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Komunikazio Bulegoa

SARRERA

1998an Udalbatzak udalerriko 21 Agendaren prozesua bultzatzea aho batez erabaki zuenez geroztik, Gasteizko 21 Tokiko Agendaren adierazleen buletina argitaratzen du Gasteizko Udalak urtero, ekainean.
Hainbat adierazleren urteko berrikuspenaren emaitzak jaso ohi dira agirian, baita udalerriak iraunkortasunaren bidean aurrera egin dezan gauzatu diren jarduera
nabarmengarrienak ere, informazioa gasteiztarren artean zabaltzeko. Aztertutako
adierazleek gaika eta sektoreka ematen dituzten ikuspegi horiek batuz, Gasteizko
udalerriaren ikuspegi zabal eta ekosistemikoa eman nahi da, horren eboluzioa eta
funtzionamendua ulertzearren. Horixe da modu bakarra ingurumen-kalitatea eta
gizarte- eta ekonomia-baldintzak hobetzeko, eta, azken batean, iraunkortasunerantz aurrera egiteko eta herritarren bizi-kalitatea hobetzeko.
Klima-aldaketari dagokionez, arintzeari eta hartara egokitzeari begira egin diren
aurrerapenak helarazi zaizkio nazioarteko CDP plataformari, zein baita ingurumen-zabalkundearen arloko munduko plataformarik handiena, eta urtero beren
datuak partekatzen dituzten 570 hiri, 100 estatu eta eskualde eta 6.300 enpresa
biltzen baititu. CDPko lantaldeak landutako metodologia propioa baliatuz ebaluatu du bidalitako informazioa plataformak. “Lidergo” sailkapena lortu du Gasteizek,
esan nahi baitu klima-aldaketa arindu eta hartara egokitzearen arloan jardunbide egokien estandarrak erakutsi dituen hiria dela, asmo handiko helburuak baina
errealistak ezarri eta horiek lortzeko bideak urratu dituela eta bideratzen ari diren
ekintzek hiriko herritar, enpresa eta antolakundeen eragin klimatikoak eta ahultasunak murrizten dituztela ziurtatzen duten plan estrategiko eta integralak dituela.
Zaratari dagokionez, Zarataren Mapa Estrategikoa lantzen jarraitu du Gasteizko
Udalak, eta, 2018. urtearen bukaera aldera, Soinu-giroa Hobetzeko Ekintza Plana
lantzeko partaidetza-prozesuari ekin zaio. Hurrengo urteetan hainbat arlotan zarataren kontra bideratuko diren ekintzak jasotzen dira plan horretan; horien artetik,
zalantzarik gabe, berebiziko garrantzia izango dute gaueko aisialdiaren arlokoek.
Berariaz, problematika horri aurre egiteko, bi trena garrantzitsu jarri ziren martxan
2018an. Alde batetik, herritarren aisialdiari lotutako zarataren lehenengo mapa
landu da, eta bestetik, berriz, Erdi Aroko hiriguneko gaueko aisialdi arduratsurako
ekintza-plana lantzeko diagnostikoa egin eta bide-orria definitzeko partaidetzaprozesu bat bideratu da, inplikatutako agente guztiekin, helburutzat harturik auzokoek atsedenerako eta lasaitasunerako duten eskubidea gizarteak aisialdirako
eta jarduera ekonomikorako duen eskubidearekin bateragarri egitea.
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Telefonia mugikorreko antenek eragindako kutsadura elektromagnetikoari dagokionez, neurketak egiten jarraitu da, eta herritar ororen eskura jarri, Udalaren webgunearen bitartez.
Mugikortasunaren arloan, Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren
Plana berrikusi eta egokitzeko lanei ekin zaie.
Garraio publikoari dagokionez, aurreko urteetako ildoari jarraitu zaio. 2018an
berriro lortu zen inoizko bidaiari-kopururik handiena. Hiri-autobusen zerbitzuak
15.759.127 erabiltzaile izan zituen, hau da, % 3,9 gehiago, aurreko urteko kopuruaren aldean. Kopuru hori maximo historikoa da TUVISArentzat, aurreko urtean baino 596.963 erabiltzaile gehiago izan baitzuen, eta azken urteetako goranzko joera sendotzen du, Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren
Plana ezarri zenetik etengabe hazi baita. Alde batetik, berriro egin du gora tranbia erabili duten bidaiarien kopuruak, eta 8.304.395era iritsi da. Horri autobusez
egindako bidaien kopurua gehitzen zaiolarik, lehen aldiz gainditu da 24 milioi erabiltzaileren kopurua —% 3,4ko igoera, aurreko urtearen aldean—.
Gasteizek 18. aldiz antolatu zuen Mugikortasun Iraunkorraren Europako Astea,
“Mix & Move” lemarekin, helburutzat harturik erakustea nolako onurak dakarzkien hiriei eta bertako biztanleei garraio publikoa bestelako garraio-modu alternatiboekin konbinatzeak, hala nola bizikletarekin edo oinez ibiltzearekin. Garraio multimodala sustatzea izan da kanpainaren helburua, hau da, pertsona eta
merkantzien ibilbide urbanoetarako hainbat garraiobide konbinatzera, eta, hartara, efizientzia, arintasuna, aurrezpena eta iraunkortasuna areagotzera.
Urari dagokionez, Futura Planaren laugarren faseari ekin zitzaion 2018an, helburutzat harturik eskaera kudeatzen eta ur-kontsumoetan ratio eraginkorrak mantentzen jarraitzea, planaren aurreko faseekin jarraituz, etxeetako kontsumoa aztertu eta ebaluatuz, erakundeen kontsumoaren inguruko auditoriak eginez eta
orobat merkataritza eta industriako kontsumoak aztertuz. Jarduera horiek beren
fruituak ematen jarraitu dute, etxeetako kontsumoa biztanleko eta eguneko 106
litro inguruan finkatzea lortu baita, eta ur-eskari osoa biztanleko eta eguneko 200
litrotik behera —zehazki, 198 litroan—.
Energiari dagokionez, udalerriaren egoera energetikoaren diagnostikoa egin zen
2018an, eta, aldi berean, indarrean dagoen araudiaren betetze-maila ebaluatu
zen, eta bide-orri bat lantzeko proposamenak egin, gerora trantsizio energetikorako estrategiaren oinarritzat baliatzerik izan dadin —Gasteizek klima-aldaketari begira 2020-2030 aldirako egiten duen plangintzan sartuko da—. Hori lantzeko orduan, Gasteizko gizartea inplikatu da, hainbat interes-talderen bitartez, eta,
