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Prozesua testuinguruan jartzea 1 
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Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuak 2017ko ekainaren 19an emandako agindutik abiatuta, Euskal Autonomia Erkidegoko 

eraikinen ikuskapen teknikoa eta ikuskapen teknikoen Erregistroa arautzen duen Dekretu-egitasmoa onartzea adostu zen. 

 

Aipatutako Dekretu-egitasmoaren edukiak eragin ditzakeen eragile guztien parte-hartzea errazte aldera, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza 

Sailak, 2017ko uztailaren 13an, zenbait administrazio publiko, profesionalen elkargo, elkarte eta komunikazio-erakunderi jakinarazi zien dokumentua 

eskuragarri zegoela Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren webgunean, 20 eguneko epean egoki irizten dituzten oharrak eta 

gogoetak adieraz zitzaten. Guztira, 11 erakundek bidali dituzte Dekretu-egitasmoari egindako alegazioak. 

 

Horrekin batera, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak Dekretu-egitasmoaren alderdi nagusiei buruz EAEko herritarren eta 

etxebizitzaren gaian adituak diren pertsonen iritzia kontuan hartu nahi izan du; hain zuzen, dokumentu honetan jorratzen den parte hartzeko 

prozesua. 

Testuingurua 
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Parte hartzeko prozesuaren helburuak eta 

printzipioak 2 
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Etxebizitza Sailburuordetzak Etxebizitza plataformaren bidez garatutako parte hartzeko 

prozesuaren helburuak hauek ziren: 

 

 Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa eta ikuskapen 

teknikoen Erregistroa arautzen duen Dekretu-egitasmoaren alderdi nagusiak 

herritarrekin eta eragile adituekin kontrastatzea. 

 Egitasmo hori aberasteko eta hobetzeko ideia eta proposamen berriak 

identifikatzea. 

 

Parte-hartzea Etxebizitzaren alorrarekin lotutako profesionalen kolektiboei 

zuzendu zaie; izan ere, ekarpen interesgarriak lortu ahal izateko, garrantzitsutzat jotzen 

zen gaiari buruzko oinarrizko ezagutza teknikoak izatea.  

 

Ildo horretan, hiru lurralde historikoetako hainbat arlotako profesionalen elkargoetako 

kide asko aritu dira elkarlanean (arkitektoak, finken administratzaileak, higiezinen 

jabetzako agenteak...). Profesional horiekin, haiek ordezkatzen dituzten hainbat enpresa- 

eta profesional-elkarteren bidez jarri dira harremanetan. Era berean, herritarren iritzia 

jakin nahi izan da interes orokorrekotzat jotzen diren gaietan. 

 

Helburuak 
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Parte hartzeko prozesua adierazpen-askatasunaren eta gardentasunaren oinarrizko printzipioetan oinarrituta egin zen. Ez zen jasotako ekarpenik 

zentsuratu. Iritzi guztiak izan ziren ongi etorriak eta onargarriak, baldin eta errespetuz eginak izan baziren, haien ikuspegi ideologikoa gorabehera.  

 

Era berean, ahalik gardentasun handienaz jokatu zen, bai parte hartzeko prozesuan jasotako informazioari dagokionez, bai Euskal Autonomia 

Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa eta ikuskapen teknikoen Erregistroa arautzen duen Dekretu-egitasmoan jasotako ekarpenak ebaluatzeari eta 

islatzeari dagokionez. 

 

Hasieratik amaierara euskaraz eta gaztelaniaz jardutea bermatu da; horrenbestez, pertsona eta eragile guztiek nahi izan duten hizkuntzan jardun ahal 

izan dute. 

