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15 urte baino gehiago iraunkortasunaren alde egiten

Aurrekariak

Gasteizko Agenda 21 prozesua 1995ean hasi zen, Europako Herri eta Hiri
Iraunkorren Aalborg Gutuna sinatu zenean.

1998an, udalak hiriko eta udalerriko iraunkortasun-baldintzak ebaluatzera eta
komunikatzera bideratutako adierazle-sisteman oinarritutako Agenda 21
eredua onartu zuen osoko bilkuran eta urtero ebaluaketa eta hedapen hori
egiteko konpromisoa hartu zuen. Orduz geroztik, urtero argitaratzen da
adierazleen balioak jasotzen dituen eta iraunkortasun-egoeraren bilakaeraren
berri ematen duen buletina.

Aldi berean, osoko bilkurari erantzuteko, Ingurumen Kontseilua sortu zen
hiritarren partaidetzarako foro nagusi gisa, eta garapen iraunkorrerako
ingurumen-hezkuntzako jardueren urteko programa jarri zen abian, eta urteen
joanean, eskaintza eta partaidetza maila zabalduz joan da.

2002an, udalbatzak Agenda 21en ingurumen kutsu handiko 2002-2007 lehen
ekintza-plana onartu zuen. Epealdi horretan udaleko Ingurumen Sailak
iraunkortasunerantz aurrera egiteko garatu beharreko jarduerak zehazten
zituen planak.

2005. urtean, Gasteizek Aalborg+10 konpromisoekin bat egin zuen eta,
ondorioz, Agenda 21 prozesuak ingurumen-dimentsioa gainditu eta alderdi
sozialak eta ekonomikoak ere hartu behar izan zituen kontuan.

Udalerriko ingurumen-egoeraren ezagutzan eta iraunkortasun-baldintzetan
sakontzeko, 2005ean kanpoko adituei diagnosi-txostena egiteko agindu
zitzaien (GEO Vitoria-Gasteiz txostena); txostenak analisi-eremua alor hauetara
zabaldu zuen, besteak beste: mugikortasuna, hirigintza- eta lurralde-plangintza
eta sozio-ekonomia.

2002-2007 lehen ekintza-planaren indarraldia amaituta eta GEO diagnosi-
txostena idatzita, 2009. urtearen erdialdera, Gasteizko Udalak Agendako
2. ekintza-planari ekin zion 2010-2014 epealdirako eta bertan ingurumen,
gizarte, kultur eta ekonomia alderdiak jaso zituen.

Vitoria-Gasteizko
Agenda 21



Gasteizko Agenda 21eko 2010-2014 eperako 2.
ekintza-plana

11 helburu orokorretan egituratzen da eta horiek, era berean, 47 helburu
eraginkorretan garatzen dira eta horietan 228 ekintza eta 304 jarduera jasotzen
dira guztira. Planeko helburuak Europako hirietan udal-kudeaketaren jarduera-
ildo nagusiak finkatzen dituzten Aalborg+10 konpromisoetan oinarrituta daude
eta tokiko errealitate eta arazoetara egokituak izan dira, GEO Vitoria-Gasteiz
txostenean egindako diagnosiari jarraiki.

Planaren elaborazioan udaleko 20 sailetako 90 teknikarik eta hainbat
erakundetatik eta herritarren taldetatik etorritako 45 pertsona baino gehiagok
eta udaleko alderdi politikoek hartu dute parte eta segidako zirriborroak
berrikusi eta ekintza-planean txertatzeko ideia berriak eta ekintzak ekarri
dituzte.

•  Planeko ekintzen eta jardueren % 30 baino gehiago alor sozialera bideratuta
dago, nagusiki gizarteratzea eta gizarte-kohesioa bultzatzera.

•  Ekintzen laurdena ingurumen-kudeaketarekin eta natur baliabideekin lotuta
dago.

•  Nabarmentzekoa da agintaritza-prozesuen, udal-kudeaketaren eta
herritarren partaidetzaren hobekuntzarekin lotutako ekintza kopuru handia.

•  Neurri apalagoan bada ere, lurralde eta mugikortasun mailako alderdiek
ere arreta berezia jasotzen dute.

•  Planak, horrez gain, sektore ekonomikoaren iraunkortasuna sustatzera
bideratutako neurri asko jasotzen du, ekonomia dibertsifikatua, oparoa
eta ingurumenarekin errespetagarria dena bultzatuta.
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Hezkuntza-komunitateak iraunkortasunarekin duen
konpromisoa

Eskolako Agenda 21 hezkuntza Tokiko Agenda 21 prozesuan txertatzera
bideratutako ekimena da eta ingurumen-kalitatearen alde eta ikastetxearen
eta haren ingurunearen iraunkortasunaren alde lan egiteko konpromisoa.
Eskolako Agenda 21ek inguruko ingurumen-arazoa aztertzen eta ulertzen
irakasten dio ikasleari eta gizarte bidezkoago eta iraunkorragoaren alde
arduraz jarduten duen hiritarra izateko prestatzen du. Jarduera derrigorrezko
lehen eta bigarren hezkuntzako, batxilergoko eta lanbide-heziketako ikasleei
zuzenduta dago.

Eskolako Agenda 21

Ideia

Gasteizen 2001-2002 ikasturtean jarri zen ekimen hori abian lehen aldiz,
Udaleko Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak bultzatuta. Gasteizko Tokiko Agenda
21ek jasotzen dituen zenbait gairi buruzko hainbat tailer eta jarduera parte-
hartzaile antolatu ziren.

2002-2003 ikasturtean CEAren eta Ingurugela-CEIDAren arteko lankidetza
hasi zen, Gasteizko Eskolako Agenda 21 Eusko Jaurlaritzak euskal
udalerrietarako bultzatutako proposamenean txertatzeko.

Orduz geroztik, hezkuntzan oinarritutako herritarren partaidetzarako ekimen
horrek ez dio hazteari utzi, eta gero eta ikastetxe gehiago eta horren garapenean
laguntzen duten hainbat sail eta erakundetako udal-teknikariak daude inplikatuta
proiektuan.

Jarduerak

Jarduera ikasturtean zehar ikastetxeetan garatzen da eta udal-teknikarien
eta Eusko Jaurlaritzako INGURUGELA-CEIDAko ordezkarien partaidetza eta
aholkularitza jasotzen du. Urtero gai berria lantzen da eta ikasleek horren
inguruko diagnosiak egiten dituzte eta hobetzeko konpromisoak eta
proposamenak garatzen dituzte. Jarduera amaitzean, Eskola Foroa elkartzen
da ikastetxe bakoitzeko ondorioak eta proposamenak aurkezteko eta
Ingurumenaren Munduko Egunarekin lotutako jardueren testuinguruan, ikasleen
ordezkariek ikastetxeen eta udalerriaren ingurumena hobetzeko ondorioak
eta iradokizunak azaltzen dituzte alkatearen aurrean.
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Hauek izan dira ikasturtez ikasturte landutako gaiak:

• 2003-2004 ikasturtea: hondakinak eta hots-kutsadura.

• 2004-2005 ikasturtea: energia.

• 2005-2006 ikasturtea: mugikortasuna.

• 2006-2007 ikasturtea: hondakinak eta birziklapena.

• 2007-2008 ikasturtea: ura eta ibaiak.

• 2008-2009 ikasturtea: energia eta klima-aldaketa.

• 2009-2010 ikasturtea: mugikortasun iraunkorra eta klima-aldaketa.

Emaitzak

2003-2004 eta 2004-2005 ikasturteetan 3 eta 5 ikastetxeren partaidetzatik
-1.600 ikaslerekin- 2009-2010 ikasturtean 29 ikastetxek parte hartzera pasatu
da, ia 20.000 ikaslerekin.

Etorkizuna

Eskolako Agenda 21ek hazten jarraitzen du eta 2012ko epean ikastetxeen
ia % 100ek bertan parte hartzea espero da. Eskolako Agenda 21 Tokiko
Agenda 21en ekintza-planetarako funtsezko ataltzat hartzea partaidetzari
dagokionez urrats garrantzitsua da proiektuaren finkapenerako eta
aitorpenerako.

Etorkizunean Eskolako Agenda 21eko gaien aukera zabaltzea planteatu da,
gai sozio-ekonomikoak edo gizarte eta ingurumenekoak sartuta eta, horrela,
programa herritarren errealitatera gehiago hurbilduta.
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Ideia

Gasteizko mugikortasun iraunkorraren eta espazio publikoaren planak
herritarren mugitzeko ohiturak aldatzea du xede, garraiobide iraunkorragoak
sustatzeko, hiri-eremuaren kalitatea areagotzeko eta pertsona guztien oinarrizko
zerbitzuetarako irisgarritasuna hobetzeko. Plana diziplina anitzeko ikuspuntutik
jorratu da, udaleko sail gehienen partaidetzarekin. Herritarrei eginkizun
esanguratsua eskaini zaie. Mugikortasunaren eta espazio publikoaren eredu
berria definitzen parte hartu dute, xede horretarako sortutako herritarren
foroari esker.

Helburuak

Planak helburu hauek ditu:

• Automobilaren erabileraren goranzko joera alderantzikatzea.

• Automobil-gidariak garraiobide publikora eta bizikletara aldatzea.

• Batetik bestera joateko beharra murriztea.

• Oinezkoentzako eta txirrindularientzako sare funtzionalak sortzea.

• Espazio publikoa trafikotik libre uztea, kalitatezko hiri-ingurunea
berreskuratzeko.

Aurrez ikusitako edukiak eta jarduerak

Planak askotariko mugikortasun-sareak -ibilgailu pribatua, garraio publikoa,
bizikleta edo oinezkoak- jasotzen dituzten proposamenak egiten ditu.

• Garraio publikoko sare berriaren txertaketa: hobekuntza sistemaren
eraginkortasunean, irisgarritasunari eta estaldurari dagokionez.

• Hiri guztia jarraitasunarekin hartuko duen bizikleta-sarearen finkapena,
lehendik dauden bide gehienak mantenduta, hiriko garraiobide gisa
bizikletaren erabilera areagotzeko xedearekin.

• Superetxadietan, hau da, oinarrizko bideek mugatutako etxadi multzoetan
oinarritutako mugikortasuneko eta espazio publikoko eskema garatzea.
Bertatik igarotzen den trafikoak sarrera mugatua izango du super etxadiaren
barrura eta, beraz, oinezkoentzat lehentasunezko eremua bilakatuko da,
bizikletekin, zerbitzu-ibilgailuekin, larrialdiko ibilgailuekin, egoiliarren

Vitoria-Gasteizko mugikortasun
iraunkorraren eta espazio publikoaren plana



ibilgailuekin eta finkatutako zamalanetarako ibilgailuekin partekatuta.
Lurrazaleko ibilgailuen aparkalekua murriztu egingo da eta salgaien hiri-
banaketa araudi berriaren mende geratuko da.

• Oinezko sarearen konfigurazioa, oinezkoaren eta ibilgailu pribatuaren
arteko tirabirak murriztuko dituena eta hiriko puntu interesgarri nagusiak
oinez konektatzea ahalbidetuko duena.

• Eskaerarekin bat etorriko den aparkaleku-sistemaren eta salgaien
zamalanetarako eremuaren garapena.

Espero diren emaitzak

• Trafikoaren berrantolaketa, bertatik igarotako ibilgailua oinarrizko bide-
saretik igaro dadin, bigarren mailako bideak libre utzita.

• Kutsaduraren eta kaleko zarataren ingurumen-inpaktuaren murrizketa.

• Bide-istripuen murrizketa.

• Espazio publikoaren kalitatea hobetzea, irisgarritasunari eta erabilerari
dagokionez.

Egungo egoera

2008tik aurrerapenak egin dira planean aurrez ikusitako hainbat ekintzaren
exekuzioan:

• Hiriko autobusen sare berria eta egun dauden tranbiaren bi lineak martxan
jarri dira (bidaiarien kopuruak % 45 egin du gora).

• Garraio publikoko bidaien iraupena hobetzeko autobus-erreiak sortu dira.

• Antso Jakitunaren kalearen eremuan lehen superetxadia garatu da.

• Bizikleta Mugikortasunaren Gida Plana onartu da eta hainbat ekintza
garatu dira alor horretan: bizikletentzako bideen eraikuntza eta
bizikletentzako aparkalekuen instalazioa, bizikleten erregistroa martxan
jartzea eta abar.

• Hiriko ibilgailuen aparkalekuaren egoerari buruzko azterketa integrala egin
da, hirigunean araututako aparkalekua erreformatu eta zabaldu da eta garraio
publikoko sare berriarekin lotutako sei disuasio-aparkaleku prestatu dira.
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Gasteizko bizikleta mugikortasunaren gida plana 2010eko urrian onartu zen,
mugikortasun iraunkorraren eta espazio publikoen planaren sektore-garapen
gisa.

Vitoria-Gasteizko bizikleta
mugikortasunaren gida plana

Ideia eta helburuak

Bizikletaren erabilera bultzatu nahi da garraiobide gisa eta autoaren erabilera
murriztu hiri barruko desplazamenduetarako. Hauek dira planaren helburuak:

• Txirrindularien mugikortasuna hiriko gainerako garraiobideekin txertatzea.

• Bizikletentzako azpiegitura egokiak garatzea.

• Bizikleta sustatzea herritarren ohiko garraiobide moduan.

• Bizikletaren eta beste garraiobide batzuen arteko gatazkak eragozteko
eta ebazteko neurriak finkatzea.

• Herritarren partaidetza bultzatzea txirrindularien mugikortasunaren
garapenean.

Jarduerak

Plana hainbat programa eragiletan egituratu da, Gasteizko txirrindularien
mugikortasuneko alderdi bakoitza modu espezifikoan jorratzeko:

• Araudiaren programa. Txirrindularien mugikortasuna arautzeko araudi
espezifikoaren sorrera.

• Txirrindularientzako azpiegituren programa (I). Txirrindularientzako
bideen hobekuntza. Lehendik dauden zatiak konektatuta eta zati berriak
eraikita sarea sortzea.

• Txirrindularientzako azpiegituren programa (II). Bizikletentzako
aparkaleku gehiago instalatzea, hiri guztian bizikletentzako aparkaleku-
sarea osatzeko.

• Bizikleta publikoaren programa. Egungo sistemaren hobekuntza edo
egungoa ordezkatuko duen sistemaren txertaketa.

• Bizikleten borondatezko erregistroaren programa. Isilpeko erregistro
publikoaren sorrera, bizikletaren eta jabearen datuekin.

• Partaidetzarako programa. Herritarren partaidetzarako plataformaren
sorrera, planaren txertaketan kontsultarako organo gisa. Bizikletaren
Behatokiaren sorrera planaren exekuzioari eta bizikletaren erabileraren
bilakaerari jarraipena egiteko.

• Komunikazio-programa. Mugikortasuneko eskaera bizikletarantz bideratzeko
eta bizikletaren aldeko kultur eta komunikabideen ingurua sortzeko ekintzak.
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• Kudeaketa-programa. Udalaren Koordinazio Batzordearen sorrera,
bizikleten mugikortasunean eragina duten sailetan proiektuak, planak eta
programak koordinatzeko. Bizikletaren Bulegoaren sorrera, planean aurrez
ikusitako ekintzen exekuzioaz arduratzen den udal-erakunde gisa.

• Kontrol-programa. Planaren txertaketa mailaren jarraipena egiteko
ebaluazio-irizpide eta -adierazleen finkapena, bizikletaren erabileraren
bilakaerari buruzko datuen sistematizazioa eta emaitzen azterketa.

Egungo egoera

2009. eta 2010. urteetan aurrerapenak egin dira planean aurrez ikusitako
hainbat ekintzaren exekuzioan. Emaitza hauek jaso dira:

• Bizikletentzako bide berrien 21 kilometroren eraikuntza, egungo 95
kilometroetara heldu arte.

• 1.160 bizikletentzako lekua duten 236 aparkalekuren instalazioa, egun
dauden 598 aparkalekuetara heldu arte, guztira, 5.074 bizikletarentzako
lekuarekin.

• Bizikleten udal-erregistroa abian jartzea.

• Sail arteko Batzorde Teknikoaren eta Bizikletaren Behatokiaren sorrera.

• Bizikletaren erabileraren berri emateko eta sustatzeko hainbat kanpaina
abian jartzea.



Mugikortasun iraunkorreko eta espazio publikoko planak testuinguru orokorra
finkatu du hirirako mugikortasun-eredu berria garatzeko. Testuinguru horretan,
oinezko mugikortasunaren gida planak Gasteizko mugikortasun-sistemaren
barruko oinezkoen desplazamenduen finkapenarekin lotutako alderdi guztiak
garatu beharko ditu.

Vitoria-Gasteizko oinezko
mugikortasunaren gida plana

Ideia eta helburuak

Planaren xedea hiri-eremua konektatuko duen oinezkoen sarea finkatzea da,
komunikazio-nodoak, ekipamenduak eta espazio publikoak oinez mugitzen
den herritarraren esku gera daitezen. Behin eskema txertatuta, oinezkoen
sareko ibilbide ahalik eta gehienak superetxadien barruko kaleetatik igarotzea
da ideia, horrela, sare mota horien ezaugarri izan behar duten irisgarritasun-
 eta jarraitasun-baldintza onenak bete daitezen. Hauek dira planaren helburuak:

• Eguneroko zerbitzuetarako eta jardueretarako irisgarritasun egokia
bermatzea: ikastetxeak, kirol-zentroak, zentro administratiboak, zentro
instituzionalak, kultur zentroak, zentro zibikoak, udal-merkatuak eta abar.

• Oinezkoentzako azpiegitura egokiak garatzea.

• Hurb i l t asun-sen tsaz ioa  bu l t za t zea ,  he r r i t a r r en  moto rdun
mugikortasunarekiko mendekotasuna murrizten den heinean.

• Herritarren artean oinez egindako desplazamenduak sustatzea.

• Oinezkoen eta beste garraiobide batzuen arteko gatazkak eragozteko eta
ebazteko neurriak finkatzea.

• Herritarren partaidetza bultzatzea oinezko mugikortasunaren garapenean.

Jarduerak

Gaur egun esfortzuak egungo egoeraren ebaluazioan eta bitarteko
eszenatokiaren eta amaierako eszenatokiaren analisian oinarritzen dira.
Egungo egoerak lehendik dauden hiri-bideak eta udalak orain arte egindako
aurreko bideen proposamenak aztertzen ditu. Bitarteko eszenatokian egungo
hiri-bideen sarea, nahiz oinezkoen sare berriaren proposamena ebaluatzen
dira, superetxadien eredua txertatu ostean oinezkoei bideratutako bide-
espazioaren banaketatik abiatuta. Amaierako eszenatokian oinezko sarearen
proposamena ebaluatzen da, baita Zabalgana eta Salburua arteko hiri-
korridore berdearen konfigurazioa ere.

Plana hainbat programa eragiletan egituratu da, Gasteizko oinezkoen
mugikortasuneko alderdi bakoitza modu espezifikoan jorratzeko:
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• Azpiegituren programa: oinezkoen sarearen proposamena, espazio publikoa
diseinatzeko eskuliburua eta txertatzeko estrategia.

• Ikastetxeetara heltzeko ibilbide seguruen programa.

• Komunikazio- eta partaidetza-programa.

• Jarraipen-programa.

• Programa ekonomikoa.

Egungo egoera

Gasteizek, oinezkoen mailan hiri konpaktua izanik, ibilbide luzea du herritarrei
bizi-kalitate handia eskaintzeko hiri iraunkorra lortzera bideratutako politiken
garapenean eta aplikazioan. Urte askotan, hiriak mugikortasun iraunkorrarekiko
konpromiso sendoa erakutsi du, oinezkoen eremuetako eta bizikletentzako
bideetako inbertsioen bidez. Gasteizko (27.580 ha) desplazamenduen % 80
baino gehiagok hiri barruan dute jatorri eta helmuga; beraz, oinez joatea da
batetik bestera ibiltzeko modurik ohikoena. Espaloien, etorbideen, pasealekuen
eta bizikletentzako eremuen gaikuntzaren, egokitzapenaren eta mantentze-
lanen aldeko inbertsio handia dago. Espazio publikoaren % 25 inguru
oinezkoentzat erreserbatuta dago eta hiri-bideen 33 km daude hirian, xede
horretarako eraztun berdeak eskaintzen dituen 91 kilometroez gain.
Mugikortasunari buruzko azken galdeketaren arabera (2006), udalerri barruko
desplazamenduen % 49,9 oinez egiten da. Mugikortasun iraunkorreko eta
espazio publikoko planaren testuinguruan etorkizunean superetxadien
barrualdea osatuko duten hiri-bideen eta kaleen zaharberritze-lanak hasi dira.
2009. eta 2010. urteen artean espazio publikoaren 49.180 m2 zaharberritu
dira guztira.