partaidetza-prozesu horren bitartez, hainbat proposamen jaso dira, eredu energetikoaren aldaketan aurrera egiteko.
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Bestetik, argiteria publikoan eta udal instalazioetan energia-aurrezpena eta -eraginkortasuna sustatzeko jarduerak abian jartzen jarraitu da. Argiteria publikoari
dagokionez, egin diren optimizatze-lanak direla medio, LED teknologiako argiteria
jarri da lehendik zegoenaren ordez hiriko hainbat lekutan, eta urteko kontsumoa
300.000 kWh murriztea lortu da hartara. Udal eraikinen energia-eraginkortasunaren ziurtagiria lortzen eta Eusko Jaurlaritzaren erregistroan izena ematen jarraitu
da, halaber, eta guztira 68 udal eraikinen ziurtagiria egin da.
Hondakinei dagokienez, biztanleko kilogramo baten inguruan egonkortu da etxeetan eta merkataritza-establezimenduetan sortzen direnen tasa.
2018an, Arabako Foru Aldundiaren eta Gasteizko Udalaren zuzendaritza eta koordinazioarekin landutako Arabako Hiri-hondakinen Prebentzio eta Kudeaketa Plana (2017-2030) onesteko prozesua burutu da, Arabako gainerako koadrilen laguntzarekin.
Urtean zehar, alde batetik, ekoizle handien hondakin organikoak —hiriko jantoki,
supermerkatu, jatetxe, taberna, fruta-denda eta lore-dendetakoak, baita Txagorritxuko ospitalekoak ere— atez ate biltzeko zerbitzu berri bat sortu zen, eta, bestetik, ostalaritzako beira atez ateko sistemaren bitartez biltzeko eremu geografikoa
handitu zen, Koroatzearen kalearen eta Gasteiz hiribidearen inguruetara.
Natura zaindu eta biodibertsitatea babestearen arloan, Biodibertsitatea Kontserbatzeko Estrategia Lokalean onetsitako ekintzak abian jartzen jarraitu da. Esaterako, hiri-parkeetan biodibertsitatearen aldeko hainbat neurri hartu dira, hala
nola leku batzuetan segatze-kopurua gutxitzea, espezie autoktonoak landatzea,
hainbat espezierentzako aterpeak jartzea edo egur hileko metak egitea.
Gasteizko hiri-azpiegitura berdea inplementatzeari dagokionez, Nebera gainerako
proiektua lantzen jarraitu da, Salburua auzotik gertu lursail batzuetan lehen sektorea sustatzeko, Eraztun Berdean nekazaritza eta abeltzaintza txertatuz. Lurra landu eta erein, nekazaritzarako lursailetan larreak eta ongarri berdeak lortzeko, eta
zuhaixka eta zuhaitzak landatu dira horretarako.
Esparru sozialean, Gasteizko Udalaren eta Arabako Foru Aldundiaren arteko lankidetza-hitzarmen orokorraren barruan lanean jarraitu da, gizarte-zerbitzuen alorreko eskumenak berrantolatze aldera. Gainera, Haur eta Nerabeentzako II. Tokiko
Plana (HANUP 2018-2022) onetsi da.
Arlo sozioekonomikoan aipatu beharra dago Itun Berdea guztiz sendotu zela
2018an, 34 atxikipen berri eta 12 berritze izan baitziren. Ingurumen- eta ekonomia-aldagaiak enpresen errentagarritasuna hobetzeko bitarteko gisa integratzearen abantailak zabaldu eta horren inguruan sentsibilizatzea da helburua. Itun Berdea Sarien IV. ediziora 31 jardunbide egoki aurkeztu dira, eta orobat egin da VII.
Topaketa.
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Ekonomiaren eta ingurumenaren konfluentziaren arloan, berriro ere esan beharra dago Udalak bi programatan diharduela. Batetik, “Karbono maila txikiko ekonomia, kostuak aurrezteko” programa, zeinek berotegi-efektuko gasen emisioak
—zuzenak eta zeharkakoak— minimizatzea baitu helburu, eta enpresaren kostu ekonomikoak gutxitzea, kontsumoak monitorizatzeko sistema bat baliatuz eta
energia aurrezteko neurriak ezarriz; 2018ko deialdian 13 enpresak hartu zuten
parte. Bestetik, ekonomia zirkularra sustatzen jarraitu da, eta turismoaren sektoreko plastikozko ontzien hondakinen prebentzio eta suprabiziklatzerako probaproiektua bukatu da. Gainera, sektore turistikoan, 2018an arrakastaz gainditu du
Gasteizek 2016az geroztik duen turismo-helmuga iraunkorraren kudeaketa-sistema berritzeko bigarren auditoria.
Azkenik, nabarmendu beharra dago Eraztun Berdearen 25. urteurrenaren ospakizuna. Ospakizun eta jardunaldi ugari izan diren urtea izan da; besteak beste, nabarmendu beharrekoa da “Pertsonen Eraztun Berdea” erakusketa, zeinek Luis
Aranburu Musika Eskolaren eta Jose Uruñuela Dantza Eskolaren partaidetza izan
baitzuen.
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VITORIA-GAZTEIZKO IRAUNKORTASUN
ADIERAZLEEN SISTEMA
Udalbatzarrak, 2004ko maiatzaren 26an bildurik, aho batez onartu zuen VitoriaGasteizko Tokiko Agenda 21 prozesuko iraunkortasun adierazleen sistemaren berrikuste eta hedatzea. Onarpen honen ondorioz, hasieran finkatutako 21 adierazle
multzoa 35 adierazle izatera igaro zen.
HIRIKO KUTSADURA
1. Airearen kalitate “hala-moduzkoa”, “txarra”
edo “oso txarra” erregistratzen den egun
kopurua
2.	
Urtean biztanleriari emandako ozonorako
informazio-atalasea gainditzen den aldien
kopurua
3.	Eguneko 24 orduetan kalitate-helburu gisa
desiragarri litzatekeen zarata-maila baino
handiagoa jasaten duten kaleetan bizi den
biztanleria
4.	Gauean kalitate-helburu gisa desiragarri litzatekeen zarata-maila baino handiagoa jasaten duten kaleetan bizi den biztanleria
ZIRKULAZIOA ETA GARRAIOA
5.	Tokiko mugikortasuna eta bidaiarien garraioa
5a. Biztanle bakoitzak egunero egiten dituen
bidaia kopuruaren batez bestekoa
5b. Biztanle bakoitzak egunean egiten duen
bide-luzeraren batez bestekoa
5c. Biztanle bakoitzak egunean egiten dituen
bidaien batez besteko iraupena
5d Bidaia sistematikoak eta ez-sistematikoak ehunekotan
5e. Garraiobide diferenteen erabilera ehunekotan
6.	Tranbia eta hiri autobusa erabiltzen duen bidaiari kopurua
7. Trafiko intentsitatea
8.	Garraio-azpiegituretara bideratutako azalera
URA