Printzipioak 
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Erabilitako metodologia eta parte hartzeko 

prozesuaren garapena  

 3 
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Etxebizitza plataformaren parte hartzeko prozesua 2017ko urriaren 30ean hasi zen eta 2017ko azaroaren 23an amaitu zen, eta honako egitura hau 

izan zuen: 

Erabilitako metodologia eta parte hartzeko prozesuaren garapena 

Parte-hartzea 
 prestatzea 

Parte-hartzea 
 dinamizatzea  
eta iritziak eta 
proposamenak 

jasotzea 

Jasotako iritziak 
eta proposamenak 

aztertzea 

Iritziak eta 
dokumentuaren  

zirriborroa 
kontrastatzea 

Parte-hartzearen 
gaineko Memoria 

egitea eta 
hedatzea 
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Parte hartzeko prozesua honako bide hauen bitartez eta honako dokumentazioaren laguntzaz egituratu da:  

EMANDAKO DOKUMENTAZIOA 
HERRITARREN 

parte-hartzea 

ERAGILE 

ADITUEN  

parte-hartzea 

 Euskal Autonomia Erkidegoko 

eraikinen ikuskapen teknikoa eta 

ikuskapen teknikoen Erregistroa 

arautzen duen Dekretuaren 

zirriborroa 

 Gida-laburpen ulerterraza 

(bertsio laburra) 

IRITZIA ADIERAZTEKO  

BIDEAK 

 2 foro/eztabaida espezifiko 

Etxebizitza plataforman 

 Galdetegia (bertsio laburra) 

PROPOSAMENAK 

FORMULATZEKO BIDEAK 

 Etxebizitza plataformako 

«proposamenak» atala 

EMANDAKO DOKUMENTAZIOA 

 Euskal Autonomia Erkidegoko 

eraikinen ikuskapen teknikoa eta 

ikuskapen teknikoen Erregistroa 

arautzen duen Dekretuaren 

zirriborroa 

 Gida-laburpena (bertsio luzea) 

IRITZIA ADIERAZTEKO  

BIDEAK 

 2 foro/eztabaida espezifiko 

Etxebizitza plataformako 

«profesionalentzako gunean» 

 Galdetegia (bertsio luzea) 

PROPOSAMENAK 

FORMULATZEKO BIDEAK 

 Etxebizitza plataformako 

«proposamenak» atala 

 Galdera zehatza galdetegian 
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Parte-hartzearen adierazle orokorrak 4 
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ADIERAZLEEN KOADRO OROKORRA 

Parte-hartzearen adierazle orokorrak 

Adierazlea Emaitza 

Betetako herritarren inkestak 77 

Eztabaida-foroetan herritarrek adierazitako iritziak 4 

Eragile profesionalek betetako inkestak 116 
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Jasotako iritziak 5 



14 

Herritarren aldetik jasotako iritziak 5.1 
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Parte-hartzaileen profila 

Honako hau da inkestan parte hartu duten pertsonen profila: 

Emakumezkoa 
% 40 

Gizona  
% 60 

Sexuaren arabera 

30 urtetik 
beherakoa  

% 12 

31 eta 45 urte 
bitartekoa  

% 40  

46 eta 65 urte 
bitartekoa 

% 44 

65 urtetik 
gorakoa 

% 4 

Adin-tarteen arabera 

Bizkaia 58% 

Gipuzkoa 
31% 

Araba 
11% 

Lurralde historikoaren arabera 
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Inkestaren emaitza xehatuak 

% 86 

% 12 
% 3 

Bai Ez ED/EE

% 19 

% 71 

% 11 

10 urte baino lehen,
aldiro

10 urtean behin 10 urte baino
beranduago, aldiro

% 71 

% 26 

% 3 

Egokia iruditzen zait Lehenago pasa behar
lukete

Beranduago pasa behar
lukete

50 urtetik gorako eraikin guztiak, nahitaez, EIT egin beharrari, 

zer deritzozu? 

EIT lehenengoz egin eta gero, zenbat urterik behin egin 

beharko litzateke berriz ere? 

Etxebizitzak birgaitzearekin lotuta EAEko Administrazio 

Publikoko laguntzak eskuratzeko EIT edukitzea ezinbesteko 

baldintza dela deritzozu? 
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Emaitza nagusiak 

 EITen alderdi nagusiei buruz herritarrek duten iritzia bat dator, argi eta garbi, Dekretuaren zirriborroan jasotakoarekin. 
 