Gizakiak, naturak eta hiriak elkarri harmonian
eragiten dioten lekua

Gasteizko eraztun berdea balio ekologiko eta paisajistiko handiko hiriaren
inguruko parkeen multzoa da, atsegin hartzeko eko-korridoreen bidez
estrategikoki lotuta dagoena.

Eraztun Berdea

Ideia

Ideia 90eko hamarkadaren hasieran sortu zen, Gasteiz ingurua berritzeko eta
berreskuratzeko xedearekin, bai ingurumenaren ikuspuntutik, bai ikuspuntu
sozialetik, hiri inguruan aisialdi-erabilerarako gune berde handia sortze aldera.

Gasteiz kanpoaldean balio ekologiko handiko eremuak eta degradatutako,
erabilera espezifikorik gabeko eta mota guztietako erasoak -isuriak eta legez
kanpoko baratzeak, esaterako- jasaten zituzten eremuak zeuden. Hiri-ingurua
eremu marjinal, arriskutsu eta irisgarritasun zailekoa bilakatu zen; hiri-
ingurunearen eta ondoko landa-ingurunearen arteko oztopo, alegia.

Degradatutako eremu horien berreskuratze ekologiko eta paisajistikoari esker,
hiriaren inguruan “funtzio anitzeko eraztun berdea” sortu ahal izan da eta
2007an, esaterako, 600.000 bisita baino gehiago izan zituen.

Ekintzak

Ingurumeneko jarduerak:

• Degradatutako eremuen zaharberritzea.

• Hezeguneen berreskurapena.

• Ibai-ertzak lehengoratzea.

• Bioaniztasuna kontserbatzeko eta hobetzeko jarduerak.

• Azterketak eta ikerketak egiteko programa (flora, fauna, uraren kalitatea...).

• Parkeak kudeatzeko eta mantentzeko lanak.

Erabilera publikoa antolatzeko eta hobetzeko jarduera:

• Oinezkoentzako eta bizikletentzako ibilbideak egokitzea.

• Sarbideak eta aparkalekuak prestatzea.

• Egonaldi-eremuak sortzea.

• Hezkuntza- eta interpretazio-ekipamenduak instalatzea: hegaztien
behatokiak, ingurumenari buruzko informazio- eta interpretazio-zentroak
eta baratze ekologikoak.

• Erabilera publikoa eta ekipamenduak zaintzea eta kudeatzea.

• Ingurumeneko hezkuntza- eta sentsibilizazio-jardueren programa.
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Emaitzak

Gizarte eta ingurumen mailako abantailak:

• Hiri-inguruko egoera ekologikoaren eta bioaniztasun-baldintzen hobekuntza
esanguratsua. Eraztuneko parkeetako bi -Salburua eta Zadorra ibaia- GKL
eremu aitortu dituzte eta Natura 2000 Sarean sartzeko proposatu dira.

• Hiriaren txertaketa harmoniatsua lurraldean.

• Hiriaren kanpoaldera iristeko baldintzak hobetzea eta hiri-inguruko
eremuetako oztopoen eta ohiko arrisku- eta segurtasun-faltaren egoerak
desagerraraztea.

• Aire zabaleko aisialdirako eremu berriak sortzea.

• Ingurumen-hezkuntza sustatzea, eremu horietako hezkuntza- eta interpretazio-
potentzialari lotuta (2009an 88.000 parte-hartzaile baino gehiago hezkuntza-
 eta sentsibilizazio-programetan, Ataria-Salburuako Hezeguneen Interpretazio
Zentro berria- bisitatu zuten 49.656 pertsonak barne).

Etorkizuna

2009ko uztailean Ataria, Salburuako Hezeguneen Interpretazio Zentro berria,
inauguratu zen eta lehen urtean 100.000 bisita inguru izan zituen.

Bestalde, Olarizuko lorategi botanikoaren proiektua oso garatuta dago eta
berehala ekingo dio ikerketarekin,  landareen bioaniztasunaren
kontserbazioarekin, irakaskuntzarekin, zabalkunde zientifikoarekin eta
ingurumen-hezkuntzarekin lotutako jarduerak garatzeari.

Oraindik egiteko asko dagoela ahaztu gabe, etorkizuna ilusioz beterik ageri
da, eremu horren identitate fisiko eta soziala finkatzeko ideia, proposamen
eta ekimen askorekin eta lurralde-kudeaketa integratuaren eta erabilera
publikoaren, hirigintzako erabileraren eta natur balioen kontserbazioaren
arteko bateragarritasunaren adibide izan nahi du.



Hiriaren atarian dagoen hezegunea

Salburua hezegune naturala da. Hiriaren ekialdean kokatuta, Gasteizko eraztun
berdearen -hiriaren inguruko parkeen sarea- gune nagusietakoa da. Duela
mende ugari laborantzarako lehortu zen eta 1994. urteaz geroztik egiten ari
diren lanei esker, garai bateko ekosistema berreskuratu da. Salburua egun
200 ha baino gehiagoko hezegunea da eta nazioartean garrantzia duen
Ramsar Hezegune eta Europako Natura 2000 Sareko GKL eremu izendatua
izan da.

Salburua

Ideia

Garai bateko hezeguneen berreskurapenak eremu horrek mende batez baino
gehiagoz jasan duen lehorte eta degradazioari amaiera eman dio.
Berreskuratze-proiektuak helburu hauek ditu:

• Salburuko hezeguneen ingurumen-balioak eta funtzionaltasun ekologikoa
berreskuratzea.

• Hiriaren inguruko parke-sareari jarraitasun ekologikoa eta aisialdikoa
ematea (eraztun berdea).

• Gasteizko hirigunean uholdeak gerta ez daitezen laguntzea.

• Eremua erabilera publikoaren eta ingurumen-hezkuntzaren sustapenerako
egokitzea.

• Kudeaketa zientifikoa bultzatzea hezegunea ezagutzeko eta kudeatzeko
tresna nagusitzat.

Ekintzak

• Urmaelak berreskuratzea.

• Egokitzapen hidraulikoa eta uholdeen aurka defendatzeko jarduerak.

• Jatorrizko basoen birsorkuntza.

• Habitatak erabiltzera, hobetzera eta dibertsifikatzera bideratutako jarduerak.
2009 eta 2010 artean INBIOS proiektua exekutatu da, hezegune horietako
bioaniztasuna areagotzeko, FEMPen eta Bioaniztasuna Fundazioaren diru-
laguntzekin.

• Mehatxatutako espezieen populazioak hobetzeko ekintzak, egun bisoi
europarraren populazioa indartzeko proiektu pilotua nabarmenduta.

• Bide-sarearen eta egonaldi-eremuaren egokitzapena.

• Hegaztien bi behatokiren instalazioa.

• Ataria hezeguneen interpretazio-zentroa funtzionamenduan jartzea.
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• Ingurumeneko hezkuntza- eta sentsibilizazio-programak.

• Ikerketa-proiektuak (flora, fauna, prozesu naturalak, hidrologia...).

• Eremua kudeatzeko eta mantentzeko lanak, iraunkortasun-irizpideekin.

Emaitzak

• Tokiko floraren eta faunaren berreskurapena. Nazioartean garrantzia duen
Ramsar hitzarmeneko hezegunea eta Natura 2000 Sareko GKL eremua.

• Urmaeletan azaleratzen diren lurrazpiko uren kalitatea hobetzea.

• Ibaian beherako uholdeen prebentzioa, putzuen ijezte-efektuaren ondorioz.

• Ondoko natur eremuen konektibotasun ekologikoaren hobekuntza.

• Irisgarritasunaren eta segurtasunaren hobekuntza eta, horren ondorioz,
eremuaren erabilera publikoa areagotzea (2007an 280.000 bisitari izan
zituen).

• Sa lburuaren f inkapena,  hezkuntzarako eta  ingurumenaren
sentsibilizaziorako baliabide gisa; 2007an 8.000 pertsonak baino gehiagok
hartu zuen parte, helduen eta ikasleen artean.

• Hiriaren ekialdeko hirigintza-hedapenean eragina, mugako eremuen
diseinurako irtenbide “atsegina” bultzatuz.

Etorkizuna

Bisoi europarraren populazioa indartzeko proiektu pilotuaren emaitzen arabera,
eremuan mota horretako proiektua abian jartzearen bideragarritasuna aztertuko
da. Errekabarri ibaia ekologikoki iragazkortzeko proiektua idazte-prozesuan
dago, Salburuaren eta Gasteiz mendien arteko konexioa bultzatzeko.



Ideia eta helburuak

Ataria honela ulertzen da:

• AISIALDIRAKO ZENTROA: atseden hartzeko aukera emateaz gain, egonaldi
aktiboa egiteko aukera ematen du, jardueretan parte hartuz eta Salburuko
hezeguneetako balioak ezagutuz.

• Adin eta baldintza guztietako pertsonei eta taldeei IREKITAKO ZENTROA.

• ZENTRO DINAMIKOA jarrera kontserbatzaileak hartzera bideratutako
ekintzak konbinatzen eta integratzen dituena.

• ERREFERENTZIAZKO ZENTROA hirian, berezko erakundearekin eta
elkarteek, kolektiboek eta naturaren babesarekin lotutako erakundeek
bultzatutako jarduerak eta programak garatzeko plataformarekin.

• Salburuko parkeko natur balioak INTERPRETATZEKO ZENTROA.
IKERKETA sustatzeko zentroa.

• ZENTRO INTEGRALA, toki eta mundu mailako dimentsioarekin,
hezkuntzaren eta aisiaren, eskolaren eta familiaren eta zientziaren eta
kulturaren arteko zubia.

Atariaren helburua nazioartean garrantzia duen RAMSAR hezegune
izendatutako Salburuko hezeguneen ezagutza bultzatzea da eta balio bereziak
erakustea eta, horrekin batera, bioaniztasunaren garrantzia eta udalerriko
natur ondarea erakustea.

Horrez gain, eztabaidarako eta ideiak sortzeko foro bilakatu nahi du, publikoa
inplikatu ahal izateko eta parkearen kudeaketan eta bioaniztasunaren
kontserbazioan parte har dezan.

Salburuko hezeguneen interpretazio-zentroa

Ataria Salburuko hezeguneen interpretazio-zentroa da. Salburuko parkeko
ingurumen-ekipamendu nagusia da eta, beraz, baita Gasteizko eraztun
berdekoa ere, parkea hor sartuta baitago. 2009ko uztailean ireki zen
jendearentzat.

Ataria
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Edukiak

Atariak eraikina eta haren ondoko kanpo-eremua ditu. Urmael artifizialaren
gainean 2.000 m2-ko azalera hartzen duen eraikinak eremu eta eduki hauek
ditu:

• Publikoa informatzeko puntua. Bizikletak, prismatikoak eta landa-liburuak
alokatzeko zerbitzua ere eskaintzen du.

• Salburuko urmaelakî erakusketa iraunkorra.

• Bisitaria parkeko erreserba-eremuan barneratzen duen telegidatutako
kamera.

• Bioaniztasunari eta natur ondareari buruzko aldi baterako erakusketak.

• Behatokia, eraikineko elementurik esanguratsuena; bertatik Salburuko
hezegunearen panoramika pribilegiatuaz goza daiteke.

• Egongela hezegunera ematen duen leiho handiarekin; atseden hartzeko
eta bioaniztasunarekin eta hezeguneekin lotutako informazioa irakurtzeko
lekua.

• Ekitaldi-aretoa, “Salburua beste ikuspuntu batetik” bideoaz gozatzeko
eta jardunaldietara, hitzaldietara, aurkezpenetara, tailerretara... joateko.

• Bioaniztasunaren laborategia; bertan garatzen dira haurrei, ikasleei eta
familiei zuzendutako zenbait jarduera.

• Kafetegia.

Ataria eremu fisikoa izateaz gain, sareko gunea ere bada eta webgunetik
zentroa, ingurunea eta bertako jarduerak ezagut daitezke.

Emaitzak

Atariak lehen urtean 100.000 bisitari baino gehiago izan ditu eta 14.000
pertsona inguruk ikasleei nahiz publikoari, oro har, zuzendutako jarduera
programatuetan hartu du parte.

Maiatza 2011



Landareen bioaniztasuna kontserbatzeko zentroa

Olarizuko lorategi
botanikoa

Ideia

Olarizuko lorategi botanikoak 67 hektarea inguruko azalera du proiektatuta
eta Gasteizko eraztun berdeari ekintza hauetara guztietara bideratutako
zentroa hornitzea du xede: landareen bioaniztasunaren kontserbazioa,
ikerketa, irakaskuntza, ingurumen-hezkuntza, zabalkunde zientifikoa eta
kulturala eta herritarren aisia eta gozamena. Gai hauetan espezializatutako
lorategi botanikoa da:

• Europako basoak.

• Etnobotanika.

• Mehatxatutako landaredia eta eskualde mailako endemismoak.

Ekintzak

Lorategi botanikoaren proiektu sustatzaile gisa, 2005. urtean Europako basoen
arboretoa sortzeko proposamena landu zen, europar kontinenteko eskualde
bioklimatiko eta biogeografikoetako baso-landarediaren zuhaitz eta zuhaixken
ordezkapen osatua izango zen arboretoa, hain zuzen. Bost fase jarraitutan
antolatuta, exekuzio-lanak, lursailen egokitzapena eta landaketak 2007ko
urrian hasi ziren eta 2010eko abenduan amaitu ziren.

Emaitzak

30 hektarea inguruko azalerarekin, Europako basoen arboretoa 5 eremutan
banatuta dago, hau da, Europako 5 landaredi edo bioma mota nagusiekin
bat egiten dute:

• Mediterraneoko basoak eta sasiak.

• Baso epel submediterraneoak.

• Baso epelak.

• Baso borealak.

• Goi-mendietako basoak eta sasiak.
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Eremu bakoitzak hainbat baso-formazio biltzen ditu eta horietako bakoitzeko
baso mota nagusiekin bat datoz (karraskalak, erkameztiak, hariztiak, pagadiak,
pinudiak, izeidiak eta abar). 36 formazioak baso-formazio bakoitzaren
adierazpenak irudikatzen dituzten hainbat bildumatan banatuta daude (artadi
kantauriarrak, artelatz-baso korsikar toskanarrak, urkidi anglo-irlandarrak eta
abar). Arboretoko 138 bildumek 523 zuhaitz, zuhaixka, sasi eta landare
igokarien espezie jasotzen dituzte guztira.

Etorkizuna

Europako basoen arboretoa amaitu ostean, Olarizuko lorategi botanikoaren
proiektua osatuko duten hiru ildo lantzen dira orain:

• Landare erabilgarri eta mehatxatuen lorategiak bi bilduma berri jasoko ditu:

- Bilduma etnobotanikoa, elikadura, medikuntza, ehungintza, magia eta
erlijioa, ornamentazioa eta beste hainbat erabileretarako landareez osatua.

- Euskadiko eta lurralde mugakideetako mehatxatutako landaredia bitxi,
endemiko, aparteko eta enblematikoaren bilduma.

• Olarizuko lakua, uretako habitatekin lotutako espezieen bilduma izango
duen laku artifiziala: helofitoak, sustraitutako eta ur gaineko uretako
landareak eta abar.

• Germoplasta bankua, bioaniztasun-bankua, epe luzean eta tenperatura
baxu eta hezeko baldintzetan hazi gisa ugaltzeko gaitasuna duen landare-
material bizidunaren bilduma kontserbatuko duena. Hazi horiek hainbat
teknikaren bidez ugaltzeko erabili ahal izango dira, populazioa indartzeko
programak garatzea, mehatxatutako espezieen birsartzea, habitaten
lehengoratzea eta abar ahalbidetuz.

Maiatza 2011



Aisialdirako eta nekazaritza ekologikorako eremuak

Olarizuko eta Abetxukuko baratzeak hiritik 2 kilometrora kokatuta daude, ipar
eta hegoaldean, hurrenez hurren, Gasteizko eraztun berdearen barruan. Duela
gutxi arte degradatutako lugorriak ziren lurrak hartzen dituzte eta egokituak
izan dira hiri-inguruan barazkigintza ekologikoa sustatzeko nagusiki.

Landatzeko lursailak, ureztatzeko uraskak, hazitokiak, mintegiak, negutegiak,
egonaldi-eremuak eta lorezaintzarako eta barazkigintzarako beharrezko
material guztia dute.

Abetxukuko eta
Olarizuko baratzeak

Ideia eta helburuak

Abetxuku eta Olarizuko baratzeak funtzio anitzeko eremuak dira, eta nagusiki
barazkigintza ekologikoarekin, baina baita udalerriko landa- eta baso-
ingurunearekin ere, zerikusia duten hezkuntza- eta aisialdi-jarduera kopuru
handia jasotzeko sortu eta diseinatu ziren. Helburu hauek dituzte:

• Gasteizko biztanleei barazkigintza ekologikoaren praktika garatzeko
hurbileko eremua eskaintzea.

• Barazkigintzari eta lorezaintza ekologikoari buruzko prestakuntza teoriko
praktikoa eskaintzea.

• Nekazaritza ekologikoa sustatzea.

• Produktu naturaletan oinarritutako elikadura osasuntsua sustatzea.

• Bertako landaredia sortzea degradatutako eremuak basoberritzeko eta
lehengoratzeko.

• Udalerriko tokiko landareak ezagutaraztea eta balioestea.

• Aisialdi aberasgarria eta landa-ingurune naturalarekin kontaktuan dagoena
sustatzea.

Jarduerak

• Tailerrak: barazkigintza ekologikoa, lorezaintza loreontzian, landare
erabilgarriak eta aromatikoak, saskigintza, kontserba naturalak, tokiko
landaredia, erlezaintza, frutikultura, inausketa, txertaketa eta abar.

• Tokiko landaredia sustatzeko eta hedatzeko kanpaina (landarearen banaketa
eta horren beharrei buruzko aholkularitza) eta mintegiaren funtzionamenduari
buruzko ikaskuntza.

• 55 urtetik gorakoentzako aisialdirako baratze ekologikoak: laborantza
ekologikorako luza daitekeen lursailen lagapena, gehienez 5 urteko epean,
prestakuntza-ikastaroa egin ostean eta gaian adituak direnek gainbegiratuta
eta aholkatuta.
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• 18 eta 55 urte artekoentzako aisialdirako baratze ekologikoak baldintza
beretan.

• Barazkigintza terapeutikoko programak Alzheimerra duten gaixoentzat,
gaixo psikikoentzat, autistentzat...

• Kolektibo jakinentzako baratze ekologikoak: ikastetxeak, auzo-elkarteak,
baztertutako kolektiboak, Euskal Herriko Hazien Sarea.

• Barazkigintzarekin, lorezaintzarekin eta natur baliabideen erabilera
arrazionalarekin zerikusia duten askotariko gaiei buruzko prestakuntza-
eta aisialdi-tailerrak.

• Lanerako prestakuntza-programak.

Emaitzak

2008-2009 ikasturtean 5.000 pertsona baino gehiagok hartu zuen parte.
Hauek izan dira jarduerak ekarritako beste zenbait ondorio:

• Degradatutako lugorri-eremuak berreskuratzea.

• Eskaera handia zuen eta oso ohikoa zen barazkigintza ekologikoaren
praktika berreskuratzea, modu ordenatuan eta ingurumenarekin erasokorra
ez den moduan.

• Gizarteratzearen sustapena, hainbat kolektibori lekua utzita (ikasleak,
adinez nagusiak diren pertsonak, gizarte-egoera ahuleko kolektiboak...).

• Adinez nagusiak direnen ongizatea eta bizi-kalitatea hobetzea.

Etorkizuna

Eremu horien etorkizuna lehendik dauden programen finkapenaren mende
dago, baita udalaz bestelako erakundeek eta kolektiboek sustatutako jarduera
eta ekimen berriak abian jartzearen mende ere.



Ideia

CEAk eta Gasteizko Udalaren Parke eta Lorategi Zerbitzuak bultzatutako
ekimena da eta hauen guztien laguntza jasotzen du: Hiri Paisaiaren Bulegoa,
Herritar Harremanen Saila Hegoalde eta Abetxuku gizarte etxeen  bidez,
lorategien jabe diren auzo-komunitateak eta Mitxoleta Elkartea.

Interesa dutenek erabilera publikoko lorategi eremu publiko zein pribatuak
diseinatzea, eraikitzea eta zaintzea da xedea. 2007an jarri zen abian.

Interesa duen pertsona edo kolektibo orori zuzenduta dago programa (auzo-
elkarteak, herritarren elkarteak, aisialdiko taldeak, ikastetxeen komunitatea
eta elkartu gabeko pertsonak).

Helburuak

Herritarrak inplikatzea hiri-ingurune hurbilenaren diseinuan, mantentze-lanetan
eta zaintzan.