9.	Hiriak Zadorra ibaiari ematen dion karga organikoa
10. Ur zikinen arazketa
11. Uraren etxeetako kontsumoa
12. Ur-eskari osoa
13. Ur-eskari osoaren sektore-banaketa
14.	Ur edangarriaren banaketa-sarearen errendimendua

ENERGIA
15.	Argindar eta gas naturalaren kontsumoa
etxeetan
16.	Efizientzia energetikoko ziurtagiria lortu
duten etxebizitzen kopurua
INDUSTRIA
17.	Ingurumenaren kudeaketarako ziurtagiria
duten enpresak
HONDAKINAK
18.	Etxe eta saltokietako zaborrak biztanle eta
eguneko
19. Hiriko hondakin solidoen birziklapena

HIRIGINTZA ETA LURRALDEA
20.	Oinarrizko zerbitzuetarako eta gune publiko irekieta iristea
21. Lurraren erabilera jasangarria
21a. Lur artifizializatua eta urbanizagarria
21b. Lur abandonatuak eta potentzialki
kutsatuak
21c. Lurraren erabilera-intentsitatea
21d. Garapen berrien kokapena
21e. Hiri-azaleren zaharberritzea
21.f. Landa-espazioa eta espazio naturala
NATURA ETA BIODIBERTSITATEA
22. Biodibertsitatearen kontserbazio egoera
Vitoria-Gasteizko udalerrian (hegazti ugaritasunaren indizea)
23.	Nekazaritza ekologikoko teknikak jarraitzen dituzten lursailak
24.	Ibaien egoera ekologikoa (BMWP’ indizea)
INGURUMEN OSASUNA ETA ARRISKUAK
25.	Erretzaileen ehunekoa (ohikoak edo noizbehinkakoak)
26.	Hiri barruko trafiko-istripuen kopurua urteko eta 1.000 ibilgailuko
27.	Hiri barruan harrapatutako oinezkoen kopurua urteko eta 10.000 biztanleko
INFORMAZIOA, HEZKUNTZA ETA
HERRITARREN PARTE-HARTZEA
28.	Ingurumen informazioari buruzko
kontsulta kopurua
28a. Ingurumen informazio edo dokumentazioaren eskuratzeak
28b. Udaleko zerbitzu teknikoei zuzendutako ingurumen kontsulten kopurua
29.	Eskola-umeen parte hartzea Vitoria-Gasteizko Udalak antolatutako ingurumenheziketako jardueretan
INGURUNE SOZIOEKONOMIKOA
30.	Herritarren gogobetetzea tokiko komunitatearekin
31.	Garapenerako nazioarteko lankidetzara bideratutako udal aurrekontuaren ehunekoa
32.	Garapenerako nazioarteko lankidetzara bideratutako udal aurrekontuko per capita
gastua
33.	Mendekotasun demografikoko tasa
34.	Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen
duten familien ehunekoa
35. Langabezia-tasa

ERABILEREMUA:
DIAGNOSTIKO SEKTORIALA

HIRIKO KUTSADURA

JASANGARRITASUNEKO HELBURU OROKORRA:
• HIRI INGURUNEKO KUTSAGARRIEN MAILAK BEHERATZEA

AIREAREN KALITATEA
Aire garbia ezinbestekoa da hirritaren eta ekosistemen osasunerako. Horregatik,
hain zuzen, funtsezkoa da jasangarritasunerako.
Erabilitako adierazleek hiriko atmosfera-kutsatzaile nagusien balioak aztertzen dituzte, nagusiki garraiotik, industrian erregai fosilak erabiltzetik eta berogailu-sistemetatik datozenak, eta indarrean dagoen araudiak ezarritako arrisku-maila edo atalaseekin
alderatzen dituzte. Kontrol hori, gero eta neurketa-estazio gehiago dituen Kutsadura
Atmosferikoa Zaindu eta Kontrolatzeko Sare Automatikoaren bitartez egiten da. Analizatzen diren atmosfera-kutsatzaileak hauek dira: SO2, NO2, ozonoa PM2,5 eta PM10.

