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INKESTUTAKO PERTSONAREN PROFILA 

 HAPO GALDETEGIA 
KAIXO! 
 

Zuiako udalaren eta bere hiriguneen hirigintza-garapenaren planifikatzen ari gara, eta, 
horretarako, bertan bizi diren pertsonen iritzia jakin nahi dugu. Zure herriko eta bere inguruko 
eraikitako eremua hautemateko moduari buruzko datu subjektiboen bilketa batean parte 
hartzea nahi dugu.  

Datu bilaketa honekin hiriak (bere kale, etxebizitza, zerbitzu, etab.) nola errazten edo zailtzen 
duen bertan bizi diren pertsonen eguneroko bizitza jakin nahi dugu. Gutxi gorabehera zure 
egunerokotazunean errepikatzen diren ohiturei buruzko zure iritzia jakin nahi dugu. 

Datu guztiak konfidentzialak dira eta Zuiako udalari eragiten dioten erabileremu desberdinen 
inguruabarrak aztertzeko erabiliko dira soilik. 

Lehenik eta behin, zuri buruzko datu batzuei buruz galdetuko dizugu, eta ERABILEREMUEN 
arabera bereizitako galdera batzuekin jarraituko dugu. 

Eskerrik asko aldez aurretik zure denboragatik! 

 

 

ADIN-TALDEA: 

[   ] 18 urtetik behera [   ] 18 eta 25 urte artean [   ] 26 eta 40 urte artean 
[   ] 41 eta 55 urte artean [   ] 56 eta 65 urte artean [   ] 66 eta 75 urte artean 
[   ] 75 urtetik gora   

 

SEXUA: 

[   ] Gizona [   ] Emakumea [   ] Ez bitarra 
 

IKASKETA-MAILA: 

[   ] Ikasketarik gabe [   ] Batxilergoa [   ] Lanbide heziketa 
[   ] Unibertsitate-ikasketak [   ] Beste bat  

 

EGOITZA MOTA UDALERRIAN: 

[   ] Ohiko egoitza [   ] Bigarren egoitza (oporrak edo asteburuak) 
Zein herritan duzu egoitza?:  

 

SEME-ALABARIK BADUZU? 

[   ] Bai [   ] Ez  
 

 



 

 PLAN OROKORRA ETA 
HERRITARREN PARTE-HARTZEA 

 

 

 

«A» ERABILEREMUAREN DESKRIBAPENA 
 

Plan Orokorra udalerriaren proiektu bat eta etorkizunerako "hiri" eredu bat definitzen dituen 
udal-esparruko arauemaile irudia da. 

Atal honek Plan Orokorra idazterakoan herritarrek duten ezagutza-mailari eta interesari buruzko 
(gaur egun Plangintzako Arau Subsidiarioak esaten zaio), eta Udalak plan horren berrikusteari 
ekiteko izan behar duen arrazoiari buruzko informazioa atera nahi du. 

«A» GALDETEGIA  
 

ZURE USTEZ, ZEIN DA ARAU SUBSIDIARIOEN, PLAN OROKORRA IZATERA PASATUKO DENAREN, 
BERRIKUSTEKO ARRAZOI NAGUSIA? (HAINBAT ERANTZUN ADIERAZ DITZAKEZU) 

[   ] Legeen eta/edo udalaz gaindiko administrazioen errekerimenduagatik 
[   ] Arau Subsidiarioen plangintza eta antolamendua zaharkituta daudelako eta ez direlako 
       egungo egoera errealera egokitzen 
[   ] Arau Subsidiarioekin urteetan zehar herritarrek adierazi dituzten arazoengatik 
[   ] Zerbait zehazki planifikatu nahi delako (ekipamenduak, bide-azpiegiturak, etxebizitzak, 
      Industria guneak, etab.). Adierazi zer: 
 

[   ] Ez dut baherrezkoa ikuzten Plan Orokor baten erredakzioa 
[   ] Beste arrazoi batzuengatik: 
 

 

PLAN OROKORRAK ERAGITEN DIZU? 

[   ] Ez 
[   ] Bai. Adierazi zergatia: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ZURE USTEZ, ZENBAT ERAGINGO DU PLAN OROKOR BERRIAK ZURE BIZI-KALITATEAN? 