Bizilagunei denbora librea dutenean auzoetako gune berdeak zaintzeko eta
edertzeko aukera eskaintzea.

Hiriko gune berdeen garrantziaz jabetzea eta lorezaintza iraunkorrerako
teknikak eta baldintzak ezagutaraztea.

Gasteiz, lorategia duen auzoa

Ekimenak herritarren partaidetzan aurrera egin nahi du eta Gasteizko auzoetako
gune berdeak edertzearen eta hobetzearen alde egin nahi du.

Lorategi komunitarioen
programa



Jarduerak

Adurtza eta Abetxuku auzoetako hainbat lorategitan jarri da programa abian.
Jarduera eta fase hauek jasotzen ditu:

• Prestakuntza-fasea, lorezaintzari eta botanikari buruzko alderdiak jorratzen
dituen tailer praktikoa da eta exekutatu beharreko proiektua diseinatuz
amaitzen da.

• Lorategien exekuzio- edo txertaketa-fasea.

• Lorategien ohiko zaintza eta mantentze-lanetako fasea.

Prozesu guztian udaleko teknikarien laguntza eta gainbegiraketa eskainiko da.

Emaitzak

Lehen edizioan Adurtza auzoko jabeen bi erkidegok eta hainbat boluntariok
hartu zuten parte. Gaur egun, ekimena Abetxuku auzora zabaldu da eta
guztira hogei parte-hartzaile arduratzen dira lorategiez.

Etorkizuna

Jarduera hori parte-hartzaileen aisialdirako eta herritarren gozamenerako
ekintza direla ikusirik, beste auzo batzuek ere ekimenean interesa agertu
dute. Hori horrela, 2011. urtean antzeko lorategiak sortu nahi dira Tom·s
Alfaro Fournier unibertsitate-egoitzan.
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Ideia

Gasteizko udalerriak gordetzen duen ondare ekologiko aberatsa dela eta,
idazketa-prozesuan dago lehendik dauden ekimenak sendotzeko eta
bioaniztasuna toki mailan kontserbatzea bermatzeko beharrezko ildo estrategiko
berriak planteatzeko dokumentu markoa. Estrategia idaztea eta horrekin
lotutako lehen ekimenak abian jartzea Gasteizko Udalak hartutako
konpromisoetako batzuk dira, 2007an FEMPen “Tokiko erakundeen sarea +
Bioaniztasuna 2010” sarearekin bat egin zuenean eta “2010 atzerako kontaketa”
nazioarteko ekimena sinatu zuenean.

Ekintzak

2010ean dokumentua idazten ari dira eta urtearen amaieran amaituta izatea
espero da. Bioaniztasunaren egungo kontserbazio-egoeraren analisiaz eta
diagnosiaz osatuta dago eta hortik udalerriko ingurumen-baldintzak hobetzera
bideratutako jarduera-ildoak ondorioztatzen dira, aniztasun biologikoa
areagotze aldera.

Aldi berean, 2009an lehentasunezkotzat jotako hainbat ekintza garatu dira,
estrategiaren idazketa-prozesua albo batera utzita:

• Salburuako hezeguneetan bisoi europarraren populazioa indartzeko plana jarri
da abian beste administrazio batzuekin batera, Gasteizko mendietan parke
naturala aitortzeko prozesuari ekin zaio eta eraztun berdeko hainbat parketako
ingurumena lehengoratzeko jarduerekin jarraitzen da, Inbios proiektuan jasotako
Salburua hezeguneetako bioaniztasuna hobetzekoak barne.

• Bioaniztasunaren azterketa- eta jarraipen-plana: alde batetik, udalerriko
bioaniztasunari buruzko oinarrizko ezagutzei dagokionez dauden hutsuneak
bete nahi ditu eta, bestetik, ikerketa-programa jarri nahi du abian, sistema
naturalen egoera ebaluatzeko eta denboran zeharreko aldaketak eta joerak
atzemateko. Besteen artean gai hauek jorratuko dira: ekosistemak, ura,
flora eta landaredia, fauna ornogabea, fauna ornoduna, fauna inbaditzailea
eta lurraldearen erabilera publikoa eta kontserbazioa.

Vitoria-Gasteizko bioaniztasuna azterzeko,
kontserbatzeko eta hobetzeko estrategia



• Bioaniztasunaren kontserbazioari buruzko komunikazio- eta sentsibilizazio-
plana: Gasteizko Udalak, Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren bitartez,
bioaniztasunaren kontserbazioaren arazoan oinarritutako hainbat ikastaro
eta jardunaldi tekniko antolatzen ditu edo haien antolaketan parte hartzen
du eta, horrez gain, zabalkunde-kanpainak eta herritarrak gai horri buruz
sentsibilizatzeko kanpainak garatzen dira.

Emaitzak

Bioaniztasunaren azterketa- eta jarraipen-planarekin lotutako azterketa
gehienak oraindik garapen-prozesuan daudenez, oraindik goiz da emaitzak
aurreratzeko.

Bioaniztasuna areagotzeko ekintzei dagokienez, Gasteizko mendien NBAP
(Natur Baliabideen Antolamendurako Plana) idazteko izapideak hasi izana
nabarmentzen da. Komunikazio- eta sentsibilizazio-planean orain arte
antolatutako hitzaldi eta bisitetan -saguzarren, igarabaren eta bisoi europarraren
kontserbazioan oinarrituak- izandako publiko ugaria nabarmentzen da.

Etorkizuna

2010. urtearen amaieran, estrategiaren behin betiko dokumentua jaso ondoren,
lortutako helburuak eta etorkizuneko ekintzak birplanteatuko dira. Dagoeneko
hasitako ekintzei jarraipena emateaz gain, ekimen berriak azpimarratzea
planteatzen da; mehatxatutako espezieen populazioak hobetzeko ekimenak,
espezie inbaditzaileen erauzketa eta kontrola, hainbat udal GKLetako
kudeaketa-planak bultzatzea eta udalerriko hainbat puntu nagusitan
konektibotasun ekologikoa hobetzeko proiektuak planteatzea.
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Bioaniztasunaren hobekuntza Salburuko
hezeguneetan

INBIOS proiektuari esker, 2009 eta 2010 urteetan hainbat jarduera egin ahal
izan dira Salburuko hezeguneetan bioaniztasuna sustatzeko.

Inbios proiektua

Ideia

2007. urte amaieran Bioaniztasuna Fundazioak eta Espainiako Probintzien
eta Udalerrien Federazioak “Bioaniztasuna areagotzeko proiektuen I.
lehiaketarako” deialdia egin zuten; hiru sari izango zituen, bakoitza gehienez
200.000 €-koa. Lehiaketan parte hartu ahal izateko ezinbesteko baldintza
zen “Tokiko gobernuen sarea+bioaniztasuna 2010” sareko partaide izatea
eta Gasteiz bertako kide da 2007ko martxoan sortu zenetik.

Ingurugiro Gaietarako Ikastegitik sari horietara aurkeztea oso interesgarritzat
jo zen eta analisi teknikoaren ostean, Salburuko hezeguneetan kokatutako
hainbat jarduera proposatzea erabaki zen. Eraztun berdea -Gasteiz hiria
inguratzen duten natur eremuen sarea- osatzen duten parkeetako bat da.
Hezegune hori hiri-inguruko berdeguneen parkerik baliotsuena da ikuspuntu
ekologikotik eta Ramsar hezegune-sarean eta Europako Natura 2000 Sarean
sartuta dago.

INBIOS proiektua lehiaketan saritua izan zenez, 200.000 €-ko aurrekontua
zegoen aurrez ikusitako jarduerak exekutatzeko.

Jarduerak

Salburuaren jarraipena eta kudeaketa 15 urte baino gehiagotan egin ostean,
eremuko ingurumen-balioen eta arazoen ezagutza zientifiko tekniko nahiko
zehatza dago. Atzemandako arazo guztien artetik jarduera bideragarrien bidez
-teknikoki, nahiz ekonomikoki- gainditu edo ezabatu zitezkeenak hautatu
ziren, horrela, gune horretako bioaniztasunaren kontserbazio-egoeran ondorio
positibo argia izan zezaten.

• Mehatxatutako espezieen populazioak hobetzeko jarduerak: saguzarrak,
uhalde-enara, martin arrantzalea, hegazti zangaluzeak, lertxunak eta
igarabak.

• Habitaten kontserbazio-egoera hobetzeko jarduerak, batik bat, uretako
landarediarena eta urmaelen ertzetakoarena.

• Fauna-espezie exotiko inbaditzaileen aurka borrokatzeko jarduerak: arrain
eta apoarmatu exotikoak eta karramarro gorri amerikarra.

• Hauei buruzko zabalkunde- eta sentsibilizazio-jarduerak: saguzarren
babesa, erdi itxitako katuen inpaktua eta INBIOS proiektuko jarduerak.
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Emaitzak

Proiektua erabat exekutatu da eta azken jarduerak 2010eko udazkenean
amaitu dira. Emaitza positiboen artean hauek aipatu daitezke: saguzarren
populazioak finkatu dira, larreen hedadura handiak hobetu dira, gune
desberdinetako arrain eta apoarmatu exotikoak erauzi dira eta proiektuan
jasotako zabalkunde- eta sentsibilizazio-jardueretan hitzaldiak eta bisitak
garatu dira eta arrakasta handia izan dute jendearen artean.

Etorkizuna

Proiektu horrek etorkizunean Salburuan edo Eraztun Berdeko beste parkeetan
egin daitezkeen ingurumena hobetzeko jardueretarako oinarriak finkatu ditu.



Errespetatzeko ezagutzea

Gasteizko Udalak, Tokiko Agenda 21en testuinguruan, duela hamar urtetik
hona garapen iraunkorrerako hezkuntza- eta sentsibilizazio-jardueren programa
garatzen du urtero.

Garapen iraunkorrerako
sentsibilizazioa eta hezkuntza

Ideia

Eskainitako ingurumeneko sentsibilizazioa eta hezkuntza hainbat premisetatik
abiatzen da:

• Biztanle guztiengana heltzea, ez haurrengana soilik.

• Hiriko garapen iraunkorrarekin zerikusia duten gai guztiak jorratzea, ez
naturarekin zerikusia dutenak soilik.

• Ekintzarako deia egitea eta herritarrak prestatzea jokaerak alda ditzaten.

Garapen iraunkorrerako sentsibilizazio- eta hezkuntza-jardueren programa
1995az geroztik irizpide horiekin garatzen da eta Gasteizko Udalak, udalaren
sailetatik antolatutako hezkuntza-jardueren aukera zabala ezagutarazteko,
urtero argitaratzen duen “Gasteiz Hiri Hezitzailea” argitalpenean jasotzen da.

1998az geroztik, programa zuzenean lotzen da Tokiko Agenda 21
prozesuarekin, eta hiri iraunkorragoaren alde egiteko tresna nagusia da.

Ekintzak

• Ingurumen-kalitatearen alde eta ikastetxearen eta haren ingurunearen
iraunkortasunaren alde lan egiteko hezkuntza-komunitatearen inplikazioa
lortzeko xedearekin 2003-2004 ikasturtetik garatutako Eskolako Agenda
21 proiektua.

• Hezkuntza maila bakoitzera egokitutako ikasleentzako gai hauei buruzko
jarduerak: ura, hondakinak eta birziklapena, bioaniztasuna, mugikortasuna,
energia eta herritarren partaidetza.

• Gai jakinei buruzko sentsibilizazio-kanpainak (hondakinak, ura,
mugikortasuna...).

• Ekitaldi esanguratsuekin eta munduko egunekin lotutako hainbat jarduera:
Uraren Munduko Eguna, Hezeguneen Munduko Eguna, Bioaniztasunaren
Munduko Eguna, Hegaztien Munduko Eguna, Ingurumenaren Munduko
Eguna, Mugikortasunaren Europako Astea eta abar.

• Ataria, Salburuko hezeguneen interpretazio-zentroa funtzionamenduan
jartzea.

• Erakusketak.
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• Lehiaketak.

• Zinema-zikloak.

• Hiri Ekologiaren Gela (askotariko gaiei buruzko hitzaldien hileko programa).

• Baratze ekologikoen programa (gazte eta helduentzat).

• Programak eta ohiko kolaborazioak komunikabideetan.

• Monografien, buletinen, liburuxken eta hezkuntzako materialen argitalpena
paperezko euskarrian eta euskarri digitalean.

• Web orrialdea.

Emaitzak

• Urtean 100 ekimen baino gehiago antolatzen dira.

• Urtean 100.000 parte-hartzaile baino gehiago programatutako jardueretan.

• Urtean 33.000 ikasle baino gehiagoren partaidetza ingurumen-hezkuntzako
jardueretan.

• Herritarren laguntza handiagoa eskatzen duten iraunkortasunaren zenbait
adierazletan denboran etengabeko hobekuntza, hala nola hondakinen
birziklapenean eta uraren aurrezpenean.

Etorkizuna

Hauek dira programaren erronkak:

• Orain arte oso abegikorrak ez ziren kolektiboak inplikatzea.

• Laneko metodologiak hobetzea.

• Ingurumen-hezkuntza gero eta gehiago bideratzea prebentziorantz eta
jarreren aldaketarantz.



Klima-aldaketaren aurka borrokatzeko
Vitoria-Gasteizko 2010-2020 plana

Gasteizko jarduera gehienek berotegi-efektuko gasen emisioa sortzen dute. 2006.
urtean, bizitegien, zerbitzuen (udalak eskainitako zerbitzuak barne), mugikortasunaren
(barruko joan-etorrietan sortutakoa soilik kontuan hartuta) eta lehen sektorearen ondorioz
sortutako berotegi-efektuko gasen emisioak 3,65 tona CO2eq/biztanle izan ziren.

Ideia

Gasteizko Udalak 2008ko abenduan egin zuen bat Europako Alkateen Hitzarmenarekin
eta udalerrian 2020. urterako berotegi-efektuko gasen emisioa finkatutako oinarrizko
urteari dagokionez % 20 murrizteko plana exekutatzeko konpromisoa hartu zuen.
“Klima-aldaketaren aurka borrokatzeko Gasteizko 2010-2020 plana" Energia Iraunkorraren
aldeko Ekintza Planean (PAES) gauzatu da, 2020. urterako biztanleko emisio kopurua
% 33 murrizteko, 2006ko emaitzekin alderatuta.

Ekintzak

Aurrezpen eta eraginkortasun energetikorako ekintzak:
Berotegi-efektuko gasen emisioak murrizteko aurrezpen eta eraginkortasun
energetikorako 79 ekintza proposatu dira.

• Hiriaren hazkunde eraginkorra: konpaktua, anitza, eraikin eraginkorrekin.
• Energetikoki eraginkorrak diren eraikinak lortzea:

- A motako ziurtagiria eskatzea eraikuntza berriko eraikinetan.
- NBE-CT-79 aurreko eraikinen zaharberritzea: inguratzaileak egokitzea, leihoak,

galdarak, instalazio elektrikoak eta abar berritzea.
- Energiaren erabilera eraginkorra, neurri teknologikoei (A motako etxetresna

elektrikoak, kontsumo txikiko bonbillak, ura aurrezteko sistemak) eta kontsumo-
ohituren aldaketari (herritarrentzako informazioa eta sentsibilizazioa) esker.

• Mugikortasuna hobetzea:
- Mugikortasun iraunkorreko eta espazio publikoko planaren hirigintza-garapena:

berrantolaketa super etxadien ereduari jarraiki, tranbia-sarearen hedapena, hiriko
autobusen sare berria, hiriarteko garraio publikoaren hobekuntzak eta bizikleten
eta hiri-bideen sare berria.

• Hobekuntza teknologikoa ibilgailuetan: ibilgailu elektriko puruen eta hibridoen sarrera
(automobil elektrikoak eta hibridoak % 10 eta moto eta furgoneta elektrikoak % 25)
eta 2. belaunaldiko bioerregaien kontsumoa (bioetanola eta biodiesela % 10).
- Eskaera kudeatzeko eta jarrera-ohiturak aldatzeko neurriak (aparkalekuen kudeaketa,

enpresetarako mugikortasun-planak, car-pooling, car-sharing, bizikleta publikoa,
gidatze eraginkorrerako ikastaroak).

• Lehen sektorea:
- Hondoko ongarritzea, ongarrien erabileraren optimizazioa, lekadunen laborantzaren

sustapena “ongarri berde” gisa eta abere-hondakinen erabilera ongarri gisa.
- Abeltzaintza estentsiboko ustiaketak eta baso-artzaintzako sistemak.
- Ziklo hidrologikoa.
- Iturriko ur edangarriaren kontsumoaren eta EDARean eragiten duen emariaren

murrizketa.
• Hondakinen kudeaketa:

- Prebentzio, berrerabilpen eta birziklapeneko ekintzak (autokonposta, materia
organikoaren gaikako bilketa, plastikozko poltsen murrizketa, ehunen bilketa...).

- Ibilgailu garbien txertaketa (biodiesel -BD100-, ibilgailu hibridoak GNC/E biltegi-
zerbitzuetan, IB garbiketa-zerbitzuetan).

- Hiri-hondakinen tratamenduko errefusetik Berreskuratutako Erregai Solidoa (CSR)
fabrikatzea.
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• Udal-ekipamenduak eta -zerbitzuak.
• Garraio publikoa: ibilgailu garbiak txertatzea garraio publikoaren ontzidian.
• Udal-ontzidia: ibilgailuak ibilgailu hibridoekin eta elektrikoekin ordezkatzea.
• Espazio publikoa: hobekuntzak argiteria publikoan (farola ezeraginkorren

ordezkapena, tentsio-erreguladorea buruan, LEDen instalazioa, itzali/pizteko
egokitutako programazioa...) eta hobekuntzak semaforoen argiterian (denak LEDekin
ordezkatu).

• Eraikinak eta ekipamenduak: a ziurtagiri energetikoa eraikin berrietan, barruko
argiztapenaren hobekuntza, instalazio termikoen hobekuntza (kondentsazio-
galdarak, mikrokogenerazioa,...), ura aurrezteko sistemen instalazioa, estaldura
berdeen txertaketa eta abar.

Energia berriztagarrien produkziorako ekintzak:
Energia berriztagarriak ekoizteko 14 ekintza proposatu dira: eguzki-energia, energia
termikoa, energia fotovoltaikoa, hiri-energia eolikoa, energia geotermikoa eta biomasa.
• Eguzki-energia fotovoltaikoaren instalazioa sustatzea (12,5 MWp).

• Eskakizuna areagotzea eta eguzki-energia termikoaren instalazioa sustatzea
(+30.000 m2).

• Biomasa energiaren produkziorako aprobetxatzea (lastoa, zura...).

• Energia ekoiztea hiri-hondakinetatik (CSR).

• Zergen bidez energia berriztagarrien instalazioa sustatzea (eguzki-energia, energia
geotermikoa).

Aurreko ekintzak abian jarrita, 2020. urterako berotegi-efektuko gasen emisioa 2006.
urtea oinarri hartuta % 25,7 murriztea espero da, per capitari dagokionez % 33 murriztea,
alegia. Udalaren jardueretarako emisioen % 56ko murrizketa kalkulatu da. Epe luzerako
helburu orokorra Gasteiz 2050. urterako hiri ìkarbono neutroaî bilakatzea da.

Etorkizuna

Klima-aldaketaren aurka borrokatzeko Gasteizko 2010-2020 plana garatzeko lau tresna
mota landu eta txertatu beharko dira: juridikoak (ordenantza energetikoa lantzea,
HAPNren egokitzapena eta abar), planifikaziokoak (plan berrien elaborazioa, esaterako,
auzoak eta eraikinak birgaitzera bideratutakoak edo fase berrien txertaketaren jarraipena,
hots, mugikortasun-planaren kasua eta abar), kudeaketakoak (kontratazio eta erosketa
publiko iraunkorra...) eta komunikaziokoak (herritarren komunikaziorako eta
partaidetzarako planaren elaborazioa eta abar). Azken horri jarraiki, Klima Aldaketaren
aurkako Hiri Hitzarmena sinatzea proposatu da, planaren jarraipen-mekanismo gisa
eta administrazioaren eta herritarren arteko elkarrenganako komunikazioa ahalbidetuko
duen herritarren partaidetzaren bidez.
Klima-aldaketaren aurkako borrokak zeharkako abantaila ugari dakartza, besteak
beste, airearen kalitatearen hobekuntza, osasunaren babesa, baliabide energetiko
berriztaezinen aurrezpena, teknologia berrietarako merkatu berrien sorrera, etab. Azken
batean, kalitate handiagoko garapena eta "garapen iraunkorraren" printzipioekin bat
datorrena.