 Herritarren % 71k egoki deritzo 50 urtetik gorako eraikinek, nahitaez, EIT egin behar izateari, eta behin lehenengo EIT eginda, hurrengoa 10 

urterik behin egiteari. 

 

 Era berean, herritarren % 86k uste du etxebizitzak birgaitzearekin lotuta EAEko Administrazio Publikoko laguntzak eskuratzeko EIT edukitzea 

ezinbesteko baldintza dela. 
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Eragile adituen aldetik jasotako iritziak 5.2 



19 

Inkestan parte hartu duten eragile profesionalen profila 

Honako hau da parte hartu duten eragile profesionalen profila: 

30 urtetik 
beherakoa 

% 5 

31 eta 45 
urte 

bitartekoa  
% 42 

46 eta 65 
urte 

bitartekoa  
% 52 

65 urtetik 
gorakoa 

% 1 

Adin-tarteen arabera 

Bizkaia 
% 34 

Gipuzkoa 
% 45 

Araba 
% 20 

Besterik 
% 1 

Lurralde historikoaren arabera 

Emaku-
mezkoa 

% 41 

Gizona 
% 59 

Sexuaren arabera 

Profil profesionalaren arabera 

% 12 

% 2 

% 2 

% 3 

% 3 

% 3 

% 6 

% 8 

% 28 

% 33 

Beste batzuk

Eraikuntza-enpresak eta sustatzaileak

Unibertsitateak/ikerketako beste eragile batzuk

Legelariak

Ekonomistak

Higiezinen jabetza-agenteak

Udalak/foru-aldundiak: Hirigintza-arloa/birgaitze-sozietateak

Arkitekto teknikoak

Proiektugileak eta arkitektoak

Soro Administratzaileak
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Eragile profesionalei egindako inkestaren emaitza xehatuak 

1. BLOKEA: EIT APLIKATZEA 

% 65 

% 28 

% 5 % 2 

Egokia iruditzen
zait

Ez zaizkit nahikoak
iruditzen

Gehiegizkoak
iruditzen zaizkit

ED/EE

% 75 

% 20 
% 3 % 2 

Egokia iruditzen
zait

Lehenago pasa
behar lukete

Beranduago pasa
behar lukete

ED/EE

50 urtetik gorako eraikin guztiak, nahitaez, EIT egin beharrari, 

zer deritzozu? 

2017ko ekainaren 27an 50 urte edo gehiago edukiko dituzten 

eraikinek EIT egiteko eta aurkezteko ezarritako epea, nola 

baloratzen duzu? (2018/06/27 bizitegirako erabilera kolektiboa 

duten eraikinak, eta 2019/06/27 bizitegirako erabilera duten familia 

bakarreko eraikinak) 

 

 

Adierazi (1etik 4ra 

baloratuta) 

zenbateraino den, 

zure ustez, 

lehentasunekoa EIT 

helburu hauek 

lortzeko  

 (1: ez du inolako 

lehentasunik;  

4: erabateko 

lehentasuna du) 

 

 

 

3,5 

3,5 

3,5 

3,4 

3,0 

2,7 

1 2 3 4

Kaltearen zenbaterainokoa ebaluatzea, esku hartu behar den erabakitzea, eta gehien
komeni den esku-hartze mota zein den gomendatzea

Hautemandako kalteak eta haien arteko erlazioa larritasunaren arabera sailkatzea

Ikuskapenean begiz hautemandako kalteak eta narriadurak identifikatzea, kanpoko edo
barruko kausengatik, akatsen, hutsegiteen edo gaizki zaintzeagatik sortutakoak direla ere

Ikusitako patologien eta eraikinen kontserbazio-egoeraren kausa posibleen aurretiko
diagnosia egitea

Eraikinaren irisgarritasun-baldintzek nola behar duten zehaztea, bai sarbideetan bai barruko
komunikazio-bideetan ere, ataritik hasi eta etxebizitzen sarreretaraino