[   ] Asko [   ] Gutxi [   ] Normal [   ] Ezer 
 

ZURE USTEZ, ZEINTZUK DIRA PLAN OROKOR BERRIAK JORRATU BEHAR DITUEN 
LEHENTASUNEZKO GAIAK? (HAINBAT ERANTZUN ADIERAZ DITZAKEZU) 

[   ] Etxebizitza berrien eskaintza, tipologia eta eskakizun desberdinak aztertuz (partzelaren 
       tamaina, partzelaren aurrealdea, okupazioa, etab.) 
[   ] Hiri-lurzoru hutsen eta etxebizitza hutsen kudeaketa 
[   ] Jarduera produktibo edo indstrialentako lurra proiektatu 
[   ] Ekipamenduak hobetu 
[   ] Plazak, gune libreak eta landareguneak hobetu 
[   ] Oinezkoen eta motordunen bide-sarea (bide-sekzioak, mugitzeko zailtasunak, 
       segurtasuna, etab.) eta aparkalekuak hobetzea 
[   ] Saneamenduan, horniduran edo beste zerbitzu eta azpiegitura batzuetan dauden 
       defizitak 
[   ] Natura ingurunea babestu 
[   ] Kultura ondarea babestu 
[   ] Hirigintza-antolamenduan eta -zehaztapenetan genero-ikuspegia txertatzea (arriskutsuak  
      izan daitezkeen espazioak kentzea, udalerriko emakumeen eta gizonen ohituretara 
      eta beharretara egokitzea, etab.). 
[   ] Beste gai batzuk. Adierazi zeintzuk: 
 
 

 

ZURE USTEZ, ZEINTZUK DIRA LEHENTASUNEZ GARATU BEHAR DIREN SEKTORE 
EKONOMIKOAK? (GEHIENEZ 2 AUKERA ADIERAZI) 

[   ] Industria [   ] Turismoa [   ] Nekazaritza eta abeltzaintza 
[   ] Merkataritza eta ostalaritza [   ] Eraikuntza  
[   ] Beste batzuk:   
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 HIRIGUNEAK  
GARATZEKO EREDUA  

 

 

«B» ERABILEREMUAREN DESKRIBAPENA 
 

Hirigintzak eta garapen ereduak herriguneen egitura zehazten dute. Bizitegieremuen, ekoizpen- 
edo industria-lurzoruen eta beharrezko ekipamendu eta zerbitzuen antolaketa eta tipologia 
proiektatzen dira, baita kaleen, plazen edo berdeguneen bidez duten lotura eta erlazioa ere. 

Neurri batean, pertsonen bizi-kalitatean eragiten du, alde batetik, etxebizitzaren kokapenaren 
eta enpleguaren, edo sarbidearen, eta hiriko eguneroko jardueren (kirola egitea, 
medikuarengana joatea, etab.) arteko lotura ezartzen duelako, eta, bestetik, harreman sozialak 
ezartzen diren espazioen antolaketagatik. 

«B» GALDETEGIA 
 

ZURE HERRIKO ZEIN ALDERDI NABARMENDUKO ZENITUZKE POSITIBOKI? (GEHIENEZ 3 AUKERA 
ADIERAZI) 

[   ] Etxebizitzen tipologia eta eskaintza [   ] Hiri eta merkataritza jarduera 
[   ] Industrialdeetarako hurbiltasuna eta sarbidea [   ] Ekipamendu eta zerbitzu eskaintza 
[   ] Plazen, joko espazio publikoen eta landareguneen eskaintza eta diseinua 
[   ] Komunikabideak eta motordun mugikortasuna [   ] Oinezko mugikortasuna 
[   ] Ingurune naturala eta paisaia [   ] Kultura ondarea 
[   ] Segurtasuna  
[   ] Beste alderdi batzuk. Adierazi zeintzuk:  
  

 

ZURE HERRIKO ZEIN ALDERDI NABARMENDUKO ZENITUZKE NEGATIBOKI? (GEHIENEZ 3 
AUKERA ADIERAZI) 

