea eta ekiditea
da aurreikusitako neurrien helburua. Arazo sozial hau borrokatzeko, funtsezkoa da bere benetako tamaina
eta zergatiak ezagutzea; arrazoi horregatik, ezinbestekoa da gure Erkidegoko genero indarkeriari buruzko
datu ziur eta fidagarriak izatea. Horrek esan nahi du aurrera eramango diren ikerketak lehen pausua izan
behar direla arazo honi erantzuna emateko formula eraginkorrak aurkitzeko.

Gizartea sentsibilizatzeko behar honen paraleloan, funtsezko kolektibo eta giza agenteen (besteak beste,
hezkuntza alorra) kontzientziazio eta sentsibilizazio neurriak hartzea aurreikusten da. Hezkuntzak
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funtsezko paper bat betetzen du arazo honen prebentzioan eta, horregatik, tolerantzia, errespetu eta
berdintasun baloreak sustatzeko ekintzak garatu behar dira, emakumeen kontrako arazoak epe luzeko
konponbidea baitu hezkuntza ez sexistaren bidez. Arazoa ikusteko datu estatistikoen transmisio eta
difusiorako konpromisoa, herritarren sentsibilizaziorako kanpaina eta jardunaldien egintza edo gazteriari
zuzendutako webgune baten martxan jartzea bezalako ekimenak nagusitzen dira ardatz honetan.

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Euskal Unibertsitate Sistemarako 2011-2014ko Unibertsitate Plana.

Erabakia, Euskal Unibertsitate-sistemarako 2011-2014ko Unibertsitate-plana onartzen duena.

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, gaurko bileran
hartu du Euskal Unibertsitate Sistemaren 2011-2014ko Unibertsitate Plana onartzeko erabakia.

Plan honek funtzio hauek izango ditu: Euskal Unibertsitate Sistemaren garapena estrategikoki sustatzea
eta gizarte-eragileekin adostutako jarduera-esparru bat definitzea, gizarte-eragile horiek, prestakuntzaren
arloan eta ezagutza sortu eta transferitzeko orduan, euskal gizartearen erronka eta premiei erantzuna
emateko gai izan daitezen eta nazioarte mailan ezagutza izan dezaten, haien irakaskuntza eta ikerketaren
kalitate handiarengatik, haien izaera sozial arduratsuarengatik eta haien kudeaketa eraginkorrarengatik.

Karmele Alzueta Saria

Agindua, 2010-2011 ikasturterako Karmele Alzueta Hezkuntza Berriztapen sarirako dei egiten duena.

Jaurlaritzaren Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, gaurko
bilkuran onartu du 2010/2011 ikasturteko hezkuntza berriztapenerako Karmele Alzueta Sarirako dei egiten
duen agindua.

15.000 euroko kopurua duen sari honen helburua hezkuntza berriztapenerako proiektuak bultzatzea da,
eta irakaskuntzako jardunetan kalitate handiagoa lortzen lagun dezaketen bideak sendotzea, bai
ikasgelako eguneroko lanean, bai antolamenduari buruzko kontuetan eta bai Euskal Autonomia
Erkidegoko ikastetxeen arteko koordinazio pedagogikoan.

Horrez gain, Ohorezko Aipamen bi ere eman litezke, kalitate handikotzat jotzen diren proiektu bakoitzari
1.500 eurorekin saritzeko asmoz. Lehenengoa Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza mailentzat
zuzenduta izango da eta bigarrena Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Lanbide-hastapen eta Batxilergo
mailentzat.
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400.000 euro irakasleen prestakuntza sustatzeko

Jaurlaritzaren Kontseiluak, gaurko bilkuran, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren
proposamenez, agindu bat onartu du, dei egiteko zenbait banakako dirulaguntzatarako, sustatzeko Euskal
Autonomia Erkidegoko irakasleek parte hartzea sailaren eskaintzatik kanpoko prestakuntza jardueretan.

Deialdi honen xede da, 400.000 eurokoa guztira, irakasleek prestakuntza jardueretan parte hartzea
ahalbideratzea, 2010eko irailaren 1etik 2011ko ekainaren 30era bitartean bukatzen direnetan.

Ingelesa indartzeko klaseetako irakasleentzako aparteko saria

Erabakia, funtzionario irakasleei ezohiko eskersaria emateko irizpideak zehazteko dena, 2010-2011
ikasturtean EAEko ikastetxe publikoetako DBHko 4. mailako ikasleei ingeleseko errefortzu-eskolak
emateko programan parte hartzeagatik.