Eraikinaren edo etxebizitza nahiz lokalen energia-efizientzia egiaztatzea
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% 52 

% 36 

% 11 
% 1 

Bai Ez, 10 egunez,
gehienez, luzatu

daiteke epea

Ez, 10 egun baino
gehiago luzatu
daiteke epea

ED/EE

% 43 % 43 

% 11 
% 4 

Egokia iruditzen
zait

Luzeegia iruditzen
zait (laburtu
egingo nuke

gehienezko epe
hori)

Laburregia
iruditzen zait

(luzatu egingo
nuke gehienezko

epe hori)

ED/EE

% 8 

% 66 

% 25 

% 1 

10 urte baino
lehen, aldiro

10 urtean behin 10 urte baino
beranduago,

aldiro

ED/EE

% 62 

% 22 

% 7 % 8 

Egokia iruditzen
zait

Ez zait egokia
iruditzen, ez da

nahiko
adierazgarria

Ez zait egokia
iruditzen,

gehiegizkoa da

ED/EE

Zer iruditzen zaizu EIT egiteko gutxieneko laginaren 

proposamen hau?: “gutxieneko laginak beheko solairu osoa, 

estalkipeko solairu osoa eta lurrarekin kontaktuan dauden 

solairu osoak (erdisotoak, sotoak, eta abar) hartuko ditu. 

Gainerako solairuetan, laginak, solairu bakoitzeko, solairuan 

dauden erabilera tertziarioko lokalen edo etxebizitzen % 60 

hartuko du gutxienez” 

EIT lehenengoz egin eta gero, zenbat urterik behin egin 

beharko litzateke berriz ere? 

Zer iruditzen zaizu 6 hilabeteko gehieneko epea proposatzea 

EIT egin eta Udaletxean aurkezteko? 

EIT egin ondoren, hartatik ondorioztatzen den esku-hartzea 

1. mailakoa bada (berehalakoa), Udalari berehala jakinarazi 

behar zaiola uste duzu? 
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% 79 

% 15 
% 5 

Bai Ez ED/EE

% 75 

% 24 

% 1 

Bai Ez ED/EE

% 37 

% 2 

% 48 

% 13 

Egokiak iruditzen
zaizkit

Ez zaizkit nahikoak
iruditzen

Gehiegizkoak
iruditzen zaizkit

ED/EE

% 13 

% 23 

% 36 

% 19 

% 9 

Hilabete 1 3 hilabete 6 hilabete 6 hilabetetik
gora

ED/EE

EIT egin ondoren, hartatik ondorioztatzen den esku-hartzea 1., 

2. edo 3. mailakoa bada (berehalakoa, oso premiazkoa edo 

premiazkoa), adierazi zein izan beharko litzatekeen zuzenketa-

ziurtagiri bat aurkezteko gehieneko epea, obrak ongi gauzatu 

direla egiaztatzeko, alegia. 

EITetan jasotako obrak egiten ez diren kasuetarako isunak 

daude ezarrita. Adierazi zer iruditzen zaizkizun ezarritako 

kopuruak (arau-hauste oso larriak: 20.001€ eta 300.000€ arteko 

isuna; arau-hauste larriak: 3.001€ eta 20.000€ artekoa; eta 

arau-hauste arinak: 300€ eta 3.000€ artekoa) 

Etxebizitzak birgaitzearekin lotuta EAEko Administrazio 

Publikoko laguntzak eskuratzeko EIT edukitzea ezinbesteko 

baldintza dela deritzozu? 