[   ] Etxebizitzen tipologia eta eskaintza [   ] Hiri eta merkataritza jarduera 
[   ] Industrialdeetarako hurbiltasuna eta sarbidea [   ] Ekipamendu eta zerbitzu eskaintza 
[   ] Plazen, joko espazio publikoen eta landareguneen eskaintza eta diseinua 
[   ] Komunikabideak eta motordun mugikortasuna [   ] Oinezko mugikortasuna 
[   ] Ingurune naturala eta paisaia [   ] Kultura ondarea 
[   ] Segurtasuna  
[   ] Beste alderdi batzuk. Adierazi zeintzuk:  
  

 

 

 



 

BIZITEGI-LURZORUAREN ESKAINTZARI ETA ETORKIZUNEAN GARATU BEHARREKO 
ETXEBIZITZA-TIPOLOGIARI DAGOKIENEZ, ZURE USTEZ, ZEINTZUK IZAN BEHAR DUTE 
LEHENTASUNAK ZURE HIRIGUNEAN? (GEHIENEZ 2 AUKERA ADIERAZI) 

[   ] Lehendik dauden eraikinak birgaitzea, hala nola baserriak, nekazaritzako eraikinak edo antzekoak 
[   ] Familia egitura ezberdinetarako hainbat dimentsitako pisuak edo etxe bloke berriak 
       Sustatzea 
[   ] Babesmen publikoko etxebizitzak sustatzea 
[   ] Familia bakarreko edo bi familiako etxebizitzak sustatzea 
[   ] 4ko blokeetan  atxikitako tipologiako etxebizitzak sustatzea 
[   ] Linean atxikitako etxebizitzak sustatzea 
[   ] Gaur egun baimenduta dauden tipologien parametroak aldatzea 
[   ] Ez da bizitegi-lurrik behar. Adierazi arrazoia: 
 
 
[   ] Beste lehentasun batzuk: 
 

 

LURZORU INDUSTRIALAREN ESKAINTZARI ETA ETORKIZUNEAN GARATU BEHARREKO 
JARDUERA EKONOMIKOEN ESKAINTZARI DAGOKIONEZ, ZURE USTEZ ZEINTZUK IZAN BEHAR 
DUTE LEHENTASUNAK ZURE HIRIGUNEAN? (GEHIENEZ 2 AUKERA ADIERAZI) 

[   ] Hiriguneko lokaletan edo etxabeetan jarduera ekonomikoen (tailerrak, saltokiak, etab.) 
       askotariko erabileren garapena ahalbidetzea eta erraztea 
[   ] Hirigunetik kanpoko jarduera ekonomikoak erakartzera bideratutako pabiloiak sustatzea 
[   ] Industria-lurzoru berria eta hirigunearen kanpoaldean nekazaritza-jarduerak erakartzeko 
      edo bultzatzeko pabiloiak sustatzea 
[   ] Lurzoru urbanizaezinean nekazaritza- eta abeltzaintza-pabiloiak eraikitzeko baimena 
      ematea 
[   ] Ez da lurzoru industrialik behar. Adierazi arrazoia: 
 
 
[   ] Beste lehentasun batzuk: 
 

 

ZURE HIRIGUNEAREN ANTOLAKETARI DAGOKIONEZ, ZURE USTEZ, ZEIN DA BERE EGOERA? 
(GEHIENEZ 2 AUKERA ADIERAZI) 

[   ] Orokorrean antolatuta dago, trinkoa da eta auzo (edo kale) ezberdinak ondo  
       komunikatuta daude 
[   ] Ondo antolatutako auzo (edo kale) batzuk daude. Adierazi zeintzuk eta zergatik: 
        
 
[   ] Hainbat auzo (edo kale) gutxi antolatuta daude. Adierazi zeintzuk eta zergatik: 
 
 
[   ] Orube huts eta gutxiegi erabilitako lurzoru asko daude 
[   ] Bestelako gogoetak: 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 GUNE LIBREAK ETA 
EKIPAMENDUAK 

 

 

 

«C» ERABILEREMUAREN DESKRIBAPENA 
 

Hirigune bateko gune libreak, alde batetik, biztanleriaren osasungarritasuna, atsedena eta 
aisialdia (plazak) bermatzera eta, bestetik, hiri-espazioen (lorategiak), haurrentzako jolastokien 
eta antzekoen ingurumen-baldintzak hobetzera bideratutako eremuak eta jarduerak bezala 
zehazten dira. 