Gobernu Kontseiluak, gaurko bileran, onartu du 2010-2011 ikasturtean egindako ikasketak indartzeko
ingeleseko klaseen programan, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan DBHko 4.eko ikasleei
zuzendua, parte hartzen duten funtzionario irakasleei aparteko saria emateko irizpideak finkatzen dituen
akordioa.

2010-2011 ikasturtean egindako ikasketak indartzeko ingeleseko klaseen programan, Euskal Autonomia
Erkidegoko ikastetxe publikoetan DBHko 4.eko ikasleei zuzendua, parte hartzen duten funtzionario
irakasleek, karrerakoek edo bitartekoek, aparteko sari bat jasoko dute, jarduera hori haien ohiko lanalditik
at eta klaserik gabeko aldi batean egiteagatik. Sari hori behin bakarrik jasoko dute.

1.200 euro gordinekoa izango da egindako aparteko jarduerarengatik jaso beharreko zenbatekoa, jarduera
horretan emandako 30 orduko, gutxienez, edo behar den zati proportzionala, benetan egindako
orduengatik, oro har ezarritako gutxienezkoa gainditzen badute.

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA

Bilboko Metroaren 1. eta 2. Lineetako proiektuak eta obrak, eta Tranbia-Programa egin, jarraitu eta
kontrolatzeko lanak ETSk egingo ditu
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Erabakia, Bilboko Hiri Trenbidearen 2011ko proiektu eta obren inguruko hainbat lan Red Ferroviaria
Vasca-Euskal Trenbide Sareari gomendiotan emateko dena.

Jaurlaritzaren Kontseiluak erabaki du ETSri ematea gomendiotan Bilboko metroko 1. eta 2. lineetako
proiektuak eta obrak egin, jarraitu eta kontrolatzeko 2011an egin beharreko jarduera materialak, teknikoak
eta zerbitzuzkoak.

Egin beharreko lanak dagoeneko bukatuta dauden hainbat azterlan eta proiektu izango dituzte oinarri:
metroa eraikitzeko plana, proiektu funtzionala, diseinu arkitektonikorako irizpideak, ingeniaritzako
eraikuntza-proiektuak eta trazadura-proiektuak, geltokietako arkitektura-proiektuak eta ekipamendu
elektromekanikoen proiektuak.

Lan hauetan sartzen dira Linea 1etan, Maidaganeko trenaren lurperatzea, Getxoko Ibarbengoa geltoki
berria, Urdulizeko trenaren lurpeatzea eta Linea 2an, Aritz-Basauri eta Santurtzi-Kabiezes tarteak.

Gomendiotan emandako lanek 4,3 milioi euro inguru egingo dute.

2011ko tranbia programa

Gainera, Jaurlaritzaren Kontseiluak erabaki du EAEko tranbia-programaren barruan 2011n egin
beharrekoak egin, jarraitu eta kontrolatzeko jarduera materialak, teknikoak eta zerbitzuzkoak ere ETSri
ematea gomendiotan, bereziki, Barakaldoko tranbiaren eta Leioa Unibertsitatea - Urbinaga tranbiaren
proiektuak eta Bilboko tranbiaren II: fasea.

Gomendiotan emandako lanek 2,8 milioi euro inguru egingo dute.

Jaurlaritzak Babespeko 143 Etxebizitza eraikiko ditu Sopelanan

Erabakia, Sopelanako Udalarekin lankidetza-hitzarmena sinatzea baimentzen duena etxebizitza
babestuen sustapenerako Asu eta Bareño sektoreetan.

Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio Etxebizitza Sailak eta Sopelanako Udalak herri horretako
Asu eta Bareño auzoetan babespeko 143 etxebizitza eraikitzeko adostu duten hitzarmenari.

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak konpromisoa hartu du, aipatutako
etxebizitzen urbanizazio eta eraikuntza obrak kontratatzeko eta osorik egiteko, Udalak lurrak Euskal
Autonomia Erkidegoari ematen dizkionetik gehienez ere 3 urteko epean.

Etxebizitza Sailak hainbat lurzati erosiko dizkio Sopelanako Udalari, eta ordainetan hainbat etxebizitza eta
eranskin eta 324 milioi euro inguru emango dizkio.
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ETSk Zorrotzaurreko tranbiarentzako zubi bat eraikitzeko azterlanak eta proiektuak egingo ditu

Erabakia, Bilbon Zorrotzaurre berroneratu behar dutela eta, tranbiarentzako zubi bat eraiki ahal izateko
behar diren proiektu eta azterlan geoteknikoak egiteko lana Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide
Sareari gomendiotan emateko dena.