Iruditzen zaizu EITei buruz dagoen informaziora sartzea 

publikoa eta doakoa izan behar duela (datu pertsonalen 

babesari buruzko araudiak errespetatuta betiere)? 
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2. BLOKEA: ERABILERA ETA MANTENTZE PLANA 

% 4 

% 34 
% 29 

% 22 

% 11 

Berehalakoa Gehienez ere 3
hilabetekoa

3 hilabetetik
gorakoa

Ez luke zertan
halakorik eskatu

ED/EE

3,4 

3,4 

3,3 

1 2 3 4

Mantentze-lan teknikoetarako
kontratatu direnak

Jabe-elkarteko
administratzailea

Jabe-elkarteko
batzarra/lehendakaria

% 91 

% 35 

% 93 
% 99 

% 70 

Eraikineko jabe
guztiek

Eraikina erabiltzen
duten beste batzuek

Mantentze-lan
teknikoetarako

kontratatu direnak

Jabe-elkarteko
administratzailea

Herri
Administrazioaren

ordezkariek

Kolektibo horien artetik, zeintzuk izan behar dute eskura eraikinaren 

Erabilera eta Mantentze Plana? 

Jarraian adierazitako kolektiboetatik, adierazi 

zenbateraino iruditzen zaizun horietako bakoitza 

lehentasunekoa Erabilera eta Mantentze Plana 

eguneratuta eramateko (1: ez du inolako 

lehentasunik; 4: erabateko lehentasuna du) 

Erabilera eta Mantentze Plana badagoela egiaztatzen duen dokumentua 

aurkeztea eska al dezake, zure ustez, Udalak? 
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Emaitza nagusiak 

 Inkestan parte hartu duten eragile adituen % 75ek egoki deritzo 50 urtetik gorako eraikinek, nahitaez, EIT egin behar izateari. Ildo horretan, 

% 65entzat, EIT egiteko eta aurkezteko ezarri den epea ere egokia da (urte 1 bizitegirako erabilera kolektiboa duten eraikinak eta 2 urte bizitegirako 

erabilera duten familia bakarreko eraikinak). 

 

 EIT lehentasunekotzat jotzen da batez ere helburu hauek lortzeko (1 etik 4 ra artean 3,5eko balorazioa lortu dute): 

 Kaltearen zenbaterainokoa ebaluatzea, esku hartzeko beharraz erabakitzea, eta esku-hartze mota egokia gomendatzea.  

 Hautemandako kalteak eta haien arteko erlazioa sailkatzea larritasunaren arabera. 

 Ikuskapenean begiz hautemandako eta kanpo- zein barne-arrazoien, ohitura txarren, hutsegiteen edo ez mantentzearen ondorioz gertatutako 

kalteak eta akatsak identifikatzea. 

 

 EIT egiteko Dekretuaren zirriborroan aurreikusitako gutxieneko laginaren proposamena, egokia da inkestan parte hartu duten adituen % 62rentzat. 

 

 Dekretuan bildutako zenbait alderdi betetzeko ezarri diren epeen inguruan, hona emaitzak: 

 Behin lehenengo EIT eginda, beste bat egin beharko litzateke 10 urterik behin (erantzunen % 66). 

 EIT egin eta Udaletxean aurkezteko gehieneko epearen inguruan, ez dago iritzi argirik. Proposatu den 6 hilabeteko epea egokia da eragileen 

% 43rentzat, baina beste % 43k laburtu egingo luke epe hori. 

 EIT egin ondoren, hartatik ondorioztatzen den esku-hartzea 1. mailakoa bada (berehalakoa), % 52ren ustez, berehala jakinarazi behar zaio 

udalari. 

 Zuzenketa-ziurtagiri bat aurkezteko gehieneko epeari dagokionez, EIT egin ondoren ondorioztatzen den esku-hartzea 1., 2. edo 3.mailakoa 

denean (berehalakoa, oso premiazkoa edo premiazkoa), iritzi orokorrik ez dago. Horrela, % 36rentzat 6 hilabetekoa izan beharko litzateke, 3 

hilabetekoa % 23rentzat, eta 6 hilabetetik gorakoa % 19rentzat. 

 

 EIT baten ondoriozko betebeharrak ez betetzeak ekarriko lituzkeen isunei dagokionez, proposatutako kopuruak gehiegizkotzat jotzen ditu eragileen 

% 46k, eta egokitzat, % 37k. Nahikoak ez direla uste duenik ere badago (% 2). 