1. Airearen kalitate “hala-moduzkoa”, “txarra” edo “oso
txarra” erregistratzen den egun kopurua
Datu iturria: Gasteizko Kutsadura Atmosferikoa Zaindu eta Kontrolatzeko Sare Automatikoa. Vitoria-Gasteizko Udaleko Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Joera desiragarria: gutxitzea
Neurtze aldia: urtero

2013

2014

2015
29 (7,7%)

2016
64 (15,3%)

2017

Oso ona:

Dat. gabe

20 (5.5%)

Ona:

Dat. gabe

235 (64.4%) 223 (60,3%) 219 (61,9%) 232 (63,8%)

46 (12,3%)

2018
47 (12,3%)
210 (58,1%)

110 (30.1%) 111 (31,5%) 82 (22,5%)

87 (23,8%)

108 (29,6%)

Dat. gabe

0 (0.0%)

2 (0,5%)

1 (0,3%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

Oso txarra

Sin datos

0 (0.0%)

0(0.0%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

0 (0,0%)

airearen kalitate “hala-moduzko”,
“txar” edo “oso txarreko” egun kopurua

Halamoduzk.: Dat. gabe
Txarra:

120 ……………………………………………………………………………………………
113
110
108
110 ……………………………………………………………………………………………

100 ……………………………………………………………………………………………
87
90 ……………………………………………………………………………………………
83
80 ……………………………………………………………………………………………

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2. Urtean biztanleriari emandako ozonorako informazioatalasea gainditzen den aldien kopurua

Datu iturria: Gasteizko Kutsadura Atmosferikoa Zaindu eta Kontrolatzeko Sare Automatikoa. Vitoria-Gasteizko Udaleko Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Joera desiragarria: gutxitzea
Neurtze aldia: urtero

2012
0

10

2013

2014

2105

2016

2017

0

0

0

0

0

ZARATA-KUTSADURA
Zarataren inpaktuak eragin kaltegarriak izan ditzake gizakiaren osasun eta ongizaterako. Gizarte jasangarriak hiriaren funtzio nagusien (etxebizitza, lana eta mugikortasuna) nahasketa eskaini beharko luke, baina hiritarrei nazioartean gomendatzen den zarata-maila baino handiagoa jasanarazi gabe.
Ibilgailuek kale eta errepideetan eta trenak sortzen duten zaratak Gasteizko biztanleengan duen eragina zehaztu nahi du erabilitako adierazleak, ingurumen-hotsaren
ebaluazio eta kudeaketari buruzko ekainaren 25eko 2002/49/CE Zuzentarauak definitutako markoaren arabera.

3. Eguneko 24 orduetan kalitate-helburu gisa desiragarri litzatekeen zarata-maila baino handiagoa jasaten
duten kaleetan bizi den biztanleria1
Datu iturria: 2005ko, 2013 eta 2017eko Gasteizko Zaraten mapak. Vitoria-Gasteizko Udaleko Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Joera desiragarria: gutxitzea Neurtze aldia: aldakorra
2005

Balio-tarteak dB (A)
Kale eta errepideetako zarata pairatzen duten biztanleak
Trenbideetako zarata pairatzen duten biztanleak

65-69

70-74

>75

65.298

22.166

935

737

37

0

2013

Balio-tarteak dB (A)

65-69

70-74

Kale eta errepideetako zarata pairatzen duten biztanleak

47.551

19.119

> 75
50

Trenbideetako zarata pairatzen duten biztanleak

1.251

405

0

Balio-tarteak dB (A)

65-69

70-74

Kale eta errepideetako zarata pairatzen duten biztanleak

47.551

19.119

8

1.251

405

0

2017

Trenbideetako zarata pairatzen duten biztanleak

> 75

4. Gauean kalitate-helburu gisa desiragarri litzatekeen zarata-maila baino handiagoa jasaten duten kaleetan bizi
den biztanleria
Datu iturria: 2005ko, 2013 eta 2017eko Gasteizko Zaraten mapak. Vitoria-Gasteizko Udaleko Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Joera desiragarria: gutxitzea Neurtze aldia: aldakorra
2005

Balio-tarteak dB (A)

55-59

60-64

>65

Kale eta errepideetako zarata pairatzen duten biztanleak

61.850

34.2030

1.964

1.744

458

0

22

0

0

Trenbideetako zarata pairatzen duten biztanleak
Aireportuko zaratagatik kaltetutako biztanleria

2013

Balio-tarteak dB (A)

55-59

60-64

Kale eta errepideetako zarata pairatzen duten biztanleak

46.191

16.169

1.892

716

7

0

0

0

Trenbideetako zarata pairatzen duten biztanleak
Aireportuko zaratagatik kaltetutako biztanleria

>65
340

2017

Balio-tarteak dB (A)