Tradizionalki klima-aldaketaren aurka borrokatzeko esfortzuak nagusiki CO2

emisioa arintzera, murriztera, bideratu diren arren, gero eta garrantzi handiagoa
ari da hartzen inpaktuak, zaurgarritasuna eta sektore ekonomikoen eta sistema
sozial eta ekologikoen klima-aldaketarekiko egokitzapena definitzeko eta
ebaluatzeko beharra, egokitzapenerako estrategia eraginkorrak diseinatzeko;
ekosistemetan inpaktuak murrizteko planteatutako egokitzapen aurre-hartzailea
edo proaktiboa, giza osasuna, garapen ekonomikoa, propietateak eta
azpiegiturak, gure kasuan, Gasteizkoak.

Vitoria-Gasteizko klima-
aldaketara egokitzeko plana

Ideia

2010eko maiatzean, Gasteizko Udalak Lankidetza Hitzarmena sinatu zuen
Eusko Jaurlaritzarekin eta Labein-Tecnalia Fundazioarekin, Gasteiz klima-
aldaketara egokitzeko plana lantzeko.

Ekintzak

Gasteiz klima-aldaketara egokitzeko planak jarduera-gune hauek jasotzen
ditu gutxienez:

• Plana definitzeko eta abian jartzeko mekanismo instituzionalaren sorrera:
egokitzapenak tokiko ezagutza, tokiko eskumenak eta tokian agintzeko
gaitasuna eskatzen ditu eta, beraz, informatutako, antolatutako eta jarduteko
gaitasuna duen komunitatea eskatzen du.

• Klima-aldaketaren ebaluazioa: udalerriko egungo eta etorkizuneko klima
ezagutzea funtsezkoa da egokitzapen-politika orotarako.

• Eszenatoki sozio-demografikoen eta sozio-ekonomikoen ebaluazioa toki
eta eskualde mailan, eszenatoki sozialak eta lurraldearen erabilerakoak
epe labur eta ertainean kontuan hartuta.

• Klima aldakorrari lotutako inpaktuen eta arriskuen kuantifikazioa: ad hoc
inpaktuen sektore-ezaugarriak eta sektore bakoitzak inpaktu horiekiko
duen zaurgarritasun mailaren aurre-analisia, egungo eta etorkizuneko
klimarako zuzeneko eta zeharkako arriskuen kostuaren ebaluazioarekin
batera; jorratu beharreko inpaktuen hautaketa eta horietarako jarduerei
lehentasuna emateko plana eta programa garatzea.

• Jarduteko asmoaren egituraketa: diseinatutako programa txertatzea
ahalbidetuta eta txertatuta dagoen udal-politiken eta udalaz haraindiko
politiken testuinguruan jarraipena eginda.
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Emaitzak

Emaitza hauek lortzea espero da:

• Aldi baterako joerak lortzea, etorkizuneko eszenatoki klimatikoak definitzea
(toki mailako tenperaturari eta prezipitazioei dagokienez) eta eszenatoki
sozio-ekonomikoak eta sozio-demografikoak.

• Hiriko eta inguruko mapa termikoa egitea.

• Udalerriko sektoreen ezaugarriak klima-aldaketarekiko zaurgarritasunaren
arabera: potentzialki eragindako sektoreen identifikazioa (baliabide
hidrikoak, basokoak, nekazaritzakoak, hirigintzakoak, osasunekoak eta
abar), sektore bakoitzarekin lotutako inpaktuen identifikazioa eta sektore
bakoitzeko zaurgarritasun maila klima-aldaketaren ondorioekiko.

• Hirigintza-planeamenduan txertatzeko lehentasunezko egokitzapen-
neurrien definizioa. Klima-aldaketaren hirigintza-egokitzapenera
bideratutako HAPNren aurrerapen-proposamenari zuzenean aplikatzeko
neurri espezifikoak.

• Klima-aldaketarako egokitzapena lerrokatzeko eta egituratzeko
gobernantza-proposamena, udal-politika nagusiekin eta sinergiekin eta
abian jarritako edo aurrez ikusitako beste prozesu batzuekin.

Etorkizuna

Helburu nagusien artean dago klima-aldaketa gainerako udal-politiketan
txertatzeko egokitzapena eta horrek aitzindari gisa kokatuko luke Gasteiz
nazio mailan. Hirigintzaren kasuan, udalerriaren egungo eta etorkizuneko
egoerara aplikatutako gomendioen katalogoa eskura izatea da xedea eta,
horrez gain, HAPNren ondorengo dokumentuetan eta garapen-planeamenduan
garatzeko eta txertatzeko jarraibideak eta proposamen orokorrak izatea.
Azkenik, klima-aldaketarako egokitzapen-ekintzei dagokienez, Gasteizen
HAPNren eta beste plan, politika eta prozesuen (osasuna, gizarte-ongizatea,
iraunkortasuna...) arteko egituraketarako eta koordinaziorako irizpideak
finkatzea beharrezkoa izango da.



Vitoria-Gasteizko giroko
airearen kalitatea

Sektore ekonomiko eta sozial gehienak zuzenean lotuta daude airearen kalitatearekin; izan
ere, horien guztien askotariko beharrek -egungo mugikortasun-jarrerak, hondakinen kudeaketa,
industria-prozesuak, energiaren ekoizpena, bizitegi-eraikinen eta bulegoen erosotasuna,
nekazaritzako eta abeltzaintzako produkzioa- hainbat substantziaren emisioa ekartzen dute
eta horiek, era berean, tokiko (giroko airearen kalitate txarra), eskualdeko (azidifikazioa,
ozono troposferikoa) eta mundu mailako (beroketa klimatikoa) arazoen sorrera ekartzen dute.

Ideia

2003an Gasteizko airearen kalitatea kudeatzeko 2003-2010 plana landu eta onartu zen.
Udalerriko airearen kalitatea maila onargarrietan mantentzen den arren, etorkizunean goi
mailako kalitatea, ahalik altuena, bermatuko duen udal-plana abian jartzea beharrezkotzat
jo zen, horretarako, gizarteko sektore guztien inplikazioa eta partaidetza bilatuta eta
iraunkortasunaren printzipio zorrotzei lotutako garapen ekonomiko eta sozialarekin
bateragarria izanda.

Ekintzak

Definitutako ekintzak airearen kalitatea bermatzera bideratuta daude, herritarren osasuna
babestu eta bizi-kalitatea hobetzeko, ingurumena babestu eta hobetzeko, ondasun materialak
hondatzea prebenitzeko eta klima-aldaketaren eragina mugatzeko. Hauek dira definitutako
zenbait ekintza:

• Iturri berriztagarrien aurrezkia, eraginkortasun energetikoa eta partaidetza maximizatzea
tokiko egitura energetikoan:
- Energiaren aurrezkia eta eraginkortasuna eraikinetan eta udal-zerbitzuen hornikuntzan.

Baterako sorkuntza udal-eraikin publikoetan eta zerbitzuen sektorean.
- Etxebizitzetan eta udal-instalazioetan etxeko ur beroa ekoizteko eguzki-panel termikoen

instalazioa eta eguzki-sistema fotovoltaikoen instalazioa udal-eraikinetan eta egoitzetan.
- Bioerregaien erabilera bultzatzea udalaren automobil-parkean eta garraio publikoan

erabilita.
- Hiri-hondakinen eta araztegiko lokatzen balioztatze energetikoa.
- Udalerriko alderdi energetikoak arautuko dituen Udal Ordenantzaren elaborazioa.

• Berotegi-efektuko CO2  eta beste gas batzuen emisioa murrizteko nazioarteko helburuak
betetzen laguntzea:
- Gardelegi zabortegiak igorritako CH4 emisioen murrizketa.

• Igorritako kutsatzaileen iturriak eta kopuruak murriztea:
- Emisio baxuko edo ia emisiorik gabeko ibilgailuen txertaketa udalaren automobil-

parkean eta garraio publikoan.
- NOx eta OOLen (Osagai Organiko Lurrunkorren) emisioa murriztea industrian eta

eraikuntzan.
- Irizpide energetikoen txertaketa industria-jarduerei udal-lizentziak emateko baldintzetan.

• Airearen kalitatea ebaluatzeko eta berrikusteko sistema ezin hobea izatea:
- Zaintza- eta kontrol-sarearen egokitzapena eta hedapena.

• Osasuna modu eraginkorrean babestea eta herritarren erosotasuna bermatzea eta, horrez
gain, kutsadura atmosferikoak materialen, landarediaren eta ingurumenaren gainean
dituen ondorioak prebenitzea:
- Kutsadura atmosferikoarekin zerikusia duten gaixotasunak zaintzeko sistema.

• Herritarrei eskainitako informaziorako irisgarritasuna eta kalitatea hobetzea, gardentasuna
areagotzea eta airearen kalitateari buruzko politikak herritarrei hurbiltzea. Energiari eta
ingurumenari buruzko gaiei dagokienez herritarren sentsibilizazioa eta kontzientzia
areagotzea. Aldaketa bultzatzea kontsumo- eta mugikortasun-ohituretan:
- Jarduera-protokoloak airearen kalitatea txarra den kasuetarako.

 - Airearen kalitateari buruzko informazioa bide publikoan.
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Emaitzak

Giroko airearen kalitatea eta legediaren betetze maila ebaluatze aldera, udalak Euskal
Autonomia Erkidegoko Airearen Kalitatea Zaintzeko Sarearen (Eusko Jaurlaritza) zati den
Atmosferako Kutsadura Zaintzeko eta Kontrolatzeko Sare Automatikoa du. Sare hori hirian
banatutako lau estazioz osatuta dago.

Airearen Kalitatea Zaintzeko Sareak 2000-2009 aldian jasotako datuen arabera egindako
airearen kalitatearen analisia honako hau da:

• Orduko eta eguneko sufre dioxidoaren kontzentrazioak nabarmen murriztu dira, % 70
baino gehiago. Era berean, urteko batez besteko kontzentrazioak 5 g/m3-koak baino
txikiagoak dira. Kontzentrazio horiek ez dituzte arazoak sortzen egungo edo etorkizuneko
mugako balioak betetzerakoan, horiek oso zorrotzak izan arren.

• Orduko eta eguneko karbono monoxidoaren gehieneko kontzentrazioak nabarmen
murriztu dira, % 60 baino gehiago. Gainera, okto-ordutegiaren gehieneko balioak 1,5
mg/m3 inguruan kokatzen dira, mugako balioen oso azpitik (10 mg/m3). Kutsatzaile horrek
ere ez du arazorik planteatuko etorkizunean.

• PM10 partikulen eguneko gehieneko kontzentrazioak ia erdira murriztu dira; horrek esan
nahi du eguneko mugako balioa gainditzen den egun kopurua ere ia zerora murriztu dela,
50 g/m3, eta 35 egunetan gainditu egingo litzateke, baina mugako balioa gainditu gabe.
Era berean, urteko batez besteko kontzentrazioak % 40 baino gehiago murriztu dira.

• PM2,5 partikulen urteko batez besteko kontzentrazioak 10 g/m3 inguruko balioetan
mantentzen dira, mugako baliotik nahiko urrun.

• Nitrogeno dioxidoaren urteko batez besteko kontzentrazioak % 20 murriztu dira eta
balioa 25-30 g/m3 inguruan dago, urteko mugako balioaren azpitik (40 g/m3).

• Ozonoaren urteko batez besteko kontzentrazioak eta okto-ordutegien gehieneko balioek
arin gora egin dute, osasunaren babeserako xede balioa lortzen ez den arren. Azken
urteetan, ez da inoiz gainditu herritarren informazio-ataria. Hala ere, etorkizunean ozonoa
izango da arreta gehien eskatuko duen kutsatzailea.

Etorkizuna

Airearen kalitateari buruzko legedi zabalak -2008/50/CE Direktiba eta 32/2007 Legea- mugako
hainbat balio, xede-balioak eta herritarrei informatzeko edota ohartarazteko atariak finkatzen
ditu, kutsatzailearen arabera, eta udal-administrazioak zaindu eta kontrolatu egin beharko
ditu, betetzen direla ziurtatzeko, hala izango dela dirudien arren.

Datozen urteetan, esfortzuak zenbait mikrokutsatzaileren kontzentrazioak ahalik eta gehien
murriztera bideratu beharko dira (metal astunak, ozono-aitzindariak eta abar). Horretarako,
datorren hamarkadan Gasteizko Ingurumeneko Aire Kalitatearen Hobekuntza Plan berria
lantzea eta abian jartzea dago aurrez ikusita, besteak beste.

síguenos en / jarrai ezaiguzu / follow us



Vitoria-Gasteizko argiztapen publikorako
energia- eta ingurumen-auditoria

Ideia

Gasteizek 2008an 1.500 GWh elektriko kontsumitu zituen, industria-sektorea barne.
Kontsumo horren % 2 (31 GWh) argiztapen publikoaren urteko 4.200 orduri dagokio;
32.000 argi-punturen eta 480 aginte-koadroren bidez ematen da. Gasteizko argiztapen
publikoa da urtean atmosferara igorritako 12.000 t CO2-ren zeharkako erantzulea.

Hainbat izan ziren udala auditoria hori egitera bultzatu zuten faktoreak: biztanle bakoitzeko
energia-kontsumoaren tasa altua, EBk gomendatutakotik oso urrun, horren zati handiaren
zahartzapena, argiztapen ez-eraginkorrarekin eta desegokiarekin eta udalaren gastu
elektrikoari egindako ekarpenaren zenbatekoa (% 57). Bestalde, inbertsio gutxik dute
argiztapen publikoan eraginkortasun energetikoa hobetzera bideratutakoek adinako
errentagarritasun energetiko, ekonomiko eta soziala.

Auditoriaren helburua Gasteizko argiztapen publikoaren alderdi energetiko eta
ingurumeneko alderdi ez-eraginkorrak zuzentzeko identifikatzea, kontrolatzea eta
planifikatzea da, hurrengo fase baterako utzita eraginkortasun-falta horri aurre egiteko
beharrezko neurri zuzentzaileen txertaketa.

Ekintzak

Auditoriaren hedapen geografikoa 2008ko Gasteizko kale-izendegiari dagokiona da. Udal
hirigintza-irizpideari jarraiki, udalerria 29 auzotan banatzen da eta kaleak, plazak, etorbideak,
bulebarrak eta beste, kale-izendegiko 844 unitatetan sailkatzen dira, dagokien auzoetan.

Auditoria fase hauetan oinarritu zen:

• 1. fasea: datu-bilketa.
• 2. fasea: egoeraren analisia.
• 3. fasea: neurri zuzentzaileak ezartzea.
• 4. fasea: Ekintza Plan Estrategikoa finkatzea.

Datu-bilketa burutzeko, ekoargiztapen publikoko Eraginkortasun Energetikoaren Unitate
Mugikorra erabili zen. Datu errealak modu fidagarrian eskuratzeko azken aurrerapen
teknologikoak dituen ibilgailua da (luminariaren altuera eta horien arteko distantzia,
luminarien GPS posizionamendua, luminantzia, iluminantzia, uniformetasun mailak,
argi-kutsadura, galtzadaren islapena, kanpoko argiaren maila eta abar), softwarearekin
batera (SAGAP - Software auditorea eta Argiztapen Publikoaren Kudeatzailea), argiztapen
publikoan auditoria energetikoak egiteko espezifikoa.

Hiriko kale bakoitzerako hauei buruzko informazio grafikoa eta alfanumerikoa eskuratzen da:

• Instalatutako potentzia.
• CO2 emisioak.
• Argiztapen maila: gehiegizkoa, zuzena, eskasa.
• Uniformetasun maila: ona, txarra, erregularra.
• Argi-kutsadura: egokia, desegokia.
• Kanpoko argia: egokia, desegokia, ez da sortzen.
• Jarduteko lehentasuna: berehalakoa, epe ertainekoa, epe laburrekoa.
• Iradokitako inbertsioa.

Emaitzak

Ondoren, aztertutako 844 kaleen guztizkoaren gaineko parametro hauen kalitatearen
ehunekoak ageri dira:
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Argiztapen maila

0,85* erreferentziazko maila = eskasa
1,15* erreferentziazko maila =
gehiegizkoa

Argi-kutsadura

Kale-izendegia argi-kutsaduraren aurka
babesteko 4 eremutan banatu da eta horiek
1890/2008 Errege Dekretuko muga-balioekin
bat datoz.

Etorkizuna

Udalerriko bide guztien artean, jarduera-ildoak honela sailkatzen dira:

Berehala jarduteko 382 bide, 3.974.791,49 € inguruko inbertsioarekin.
Epe laburrera jarduteko 163 bide, 1.261.263,33 € inguruko inbertsioarekin.
Epe ertainera jarduteko 270 bide, 2.083.586,22 € inguruko inbertsioarekin.

Argiztapen publikoa hobetzeko guztizko 7,3 milioi euro inguruko inbertsioarekin EBk
bilatzen dituen eraginkortasun energetikoko ratioak lortuko lirateke, guztizko
kontsumoaren % 30 baino gehiago aurreztuko litzateke, 9 GWh/urte inguru (1 milioi
euroko aurrezkia urtean) eta ahalik eta gehien arinduko litzateke argi-kutsadura eta
argi-distira hirian.

Gainera, aurrezteko gaitasuna eta errentagarritasuna aintzat hartuta, auditoriak hemen
datozen 6 jarduerak xehetasunean deskribatzen ditu eta garatzea proposatzen du:

• Hirigune historikoko villa motako farola guztiak ordezkatzea (Gasteizko hirigune
historikorako argiztapen publikoko proba pilotuaren fitxa).

• Udalerriko bola kutsatzaile guztiak ezabatzea (dagoeneko polikarbonatozko 1.140
bola ordezkatu dira eta, horrela, % 40 murriztu da instalatutako potentzia).

• Difusore lauak jartzea udalerriko bideko luminaria kutsatzaile guztietan (220 luminaria
berriztatu dira eta, horrela, % 40 murriztu da instalatutako potentzia).

• Udalerriko argiztapen publikoaren erabilera-ordutegiak kudeatzeko eta egokitzeko
sistemak ezartzea (gailu guztiak birprogramatu dira eta zaharkituta zeuden 21
unitate ordezkatu dira).

• Merkurio-lurrunezko lanparak kentzea eta, horrela, instalatutako potentzia % 48
murriztea.

• Aurreko neurriak kudeatzeaz eta udalerriko argiztapen publikoaren instalazioa
kontrolatzeaz arduratuko den zerbitzu energetikoetako enpresa aukeratzea.

Landarediak eragitea nahi ez den eragina

Etxeko kanpoko argia

Egokia

Desegokia

Ez dago daturik

Zuzena

Gehiegizkoa

Eskasa

Ez dago daturik

Egokia

Desegokia

Ez dago daturik

Ez da sortzen

Ez dago

Handia

Ertaina

Txikia



Gasteizko hirigune historikorako
argiztapen publikoaren proba pilotua

Egungo villa
motako farola

Katenaria
motako
argiztapena
bidearen erdian

Hiruzuloka
atxikitako estetika
modernoko
luminaria

Ideia

Gasteizko argiztapenaren energia- eta ingurumen-auditoriak proposatutako neurri
multzoaren barruan hirigune historikoan egungo farola klasikoen eraginkortasun-faltari
aurre egiteko, hainbat aukera baloratu ostean, jarduera garatzea proposatu zen,
eremuko argiztapena hobetzeko; izan ere, eremu horren suspertze ekonomiko, turistiko
eta soziala funtsezkoa da udalarentzat.

Eremu horretako berezitasun estetiko eta soziala aintzat hartuta, lehendik zegoen
argiztapena guztiz berritu aurretik proba pilotua egin zen, kale batean hainbat aukera
alderatuta; izendatzaile komuna errendimendu handiko luminariak erabiltzea izan zen,
argiztapen maila eta kaleko argiaren uniformetasuna areagotzeko, egungo kontsumo
elektrikoa erdira murriztuta eta, aldi berean, argi-kutsadura, kanpoko argia eta segurtasun-
faltaren sentsazioa ezabatuta.

Ekintzak

Hirigune historikoa villa motako 511 farolaren bidez argiztatzen da; horiek 250 W-ko
halogenuro metalikozko lanparez eta ekipoz osatuta daude eta urtean 595 MWh kontsumitzen
dituzte (77.000 €/urte). Farola horien errendimendua oso baxua da, ez dute % 35 gainditzen,
eta argi-kutsadura handia eta etxeetan kanpoko argia sortzen dute.

Aldez aurreko analisi egokiak egin ostean, Zapatari kalean landako hainbat proba
egitea erabaki zen, esposizio, analisi eta azken baloraziorako. Hori horrela, Zapatari
kalea 5 zatitan banatu zen, herritarrek in situ ikus zezaten sistema bakoitzak ekartzen
zituen argi-efektuak, uniformetasuna, argiztapen mota eta estetika: klasikoagoa edo
modernoagoa.