Ekipamenduak dira biztanleen behar kolektiboak edo pertsonalak asetzeko jarduerak biltzen 
dituztenak, publikoak zein pribatuak, eta hiriko oinarrizko zerbitzuen zati bat ematen dutenak 
(osasun-zentroak, liburutegiak, kirol-zelaiak, frontoiak, kiroldegiak, igerilekuak, hirugarren 
adinekoen zentroak, ikastetxeak, haurtzaindegiak, etab.). 

CUESTIONARIO «C» 
 

ZURE USTEZ, NAHIKOAK DIRA UDALERRIAN ETA/EDO ZURE HERRIAN ESPAZIO PUBLIKO 
LIBREETARA ETA BERDEGUNEETARA BIDERATUTAKO EREMUAK? 

[   ] Bai [   ] Ez  
 

ZURE USTEZ, GUNE LIBREETARA ETA BERDEGUNEETARA BIDERATUTAKO ZER EREMU MOTA 
DIRA BEHARREZKOENAK UDALERRIAN ETA/EDO ZURE HIRIGUNEAN? (GEHIENEZ 2 AUKERA 
ADIERAZI) 

[   ] Jolastokiak 
[   ] Parke bioosasungarriak (kanpoaldean gimnasia-aparatuak dituztenak) 
[   ] Lorategi publikoak 
[   ] Nukleoan naturalizatutako eremuak (ibaiak naturalizatzea, landaredi autoktonoko 
       landaketak, etab.) 
[   ] Baratze eta fruta-arbola publikoen eremuak 
[   ] Ez da eremu berririk behar, baina daudenak hobetu behar dira (bankuak, iturriak, 
       argiztapena, etab.). 
[   ] Beste eremu batzuk. Adierazi zeintzuk: 
 

 

ZURE USTEZ, NAHIKOA AL DIRA EKIPAMENDUAK UDALERRIAN ETA/EDO ZURE HIRIGUNEAN? 

[   ] Bai [   ] Ez  

 



 

 ZURE USTEZ, ZER EKIPAMENDU MOTA DIRA BEHARREZKOENAK UDALERRIAN ETA/EDO ZURE 
HIRIGUNEAN? (GEHIENEZ 2 AUKERA ADIERAZI) 

[   ] Kirol-instalazioak. Adierazi zeintzuk: 
 
 
[   ] Pertsonen, elkarteen, gizarte-mugimenduen eta abarren arteko bilera errazten duten  
       espazio publikoak 
[   ] Kultura- eta aisialdi-instalazioak (zinemak, ludotekak, etab.). Adierazi zeintzuk: 
 
 
[   ] Irakaskuntza-ekipamenduak (ikastetxeak, haurtzaindegiak, etab.). Adierazi zein: 
 
 
[   ] Laguntza-ekipamenduak (osasun-zentroak, anbulatorioak, hirugarren adinekoen 
       egoitzak, etab.) 
[   ] Azalera txikiko edo handiko merkataritza-ekipamenduak 
[   ] Ekipamendu turistikoak (hotelak, kanpinak, bungalowak, autokarabanak 
      aparkatzea, etab.) 
[   ] Beste ekipamendu edo instalazio batzuk. Adierazi zeintzuk: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 MUGIKORTASUNA ETA 
IRISGARRITASUNA 

 

 

 

«D» ERABILEREMUAREN DESKRIBAPENA 
 

Mugikortasuntzat hartzen da ingurune fisiko jakin batean gertatzen diren pertsonen eta 
salgaien joan-etorri guztiak, kasu honetan, hirigunearen barruan, udalerrian edo udalerritik 
kanpo. Joan-etorri horiek oinez edo garraiobide desberdinetan egin daitezke: bizikleta, autoa, 
autobusa, etab. 

Irisgarritasunaren terminoa egoera ezin hobean dagoen puntu batera iristeko erraztasuna da. 