55-59

60-64

Kale eta errepideetako zarata pairatzen duten biztanleak

46.191

16.169

1.892

716

3

0

0

0

1-Zuzenketa-neurriak beharko lituzketen zarata-tarteak gorriz nabarmendu dira. Etxe barruko benetako
eragina, gutxienez kanpoan dagoen zarata-maila baino 33 dB(A) txikiagoa dela kontsideratzen da.
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Trenbideetako zarata pairatzen duten biztanleak
Aireportuko zaratagatik kaltetutako biztanleria

>65
7

Adierazleak hobetzeko ekintzak eta jarduerak
Gasteizko gaueko aisialdiaren mapa
Udalerriko gaueko aisialdiaren lehen mapa egin da. Gaueko aisialdiak sortzen
duen eragin akustikoa erakustea da gaueko aisialdiaren maparen helburua, hala
kalean dauden pertsonak nola terrazak eta tabernak barne hartuta.
Gehien bat gauez gertatzen den aisialdi mota hori hiriaren erdialdean metatzen
da; horrenbestez, lehen mapa osatzeko Gasteizko Erdi Aroko hirigunea aukeratu
da aztergaitzat, Zabalgunearen eta Angloaren zati bat barne.
Erdi Aroko hiriguneko 12 lekutan egin ziren neurketak, bi astetan etengabe neur
tzen zuten ekipoak baliatuz; neurketa laburrak ere egin ziren, aurrekoen osagarri.
Gaueko aisialdiaren mapak agerian jarri duenez, badira zenbait faktore gako: zo
naren morfologia bera; aisialdirako lokalen metaketa kale eta/edo zona zehatz
batzuetan; pertsonen metaketa lokalen kanpoaldean, baita itxi ondoren ere, eta
ostalaritzako jarduera batzuen jardunbide okerrak (bereziki ate-leihoak irekita uz
tea), zarata kanpoaldera transmititzea eragiten dutenak.
Lortutako emaitzek erakusten dute kale batzuetako auzokoek kalitate akustikoko
helburuak nabarmen gainditzen dituen zarata-maila jasan behar dutela, 582 per
tsonak, zehazki. Horien erdiak baino gehiagok kalitate akustikoko helburuen gai
neko 5 dB (A)-ko zarata-maila jasan behar dute, eta 100 pertsona inguruk, 10
dB(A) baino gehiagokoak.
Kopuru absolutua oso esanguratsua ez izan arren, garbi dago badela zarata arazo
rik, handitzat jo daitekeena, eta horrek eragin handia duela eragindako herritarren
osasunean zein bizitza pribatu eta sozialean.
Erdi Aroko hiriguneko gaueko aisialdi arduratsurako Ekintza Plana
Gaueko aisialdiaren maparen emaitzak ikusirik, Erdi Aroko hiriguneko gaueko ai
sialdi arduratsurako Ekintza Plana lantzen ari da. Gaueko aisialdiak Erdi Aroko hi
rigunean sortzen duen zarata ez ezik zikinkeria eta segurtasun arazoak ere azter
tzea da helburua.
Diagnostiko bat landu da, interesdunen eta eragindakoen partaidetzarekin: au
zokoak, aisialdi-erabiltzaileak, merkatariak, ostalariak, gazteak, udal teknikari eta
politikoak. Diagnostikoaren emaitzak oinarritzat hartuz, ekintzak proposatzeko fa
sea egin da parte-hartzearen bidez, datozen urteetarako bide-orria edo ekintzaplana osatzearren, diagnostikoan atzemandako arazoak konpontze aldera.
2019ko lehen hilabeteetan landuko da ekintza-planaren dokumentua, onetsi eta
hurrengo urteetan abian jarriko dena.
Gasteizko udalerrian soinu-giroa hobetzeko Ekintza Plana. 2019-2023.
Zarataren kudeaketari buruzko araudiak ezartzen duenez, bost urtean behin soi
nu-giroa hobetzeko ekintza plana landu beharra dago, azken zarataren mapa es
trategikoaren emaitzak abiapuntutzat hartuta; Gasteizen 2017an egin zen azkena.
2018ko azken hiruhilekoan, partaidetza-prozesua abiatu da gaiarekin zeriku
sia duten sailen artean (hirigintza, espazio publikoa, ingurumena, Udaltzaingoa,
etab.), plan-zirriborro bat lantzeko, eta Ingurumeneko Elkarguneari ere eman zaio
horren berri. 2019ko lehen hiruhilekoan landuko da behin betiko dokumentua, ha
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sierako onespena eman eta jendaurrean erakutsi ahal izateko, eta azkenik, behin
betiko onartzeko.
Ekintza planean gauez kalitate akustikoko helburuen gaineko zarata-maila (Ln
> 55 db(A)) jasan behar duen populazioa % 20 gutxitzeko helburua ezarriko da,
eta zona lasaiari dagokion zarata-maila (Ln ≤ 50 dB(A)) duen populazioa % 10
handitzea. Helburuak lortzearren, kudeaketa eta jarduera 10 ildo estrategiko eza
rriko dira.
Intensify, klima-aldaketaren kontrako borrokarekin lotutako europar
proiektu berria
Proiektua Interreg Europe deialdiaren barruan sartuta dago, eta Almada udalerria
(Portugal) da buru. Nazioarteko bederatzi bazkidek hartzen dute parte, helburu
komun batekin: klima-aldaketaren kontrako borrokarako tokiko/eskualdeko poli
tiketan eragin eta horiek hobetzea karbono maila txikiko gizarteak eta ekonomiak
lortzeko xedez, hau da, erregai fosilen presentzia minimoa dutenak eta atmosfe
rara berotegi-efektuko ahalik eta gas gutxien isurtzen dutenak.
Gasteiz eta Almadarekin batera, herrialde hauetako hiri edo eskualdeek hartzen
dute parte: Irlanda, Erresuma Batua, Italia, Alemania, Eslovakia eta Kroazia. Gai
nera, Lituaniako bazkide teknologiko bat arduratuko da proiektuko bazkideen es
perientzien trukea eta ikaskuntza-prozesua koordinatzeaz.
IGIk 250.000 euroko aurrekontua izango du proiektuaren barruan aurreikusi
tako jarduerak garatzeko, eta horien % 85 Interreg Europe programak jarriko du.
Une honetan, Klima Aldaketaren kontra Borrokatzeko Plana eta hiriaren Trantsizio
Energetikorako Estrategia zehazten ari da Gasteiz, eta Mugikortasun Iraunkorra
ren eta Espazio Publikoaren Plana eguneratzen.
Klima-aldaketaren kontrako borrokako aurrerapenen zabalkundea,
CDP Cities 2018 plataformaren bitartez
Klima-aldaketa arintzeari eta hartara egokitzeari begira egin diren aurrerapenak
helarazi zaizkio nazioarteko CDP plataformari, zein baita ingurumen-zabalkun
dearen arloko munduko plataformarik handiena, eta urtero beren datuak parte
katzen dituzten 570 hiri, 100 estatu eta eskualde eta 6.300 enpresa biltzen bai
titu.
CDP plataforman parte hartzearen onuretako bat da ebaluazio bat egiten due
la hark, bidalitako informazioa oinarritzat harturik. Ebaluazio hori egiteko, eman
dako datuak baliatu ditu CDP plataformak, baita lantalde propioak landutakoa
ere. 4 mailatan sailkatzen du metodologiak bidalitako informazioa: zabalkundea
(D), kontzientziazioa (C), kudeaketa (B) eta lidergoa (A). Sailkapenean maila bat
igotzeko, aurreko mailako gutxieneko betekizunak bete behar dira.
Lidergoaren mailari dagokion A- puntuazioa lortu du Gasteizek, esan nahi baitu
klima-aldaketa arindu eta hartara egokitzearen arloan jardunbide egokien estan
darrak erakutsi dituen hiria dela, asmo handiko helburuak baina errealistak eza
rri eta horiek lortzeko bideak urratu dituela eta bideratzen ari diren ekintzek hiriko
herritar, enpresa eta antolakundeen eragin klimatikoak eta ahultasunak murrizten
dituztela ziurtatzen duten plan estrategiko eta integralak dituela.
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ZIRKULAZIOA
ETA GARRAIOA