Hauek izan ziren proposatutako tarteak:

1. Egun dagoen farolaren doikuntza, LED lanparak jarrita.
2. Egun dagoen farolaren doikuntza, Cosmopolis lanparak jarrita.
3. Egun dagoen farolaren doikuntza, metakrilatozko itxiturak ordezkatuta eta 250 W-

ko lanparak 150 W-koekin aldatuta.
4. Egun dagoen farolaren ordezkapena kalearen erdian kokatutako eraginkorragoa

den farolarekin.
5. Egun dagoen farolaren ordezkapena fatxadari atxikitako farola eraginkorragoarekin.

Herritarrak udalerriko eraginkortasun energetikoko jardueretako partaide egiteko
xedearekin eta erabiltzailearekin adostutako oreka bilatzeko argiaren eta argi-diseinuaren
artean, hirigune historikoko bizilagunei galdeketa buzoiratu zitzaien, haien iritziz hirigune
historikoko argi-beharrei eta haien gustu estetikoei 5 aukeren artean ondoen erantzuten
ziena aukera zezaten.

Emaitzak

Hirigune historikoko argiztapen publikoko proba pilotuari esker ondorioa hauek atera dira:

• Aurrezki energetikoaren eta ikusizko erosotasunaren ikuspegitik, aukerarik
komenigarriena kalearen erdian katenaria bidez zintzilikatutako luminaria berria
jartzea da. Farola Cosmopolis sistemarekin doitzeak eta fatxadara atxikitako
luminaria berri eraginkorragoaren aukerak ere emaitza onak ematen ditu, bai aurrezki
energetikoari dagokionez, bai iluminantziari eta uniformetasunari dagokionez.
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• LED teknologiak energia asko aurrezten duen arren, jarritako 31 W-ko LED farolak
egun dagoenak baino argi gutxiago ematen du eta horren optikak ez du uniformetasun
egokia ematen. Proba egin zenean ez zen LEDen oinarritutako villa motako potentzia
handiagoko farolarik topatu. Arazo hori ebatzita eta optika hirigune historikoko kale
motara egokituta, oso aukera erakargarria izan daiteke, batik bat aurrezki-potentziala
dela eta.

• Ikuspuntu ekonomikotik, metakrilatozko itxituren hobekuntza da merkeena. Horrez
gain, boto gehien jaso dituen bigarren aukera da eta aurrezki energetikoa interesgarria
da. Hala ere, uniformetasuna egungoaren antzekoa denez, horren aukeraketa ez
egitea aholkatzen du.

• Ikuspuntu sozialetik, boto gehien izan dituen aukera 5. tartea izan da, estetika
garaikideko farola berria, eraginkortasun, iluminantzia eta uniformetasuneko
parametro onekin. Hala eta guztiz ere, ez da 2. tarteko aukera gutxietsi behar, ez
baitzituen boto gehiegi izan, baina egungo estetika mantendu baitu; ekonomikoki
5. tartea baino askoz ere errentagarriagoa da eta ingurumenari dagokionez dagoeneko
instalatutako farola klasikoaren erabilera mantentzen du.

• Proba egin zen moduan, 2. eta 5. tarteetako iluminantzia oso altua izan zen eta,
beraz, luminariak horiek berak 90 W-ko lanparekin ere baliagarriak izan daitezkeela
ondorioztatzen da. Horrek egungo egoerari dagokionez % 65eko aurrezkia
ekarriko luke.

Etorkizuna

Hirigune historikoko Lurralde Kontseiluaren Lantaldearekin adostea erreforma energetiko
eta luminikoaz gain, ea erreforma estetikoa egingo ote den, luminaria garaikidea jarrita
edo egungo farolak Cosmopolis sistemaren bidez doituta.

Maiatza 2011



Vitoria-Gasteizko hiri-hondakinen
kudeaketarako plan integrala (2008-2016)

Ideia

2010ean Gasteizko Udal Hondakinen Kudeaketarako Plan Integral berria onartu zen
(2008-2016), 5 estrategietan oinarrituta:

• Etxeetan, ikastetxeetan, lantokietan eta abar sortzen den hondakin kopurua
murriztea.

• Jatorrizko moduan berriro erabili daitekeen hondakinak berrerabiltzea.
• Birziklatzea eta hondakina lehengai gisa erabiltzea beste produktu batean eraldatzeko

(papera, konposta).
• Behar ez diren hondakinak sortzen dituzten eta itzulgarriak ez diren edo ingurumenean

edo giza osasunean kaltea eragiten duten bildukietan ontziratutako produktuak
baztertzea eta ez erostea.

• Nekez birziklatu daitekeen edo arriskutsua den hondakina sortzen dutenak erantzule
egitea.

Planak hondakinen kudeaketa integratua eta iraunkorra defendatzen du, kudeaketa
komunitarioko hierarkiaren aplikazioaren bidez eta horren xede nagusia prebentzioa
da eta horren atzetik berrerabilpena, birziklapena, konposta, aprobetxamendu
energetikoa eta azkenik, baloragarria ez den zatikiaren isuria:

• Prebentzioa maximizatzea: hondakinen berrerabilpenera eta hondakinen sorrera
murriztera bideratutako programen bidez.

• Balioztapena maximizatzea: materialen balioztapenari lehentasuna emanda
(birziklapena, konposta) susperraldi energetikoaren gainetik.

• Isuri bidezko kanporaketa murriztea: hondakin birziklagarrien isuria ez sustatuz eta
hondakin guztiak aurre tratatzera behartuz, horien bolumena eta toxikotasuna
murrizteko, lehen mailako hondakinen isuria hutsera murriztea lortu arte.

Ekintzak
Planak ildo estrategiko hauetan ekintzak abian jartzea planteatzen du:

• Hondakinen sorrera jatorrian prebenitzea, bai pisuan, bai bolumenean, aniztasunean
eta arriskugarritasunean, produkzioa hazkunde ekonomikotik bananduz.

• Jatorrian kalitatezko eta ahalik eta zatiki kopuru handieneko gaikako bilketaren
sustapena, birziklapenaren merkatuan irtenbide ona izango duten materialak lortzeko
estrategia gisa.

• Udal-hondakinen zati organikoaren jatorriko gaikako kudeaketa eta bilketaren
sustapena.

• Gaikako merkataritzako bilketaren sustapena jatorrian.
• Jatorriko gaikako bilketatik etorritako materia organiko biodegradagarriaren konposta.
• Lehen mailako hondakinen isuririk ez. Egonkortu gabeko hondakin biodegradagarriak

zabortegira botatzea murriztea.
• Herritarrak sartzea hondakinak kudeatzeko jardueretan, herritarren eta kudeatzaileen

arteko inplikazioa eta konexioa maximizatuta eta informazioaren kalitatea eta
gardentasuna bermatuta.
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Emaitzak
Plana martxan jartzean emaitza hauek lortzea espero da:

• 2012. urterako hiri-hondakinen per capita sorrera 2001eko mailetara egonkortzea
(390 kg/biz./urte) eta 2016an 55 kg/bizt./urte murriztea 2007. urteari dagokionez.

• Hiri-hondakinen jatorriko gaikako bilketa, 2016an sortutako hondakinen guztizkoari
dagokionez gutxieneko % 45 lortuz.

• Materialen berreskurapena eta birziklapena, hiri-hondakinen konposta barne,
gutxienez 2016an sortutako hondakinen guztizkoaren % 50era helduz.

• Berreskuratutako Erregai Solidoaren -CSR- fabrikazioa, industria-prozesuetan
erabili daitekeen lehen mailako hiri-hondakinaren birziklapen-lantegi, konposta-
lantegi eta tratamendu mekaniko biologikoko lantegietako errefusetik abiatuta.

• Hiri-hondakinak eta hondakin asimilagarriak, edo beste jatorri batzuetakoak isurtzea
debekatuta, baliabideak, materialak eta energia ahalik eta gehien aprobetxatzea
edota arriskugarritasuna murriztea ahalbidetuko duten aldez aurreko hainbat
tratamendu 2012an zabortegira eraman aurretik.

• Udal-zabortegian tratatu gabe isuritako materia organikoaren murrizketa zorrotza,
metanoaren isuri iheslarien murrizketarekin.

• Herritarren kontzientzia eta sentsibilizazioa areagotzea hondakinen sorrerari eta
kudeaketari dagokionez eta, oro har, garapen iraunkorrari dagokionez, horren
sarbidea eta horri buruzko informazioaren hedapena bermatuta.

• Eragileen adostasuna kudeaketa-ereduan.
• Sorreragatiko ordainketaren kontzeptura hurbilketa.

Etorkizuna
Egun udal-zabortegira botatzen den errefusaren gehiengoarekin bigarren mailako
erregaia sor daiteke; horrek erregai fosilak ordezkatzen ditu industria-prozesuetan eta
Berreskuratutako Erregai Solido (CSR) deritzo.

Ekintza horren bidez, hondakinen kudeaketaren udal-eredua hondakina zero kontzeptura
hurbilduko litzateke, zabortegira botatako hiri-hondakinak %10 baino gutxiagora
murriztuta eta balantze positiboa lortuta berotegi-efektuko gasen emisioan.

Era berean, esfortzu gehiago bideratuko dira hondakinak eta kudeaketak eragindako
tokiko ingurumeneko inpaktuak prebenitzera eta mugatzera, baita mundu mailako
inpaktuak ere; klima-aldaketaren aurkako helburuei lehentasuna emanda, horien
kudeaketa-politikan.

Azkenik, herritarrekiko erlazioa indartuko da, hondakinen garbiketarako eta
birziklapenerako hiri-hitzarmena lortzeko xedearekin, planaren atzeraelikadurarako
eta jarraipenerako elementua izango dena.



Vitoria-Gasteizko hondakinen
bilketa pneumatikoa

Hirigune historikoa 2002 Ontziak/papera eta gainerakoa 4.550 182 4.124
Ibaiondo 2003 Organikoa eta gainerakoa 2.600 102 4.500
Zabalgana 1 2005 Organikoa eta gainerakoa 9.760 174 10.060
Zabalgana 2 2009 Organikoa eta gainerakoa 9.700 478 12.375
Salburua 1 2005 Organikoa eta gainerakoa 9.220 176 13.110
Salburua 2 2011 Organikoa eta gainerakoa 9.375 203 9.042

Martxan
jartzea

Bildutako
zatikiak

Zerbitzatutako
etxebizitza kopuru

baliokidea
Postontzi

kop.
Sarearen
luzera (m)

Ideia

Bilketa pneumatikoa 2001. urtean instalatu zen Gasteizko hirigune historikoan,
alde batetik, hiriko alderdi horretako kale aldapatsu eta estuetatik igarotzean
kamioek sortutako eragozpenei irtenbidea emateko eta, bestetik, herritarren
hondakinak birziklatzeko aukeraren eskaerari erantzuteko, edukiontziak jartzea
ezinezkoa den eremuan.

Hirian azpiegitura horren harrera ona ikusita, sare pneumatikoa hiriko hedapen-
eremu berrietara zabaltzea erabaki zen, hondakinen bilketarako sistema
moderno eta eroso gisa.

Ekintzak

Gasteizek orain arte bilketa pneumatikoko sei zentral onartu ditu. Horietatik
bost dagoeneko funtzionamenduan daude eta seigarrena ematear dago
martxan jar dadin. Hauek dira Gasteizen txertatutako datuak:

Emaitzak

Bilketa pneumatikoko sistemaren bidez, gaur egun errefus-hondakinaren
4.998 tona jasotzen dira urtean, hau da, hirian bildutako hondakinen % 10
baino gutxiago gutxi gorabehera.

Herritarrek bilketa pneumatikoari dagokionez duten asebetetze maila oso
altua da, 2009ko uztailean egindako galdeketak erakusten duen moduan;
bertan 10etik 7,95eko emaitzarekin kalifikatzen zuten herritarrek sistemarekiko
zuten asebetetze maila.
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Etorkizuna

Bilketa pneumatikoa urbanizazio berri guztietan txertatzen den hondakinen
bilketarako sistema da.

Auzo berrietan txertatutako bilketa pneumatikoaren sisteman buzoietako bat
hondakin organikoen bilketarako erabiltzen da eta horrek “5. Sistema
pertsonalizatuarekin” batera -espaloi gaineko giltza duen edukiontzia,
herritarrek beren borondatez parte har dezaten; egun hiru auzotan zabalduta
dago, baina laster hiri guztira zabaltzea espero da- Gasteizko etxeetan
sortutako biohondakinen jatorrizko gaikako bilketa-eredua osatzen du.

Duela gutxi bilketa pneumatikoa finkatutako hirira zabaltzeko Plan Zuzentzailea
landu da. Plan hori balioetsi egin behar da, sistema horren hedapenari buruzko
erabakiak hartze aldera.



Vitoria-Gasteizko biohondakinen gaikako
bilketa jatorrian egiteko kanpaina pilotua

Ideia

2010ean, Gasteizko Udalak 2008-2016 Gasteizko Udal Hondakinak Kudeatzeko
Plan Integrala (UHKPI) onartu du. Aurreko 2000-2006 UHKPI planaren lan-
ildoarekin jarraitzen duen plan horretan hiri-hondakinen jatorriko gaikako
bilketaren helburuak sutsuago garatzen dira, batik bat, etxeetako eta
saltokietako biohondakinen bilketakoak, baita horien ondorengo tratamendua
ere, konpostaren edo balioztapen energetikoaren bidez (biogasa).

Ildo horretatik, Gasteizek egun bilketa pneumatikoko sistema du hiriaren
inguruko auzo berrietan -Ibaiondo, Salburua, Zabalgana eta Mariturri-; horietan
bananduta bota daitezke biohondakinak eta errefusa, buzoi laranjetan eta
grisetan, hurrenez hurren.

Ekintzak

Biohondakinen gaikako bilketa udalerri guztira zabaltzeko xedearekin, 2009ko
urrian kanpaina pilotua jarri zen abian hiriaren iparraldeko hiru auzotan:
Abetxukon, Lakua-Aramangelun eta Lakua-Arriagan. Kanpainak xede hauek
izan zituen:

• Eremuko bizilagunei etxeko biohondakinak jatorrian banatzeari eta
konpostaren onurei buruz informatzea eta sentsibilizatzea.

• Boluntarioak erakartzea bizilagunen artean kanpaina pilotua martxan
jartzeko.

• Boluntarioei hauek jasotzen zituen “konposta egiteko kita” ematea:

- 10 litroko aireztatutako kuboa.

- Kubora egokitutako 10 litroko 30 poltsa konpostagarriko 3 lote.
Iragazgaitzak, gardenak, usaingabeak eta jatorri ez-transgenikoa dutenak.

- Etxeko hondakinak behar bezala bereizteko informazio-liburuxka.

- Etxetik gertuen duten edukiontzi laranjaren tapa irekitzeko giltza
unibertsala.

• “5. sistema pertsonalizatuaren” instalazioa: dauden ekarpen-guneetan
240/360 litroko 43 edukiontzi laranja jartzea, sarraila eta giltzarekin,
kanpainako boluntarioek soilik erabil ditzaten. Hiru edukiontzi eta
edukiontziak eusteko poste mota instalatu ziren hiru auzoetan egokitasuna
frogatzeko eta ondoren, hiri guztian aplikatu beharreko edukiontziaren
eredua hautatzeko.

• Biohondakinen eguneroko bilketa, gas natural bidezko atzeko kargako
kamioiaren bidez. Edukiontzien garbiketa astero.

• Biohondakinak Jundizko tratamendu mekaniko biologikoko lantegian
(TMB) jasotzea, gainerako hondakinetatik etorritako hondakin organikoetatik
modu independentean tratatzeko.
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Emaitzak

• 841 etxebizitzak hartzen dute parte esperientzian, hau da, bisitatutako
etxebizitza guztien artetik % 12,6k.

• Bildutako biohondakinen batez besteko kopurua partaideko eta eguneko
166 gramokoa da eta hori produkzio-tasa ona da.

• Bildutako biohondakinen kalitatea ezin hobea da eta desegokien gutxieneko
maila du. Egindako karakterizazioak bildutako hondakinen % 99,7ko batez
besteko purutasuna izan du.

• Edukiontzien eta edukiontziak eusteko posteen hiru ereduetatik 240 litroko
edukiontzia aukeratu da, tapa, sarraila eta giltza dituena, gaineko taparik
ez duena eta kamioi autokonpaktatzailean kargatzean grabitatearekin
irekitzen dena; iraunkortasunagatik, funtzionamendu egokiagatik eta kostu
baxuagatik.

• Hautatutako poltsa konpostagarriek harrera ona izan dute bizilagun parte-
hartzaileen artean.

Etorkizuna

Etxeko biohondakinak biltzeko zerbitzua hiri guztira zabaltzeko kontuan hartu
beharreko alderdiei buruzko informazio baliotasua ekarri du hiru auzoetan
egindako kanpaina pilotuak.

Edukiontzi mota fidagarri, iraunkor eta ekonomikoena aukeratu ahal izan da
eta herritarrentzako bilketa-zerbitzua hobetzeko datuak eskuratu dira;
edukiontziak distantzia laburragoetan jartzea, usain txarrak eragoztea
edukiontziak astean behin garbituta eta kamioiaren bilketarako ibilbideak eta
ordutegiak hobetuta, zerbitzua eraginkorragoa izan dadin.

Saltokietan eta azalera handietan dagoen poltsa konpostagarrien egungo
eskaintza urria kontuan hartu beharreko gaia da; izan ere, poltsa ez
konpostagarriak erabiltzeak negatiboki eragin dezake bi ldutako
biohondakinaren kalitatean. Arazo horri irtenbidea ematea erabakigarria
izango da kanpaina udalerri guztira zabaltzeko.



Ideia

Hiri-hondakinen tratamendu mekaniko biologikorako instalazioa Gasteizko
Udal Hondakinen Kudeaketarako Plan Integralaren (2000-2006) babespean
sortu zen. Plan horretan hondakinen kudeaketa iraunkorrerako jarraibideak
finkatzen dira, helburu estrategiko hauek barne:

• Prebentzioa maximizatzea: hondakinen berrerabilpenera eta hondakinen
sorrera murriztera bideratutako programen bidez.

• Balioztapena maximizatzea: materialen balioztapenari lehentasuna emanda
susperraldi energetikoaren gainetik.

• Isuri bidezko kanporaketa murriztea: hondakin birziklagarrien isuriaren
aurka eginda eta hondakin guztien aurre tratamendua egitera behartuta,
horien bolumena eta toxikotasuna murrizteko.

Arabako Lurralde Historikorako Gasteizko Hiri Hondakinak Tratatzeko
Instalazioa helburu horiek lortzeko tresna nagusien artean dago.

Ekintzak

Instalazioak mekanikoki banatuko du biometanizazio eta konpost bidez
tratatuko den hiri-hondakinen zati organikoa. Instalazioa, gainera, prestatuta
dago jatorrian gaika banatutako etxeetako eta saltokietako materia organikoa
bereizita tratatzeko. Horrez gain, automatikoki eta eskuz bereiziko dira material
birziklagarri lehorrak.

• Material birziklagarrien banaketa (kartoia, ontzi arinak eta abar).

• Egun aprobetxagarria ez den errefusaren prentsatzea.

• Hondakin organikoen egonkortzea prozesu biologikoen bidez.

• Biogasaren sorrera kogenerazioko motorrean aprobetxatzeko.

• Kalitatezko bioegonkortutako materialaren produkzioa.

• Hiri-hondakinaren balioztapenaren hedapen publikoa hitzartutako bisiten
bidez.

Emaitzak

Instalazio hori martxan jartzea gertaera garrantzitsua izan da hondakinen kudeaketa
iraunkorrean. Hondakinaren balioztapearen alde egitean, ziklo biologiko naturala
errespetatzen da, materia organikoari jatorrira itzultzen utzita.

Gainera, instalazio hori, beste ekintza batzuekin batera, zabortegiaren balio-
bizitza luzatzea eta egonkortu gabeko hondakin biodegradagarrien isuria
nabarmen murriztea ahalbidetzen ari da, ondorioz, berotegi-efektuko gasen
emisioa arinduz.

Vitoria-Gasteizko hiri-hondakinak tratatzeko
instalazioa Arabako Lurralde Historikorako



Hauek izan dira azken urteetan lortutako emaitzak:

• Udalerrian urtean sortutako hiri-hondakinen 60.000 tona inguru zabortegitik
tratamendu mekaniko biologikora bideratzea.

• Fardoetan trinkotutako (okupatutako bolumenaren murrizketa) eta % 10
baino gutxiagoko materia organikoaren edukia duen sailkatutako eta triaje
bidezko errefusa eta bioegonkortutako materialaren finketako errefusa
isuri bidez botatzea.

• Material birziklagarrien % 5 berreskuratzea (burdin metalak eta burdin ez
diren metalak, PET eta PEAD plastikoak, kartoia eta beira).