«D» GALDETEGIA  
 

ZER MOTATAKO JOAN-ETORRIAK EGIN OHI DITUZU EGUNERO? 

[   ] Hirigunera lan egitera [   ] Hirigunearen barruan beste arrazoi batengatik 
[   ] Hirigunetik kampo lan egitera [   ] Hirigunetik kampo beste arrazoi batengatik 
[   ] Beste joan-etorri batzuk. Adierazi zeintzuk: 
 
 

 

 

ZEIN GARRAIOBIDETAN EGIN OHI DITUZU JOAN-ETORRIAK ZURE HIRIGUNEAREN BARRUAN? 

[   ] Oinez [   ] Kotxez [   ] Ziklomotorrez 
[   ] Bizikletaz [   ] Garraio publikoan  
[   ] Beste batzuk. Adierazi zeinetan:  
 
 

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 



 

ZURE USTEZ, NOLA DAGO ANTOLATUTA ZURE HIRIGUNEKO BIDE-SAREA?  

[   ] Egokia da eta ez du arazo esanguratsurik 
[   ] Kotxearekin ibiltzeko zailtasunen bat duten kaleak daude. Adierazi zeintzuk: 
 
 
[   ] Oinez joateko zailtasunen bat duten kaleak daude. Adierazi zeintzuk: 
 
 
[   ] Umeentzako orgatxoarekin edo haurrentzako edo mendeko pertsonentzako aulkiekin  
       oinez joateko zailtasunak dituzten kaleak daude. Adierazi zein: 
 
 
[   ] Oinezkoen eta kotxeen arteko elkarbizitzarako arriskutsuak diren kaleak daude. 
       Adierazi zeintzuk: 
 
 
[   ] Kale edo zonalde batzuetan, ibilgailuak egoiliarrentzako baino ez lirateke igaro behar. 
       Adierazi zeintzuk: 
 
 

 

ZURE USTEZ, ZEINTZUK DIRA ARAZO NAGUSIAK ZURE HIRIGUNEKO MUGIKORTASUNARI 
DAGOKIONEZ? (HAINBAT ERANTZUN ADIERAZ DITZAKEZU) 

[   ] Ez dago aparkalekurik, autoek espaloiak inbaditzen dituzte eta irisgarritasuna zailtzen da. 
      Hau gertatzen den eremuak adierazi: 
 
 
[   ] Kaleek ez dute zirkulaziorako neurri egokirik. Adierazi zeintzuk: 
 
 
[   ] Oinezkoen gainetik autoa erabiltzea da nagusi 
[   ] Ez dago oinezkoentzako kale nahikorik 
[   ] Leku jakin batzuetara sartzeko kaleak konektatzea falta da (kiroldegiak, mediku 
       zentroak, herritik irteteko errepidea, etab.). Adierazi zeintzuk: 
 
 
[   ] Hirigunea zeharkatzen dituzten foru-errepideetako trafikoa arriskutzua da 
[   ] Hirigunea zeharkatzen dituzten foru-errepideetako trafikoak zarata handia sortzen du 
[   ] Garraio publikoaren gabeziak 
[   ] Beste arazo batzuk. Adierazi zeintzuk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZURE USTEZ, ZEINTZUK DIRA ARAZO NAGUSIAK ZURE HIRIGUNEAN OINEZKOEN 
IRISGARRITASUNARI DAGOKIONEZ? (HAINBAT ERANTZUN ADIERAZ DITZAKEZU) 

[   ] Espaloiek ez dute behar bezala ibiltzeko zabalera egokirik. Adierazi zeintzuk: 
 
 
[   ] Espaloiek ez dute eremu beheraturik zebrabideetan edo antzekoetan. Adierazi zeintzuk: 
 
 
[   ] Egoera txarrean dauden eskailerak edo ordezko arrapalarik gabeko eskailerak dituzten 
       eremuak, edo malda oso handiakoak. Adierazi zeintzuk: 
 
 
[   ] Autoek, tabernetako terrazek edo bestelako objektuek (seinaleak, hiri-altzariak, etab.) 
       oztopatutako espaloiak. Hau gertatzen den eremuak adierazi: 
 
 
[   ] Beste arazo batzuk. Adierazi zeintzuk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 NATURA INGURUNEA ETA 
KULTURA ONDAREA 

 

 

 

 

«E» ERABILEREMUAREN DESKRIBAPENA 
 

Ingurune naturala udalerria hartzen duen ingurune fisiko gisa deskribatuko dugu, edo bestela, 
eusten dituen baliabide naturalak (lurzoruak, landaredia, ibaiak, fauna, etab.) barne hartzen 
dituen urbanizatu gabeko lurraldearen zati gisa. 