JASANGARRITASUNEKO HELBURU OROKORRA:
• MOTORDUN GARRAIOAREN ERABILERA MURRIZTEA
• GARRAIOBIDE PUBLIKOEN ERABILERA GEHITZEA

5. Tokiko mugikortasuna eta bidaiarien garraioa
Mugikortasun hazkorrak hirietako ingurumenaren kalitatea, gizarte-ongizatea
eta bideragarritasun ekonomikoa mehatxatzen ditu. Horretan eragina dute trafikoaren gehikuntza handiak eta erabiltzen diren garraiatzeko moduen aldaketa
erradikalak, izan ere, oinez, bizikletaz edo garraiobide publikoez egiten ziren joanetorrien ordez gero eta gehiago erabiltzen dira auto partikularrak.
Udaletik joera hori aldatzeko behar diren jarduketak burutu behar dira. Irisgarritasun, garapen ekonomiko eta ingurumeneko helburuen bateragarritasuna izan behar du hiri-garraioko politikaren helburu nagusia.
Hurrengo datuek, 2001ean, 2006an, 2011n eta 2014an egindako inkestetatik atera
direnak, egun Gasteizen dagoen mugikortasun eskemaren nolabaiteko ideia ematen dute.
Datu iturria: hiritarren arteko inkesta
Joera desiragarria: gehitzea garraiobide motorgabeetan, gutxitzea garraiobide motordunetan
Neurtze aldia: lau urtean behin

5a. Biztanle bakoitzak egunero egiten dituen bidaia kopuruaren batez bestekoa
Oinez

Bizikletaz

Motoz

Auto pribatuz Taxiz

G. kolek. Beste batz. Guztira

2001

2,43

0,05

0,02

0,72

0,01

0,26

-

3,50

2006

1,26

0,08

0,02

0,92

0,01

0,26

0,00

2,55

2011

1,86

0,23

0,02

0,96

0,00

0,36

0,01

3,45

2014

2,04

0,46

0,04

0,89

0,00

0,31

0,01

3,75

2014

Oinez

Bizikletaz

Motoz Auto pribatuz Taxiz G. kolek. Beste batz.

Guztira

Beste batzuk

0,88

0,13

0,01

0,33

0,00

0,12

0,00

1,48

Eskola

0,10

0,09

0,00

0,02

0,00

0,05

0,00

0,28

Lana

0,18

0,12

0,01

0,32

0,00

0,07

0,00

0,71

Aisia

0,39

0,09

0,01

0,11

0,00

0,03

0,00

0,63

Erosketak

0,48

0,03

0,00

0,11

0,00

0,04

0,00

0,66

Guztira

2,04

0,46

0,04

0,89

0,00

0,31

0,01

3,75
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5b. Biztanle bakoitzak egunean egiten duen bide-luzeraren batez bestekoa (kilometro biztanleko)1, 2
2001

Oinez

Bizikletaz

2,72

5,65

Motoz Auto pribatuz Taxiz G. kolek. Beste batz. Batez bes.
4,29

9,52

-

-

-

4,35

2006				Ez zen neurtu
2011				Ez zen neurtu

5c. Biztanle bakoitzak egunean egiten dituen bidaien batez besteko iraupena (minutu biztanleko)1
Oinez

Bizikletaz

Motoz

Auto pribatuz Taxiz G. kolek. Beste batz. Batez bes.