 

 Parte hartu duten eragile profesionalen zati handi batek uste du ezinbesteko betekizuna izan beharko lukeela EITa egitea etxebizitzaren 

birgaitzearekin lotutako EAEko administrazio publikoaren laguntzak jaso ahal izateko (iritzien % 75). 

 

 EITei buruz dagoen informaziora sartzea publikoa eta doakoa izan behar duela uste du % 79k. 
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 Adituen iritziz, proposatutako kolektibo guztiek izan behar dute eskuragarri Erabilera eta Mantentze Plana. 

 

 Erabilera eta Mantentze Plana eguneratuta izatearen erantzukizuna norena behar duen izan ez dago argi. 

 

 Azkenik, eragileen % 67k uste du udalak eska dezakeela Erabilera eta Mantentze Plana badagoela egiaztatzen duen dokumentua aurkeztea. 

Kontrako iritzia dauka % 22k. Errekerimendu hori egiteko epearen inguruan, ez dago, ordea, iritzi argirik: 3 hilabeteko gehieneko epea finkatzen dute 

% 34k eta 3 hilabetetik gorakoa % 29k. 
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Ondorioak eta ikasbideak 6 
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Ondorioak eta ikasbideak 

 Egiaztatuta geratzen da adituen eta herritarren iritzia guztiz bat datorrela Dekretu-egitasmoan jasotako alderdi nagusiekin. 

 

 Horrenbestez, Etxebizitza plataforman jasotako informaziotik abiatuta, ez da aldaketa handiegirik egin Dekretuaren behin betiko bertsioan; hala ere, 

sartu dira zenbait erakundek alegazioen bidez eskatutako zenbait hobekuntza. Hobekuntza horiek hemen daude jasota: «Euskal Autonomia 

Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa eta ikuskapen teknikoen Erregistroa arautzen duen Dekretu-egitasmoaren entzunaldi-izapideari buruzko 

txostena». Txosten horretan erakunde bakoitzak planteatutako gaien azterketa bat jasotzen da, bai eta Sailak egindako gogoetak ere. 

 

 11 erakundek (administrazio publikoak, profesionalen elkargoak, elkarteak...) Dekretu-egitasmoari egindako alegazioek ez dituzte oztopatzen 

Etxebizitza plataformak proposatutako dinamiketan parte hartu duten herritarren eta eragile adituen iritziak. 
 

 Gaiak eduki tekniko asko du, eta herritarrek interes orokorreko gauzei buruz soilik eman zezaketen iritzia; horrenbestez, ez da inpaktu handirik lortu 

dokumentuaren kontrasterako fasean. Ildo horretan, antzeko ezaugarriak izan ditzaketen etorkizuneko parte hartzeko prozesuei begira, balioa 

ekar dezaketen beste mota bateko dinamika batzuk hautatzeko aukera sortzen da. Dinamika horiek ez lukete zertan Etxebizitza parte hartzeko 

plataformaren bidez soilik egituratu; ziur asko, eragile-mota bakoitzerako segmentatutako dinamika presentzialak (focus groups) ere egin beharko 

lirateke. 

 

 Era berean, egun Etxebizitza plataforman dauden eragile adituei zuzendutako eztabaida-foro espezifikoen eraginkortasun eskasa hauteman da. Hori 

konpontzeko, foro horiek beste modu batean planteatzea proposatzen da, bai haiek «irekiz» (egun, sarbide pertsonalizatua eskatzen dute –erabiltzailea 

eta gakoa–), bai haiek garatzeko beste formularen bat sortuz. 

 

 Azkenik, Sailak interesgarri ikusten du gaia lantzen jarraitzea eta lehen eskutik ezagutzea, besteak beste, euskal udalen ikuspegia EITren 

araudiaren aplikazio praktikoari dagokionez, haiek zer neurritan eragin ditzakeen identifikatzeko eta erakunde mailan egiten den ekintza koordinatu hobe 

bat bermatu ahal izateko. 