Kultura ondarea bere azterketarako eta belaunaldien arteko transmisiorako interesgarritzat 
jotzen diren balore artistikoko, historikoko, arkeologikoko, paleontologikoko, etnologikoko, 
antropologikoko, linguistikoko, zientifikoko, industrialko, paisajistikoko, arkitektonikoko edo 
beste edozein kultura-izaerakoa duten ondasun higiezina, higigarria, immateriala edo  kultur 
ondasuna bezala zehazten da. 

 

«E» GALDETEGIA 
 

ZER ALDERDI NABARMENDUKO ZENUKE UDALERRIKO NATURA-INGURUNEAZ? (GEHIENEZ 2 
AUKERA ADIERAZI) 

[   ] Gorbeiako Parke Naturala 
[   ] Urrezko Mendia eta Harriak 
[   ] Zuiako harana: belardien, hariztien eta Baias ibaiaren mosaikoa 
[   ] Badaya eta Arrato mendilerroak 
[   ] Lehen mailako ustiategiak (nekazaritza, abeltzaintza, etab.). Adierazi zeintzuk: 
 
 
[   ] Ibilbideak, ibilbide berdeak, aisialdirako guneak edo zure hirigunetik kanpo dauden 
      parkeak. Adierazi zeintzuk: 
 
 
[   ] Beste alderdi batzuk. Adierazi zeintzuk: 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 ZER ALDERDI NABARMENDUKO ZENUKE UDALERRIKO KULTURA-ONDAREAZ? (GEHIENEZ 2 
AUKERA ADIERAZI) 

[   ] Etxeak eta baserriak herriguneetan [   ] Ermitak edo elizak herriguneetan 
[   ] Errotak [   ] Bolatokiak 
[   ] Baserriak, elizak, ermitak edo antzekoak landa-lurzoruan. Adierazi zeintzuk: 
 
 
[   ] Zuiako haraneko paisaia 
[   ] Arkeologia-guneak. Adierazi zeintzuk: 
 
 
[   ] Beste alderdi batzuk. Adierazi zeintzuk: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 HIRIGINTZA INKLUSIBOA, 
GENERO-IKUSPEGIA ETA 

SEGURTASUNA 
 

 

 

«F» ERABILEREMUAREN DESKRIBAPENA 
 

Hirigintzako plangintza jarduerak espazio publiko eta pribatuetan egiteko moduari eta 
kokapenari buruzko erabakiak hartzean datza, bai eta horietara iristeko moduei buruzko 
erabakiak hartzean ere. Hau da, zuzeneko eragina du genero eta talde sozial ezberdinek beren 
lantokiekin, ekipamenduekin eta zerbitzuekin duten harremanean, nahiz eta hauen behar eta 
aukerak ez diren berdinak. 

Segurtasunari dagokionez, herritarrek espazio publikoa eskuratzeko, erabiltzeko eta 
bereganatzeko aukera murrizten duen hiri-segurtasunik ezaren pertzepzioa, eta herritarren 
sektore baten autonomiarako oztopoa dena aipatu nahi dugu. Ildo beretik, segurtasunaren 
materian aspektu garrantzitsuenetako bat norberaren eguneroko esperientzien araberako 
pertzepzio subjektiboa da. 