• Hondakinen % 4,5 biogas bihurtzea eta hortik jatorri berriztagarriko urteko
 ia 4.000.000 kWh elektrizitate sortzea; gaur egun horrekin instalazioko
eskaera elektrikoaren % 100 baino gehiago estaltzen da eta gainerakoa
sarera esportatzen da.

• Urtean bioegonkortutako kalitatezko materialaren 3.000 tona baino gehiago
ekoiztea; hori degradatutako eremuak eta legez kanpoko isurien eremuak
lehengoratzeko eta lorezaintzako lanetarako erabilia izaten ari da.

• Udal-zabortegian tratatu gabe isuritako materia organikoaren murrizketa
zorrotza, metanoaren isuri iheslarien murrizketarekin.

Etorkizuna

Egun udal-zabortegira botatzen den errefusaren gehiengoarekin bigarren
mailako erregaia sortu daiteke; horrek erregai fosilak ordezkatzen ditu industria-
prozesuetan eta Berreskuratutako Erregai Solido (CSR) deritzo.

Ekintza horren bidez, hondakinen kudeaketaren udal-eredua hondakina zero
kontzeptura hurbilduko litzateke, zabortegira botatako hiri-hondakinak % 10
baino gutxiagora murriztuta eta balantze positiboa lortuta berotegi-efektuko
gasen emisioan.
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Ideia

Gasteizko Udal Hondakinen Kudeaketarako Plan Integralak, alde batetik,
udalerriari hondakinen berrerabilpena edota birziklapena areagotzea
ahalbidetuko dioten azpiegiturak hornitzeko beharra jasotzen du, batik bat,
nagusiak diren fluxuena, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak kasu eta,
bestetik, egungo Gardelegiko zabortegiaren balio-bizitzaren luzapena.

Hori dela eta, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak tratatzeko instalazioa
eraikitzeko ideia sortu zen, hau da, nagusiki zabortegian botatako eta argi
eta garbi ziklo ekonomikoan berriro sartu daitekeena.

Ekintzak

Urtean 300.000 tona tratatzeko gaitasuna duen instalazioak eraikuntzako eta
eraispeneko hondakinak jasotzen ditu eta harri-izaera duten eta harri-izaerarik
ez duten materialen arteko nahasketa mailaren arabera sailkatzen dira.

Instalazioan harrizko zatia mekanikoki banandu eta txikitu egingo da, hainbat
granulometriatako (0-40 mm, 40-60 mm eta 40-80 mm) agregakin birziklatuak
lortzeko xedearekin. Era berean, harri-material gehienak zaharberritzeko
material gisa balioztatzen dira, harrobietako paisaiak lehengoratzeko.
Birziklagarriak diren, baina harrizkoak ez diren beste material batzuk ere
berreskuratzen dira (kartoia, plastikoa eta, nagusiki, zura eta metala). Azkenik,
lehen eraikuntzako eta eraispenetako hondakinekin nahastuta botatzen ziren
zenbait hondakin arriskutsu bereizi egiten dira.

Emaitzak

2007ko maiatzean abian jarri zenetik, instalazioak eraikuntzako eta eraispeneko
900.000 tona hondakin baino gehiago tratatu ditu.

Instalazioak zabortegian sartzen ziren harri-hondakinak murriztea lortu du,
horrekin batera botatzen ziren hondakin arriskutsuen kopurua erabat ezabatzea
lortzeaz gain.

Vitoria-Gasteizko eraikuntzako eta eraispeneko
hondakinak tratatzeko instalazioa



Instalazioak funtzionatu bitartean lortutako emaitza kuantitatiboak hauek izan
dira:

• Harrizkoak ez diren material birziklagarrien % 3,5 berreskuratu da, batik
bat zura.

• Tratatutako hondakinen % 49,6 zaharberritzeko material bilakatzen da
eta Laminoria harrobiko (Araba) ingurumena berreskuratzera bideratzen
da.

• % 3,3 soilik botatzen da zabortegira balioztatu ezin daitekeen errefus
gisa.

• Gainerakoa agregakin birziklatu bilakatzen da eta horren % 27,5 udalerrian
bertako obretarako saltzen da eta gainerakoa zabortegian bertan
balioztatzen da, barne-errepideak finkatzeko, ezpondak berriro profilatzeko
eta hondakin-fronteak estaltzeko erabilita.

Gaur egungo balioztatze maila % 97 baino handiagoa da.

Etorkizuna

Ekimen hori eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen kudeaketa egokia
ahalbidetzen ari da, udal-zabortegian botatzea saihestuta eta harrizko
materialak, zein harrizkoak ez direnak berreskuratuta (zura, metala, plastikoa
eta abar), horrela, lehengai naturalen erabilera (askotan premiazkoa ez dena)
murriztea lortzen du eta, beraz, aurrez ikusitako erabilerarekin bat egiten
duen kalitateko agregakin birziklatuekin ordezkatzen dira.

Gainera, ekimen horrek, Udal Hondakinen Kudeaketarako Plan Integralean
jasotako beste batzuekin batera, zabortegiko balio-bizitza nabarmen luzatzea
eta botatako hondakinen toxikotasuna murriztea ahalbidetuko du.
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Gardelegiko (Vitoria-Gasteiz) hondakin
ez arriskutsuen zabortegia

Ideia

Jarduerari 1975ean ekin zion Gardelegiko (Gasteiz) hondakin ez-arriskutsuen
zabortegiak gaur egun Jundizko Tratamendu Mekaniko Biologikoko Instalaziotik
etorritako errefusa, Krispijanako EDAReko arazketa-lokatzak, Eraikuntzako
eta Eraispeneko Hondakinen Tratamendurako Instalazioko errefusak eta
industria-jatorriko hondakin bizigabe eta arriskurik gabekoak jasotzen ditu.

Urteen joanean ingurumeneko eraginari aurre egiteko beharrezko azpiegiturako
eta zerbitzuetako lanak egin dira eta, beraz, egun indarrean dagoen legedira
egokitutako zabortegia da (1481/2001 Errege Dekretua) eta epe luzera hainbat
fasetan banatutako hedapen- eta egokitzapen-lanak jasotzen dituen proiektua du.

Ekintzak

• 1986an egin zen zabortegiaren lehen hedapena; 72 hektareako azalera arte.
• 2000 eta 2004 urteen artean azpiegiturak egokitzeko hainbat lan egin ziren

fasetan banatuta.
• Zapardiel errekaren desbideratzea eta kanalizazioa:

- Isuri-hodira sartzeko inguruko bidea eraikitzea.
- Sartzeko bidea egokitzea.
- A-2124 errepide autonomikoarekiko paraleloan landare-hesia sortzea.
- Iparraldean kokatutako lursailen birlandaketa.
- Mendebaldeko lerroa zigilatzea.
- Azalera guztiko lixibiazioen kanalizazioa.

• 2002an Biogardelegi elkartea jarri zen abian; horrek zabortegian sortutako
biogasa energia elektrikoa sortzeko erabiltzen du.

• 2004an iragazgaiztutako inerteen lehen hodia eraiki zen.
• 2006 eta 2007 artean, zabortegia 1481/2001 Errege Dekretura egokitzeko

lehen hedapen eta egokitzapen fasea garatu zen. Obra hauek egin ziren:
- Masako hondakin ez-arriskutsuetarako iragazgaiztutako hodiaren

eraikuntza.
- Hondakin ez-arriskutsuetarako iragazgaiztutako hodiaren eraikuntza,

Jundizko TMB hondakinen Instalaziotik etorritako fardoak errefusatzeko.
- Hondakin inerteetarako iragazgaiztutako hodiaren eraikuntza.
- Zabortegiko hodi zaharrak zigilatzea.

• 2010ean zabortegia 1481/2001 Errege Dekretura egokitzeko eta hedatzeko
bigarren fasea garatu da. Hauek izan dira egindako lanak:
- Masako hondakinak isurtzeko hodi berriaren eraikuntza.
- Lixibiazioen kolektore berria.
- Jundizko TMB Hondakinen Instalaziotik etorritako fardoak deskargatzeko

plataforma.

Obren % 80 funts komunitarioekin finantzatu da.
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Emaitzak

Gaur egun Arabako Lurralde Historikoak 1481/2001 Errege Dekretura
egokitutako hiri-hondakin ez arriskutsuetarako zabortegia du eta Integratutako
Ingurumen Baimena eman zaio.

• Zabortegira urtean sartzen den zabor kopurua pixkanaka murriztuz doa,
hondakinen kudeaketarako udal-planen aplikazioari esker. Hori horrela,
2001eko sarrera 1.014.201 tonakoa izatetik 2009an 224.555 tonakoa
izatera pasatu da. Murrizketa hori tratatu gabeko lurren eta eraikuntzako
eta eraispeneko hondakinen sarrera debekatzeari esker lortu da hein
batean.

• Hondakin-hodi guztietan lixibiazioen iragazgaizpena eta bilketa.
• Biogasaren erauzketa eta energia elektriko berriztagarriaren produkzioa,

urtean 4 milioi kWh-ko batez besteko produkzioarekin.
• Lixibiazioen eta azaleko uren kontrol-programa. Onartutako hedapen- eta

egokitzapen-proiektuek zabortegiaren balio-bizitza luzatuko dute 2026.
urtera arte.

Etorkizuna

2004. urteaz geroztik, udalak faseka egiteko egokitzapen- eta hedapen-
proiektua du eta horrek 2026 arte zabortegiaren kudeaketa, iragazgaizte eta
zigilatze zuzena bermatuko ditu.Hondakinetarako bi azpiegitura nagusiak
abian jartzearekin -Jundizko Tratamendu Mekaniko Biologikorako Instalazioa
eta Eraikuntzako eta Eraispeneko Hondakinak Tratatzeko Instalazioa- nabarmen
murriztu da, bai hondakin kopurua, bai horien trinkotze maila.

Gainera, 2008-2016 Udal Hondakinen Kudeaketarako Plan Integral berriak,
Tratamendu Mekaniko Biologikoko Instalaziotik etorritako errefusetik abiatuta,
Berreskuratutako Erregai Solidoa sortzeko Instalazioa abian jartzea jasotzen
du. Azpiegitura horri esker, hiri-hondakinaren sarrera % 10 murriztuko da
sortutakoari dagokionez eta ez duenez materia organikorik izango, metanoaren
-klima-aldaketan nabarmen eragiten duen gasa- emisio iheslaria nabarmen
murriztuko da.



Vitoria-Gasteizen Enplegu-Plana abian
jartzea eta exekutatzea, zerbitzu

energetikoen sektorea bultzatzeko

Ideia

Gasteizko Udalak, Plan Estrategikoaren barruan enplegu berdearen eta hiriko zerbitzu
energetikoetako enpresen sustapenerako proiektua abian jarri du Empresa Local 10ek
batera finantzatuta Europako Gizarte Funtsaren bidez. Proiektuaren oinarrizko helburuak:

• Langile berriak trebatzea kudeaketa energetikoko ereduen irizpideetan eta
metodologietan.

• Komunitateetan eta hirugarren sektorean aurrezkia eta eraginkortasuna sustatuko
duten zerbitzu energetikoak garatzea.

• Hiriko hirugarren sektorearen benetako egoerari buruzko emaitzak lortzea eta
eraginkortasun energetikoa hobetzeko politikak finkatzen lagunduko duten ondorioak
ateratzea.

Ekintzak

Proiektua lau lan-ildotan garatzen da:

1. Auditoria eta hobekuntza energetikoa berogailu eta etxeko ur beroaren sistema
komunitarioak dituzten hiriko jabeen erkidegoei zerbitzu energetikoen kontratuak
proposatuta (edo txertatuta).

a) Auditoria energetikoaren elaborazioa instalazioetako funtzionamendu-datuen
eta elkartutako kostu energetikoen bilketaren eta analisiaren ostean.

b) Instalazioetako optimizazio-txostenaren elaborazioa eta emaitzak bermatzeko
kontratuaren proposamena.

c) Jabeen erkidegoen energia-kudeaketako zerbitzuen hedapena eta sustapena.
d) Amaierako txostena egitea lortutako emaitzekin eta energia kudeatzeko kontratua

aurkezteko bilerak egitea, jabeen erkidegoen berme guztiarekin.

2. Eguzki-energia termikoa jasotzeko instalazioen auditoria eta abian jartzeko
proposamen berria, instalazio horiek dituzten eraikinetan bizi diren jabeen
erkidegoetan.

a) Gasteizen dauden eguzki-energia termikoko instalazioen errolda egitea.
b) Zerbitzuan dauden instalazioak, zerbitzuz kanpo dauden instalazioak eta

funtzionamendu txarra duten instalazioak zehaztea.
c) Instalaziora bisita eta datu-bilketa: funtzionamendua, ekipoen egoera eta abar.
d) Hobetzeko txostenaren elaborazioa, abian jartzeko proposamena eta

instalazioaren mantentze-lanetako kostuak.
e) Eguzki-energia termikoko instalazioetako erabileraren hedapena eta sustapena

jabeen erkidegoei. Fase honetan instalazioak sortutako energiaren neurketa-
sistema -bizilagunek ulertzeko modukoa- proposatzen da.

f) Amaierako txostena egitea lortutako emaitzekin eta eguzki-energia termikoko
instalazioak martxan jartzeko eta mantentzeko proposamenak aurkezteko bilerak
egitea jabeen erkidegoekin.

3. Energia elektrikoaren kudeaketa administrazio publikoetako erabilera anitzeko
eraikinetan (udal-eraikinak).

a) Kontsumo, funtzionamendu eta instalazio-egoerako datuen bilketa eta azterketa,
erreferentziazko funtzionamendu-puntua finkatzeko eta optimizazio
energetikorako beharrezko inbertsioak balioztatzeko.

b) Hasierako egoera eta hobetzeko ardatzak identifikatzeko txostenaren elaborazioa
eta emaitzak bermatzeko kontratuan islatutako energia kudeatzeko eskaintza.
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4. Energia elektrikoaren kudeaketa hirugarren sektoreko eraikinetan (jabeen
erkidegoetako eraikinak, merkataritza-guneak eta abar).

a) Kontsumo, funtzionamendu eta instalazio-egoerako datuen bilketa eta azterketa,
erreferentziazko funtzionamendu-puntua finkatzeko eta optimizazio
energetikorako beharrezko inbertsioak balioztatzeko.

b) Hasierako egoera eta hobetzeko ardatzak identifikatzeko txostenaren elaborazioa
eta emaitzak bermatzeko kontratuan islatutako energia kudeatzeko eskaintza.

Emaitzak

Kontratuaren exekuzioa Zerbitzu Energetikoetako Enpresari esleitu zaio; enpresak 5
ingeniari tekniko industrial kontratatu ditu 6 hilabeterako, lanak garatzeko, enplegu
berdearen sustapenerako pleguan eskatzen zen moduan. Bai jabeen erkidegoak, bai
hirugarren sektoreko eraikinak, Zerbitzu Energetikoetako Enpresak doan aztertu ditu,
ekimenarekin bat egin ostean eta bere borondatez, betiere. Hauek dira proiektuaren
hasierako emaitzak:

1. Berogailu-sistema eta etxeko ur beroko sistema komunitarioak -% 55 gasolioa eta
% 45 gas naturala- dituzten jabeen 94 erkidegoetako hobekuntza energetikoaren
auditoria eta proposamena egin da, urtean % 8ko energia-aurrezkia eta % 38ko
CO2 emisioen aurrezkia lortuta.

2. Eguzki-energia termikoa jasotzeko instalazioen auditoria eta abian jartzeko
proposamen berria egin da jabeen 29 erkidegotan, % 63ko hobekuntza-potentziala
lortuta, prebentziozko eta zuzenketako mantentze-lanen bidez.

3. Auditoria elektrikoa egin da 10 udal-eraikinetan eta urteko % 11ko aurrezki
energetikoa lortu da.

4. Jabeen 38 erkidegotan egin da auditoria elektrikoa, nagusiki garaje komunitarioetan,
eta urteko % 13ko aurrezki energetikoa lortu da.

Etorkizuna

Kontratuaren xede diren jabeen erkidegoetatik, eraikin administratiboetatik eta hirugarren
sektoretik lortutako emaitzetatik abiatuta merkatu-azterketa egingo da, udalak helburu
hauek izango dituzten programak finka ditzan:

• Zerbitzu Energetikoetako Kontratuen eskaera sortzea Gasteizko jabeen erkidegoetan.

• Eguzki-energia termikoa jasotzeko instalazioetako mantentze-lanen eskaera sortzea.

• Zerbitzu Energetikoetako Kontratuen eskaera sortzea hirugarren sektorean eta
administrazioan, bereziki.



Gasteizen uraren erabilera arrazionala sustatzeko Futura Plana uraren
kudeaketan eraginkortasuna sustatzera bideratutako udal-plana da. 2009-
2012 epealdian garatuko da eta 2004-2008 Ura aurrezteko Gasteizko Plan
Integralari jarraipena ematen dio.

Vitoria-Gasteizen uraren erabilera
arrazionala sustatzeko Futura Plana

Ideia

2004-2008 Ura Aurrezteko Plan Integralarekin lortutako emaitza onak 2009-
2012 Futura Planaren abiapuntua dira. Plana uraren kudeaketaren
eraginkortasunean oinarrituko da, uraren aurrezpen-kontzeptuak eskainitakoa
baino ikuspegi zabalagotik. Hori horrela, biztanleria kontsumitzaileak eskatutako
zerbitzu hidraulikoak asetzeaz gain, uraren eta ingurumenaren babesa eta
zaintza bermatzeko funtsezko estrategiatzat jotzen da.

Helburuak

• Uraren kudeaketarekin zerikusia duten alderdi guztietan eraginkortasuna
sustatzea.

• Hiriko eta sektoreen araberako uraren kontsumoaren ezagutzan,
karakterizazioan eta jarraipenean sakontzea.

• Uraren kontsumo eraginkorrerako informazioa eta tresna baliagarriak
eskaintzea.

• Herritarren sentsibilizaziorako ekintzak garatzea, zuzenean biztanleria
kontsumitzailearekin lan eginda.

Emaitzak

Hauek dira plana garatuta lortzea espero diren emaitzak:

• Hornidura biztanleko eta eguneko 240 litrora gutxienez murriztea.

• Sektoreen araberako kontsumoa murrizteko joera mantentzea, kontsumo
handienen gainean jardunda nagusiki.

• Etxeko batez besteko kontsumoa biztanleko eta eguneko 110 litrora murriztea.

• Banaketa-sarearen errendimendua % 90etik gora mantentzea eta hodiak
eta kontagailuak berritzeko indizeak mantentzea.

• Urteko ur-kontsumoaren 30 diagnosi berri egitea, jardunbide egoki berriak
identifikatuta.

• Uraren kontsumo eraginkorrarekin jabetutako biztanleriaren 8 puntuko
indizea lortzea, 1 eta 10 arteko eskalan.
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Ekintzak

Emaitza horiek lortzeko, Futura Planak alor hauetan ekintzat garatzea
proposatzen du:

• Sareen optimizazioa eta zerbitzu hobea ematen laguntzea.

- Banaketa-sarean dauden zuntz-zementuzko hodi guztiak ordezkatzea
balio-bizitza luzeagoa duten eta erresistenteagoak diren burdinurtu
nodularrezkoekin.

- Ihesak bilatzeko prebentzio-politika mantentzea, korrelazio akustikoaren
metodoaren bidez eta sarean instalatutako 750 aurre-bilagailu baino
gehiagoren bidez.

- 13 urte baino gehiago dituzten kontagailuak berritzea.

- Teleirakurketako esperientzien garapena.

• Kontsumoen kontrola eta minimizazioa.

- Hiriko hiruhileko eta urteko ur-kontsumoen karakterizazio-txostenak
egitea: etxeko kontsumoaren jarrera, zentro zibikoak eta udal-
kiroldegiak, gune berdeen ureztaketa, industria eta merkataritzako
sektorea eta abar.

- Udal-instalazioetan, saltokietan, industrian eta zerbitzuen sektorean
uraren erabilerako eta kudeaketako doako aholkularitza- eta diagnosi-
programa jarraitua egitea: 2004. urteaz geroztik 75 diagnosi baino
gehiago egin dira eta orain arte 40 jardunbide egoki detektatu dira.

- Ostalaritzako sektoreari aholkularitza espezifikoa emateko kanpainak
garatzea.

• Herritarren sentsibilizazioa eta informazioa eta zuzeneko lana herritarrekin.

- Komunikazio orokorrerako elementu eta materialak egitea.

- Sentsibilizatzeko ekintzak garatzea udal-zentroetan, kaleko ekintzak,
hitzaldien eta jardunaldien antolaketa eta kanpainak komunikabideetan.

- AMVISAko jarduerari eta Futura Planari buruzko informazio-orria
igortzea hiruhileko fakturari erantsita. - Web-orrialdea mantentzea
www.amvisa.org/futura.