2001

20,71

24,74

27,57

19,25

22,50

21,32

-

20,54

2006

21,54

31,31

21,51

23,68

43,33

16,10

-

23,30

2011

24,41

19,17

15,27

18,89

21,95

25,85

28,47 22,62

2014

20,26

18,73

14,97

19,96

15,06

29,12

27,06 20,70

2011

Oinez

Bizikletaz

Motoz Auto pribatuz Taxiz G. kolek. Beste batz. Batez bes.

Beste batzuk 25,02

23,40

13,76

19,25

13,59

30,06

29,11 23,93

Eskola

19,02

14,88

16,15

22,68

10,00

30,63

-

Lana

15,87

16,13

14,89

21,05

17,50

28,34

20,88 19,54

Aisia

18,47

20,14

17,46

22,03

17,80

30,78

50,81 19,97

20,10

Erosketak

14,92

17,24

8,63

16,30

-

23,93

11,24 15,71

Guztira

20,26

18,73

14,97

19,96

15,06

29,12

27,06 20,70

5d. Bidaia sistematikoak eta ez-sistematikoak ehunekotan
%
Bidaia sistematikoak3
Bidaia ez sistematikoak
Guztira

2001

2006

2011

2014

18,28

36,24

36,49

26,22

81,72

63,76

63,51

73,78

100,00

100,00

100,00

100,00

1- Batez bestekoak balio haztatuak dira, bidaiaren arrazoiari emandako pisuaren arabera kalkulatutakoak.
2- 2006an eta 2011n egindako inkestek ez zuen kontuan hartu azpiadierazle bat eta, beraz, ez dago horri buruzko daturik.
3- Desplazamendu sitematikoak: lana, lan kudeaketak, ikasketak
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5e. Garraiobide diferenteen erabilera ehunekotan
%
80.……………………………………………………………………………………………………

55,00
49,62
53,67
54,36

• 2002
60.……………………………………………………………………………………………………
• 2006
• 2011
• 2014
31,00
36,04
28,42
23,83

40.……………………………………………………………………………………………………

6,00
0,17
0,35
0,17

0,25
0,10
0,10

0,86
0,55
0,94

8,00
9,79
10,04
8,32

3,27
6,88
12,27

20.……………………………………………………………………………………………………

0.……………………………………………………………………………………………………
Oinez

Bizikletaz
Oinez

Motoz

Bizikletaz

Motoz

Auto pribatuz

Taxiz

Auto pribatuz Taxiz

G. kolek. …
G. kolek.

Beste batz.
Beste batz.

2002

55,00

dat. gabe

dat. gabe

31,00

dat. gabe

8,00

6,00

2006

49,62

3,27

0,86

36,04

0,25

9,79

0,17

2011

53,57

6,88

0,55

28,42

0,10

10,04

0,35

2014

54,36

12,27

0,94

23,83

0,10

8,32

0,17

6. Tranbia eta hiri autobusa erabiltzen duen bidaiari kopurua
Datu iturria: Vitoria-Gasteizko Hiri-Garraioak, S.A. (TUVISA)
Joera desiragarria: gehitzea
Neurtze aldia: urtero

24.000.000 ………………………………………………………………………………………
8.304.395

8.133.654
22.000.000 ………………………………………………………………………………………
7.700.314

7.723.445

7.296.723
20.000.000 ………………………………………………………………………………………
7.269.932

18.000.000 ………………………………………………………………………………………
16.000.000 ………………………………………………………………………………………
14.531.741

15.759.127

Bidaiari kopurua

14.000.000 ………………………………………………………………………………………
14.237.993
13.084.298

13.766.138

12.761.549
12.000.000 ………………………………………………………………………………………

10.000.000 ………………………………………………………………………………………
8.000.000 ………………………………………………………………………………………
6.000.000 ………………………………………………………………………………………
4.000.000 ………………………………………………………………………………………
0 ………………………………………………………………………………………
2013

Hiri autobusa

18

2014

Tranbia

2015

2016

2017

2018

7. Trafiko intentsitatea
Adierazle honek motordun ibilgailuen zirkulazio intentsitatea neurtzen du, adierazgarriak diren oinarrizko bidesareko 23 puntutan urte osoan zehar egindako intentsitate neurketen batez bestekoa erabiliz.
Datu iturria: Vitoria-Gasteizko Mugikortasun eta Garraio Zerbitzua (aforoen sare automatikoa)
Joera desiragarria: gutxitzea
Neurtze aldia: urtero

Kale

2015

2016

2017

2018

Juan Garai (Arriagako atea-Forondako atea)

17.184

16.999

17.222

17.232

Gasteiz hiribidea (T. Zumarraga dohatsua-Adriano VI)
Errege-erregina katolikoak (Martin Salinas pz.-Sta Isabel)
Txile (Argentina-Fdz. de Leceta)
Domingo Beltran (Badaia-Gurutze Zuria)
Herrandarrak (Estenaga apezpikua-Kalonjeen zidorra)
San Ignacio Loiolakoa (Arriagako atea-Legutianoko atea)
Francia (Arana-Esperanza)
Olagibel (Bakea-Herrandarrak)
Olagibel (Lizarrako Markesa-Foru)
Bakea (Done Jakue Ibilbidea-Olagibel)

8.591

8.502

8.269

8.296

18.692

17.897

17.744

15.161

Sin datos

7.198

9.489

9.566

9.849

12.125

10.264

8.748

8.247

12.587

12.010

10.957

Dat. gabe Dat. gabe

Dat. gabe

Dat. gabe

11.091

11.024

10.707

10.385

Sin datos

4.482

4.713

4.804

2.863

3.243

3.264

3.877

11.722

11.493

10.858

10.790

Sin datos

Sin datos

8.730

Manuel Iradier
Madril (Valladolid-Deba arroa)

10.090

10.329

10.308

10.346

Madril (Deba arroa-Valladolid)

8.280

8.383

8.425

8.294

• Neurketa puntu batzuk aldatu egin dira eta beste batzuetarako ez da informaziorik jaso obrak egon direlako eta tranbia funtzionamenduan sartu delako.