«F» GALDETEGIA 
 

ZURE USTEZ, ZURE HIRIGUNEKO ETXEBIZITZA-ESKAINTZA SEXU, GIZARTE-TALDE ETA ADIN 
GUZTIETARA EGOKITUTA DAGO? (HAINBAT ERANTZUN ADIERAZ DITZAKEZU) 

[   ] Bai, eskaintza nahikoa dago 
[   ] Bai, baina ezin du lehiatu kalitate/prezio erlazioan udalerri mugakideen eskaintzarekin 
[   ] Ez, etxebizitzen parkea oso zaharra delako eta birgaitze asko eskatzen duelako 
[   ] Ez, etxebizitza berriak prezio altukoak direlako 
[   ] Ez, ez dagoelako azalera desberdinetako etxebizitza-barietaterik 
[   ] Ez, lorategia duen familia-etxebizitzaren tipologia delako nagusi 
[   ] Ez, bigarren egoitzara (oporretara) bideratutako etxebizitzak direlako nagusi 
[   ] Beste ohar batzuk: 
 
 
 

 

 

 

 



 

ZURE USTEZ, ZURE HERRIKO ZERBITZUEN ETA EKIPAMENDUEN ESKAINTZA SEXU, GIZARTE-
TALDE ETA ADIN GUZTIETARA EGOKITUTA DAGO? (HAINBAT ERANTZUN ADIERAZ DITZAKEZU) 

[   ] Bai, eskaintza nahikoa dago 
[   ] Bai, baina hutsuneak dituzte. Adierazi zein: 
 
 
[   ] Ez, beste herri edo udalerri batzuetara joan behar dudalako zerbitzu eta 
       ekipamendu jakin batzuk eskuratzeko. Adierazi zein: 
 
 
[   ] Ez, gazteek beste herri edo udalerri batzuetara joan behar dutelako zerbitzu eta 
       ekipamendu jakin batzuk eskuratzeko. Adierazi zeintzuk: 
 
 
[   ] Ez, hirugarren adinekoek beste herri edo udalerri batzuetara joan behar izaten dutelako 
       zerbitzu eta ekipamendu jakin batzuk eskuratzeko. Adierazi zeintzuk: 
 
 
[   ] Ez, dibertsitate funtzionala duten pertsonek beste herri edo udalerri batzuetara joan 
      behar dutelako zerbitzu eta ekipamendu jakin batzuk eskuratzeko. Adierazi zeintzuk: 
 
 
[   ] Beste ohar batzuk: 
 
 

 

ZURE USTEZ, ZURE HERRIKO ZERBITZU ETA EKIPAMENDUEK GIZON ETA EMAKUMEEN ARTEKO 
BERDINTASUNA ERRESPETATZEN DUTE? (HAINBAT ERANTZUN ADIERAZ DITZAKEZU) 

[   ] Bai 
[   ] Ez, sartzeko arazoak daudelako, kokapenagatik, garraiobideekiko mendekotasunagatik,  
       ordutegiengatik edo/eta segurtasunik ezagatik. Adierazi zein: 
 
 
[   ] Ez, sexuaren arabera bereizitako higiene- eta osasun-zerbitzuetan gabeziak baitaude. 
       Adierazi zeintzuk: 
 
 
[   ] Beste ohar batzuk: 
 
 

 

ZURE USTEZ, BA AL DAGO GIZONEN ETA EMAKUMEEN ARTEKO ORDEZKARITZA SINBOLIKO 
PAREKIDERIK ZURE HIRIGUNEAN EDO UDALERRIAN? (IKUS KALEEN, ERAIKIN BEREZIEN, UDAL 
INSTALAZIO ETA EKIPAMENDUEN, MONUMENTUEN ETA ABARREN IZENAK) 

[   ] Bai 
[   ] Ez, nire ustez, gizonezkoen ordezkaritza handiagoa da emakumeena baino 
[   ] Ez, nire ustez, emakumeen ordezkaritza handiagoa da gizonezkoena baino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LASAI SENTITZEN ZARA ZURE HIRIGUNETIK JOATEN ZARENEAN? 