Bilboko Zorrotzaurre auzoa berroneratu, eta Deustuko kanala irekitzen denean, Zorrotzaurre, irla bihurtuko
da, eta hortaz, Jaurlaritzaren Kontseiluak erabaki du ETSri gomendiotan ematea, tranbia Zorrotzaurreko
irlara eramango duen zubia eraikitzeko behar diren proiektu eta azterlan geoteknikoen ardura.

Deustua (IMQaren instalazio berrien parean) eta Zorrotzaurre lotuko dituen zubi berri hori Eusko
Jaurlaritzak eta Bilboko Udalak iaz erdietsi zuten akordioaren ondorio da.

Bi aldeek erabaki dute Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak hartzea bere gain zubiaren proiektua egin,
zuzendaritza kontratu eta obra egiteko lana.

Orain egin behar diren proiektuak eta azterlan geoteknikoak burutzeko 271.400 euro beharko dira, eta
ETSk jarriko ditu bere baliabideetatik.

Zorrotzaurreko zubia eraikitzeko proiektua idazten den bitartean, besteak beste, alderdi hauek
dimentsionatu, zehaztu eta garatu beharko dira:

Zubiaren tipologia.

Taularen sekzio tipoa, ibilgailu, txirrindu eta oinezkoentzako modukoa (hasiera batean, 26 m-ren
bueltakoa)

Zubiaren eraikuntza, Zorrotzaurre auzoaren garapenarekin eta Deustuko bideen antolamendu eta
bizimoduarekin bateragarri egiteko modua, integraziorako beharko diren faseak zehaztuta.

Lurpeko instalazioen integrazioa (ur-hornidura, gasa, zaborren bilketa neumatikoa, argindarraren
eroanbideak, komunikazioak, etab.) zubiaren taularen barruan.

Nerbioi ibaiaren uren erregimenarekiko bateragarritasuna.

Integrazioa, hirian, bistara eta ingurumenean.

Deustuko kanala ireki, eta Zorrotzaurreko penintsula irla bihurtzeak, besteak beste, txikiago egingo du
uholde-arriskua.

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

260.000 euro bideratu dira EHU-ko Paisaiaren Nazioarteko Masterra bultzatzeko
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Erabakia, Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetza-hitzarmena izenpetzea onartzeko dena, Paisaiaren
Europako Itunari dagokionez hezkuntza-, zabalkunde- eta sentsibilizazio-jarduerak eta prestakuntza- eta
ikerketa-jarduerak burutzeko, Paisaiaren Planifikazioa eta Arkitektura Masterra martxan jarriz.

Jaurlaritzaren Kontseiluak, gaurko bileran, EHU Euskal Herriko Unibertsitatearekiko hitzarmena
mantentzea onartu du, Paisaiaren Europako Hitzarmenari lotuta hezkuntza, dibulgazio eta sentsibilizazio
jarduerak egiteko, eta bereziki EHUren Arabako campusean Paisaiaren Plangintzaren eta Arkitekturaren
Nazioarteko Masterra abian jarri eta garatzea bultzatzeko.

Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio horrela EHUrekin hitzarmen bat sinatzeari, eta horri
jarraiki, Pilar Unzaluk zuzentzen duen sailak 260.000 euro bideratuko ditu helburu horrekin garatzen diren
ekintzetara. Zenbateko hori Eusko Jaurlaritzak ordainduko du, 2011 eta 2012ko aurrekontuen kontura, erdi
eta erdi.

Euskal Autonomia Erkidegoa, Gobernu Kontseiluak 2009ko uztailaren 21ean hartutako erabaki bidez,
Paisaiaren Europako Hitzarmeneko printzipioei, arauei eta postulatuei atxiki zitzaien. Hitzarmen horrek,
besteak beste, bi helburu nagusi hauek ditu: paisaien babesa, kudeaketa eta ordenazioa sustatzea eta
esparru horretan Europako lankidetza antolatzea.

Orain, EHUrekin 2009ko abenduan izenpetutako hitzarmenean aurreikusitako ekintzak eginda, eta Eusko
Jaurlaritzaren legegintzaldiko egutegia betez egun idazten ari diren Euskal Autonomia Erkidegoko
Paisaiaren Lege-aurreproiektuarekin bat, Paisaiaren Europako Hitzarmenaren inguruko hezkuntza,
dibulgazio eta sentsibilizazio jarduerekin jarraitzea onartu da, eta bereziki Arabako campusean Paisaiaren
Plangintzaren eta Arkitekturaren Nazioarteko Masterra abian jarri eta garatzeko ekintzak bultzatzea,
Euskal Herriko Unibertsitatearen berezko master gisa.