- Ikastetxeei zuzendutako ekintzak garatzea, AMVISAko Ingurumen-
hezkuntzako Jardueren Programako eskaintza osatzeko.

• Edateko uraz bestelako baliabideen erabilera.

- Edateko ez den ura berrerabiltzeko plana garatzea: hiriko eskaera
potentzialen analisia eta hornidura-alternatibak.



Hiriaren profila
Vitoria-Gasteizko osasunaren garapen-plana

Ideia

2007ko urtarrilean, Gasteizko Udalak bat egin zuen Osasunaren Mundu
Erakundeko Hiri Osasungarrien Europako Sarearen IV. fasearekin (2003-
2008), eskubide osoko kide gisa. 2009. urtean, V. fasean onartua izan zen
(2009-2013).

Europako Sarearen testuinguruan, Gasteizek Osasunaren Diagnosi Txostena
egin zuen eta Osasunaren Garapenerako Plana, 2010eko abenduaren 31
arteko indarraldiarekin, irizpide hauetan oinarrituta:

• Sektore artekotasuna.

• Erakunde arteko koordinazioa.

• Partaidetza komunitarioa.

Ekintzak

OSASUNARI BURUZKO DIAGNOSI TXOSTENAREN IDAZKETA. HIRIAREN
PROFILA.

Diagnosi-txostenaren emaitza den Gasteizko profila hiri osasungarriagorantz
lan egiteko ekintza tekniko eta politikoa bultzatzen duen oinarrizko tresna da.
Hiriko profilaren bidez identifikatzen dira arazo nagusiak eta Gasteizko
Osasunaren Garapen Planean biltzen diren estrategien eta esku-hartze
eremuen bidez, ondoren jorratuko diren irtenbide posibleak jasotzen dira.

OSASUNAREN GARAPEN PLANA EGITEA.

Plana 6 helburu nagusitan egituratzen da, horiek 31 helburu espezifikotan
zehazten dira eta 221 ekintzatan garatzen dira, planaren berezko 64 ebaluazio-
adierazle eta OMEk proposatutako 32 adierazle jasota.



síguenos en / jarrai ezaiguzu / follow us

www.v i to r ia -gas te i z .o rg
Vitoria-Gasteizko Udala
Osasun eta Kontsumo Saila
San Bizente aldapa, z.g. • 01001 - Vitoria-Gasteiz
Tel: +34 945 161243 • Faxa: +34 945 161251

Maiatza 2011

Hauek dira helburu nagusiak:

1. Ohitura osasungarrien sustapenera bideratutako jarduerak bultzatzea eta
indartzea.

2. Hiri-planifikazio osasungarriarekin konpromisoa berrestea, udalerriak
Agenda 21eko Ekintza Planarekin hartutako konpromisoari jarraiki; garapen
iraunkorra lortzeko eta hirigintza osasungarrirantz eramaten duen hiri-
eredu desiragarria finkatzeko.

3. Desberdintasun sozialak murriztea eta zaurgarritasun maila berezia duten
kolektiboen arreta hobetzea (etorkinak, emakumeak, adingabeak eta
gaixotasun mentalak dituzten pertsonak...). Adinez nagusiak diren pertsonen
osasunari eta bizi-kalitateari buruzko guztia bereziki azpimarratzea.

4. Politika eta baliabide sozio-sanitarioen eraginkortasuna sustatzea.

5. Biztanleriaren erikortasun- eta hilkortasun-arrazoiak murriztera bideratutako
neurrien garapena sustatzea.

6. Osasunari eta ingurumenari buruzko programak diseinatzean eta abian
jartzean herritarren partaidetza sustatzea, herritarrek beren osasunari eta
ongizateari eragiten dieten erabakietan kontrola hartzea bultzatuz.

2009ko ekitaldian egindako planaren jarraipen-txostenari jarraiki, aurrez ikusitako
ekintzen % 81,9 dagoeneko eginda zegoen edo exekuzio fasean zegoen.



PIME’s proiektua

Europako Batzordeak CONCERTO komunitatetzat hautatu
du Gasteiz: PIME’s proiektua

I+Gko 7. Programa Markoko CONCERTO ekimenak modu proaktiboagoan jorratzen
du Europako behar energetikoetarako etorkizun iraunkorragoa sortzeko erronka eta
tokiko komunitateak bultzatzen ditu, estrategien garapenean eta bizitegietako garapen
iraunkorren exekuzioan: eraginkortasun energetiko handia eta energia-iturri berriztagarrien
txertaketa, hori guztia teknologia berritzaileekin, aldi berean, herritarren bizi-kalitatea
hobetuta. Ekimen hori tokiko agintarien konpromiso sendoari esker soilik gara daiteke.

Ideia
PIME’s proiektuak (Communities towards optimal thermal and electrical efficiency of
buildings and districts, based on microgrids) Gasteiz, Dale (Norvegia) eta Szentendre
(Hungaria) hirietan jarduerak jasotzen ditu eta, beraz, elkarlanean dihardute I+G,
erakusketa- eta hedapen-jardueretan, txertatutako neurrien eta banakako proiektuen
eragina areagotzeko xedearekin.

Proiektuak 4 herrialdetako 14 bazkide ditu, 18 milioi euroko aurrekontu orokorra
–horietatik ia 11 milioi erkidegoko finantziazioak ekartzen ditu– eta bost urteko iraupena
(2010-2014) du.

Gasteizko kasuan, VISESA, TECNALIA, EVE, Acciona eta udala bera dira bazkideak.
Gure hiriko jarduerarako aukera daitekeen aurrekontua 7 milioi eurokoa da eta horietatik
4,5 milioi CONCERTO ekimenak emango ditu. Hiru proiektuetako lankidetza-ildo
nagusiak dira: eguzki-energia termikoaren urtaroaren araberako metaketa, kudeaketa
energetiko azkarraren aplikazioa mikro sareen bidez eta zerbitzu energetikoetako
enpresa-eredu berrien garapena, maizterrak barne hartuta.

Ekintzak
Gasteizko CONCERTO komunitatea Salburua auzoko eraztun berdearen ondoan eraikiko
da. Eraikitako azalera guztia 68.114 m2-koa izango da eta 432 etxebizitza izango ditu;
bertan 1.300 egoiliar bizitzea espero da.

Energia berriztagarrietan oinarritutako sorkuntza ikuspegi ekonomiko ezin hobeari
jarraiki integratuko da, mikro sarearen ereduan oinarrituta, sistema zentralak kontrolatuta
eta Zerbitzu Energetikoetako Enpresak kudeatuta.

Salburuako komunitateko eraikinek energia-kontsumoa murrizteko estrategia pasibo
eta aktibo hauek dituzte:

• Energiaren galera murrizten duen eta eguzkiaren erradiazioa aprobetxatzen duen
eraikinen diseinu bioklimatikoa: berotegiak eta bestelako guneak hegoaldeko
eremuan, sarrerako aireztapen-airea berotzeko eta metatzeko.

• Teilatuko isolamendua VIP motakoa izango da (hutsune-panela), energia-trukea
murrizteko, teilatua baita eraikuntzako elementurik agerikoena.

• Eguzki-instalazio termikoak urtaroen araberako metaketa geotermikoarekin,
berogailurako eta etxeko ur berorako.

• Kogenerazioaren dimentsionamendu eta integrazio ezin hobeak behar termikoak
osatzeko.

• Aireztatutako fatxada gisa eraikinetan integratutako panel fotovoltaikoak.
• Haize-errota txikiak.
• Sistema adimendunak tenperatura, etxeko ur beroaren kontsumoa eta argiztapena

kontrolatzeko.
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• A motako sailkapen energetikoa duten etxetresna elektrikoak.
• Garraio publikoaren sustapena hiriko mugikortasun-planaren txertaketaren eta

hobekuntzaren bidez.
• Barne-garraiorako ibilgailu elektrikoa Zerbitzu Energetikoetako Enpresako

langileentzat. Aparkatuta dagoenean mikro sarera konektatuko da, energia
berriztagarriei metaketa-gaitasuna eskaintzeko.

Zerbitzu Energetikoetako Enpresa arduratuko da planifikatutako ekintza bakoitza
aplikatzeaz: energia elektrikoaren eta termikoaren hornikuntza bermatzea, banaketa-
sareetan eta sorkuntza-instalazioetan mantentze-lanak egitea, aipatutako energia
motak merkaturatzea eta komunitateko egoiliarrei zuzenduta kontzientzia areagotzeko
jarduerak antolatzea.

Azkenik, LEED ziurtagiria ezarriko da iraunkortasuna, oro har, ebaluatzeko (energiaren
eta uraren kontsumoa, bioaniztasuna, ingurumenaren kontserbazioa, komunitatearen
konpromisoa, alderdi sozialak, kulturalak eta ekonomikoak, lurzoruaren banaketa,
birziklapena, kutsadura).

Emaitzak
PIME’s proiektua baliabide energetikoen erabilera arrazionalean eta eraginkorrean
oinarritzen den arren, Dale, Szentendre eta Gasteiz hirietako biztanleen komunitateetako
bizi-kalitatea hobetzea ere xede du. Proiektuak zuzenean eta modu esanguratsuan
eragiten die lehen mailako energiaren erabilerari eta murrizketari eta berotegi-efektuko
gasen emisioari. Komunitate bakoitzean, urtean CO2-ren 4.000 tona murriztea dago
aurrez ikusita. Horrez gain, edateko uraren kontsumoaren murrizketan, hondakinen
kudeaketa iraunkorrean eta materialen birziklapenean jardungo da.

Etorkizuna
Komunitate guztietako biztanleek tokiko ingurumen garbiagoa eta atseginagoa izango
dute eta horrela, herritarren bizi-kalitatea eta osasuna hobetuko da.

Etorkizunean etxebizitza bakoitzari Zerbitzu Energetikoetako Enpresan jabetza
handiagoko ehunekoa egozteko aurreikuspena dago.

Hori horrela, erabiltzaileek sorkuntza energetikoari buruzko erabakietan parte hartuko
dute eta Zerbitzu Energetikoetako Enpresaren etekinak aurrezpen energetikoaren eta
ingurumena errespetatzearen helburuak mantentzeko beharrezkoak diren
kontzientziatzeko ekintzetan berrinbertituko dira komunitate iraunkorrean.

Egoiliarren bizi-baldintzen hobekuntzak zerbitzuen eskaera areagotuko du eta horrek
zerbitzu (garraio iraunkorra, energia berriztagarrien txertaketa etxebizitzetan, material
birziklagarri berriak, irtenbide energetiko berriak eta abar) eta enplegu berriak sortzea
ekarriko du.



Europako Batzordeak CIVITAS komunitatetzat
hautatu du Vitoria-Gasteiz: MODERN Proiektua

Ideia

Gasteizko Udalak 2008az geroztik Garraio eta Energia Zuzendaritza Nagusiaren (DG
TREN1) CIVITAS+ deialdiko MODERN proiektu europarrean –mugikortasun iraunkorraren
alorrean frogaketa-proiektu integratuak finantzatzen ditu– hartzen du parte.

MODERN proiektua (MObility, Development and Energy use ReductioN) Mugikortasun
eta Espazio Publikoko Planean edo Klima-aldaketaren aurkako Planean proposatutako
zenbait neurri txertatzen laguntzen ari da, frogaketa-neurri gisa.

Proiektuaren partzuergoa 4 hirik osatzen dute: Craiova (Errumania), Brescia (Italia),
Coimbra (Portugal) eta Gasteiz. Era berean, proiektuan parte hartzen duten kideak 20
dira eta hainbat erakunde mota ordezkatzen dituzte: udalak, garraio publikoko
operadoreak, ikerketa-agentziak, unibertsitateak, ETEak eta irabazi-asmorik gabeko
erakundeak.

Gasteizko kasuan hauek dira kideak: TUVISA, CEA, Energiaren Euskal Erakundea,
Euskadiko eta Nafarroako Errege Automobil Kluba eta udala bera (sail hauek: hirigintza,
azpiegiturak, bide publikoen zerbitzua eta mugikortasuna, ingurumena eta iraunkortasuna
eta teknologia berriak).

Proiektuak 13,5 milioi euroko aurrekontu orokorra du eta horietatik 8,5 milioi euro
erkidegoko finantziazioak emango ditu. Gasteizko partzuergorako diru-laguntza 2,3
milioi eurokoa da.

Ekintzak

Proiektua 2008ko urriaren 15ean jarri zen abian eta 2012ko urrian amaituko da. Gasteizko
kasuan, proiektua 9 neurritan oinarritzen da eta horietatik gehienak Mugikortasun
Iraunkorreko eta Espazio Publikoko Planarekin lotutakoak dira:

1. 4 ibilgailu hibrido erostea, bai udal-ontzidirako, bai TUVISArako eta baldintza-
ereduetako pleguaren garapena, aurrerantzean ibilgailu garbi gehiago txertatzeko.

2. Garraio publikoko sare berria txertatzea, hiriko autobus-lineen erabateko
aldaketarekin.

3. Gidatze eraginkorreko 1.000 ikastaro, gidari bakoitzeko batez beste % 15eko
erregai-aurrezpena lortzeko.

4. Ibilgailu pribatua hirigunera sartzeko murrizketa.

5. Garraio publikoaren sare berrirako semaforo-seinaleen erregulazio berriaren diseinua
eta txertaketa.

6. Hiriguneko super etxadien diseinua eta super etxadi pilotuaren txertaketa (Antso
Jakituna).

7. Bizikletentzako bideen eta hiri-bideen sare berriaren diseinua eta super etxadi
pilotuan txertatzea.

8. Salgai-banaketaren diseinua super etxadien ereduan.

9. Trafikoa kudeatzeko Wi-max proiektuaren txertaketa eta horri buruzko gertakariak
web orrialdearen bidez jakinaraztea.
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Emaitzak

Funtsezko emaitza baldintza hauetan oinarrituta Mugikortasun eta Espazio Publikoko
Planean proposatutako super etxadien eredua txertatzen laguntzea da:

• Trafikoa berrantolatzea, ibilgailuek hiria oinarrizko bide-saretik bidaiatuta gurutza
dezaten, bigarren mailako bide publikoak libre utzita.

• Garraio publikoko sarea berriro definitzea, irisgarritasunari eta estaldurari dagokionez
sistema hobetzeko.

• Hiri-garraiorako bizikletaren erabilera ahalik eta handiena bermatzeko ibilbide
nagusiak finkatuko dituen bizikletentzako bide-sarea finkatzea.

• Oinezkoen sarea optimizatzea (hiri-bideak) oinezkoen eta ibilgailu pribatuen baterako
existentzia murrizteko eta hiriko puntu interesgarri nagusiak oinezkoentzako bideei
esker lotzea ahalbidetuta.

• Aparkalekuetarako azpiegituren eskaerak eta salgaien zamalanetarako eremuak
identifikatzea.

• Kaleko kutsaduraren eta zarataren ingurumen-inpaktua murriztea.

• Espazio publikoaren kalitatea areagotzea irisgarritasunari dagokionez.

Etorkizuna

Gasteizko etorkizuneko mugikortasuna 4 ardatz hauetan oinarrituko da:

• Automobil pribatuaren erabileraren goranzko joera alderantzikatzea.

• Mugikortasun iraunkorreko moduak bultzatzea: garraio publikoa, bizikleta eta oinez
ibiltzea.

• Oinezkoentzako eta bizikletentzako sare funtzionalak sortzea.

• Trafikotik espazio publikoa libratzea, kalitatezko hiri-ingurunea berreskuratzeko.

Eredu horrek hiriko mugikortasunaren eraginkortasun handiagoa lortzea ahalbidetzen
du, espazio publikoaren berrantolaketa berriari esker. Berrantolaketa hori desplazamendu
mota bakoitzari eremu egokia ematean oinarritzen da, fluxu gisa dituzten eskaerei
jarraiki: ibilgailu motordun publikoak eta pribatuak, bizikletak eta oinezkoak.

Proposamenak oinezkoen lehentasunekoak diren kaleen hedadura (km) % 9tik %
57arte areagotzea eta ibilgailu pribatuari bideratutako kaleak % 91tik % 43ra murriztea
ahalbidetuko du. Bide publikoan oinezkoari bideratutako azalera (km2), autoarekin
alderatuta, egungo % 36tik etorkizunean super etxadiekin % 60 izatera pasatuko dela
aurrez ikusita dago. Industrialdeak albo batera utzita, hiriko espazio publikoaren %
71 arte bideratu ahal izango da oinezkoei.

10 urte inguruko epean banaketa modalean aldaketa gertatzea planteatzen da xede
nagusitzat, hau da, ibilgailu pribatua % 36,6tik % 23ra pasatzea, garraio publikoa %
8tik % 20ra pasatzea eta bizikleta % 3,3tik % 12ra pasatzea.



Vitoria-Gasteiz 2012ko
Europako hiriburu berdea

“European green capital” saria

“European Green Capital” saria (Europako hiriburu berdea) 200.000 biztanle
baino gehiagoko Europako hiriei zuzendutako Europako Batzordearen ekimena
da eta hiriek arazo ekologikoak ebazteko eta herritarren bizi-kalitatea hobetzeko
egindako esfortzuak sustatzea eta saritzea du xede, munduko ingurumenean
eragiten duten presioa murriztuz. Ingurumen-politikak eta politika iraunkorrak
direla eta nabarmentzen diren hirien aitorpena dakar sariak.

2008an, Europako Batzordeak lehen aldiz egin zuen sari horren deialdia eta
2010. eta 2011. urteetan Europako Hiriburu Berde izango ziren bi hiriak
hautatu ziren; Stockholm (Suedia) izan zen 2010erako irabazlea eta Hanburgo
(Alemania) 2011rako, hurrenez hurren.

2010ean sariaren bigarren ediziorako deialdia egin zen eta 2012 eta 2013an
hiri berde izango diren hiriak hautatu dira; Gasteiz izan da 2012rako irabazlea
eta Frantziako Nantes hiria 2013rako irabazlea.

Gasteiz hiriaren hautagaitza

2012.eta 2013. urteetarako Europako Hiriburu Berdea hautatzeko prozesuan,
Europako Batzordeak Gasteiz aurrez aukeratu zuen sei finalisten artean,
Bartzelona, Malmö (Suedia), Nantes (Frantzia), Nurenberg (Alemania) eta
Reykiavik (Islandia) hiriekin batera.

Bruselan urriaren 7an eta 8an izan zen hautagaitzaren defentsan, epaimahaiak
alderdi hauetan oinarritu zuen erabakia: herritarren partaidetza,
Mugikortasuneko eta Espazio Publikoko Plana, hots-kutsadura, birdentsifikazioa
eta ur-kontsumoa.

Azkenik, Stockholmen joan den urriaren 21ean izandako ekitaldian –2010eko
Europako Hiriburu Berdea–, Europako Batzordea lehiaketako irabazlea iragarri
zuen eta Gasteiz eta Nantes izan ziren sarituak; 2012ko eta 2013ko Europako
Hiriburu Berdeak izango dira, hurrenez hurren.
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“Kanpotik berde, barrutik ere” komunikazio- eta
partaidetza-kanpaina

Gasteiz “European Green Capital” sariaren hautagaitzarako aurkeztu zenetik,
komunikazio-kanpaina zabala garatzen ari dira. “Kanpotik berde, barrutik
ere” esloganarekin pertsonaia ezagunek nahiz ezezagunek ekimenean parte
hartzea bultzatu dute, eta hainbat kanal eta formaturen bidez (bideoak,
argazkiak...) Gasteiz kanpotik eta barrutik berdea izan dadin zer egiten duten
kontatu dute.

Laneko plana

Gasteiz 2012ko Europako Hiriburu Berde izendatu denez, laneko plana
diseinatu da datozen bi urteetarako eta hauetara bideratutako jarduera multzoa
jasotzen du:

• Hiriburua eta bertako zerbitzuak planifikazio (hirigintza-planeamendu
berria diseinatzea lurzoruaren erabilera mugatuta eta auzo zaharrenak
berrituta eraikin iraunkorragoekin eta irisgarriagoekin) eta txertaketa
("hiriguneko super etxadia” txertatzea eta garraio publikoaren eta
bizikletaren sustapena mantentzea, Mugikortasun Iraunkorreko eta Espazio
Publikoko Planaren alorrean; eraztun berdea hedatzeko eta hobetzeko
lanak jarraitzea...) mailan eraldatzeko ekimena mantentzea.

• Ingurumeneko azpiegituren eta zerbitzuen hobekuntza eta txertaketa
berria (biztanle bakoitzeko ur-kontsumoa murrizteko, hondakinik ez sortzera
heltzeko, energiaren kontsumoa murrizteko eta energia berriztagarriaren
sorkuntza areagotzeko).