[   ] Bai, eguneko edozein ordutan eta edozein lekutan, bakarrik joan arren 
[   ] Bai, eguneko edozein ordutan eta edonon, beti ere berarekin banoa 
[   ] Ez beti. Lekuaren eta orduaren araberakoa da, batez ere bakarrik banoa 
[   ] Ez, ez nago lasai, batez ere eremu jakin batzuetan (eguneko ordua edozein dela ere) 
[   ] Ez, ez nago lasai, batez ere eremu jakin batzuetan gauez bada 
[   ] Ez. Beldur naiz emakume izateagatik eta kalean ibiltzeagatik 
[   ] Ez. Gaua bada, beti nago urduri 
[   ] Beste egoera batzuetan. Adierazi zeintzuk: 
 
 

 

NOIZ HAUTEMATEN DA NAGUSIKI BELDURRA? (HAINBAT ERANTZUN ADIERAZ DITZAKEZU) 

[   ] Inoiz ez 
[   ] Beti 
[   ] Gauez 
[   ] Eremu ilunetan 
[   ] Bestelakoak. Adierazi zein: 
 
 

 

ZURE USTEZ, ZEINTZUK DIRA ZURE HIRIGUNEAN DAUDEN SEGURTASUN ARAZO NAGUSIAK 
(EREMU ARRISKUTSUAK EDO SEGURTASUNIK GABEKOAK)? (HAINBAT ERANTZUN ADIERAZ 
DITZAKEZU) 

[   ] Integrazio edo komunikazio falta herriko edo auzoko bizilagunen artean 
[   ] Segurtasunik eza herrian egindako lapurretengatik 
[   ] Emakume izatearekin lotutako segurtasunik eza (Indarkeria matxista: sexuala, fisikoa,  
      etab.) 
[   ] Nukleoa urrun dago, jarduera gutxi du eta/edo komunikazio gutxi beste herri batzuekin 
[   ] Kaleen argiztapen txarra. Adierazi zeintzuk: 
 
 
[   ] Egoera txarrean dauden kaleak (zikinkeriaz, labainkortasunez edo oinezkoentzako gunerik 
      gabe). Adierazi zeintzuk: 
 
 
[   ] Gaizki seinaleztatutako kaleak edo eremuak, gutxi ikusten direnak (adibidez: hesi opakoak 
       etxebizitzetan edo urbanizazioetan) edo "gordelekuak" dituztenak (arkupeak, landaredia, 
      etab.). Adierazi zeintzuk: 
 
 
[   ] Beste arazo batzuk. Adierazi zeintzuk: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

EGOKITZAT JOTZEN DUZU ZERBITZU, EKIPAMENDU ETA ESPAZIO PUBLIKOEN HURBILTASUN-
ESKALA? (HAINBAT ERANTZUN ADIERAZ DITZAKEZU) 

[   ] Bai, herriko hiri-espazioak eta ekipamenduak nire beharretara egokitzen dira 
[   ] Bai, herriko hiri-espazioak eta ekipamenduak nire beharretara egokitzen dira, baina 
       gabeziak ditu (irisgarritasuna, zerbitzu soziokomunitarioen ordutegiak, 
       ordutegi-zerbitzuak, etab.). Adierazi zein: 
 
 
[   ] Ez, garraio pribatuaren mende nago horietara sartzeko 
[   ] Ez, garraio publikoaren mende nago horietara sartzeko 
[   ] Ez, denbora asko galtzen dut joan-etorrietan. Adierazi zergatik: 
 
 
[   ] Bestelakoak. Adierazi zein: 
 
 

 

ZURE HERRIAREN EREDUAK, ANTOLAMENDUAK ETA BANAKETAK AUKERA EMATEN AL DU 
LANA, BIZITZA PERTSONALA ETA FAMILIA UZTARTZEKO? (HAINBAT ERANTZUN ADIERAZ 
DITZAKEZU) 

[   ] Bai 
[   ] Bai, herrian bigarren bizilekua dudalako, ez nagusia 
[   ] Ez, beste herri edo udalerri batera joan behar dut, lan egiteko/ikasteko 
[   ] Ez, beste herri edo udalerri batera joan behar dut erosketak egitera 
[   ] Ez, beste herri edo udalerri batera joan behar dut seme-alabak eskolara edo beste  
      jarduera batzuetara eramateko 
[   ] Ez, beste herri edo udalerri batera joan behar dut senide bat zaintzeko 
[   ] Ez, beste herri edo udalerri batera joan behar dut nire zaletasunak garatzeko 
[   ] Bestelakoak. Adierazi zein: 
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