Pilar Unzalu Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak eta Iñaki Goirizelaia
EHUko errektoreak izenpetuko dute hitzarmena, unibertsitatearen Gobernu Kontseiluari baitagokio azken
buruan masterra onartzea.

Nekazaritzako Jardunbide Egokien Kodea onartu da nitratoek eragindako kutsadura jasateko
arriskua ez duten guneetarako

Dekretua, Nekazaritzako Praktika Onen Kodea onartzeko dena, nekazaritza-jardueran sortutako nitratoen
kutsadura dela-eta, kaltebera izendatutako Euskal Autonomia Erkidegoko eremuetan aplikatzekoa.

Jaurlaritzaren Kontseiluak, gaurko bileran, nekazaritzako nitratoek eragindako uren kutsadura jasateko
arriskua duten gunetzat jo ez diren Euskal Autonomia Erkidegoko guneetarako Jardunbide Egokien Kodea
ezartzen duen dekretua onartu du.

Jaurlaritzaren Kontseiluak, horrela, onartu egiten du kasuan-kasuan gomendagarriak diren gehienezko
nitrogeno-dosiak zehazten dituen kodea ezartzen duen dekretua. Dosi horiek laborantzan aplikatuta,
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ahalik eta produkziorik handiena lortzen da, eta ingurumeneko nitrogeno galerak minimizatzen dira.

Nekazaritzako nitratoek eragindako uren kutsadura jasateko arriskua duten gunetzat jo ez diren Euskal
Autonomia Erkidegoko guneetan kontrolatu egin beharko dira laborantzan aplikatzekoa den guztirako
nitrogenoari dagozkion dosiak. Hori dela eta, kontuan izan beharko da zein ongarri-mota erabiliko den
(minerala, organikoa edo biak), ongarri-mota bakoitzeko nitrogeno-kontzentrazioa eta nitrogeno horren
erabilgarritasuna denboran zehar.

Nitrogenoa eraginkortasunez erabili eta aplikatuz, errentagarritasuna areagotu eta ingurumena babesten
da; izan ere, murriztu egiten dira nitrato eta amonio galerak uretan, baita airera egindako amoniako eta
oxido emisioak ere. Horretarako, zenbait faktore izan behar dira kontuan: lurrean dauden nitrogeno
organikoaren kontzentrazioak, klimatologia, urterokotasuna, ongarriak egoki aplikatzea eta lurzoruaren
nitrogeno organikoa behar bezala mantentzea.

Jardunbide egoki horiek gune eta labore hauetan aplikatuko dira: neguko zerealak, udaberriko garagarra,
artaberdea, kontsumorako patata, hazitarako patata, erremolatxa, belardiak, mahastiak, fruta-arbolak,
baratzeko laborantzak eta beste laborantza batzuk.

Eusko Jaurlaritzak 550.000 euroko diru-laguntza onartu du garapen jasangarrirako Euskadiko
Ingurumen Estrategiaren barruan ekimenak egiten dituzten erakundetarako

Gobernu Batzordeak gaur egin duen bileran 550.000 euroko dirulaguntza onartu du ingurumen
boluntariotza proiektuak bultzatzen dituzten irabazi asmorik gabeko erakundentzat.

Horrela, Pilar Unzaluk, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak, emandako
aginduari bide ematen zaio. Laguntza horien helburua da irabazi asmorik gabeko erakundeei ematen
zaien dirua erregulatzea eta horretara lotu ahal izango dira, 2011ko urtarrilaren 1etik 2011ko abenduaren
31era arte, ingurumenaren alde egiteko boluntariotza, hezkuntza, informazio, parte-hartze, formazio eta
sentsibilizazio ekimenak bultzatzen eta burutzen dituzten erakundeak eta garapen jasangarrirako
Euskadiko ingurumen estrategiaren testuinguruarekin bat datozenak.

Onartu den 550.00 euroko diru-laguntza horrekin lurraldeko ingurumena edota bertako espezieak
hobetzeko eragina izan dezaketen proiketuak lagunduko dira. Baita ere, ingurunearen informazioa bildu,
zonalderen bati balioa eman, kudeaketa hobea egin edota bertako espezieren baten babeserako ezagutza
ekarriko dutenak. Azkenik, hiritarrak inplikatu eta ingurumenaren alde lanean jarriko dituztenak edota
ezagutzan, balorazioan, prebentzioan eta ingurumen arazoak ekiditzekotan sakontzen dutenak ere
lagunduko dira diruz.
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