• Berrikuntza, ideien laborategia eta dinamizazio ekonomikoa (esaterako,
energia berriztagarriak, nekazaritza ekologikoa, bioaniztasuna, hirigintza
iraunkorra eta ibilgailu elektrikoa gaien inguruko jarduera zientifikoa,
dibulgaziozkoa eta ekonomikoa sortzea udal-industriaren, unibertsitateen,
zentro teknologikoen eta enpresen esku-hartzearekin).

• Komunikazioa (hiria eskualde, nazio eta Europa mailan hiri iraunkor gisa
kokatzea eta sustatzea, bizi-kalitatearekin eta gizarte-kohesioarekin eta
helburutzat finkatuta baliabide ekonomikoak eta turistikoak erakartzea,
besteak beste).



Artiumeko aparkalekuko argiztapenaren
kudeaketa eraginkorra sistema inmotiko baten bidez

 Ideia

Artium museoko aparkalekuak 3 solairu ditu, bakoitza 7.100 m2-koa. Lehen
sotoak 213 leku ditu, eta txandaka erabiltzekoa da; bigarrenean eta
hirugarrenean 260 eta 278 leku daude, hurrenez hurren, eta bazkideentzat
baino ez dira.

Aparkalekuko argiztapenean energia aurrezteko sistema inmotikoa jarrita
helburu hauek lortu nahi dira:

• Energia eta ekonomia eraginkortasun handiagoa izatea udal zerbitzu bat
ematean.

• Luminariak onik zaintzeko kostuak murriztea.

• Beste aparkaleku batzuetan –kudeaketa publikoko zein pribatukoak– ere
erabil litekeen teknologia berritzailea ezartzea.

• Energia aurrezpenaz gain, aparkalekuko segurtasuna eta erosotasuna
kudeatzeko ere zabaltzea sistema.

Ekintzak

Instalazio inmotikoa aparkatzeko eremuetan dauden luminariak kontrolatzeko
proiektatu da; 405 luminaria aldatzea aurreikusi da: orain daudenen ordez
(36 W-ko bi hodi fluoreszentek osatuak) hodi berriak eta balasto elektroniko
erregulagarriak dutenak jarriko dira.

Aparkalekuko igarobideetako sabaietan jarritako mugimendu sentsoreen
bitartez ibilgailurik edo oinezkorik dagoen antzemango du kontrolak, eta
horren arabera luminarien intentsitatea handitu edo apaldu egingo du:

• Atsedenaldia: aparkalekuan mugimendurik ez dagoenean ilunantz giroa
utziko da, ibilgailua urrunetik ikusteko bestekoa.

• Mugimendua: ibilgailu edo oinezkoen mugimendua antzematen denean,
luminariek intentsitatea handiagotzen dute.

Kontrol nagusiaren postuko ordenagailuak aukera hauek ematen ditu:

• Luminaria multzo bakoitzaren egoera ezagutzea, zuzen funtzionatzen ari
direnetz jakiteko.

• Beharrezkoa bada, eskuz eragitea taldeka, eremuka, solairuka edo orotara.

• Kontrol gune batetik (bertatik edo urrunetik) Internet baliatuz instalazioa
kudeatzea.

• Erabilera gutxiko orduetan eremu batzuk itzaltzea, txandakatze solairuan
edo bazkideen solairuetan.
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Emaitzak

Erregulazioa ezarri ondoren, argiztapenarekin lotutako kontsumoan % 40,7ko
aurrezpena egiaztatu da aurrekoaren aldean (PS-1 24 orduz piztuta; PS-2
eta PS-3: 173 24 orduz piztuta eta 2/3 sakagailuaz).

Etorkizuna

Oraingo sistema garajeko aparkatzeko eremuan (igarobideak eta arranpak)
kokatzen da. Geroago, gainerako eremuetarako (bulegoak, aretoak, eskailerak,
arranpak, komunak...) azterlana egin liteke.  Egun-argia iristen den eremuetan,
argitasun zunden bitartez kontrolatuko da argiztapena, eta horrek energia
aurreztuko du.

KNX instalazioa izanik, gerora aparkaleku barruko beste erosotasun, segurtasun
eta aurrezpen-sistema batzuk integratzeko prest dago:

• Urrutiko kontrola beste gailu batzuetatik (telefonoa, PDA...).

• Klimatizazioaren kontrola.

• Alarma teknikoen kontrola (ura, CO) eta aireztatze behartuarekiko
integrazioa.

• Sarbideen kontrola.

• Entxufe eta beste gailu elektriko batzuen kontrola.

• Bideo-zaintza; IP bideo grabazioa.

• Megafonia eta hari musikala kontrolatzea.

• Saltzeko makinen kontrola.

• Multimedia ekipoak.



Ingurumen irizpideak erabiltzea
garbiketan eta hondakinen bilketan

Ideia

Hiri garbiketa eta hondakinen bilketa eragin publiko handieneko udal
zerbitzuetako bat da, bai herritarren bizitza kalitatean bai ekonomian eragin
handia duelako.  Gainera, ingurumen kudeaketan berebiziko garrantzia duen
alderdi bati eragiten dio: hondakinak. Izan ere, material ugari baliatzen ditu,
baliabideen (ura, energia eta abar) erabilera intentsiboa eskatzen, eta zenbait
eragozpen ere sortzen du, kutsadura akustikoa, esaterako.

Helburu nagusia zerbitzuak ematerakoan kalitate handia lortu eta ingurumen
eragina ahalik eta txikiena izatea da, baliabideen kontsumoa eta emisioak
minimizatzearren, eta aldi berean gizarte eta ekonomia iraunkortasuna aintzat
hartuz.

2005ean, zerbitzu hori 8 urtez kontratatzeko  lehiaketa batera deitu zuen
Gasteizko Udalak. Gasteizko garbiketa eta hiri hondakin solidoen bilketa eta
garraio zerbitzua emateko lehiaketaren baldintzen artean “ingurumen irizpide”
batzuk sartu ziren, enpresa lehiatzaileek zerbitzua ematean kontuan hartu
beharrekoak.

Zehaztapenetan, erreferentzia orokorrak aipatzen ziren, "zerbitzu guztiak
ematerakoan ahalik eta ingurumen eragin txikiena sortzen ahalegindu beharra",
esaterako, baina neurri zehatzagoak ere ezartzen ziren, uraren kontsumoarekin
lotutakoak bezala –baliabidearen ikuspuntutik zein kantitateari dagokionez–.
Halaber, emisio gutxiagoko erregaiak edo karbono gutxiagokoak erabiltzeko
eskatzen zen. Horretaz gain, kontratatutako zerbitzuentzat ingurumen kalitate
eta kudeaketarako sistema bat abiarazi eta mantentzeko proposamena
eransteko baldintza ezarri zen. Azkenik, herritarrak informatu eta sentiberatzeko
komunikazioa plana ere galdatzen zen.

Ekintzak

Azken urteetan ekintza hauek garatu dira:

• Ureztatuzeko eta garbitzerakoan edateko uraren erabilera murriztea,
akuiferoko ura baliatuz.

• Ibilgailu flotaren zati handi batek gas natural konprimitua erabiltzen du;
horrela, gas eta partikularren isurketa minimizatu da, bai eta zarata ere.
Gainerako ibilgailuetan B5 biodiesela erabiltzen da.

• Emisio gutxiko ibilgailuak erabiltzen hastea.
• Belar txarrak eskuz kentzea, produktu fitosanitarioen erabilera saihesteko.
• Garbigarri biodegradagarriak erabiltzea.
• Zerbitzuko ibilgailuak garbitzeko ekipo bat instalatzea, garbitzeko

erabilitakoketa ura tratatu eta berrerabiltzeko balio duena.
• Enpresaren lantegi nagusian ur beroa lortzeko eguzki-panel termikoak

instalatzea.
• Hondakinen bilketa pneumatikoko zentraletan maiztasun aldagailuak

instalatzea.
• Zerbitzua ematean ingurumen kudeaketa sistema ziurtatu bat betetzea.
• Herritarrak informatu eta kontzientziatzeko kanpainak egitea, horretarako

udal garbiketa eta bilketa kontratuaren zenbatekoaren % 3 erabiliz, bai
ekintza globalak (“Kanpotik berde, barrutik ere” kanpaina) bai zehatzak
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(bilketa pneumatikoaren  erabilera zuzena, gaikako bilketak sustatzea,
materia organikoa...) eginez.

Emaitzak

Ekintza horiei esker, hiriak emaitza hauek lortu ditu baliabideen erabilera
arduratsuarekin lotuta:

• Edateko uraren erabilera  % 15 murriztea ureztatzeko eta garbitzeko.
• Ibilgailuen flota garbitzeko uraren % 85 berreskuratzea.
• Ur beroaren eskaeraren % 67 eguzki energiaz lortzea.
• Zabalganeko bilketa pneumatikorako zentralean energia kontsumoa %

17 gutxitzea, maiztasuna aldagaiei esker.
• Ikuskatze zerbitzuetarako bi ibilgailu elektriko eskuratzea.
• Bakterizida, lurrintzaile eta desinfektatzaile biodegradagarri berriak

erabiltzea.
• Hiriko txorkoetako belarrak kentzeko produktu fitosanitarioak erabiltzen

ez dituen Espainiako lehen hiria izatea.
• 2012ko Europako Hiriburu Berdearen titulua lortzea.

Etorkizuna

Gasteizko Udalak ekintzak prestatzen jarraitzen du, etorkizunean garbiketa
eta hondakinak biltzeko zerbitzuak era iraunkorragoan eman ahal izateko.
Besteak beste, ekimen hauek lantzen ari dira:

• Edatekoa ez den ura akuiferotik edo Zadorra ibaiko hartunetik ateratzeko
gune berriak egokitzea.

• Ibilgailu elektrikoen flota handitzea eta ibilgailua hibridoak gehitzea.
• Pixkanaka hondakinen bilketa pneumatikoko zentral guztietan maiztasun

aldagailuak instalatzea.
• Bilketa pneumatikorako sistema optimizatzea, elektrizitate kontsumoa

ahalik eta txikiena izan dadin.
• Hondakinen alorreko sentsibilizatze ekintzak sustatzea, partaidetza

eskatzen duten ekitaldiak antolatuz, esaterako, Hondakinen Prebentziorako
Europako Astea.

• Herritarrei hiriko hondakinen kudeaketarako eredua ezagutaraztea, 2012ko
Europako Hiriburu Berdearen tituluaz baliatuz.



Eguzki energia hirigintza plangintzaren
barruan sartzea. “POLIS” europar proiektua.

Ideia

POLIS (Identification and Mobilization of Solar POtencial via Local Strategies)
proiektuaren helburu nagusia Gasteizko eraikinetan eguzki-energia termiko
eta fotovoltaikoa garatzea da, eguzki energia hirigintza plangintzaren barruan
sartuz.

Gasteizko Udalak 2009tik hartzen du parte Europako Batzordearen Intelligent
Energy-Europe (IEE) Programaren barruko proiektu horretan, beste 4 hirirekin
(Munich, Paris, Malmö  eta Lisboa) eta 8 kide teknikorekin batera: Ecofys
aholkularitza (Alemania), Lisboa eta Lyongo Energia Agentziak, Parisko
Hirigintza Agentzia, “Climate Alliance” europar sarea, Hespul elkartea (Frantzia),
Lundeko Unibertsitatea (Suedia) eta Madrileko Unibertsitate Politeknikoa
(azken hori da Gasteizen kide teknikoa).

Proiektuak 1.108.874 euroko aurrekontua du, eta komunitateak 831.655 euro
finantzatzen du. Gasteizko udalerriak 49.490 euroko diru-laguntza jasoko du.
Proiektuari buruzko argibide gehiago nahi izanez gero, www.polis-solar.eu
web-gunera jo daiteke.

Ekintzak

POLIS proiektuaren barruan Gasteizen garatutako Tokiko Ekintza Planak 36
hilabete iraungo du, eta neurri hauek barne hartzen ditu:

a)   Metodologia lantzea eta Lakua auzoko eguzki potentzial xehearen azterketa.
b)  Jundizko industrialdeko eguzki potentzial xehearen azterketa.
c)  Gasteizko eguzki potentzial orokorraren azterketa.
d)   Jardunbide bioklimatiko egokiak eta Gasteizen eguzkiaren aprobetxamendu

fotovoltaikorako gomendioak biltzen dituen esku-liburu bat lantzea.
e)   Jundizko industrialdeko eguzki potentzial fotovoltaikoa mobilizatzea.

Aldi berean, eguzki energiaren alorreko tokiko adituen talde bat bildu da, eguzki
energia hirian garatzearekin lotutako hainbat alderdiri buruzko diagnostikoa egin
dezaten: merkatua, teknologia, administrazio izapideak eta abar.

Emaitzak

Gasteizko udalerriak duen eguzki potentziala egiaztatu ahal izan da: urteko
erradiazio globalaren gehienezko balioa 1.455 KWh/m2 da, 32º-ko inklinazioa
eta Hegoaldearekiko 1º-ko orientazioa duen azalera baten gainean erasotzen
duen erradiazioari dagokiona.

Eguzki potentziala aztertu ondoren, eguzki mapa xeheak landu nahi dira
Lakua auzorako eta Jundizko industrialderako, eta eguzki mapa orokorra
Gasteizko udalerrirako.
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Eguzki mapa horiek adieraziko digute zein den hiriko estalki eta fatxaden
eguzki potentziala. Etxebizitza mota bakoitzaren batez besteko energia
kontsumoak eta estalki zein fatxada bakoitzaren eguzki potentziala jakinez
gero, etxeko ur beroa lortzeko energia eskaeraren % 50 edo ur beroa gehi
berokuntza lortzeko eskaeraren % 40 betetzeko behar diren eguzki instalazio
termikoak dimentsionatu ahalko dira.

Eguzki potentziala dutelarik eguzki panel termikorik jartzen ez den lekuetan
eguzki panel fotovoltaikoak jarriz gero, eraikinean bertan energia berriztagarria
lortu ahalko da.

Bestetik, lantzen den esku-liburuak gida erabilgarria izan nahi du eguzki
energiaren eta arkitektura bioklimatikoaren alorretan diharduten enpresa
pribatuentzat, bai eta administrazio publikoentzat ere, baldin eta eguzki
energia pasibo eta aktiboaren aprobetxamendua hirigintza plangintzarekin
uztartzeko ordenantzak taxutzeko asmorik badute.

Azkenik, Jundizko industrialdearen eguzki potentzialaren azterketa abiapuntu
bat izango da industrien estalkietan eguzki panel fotovoltaikoak jartzea helburu
nagusitzat duten proiektuak garatzeko, enpresa pribatu eta publikoek zein
herritarrek berek finantzaturik.

Etorkizuna

Gasteizen eguzki energia sustatzeko apustua herabe samarra izan da orain
arte, neurri batean udalerriak eguzki potentzial txikia zuela uste zelako.
2008an, instalatutako eguzki potentzia fotovoltaikoa 0,91 MWp-koa zen eta
eguzki energia termikoari dagokionez 5.350 m2 panel zegoen instalatuta.

POLIS proiektuak uste hori funsgabea zela jartzen du agerian, eta hiriaren
eguzki potentziala sustatzen eta ustiatzen laguntzeko tresnak lantzen ditu:
eguzki mapak eta jardunbide bioklimatiko egokien eta eguzki energia
aprobetxatzeko esku-liburua.

POLIS proiektuaren bidez lortutako ezagutzak hirigintza plangintzan integratuz,
eta Gasteizko etxebizitzetarako eraikinetako zein industrietako estalki eta
fatxadak aprobetxatuz, hiriak etapa berri bati ekingo dio, eguzki energiaren
alorrean erreferente bihurtzeko helburuarekin.



“LC-FACIL” europar proiektua:
hiri iraunkorrak garatzeko tresnak lantzen

Ideia

Gasteizko Udalak 2009tik hartzen du parte LC-Facil europar proiektuan, zeina URBACT
II programaren barruan sartzen baita. Horrek lotura zuzena du europar hiri iraunkorrei
buruzko Leipzigeko Kartarekin –2007an sinatu zen–; agiri hartan, gure hiriak era
iraunkorrago eta integratuagoan planifikatu eta garatzeko garrantzia azpimarratzen
zen, ingurumen, gizarte eta ekonomia alderdiak aintzat hartuz, eta hiriko auzo
behartsuenei arreta berezia emanez.

Helburu horrekin sortu zen URBACT II programa, Europar Batasunak finantzatzen
duena, Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren bidez eta estatu zein erregioetako
beste funts batzuen bidez.

LC-Facil proiektuak (A Working Group to Facilite the Implementation of Integrated
Sustainable Urban Development according to the Leipzig Charter) EBko estatu kideekin
batera parte hartu eta lankidetzan aritzea du helburu nagusitzat, Europa osoan hiri
garapen integratu eta iraunkorrerako neurriak sustatzeko eta hirietako arduradun politiko
eta teknikoen arteko esperientzia eta jakintza trukea errazteko, hiri garapen integratu
eta iraunkorrerako ekintza planak abiarazteko xedez.

Gasteizek beste 5 hirirekin batera hartzen du parte: Leipzig (Alemania), Kirklees County
(Erresuma Batua), Goteborg (Suedia), Rennes metropolia (Frantzia) eta Bytom (Polonia).

Proiektuak 299.340 euroko aurrekontua du. Gasteizekin lotutako gastuak 23.400 €
dira, eta horietatik 16.380 € URBACT II programaren diru-laguntzaz finantzatuko dira.

Hauek dira proiektuarekin zerikusia duten web-orriak:

http://rfsc-demo.tomos.fr/

http://urbact.eu/en/projects/disadvantaged-neighbourhoods/lcfacil/homepage/

Ekintzak

LC-Facil proiektua 2009ko irailean abiarazi zen. 2011ko ekainean bukatzea aurreikusi
da, beraz, guztira 20 hilabete iraungo du.

Proiektuaren barruan bi talde ari dira lanean aldi berean eta elkarrekin koordinatuta.
Batetik, goi mailako talde instituzional bat dago, estatu kideen zein europar erakundeen
ordezkariek osatua; “Hirien Iraunkortasunerako Erreferentziazko Esparrua” (“Reference
Framework for Sustainable Cities” - RFSC) izeneko online tresna sortzea da haien
zeregina, hiriei plan eta estrategia iraunkorragoak garatzen gidatzeko helburuarekin.

Bestetik, LC-Facil proiektuaren barruan dauden hiriek –Gasteiz barne– osatutako lan
taldea dago; taldearen zeregin nagusiak hauek dira laburki:

a) Erakunde taldearekin aktiboki elkarlanean aritzea RFSC online tresna lantzen,
hobetzeko iradokizunak eta ideiak emanez.

b) RFSC tresnaren lehen bertsioaren probaldian parte hartzea, Europako beste 65
hirirekin batera, 2011ko maiatzetik aurrera, eta hobe daitezkeen alderdiak antzematea,
behin betiko bertsioa gainerako europar hirietara zabaldu aurretik.
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c) Tokiko ekintzarako plan bat garatzea. Gasteizen kasuan, hiri iraunkortasunaren 50
adierazleren sistema bat da, hirigintzarekin, gizartearekin eta ingurumenarekin
lotutako alderdiak ebaluatzeko; Bartzelonako Hiri Ekologiako Agentziak hartu du
parte horien taxutzean.

d) Europar hirien garapen integratu eta iraunkorra errazteko dokumentazioa lantzea.

Emaitzak

Europar hiriek ekimen publikoen iraunkortasuna egiaztatzen lagunduko dien tresna bat
izango dute, eta Leipzigeko Kartaren printzipioak ezartzen lagunduko du horrek.

Bestetik, Gasteizek hiri iraunkortasuna aztertzeko adierazle aurreratuen sistema bat
izango du, hiriaren urbanizazio prozesua ikuspuntu integral eta sistematiko baten bidez
kuantitatiboki eta kualitatiboki balioesteko, iraunkortasun irizpideak baliatuz.

Etorkizuna

Europar Batasunaren helburuetako bat hiri iraunkorragoak garatzea da. Gasteizek
aktiboki hartu du parte RFSC online tresnaren lehen bertsioa lantzen. Lehen bertsio
horren ebaluazioa eta geroko hobekuntzak funtsezkoak izan daitezke etorkizunean
europar hiriek tresna hori erabiltzerik izan dezaten plangintza iraunkorragoak egiteko.

Hirien garapen iraunkorra ez dago bakarrik plangintza egokiaren mende, planak  eta
proiektuak zuzen gauzatzen diren kontrolatu beharra dago ere. Gasteizko hiri
iraunkortasunaren adierazleen sistema berriak hiriaren plangintzaren kalitatea benetan
ebaluatzeko trena izan nahi du, eta hobetu beharreko alderdiak zein diren agerian utzi,
etorkizunean izan nahi dugun hiri iraunkorra bihur gaitezen.
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