8. Garraio-azpiegituretara bideratutako azalera
Adierazle honek garraioari eskainitako udal-azalera adierazten du, garraio-motak desberdinduz.
Datu iturria: Lur erabileren mapa (Vitoria-Gasteizko Ingurumen Informazioko Sistema-SIAM).
Joera desiragarria: gutxitzea ibilgailu pribatuaren erabilerara bideratutako azalera; gehitzea garraio publiko
kolektiboari, oinezkoen erabilerari eta bidegorriei bideratutakoa
Neurtze aldia: bi urtean behin

2013

2015

2017

m2

%

erabilerarako azalera

513.316

3,29

568.670

3.5%

570.565

3,5%

Bidegorrien azalera

425.905

2,73

504.774

3.1%

527.773

3,2%

4.153.201

26,65

4.456.221 27.6%

4.511.799 27,7%

10.491.064

67,32

10.619.695 65.8%

10.669.349 65,5%

15.583.485 100,00

16.149.360 100.0%

16.279.487 100,0%

m2

%

m2

%

Garraio publiko kolektiboaren

Oinezkoen erabil. azalera
Ibilgailu pribatuen
erabilerarako azalera
Garraio-azpiegituretara
bideratutako azalera
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Adierazleak hobetzeko ekintzak eta jarduerak
Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren berrikuspena idaztea
2018an hasi ziren Mugikortasun Iraunkorraren Plana berrikusteko lanak, eta
2019an ere jarraituko dute. Kontratatutako enpresak alderdi hauek aztertu zi
tuen: hiriko joan-etorrietan eragina duten faktoreak, arlo ezberdinetan dagoen
mugikortasun-eskaera, eta hirian dauden azpiegiturak (oinezkoentzat, bizikleten
tzat, garraio publikoa, ibilgailu pribatua, intermodalitatea, salgaiak, etab.). Beste
alderdi batzuk ere hartu ditu kontuan: bide-segurtasuna, garraiobide ezberdinek
sortzen duten kutsadura zein zarata, eta beste. Azken dokumentua ekintza plan
bat izango da, neurriak eta jarduerak zehaztuko dituena; horien aurrekontua eta
betetzeko egutegia ere jasoko ditu. Gainera, adierazle sistema bat definituko da,
mugikortasun-sistema berriaren ezarpena neurtzeko.
Europako mugikortasun-proiektu berriak: Park4SUMP eta CityChangerCargoBike
2018ko irailetik hasita eta datozen hiru urteetan, Gasteizko udalerria neurri be
rritzaileak diseinatu eta ezartzen arituko da, Europa mailan hiriko mugikortasun
iraunkorragoa lortze aldera. Proiektu horiek Europar Batasunaren Horizon 2020
programaren barruan lortu dira. Park4SUMP eta CityChangerCargoBike izeneko
proiektuen xedea da hobekuntzak proposatu eta probatzea aparkalekuen ere
muan zein zama-bizikleten erabileraren sustapenean, hurrenez hurren; horren ba
rruan sartzen da mugikortasunaren alorreko europar adituen aholkularitza eta
partzuergoak osatzen dituzten hirietan azterlanak eta proiektu pilotuak finantza
tzea. Orotara, IGIk 280.000 euro jasoko ditu europar funtsetatik, bi proiektuetan
erdibanatuta. Park4SUMP partzuergoan Rotterdam, Freiburg, Krakovia eta Tron
dheim hiriak daude, besteak beste; CityChangerCargoBike partzuergoan, berriz,
Donostia, Cambridge, Utrecht eta Kopenhage.
Gasteizen elektromugikortasuna sustatzeko proiektu pilotuak
Gasteizko Udalak ibilgailu elektrikoen erabilera sustatu nahi du hirian, hainbat
onura baitakartza (gas isurketarik ez, zarataren murrizketa, etab.). Xedea ez da
kaleko ibilgailuen kopurua handitzea, baizik eta motordun ibilgailuen eskaera ele
ktrifikatzea, errekuntzako motorra darabiltzaten ibilgailuak pixkanaka kentzen
hastea. Era horretako ibilgailuak erabiltzeko egun dauden oztopoetako bat eza
gutza eza dela konbentziturik, egunerokoan salgaiak banatzeko edo beste zere
gin batzuetarako ibilgailu-flotak erabiltzen dituzten enpresei ibilgailu elektrikoak
uzteko kanpaina bat diseinatu zen 2018an.
Udalaren, EEEren eta TUVISAren arteko ekimena izan zen. Azken horrek ibilgailu
elektrikoak doan aparkatzen utzi zuen kudeatzen dituen parkingetako bitan. IBIL
birkarga-kudeatzaileek eta ibilgailu elektrikoen tokiko saltokiek ere lagundu zuten
ekimenean. Kanpainaren barruan, ibilgailu elektriko bat utzi zieten enpresei aste
betez, ibilgailuaren prestazioak aztertu eta haien zerbitzuen beharrei zenbaterai
no egokitzen zitzaizkien ikus zezaten. Ibilgailu elektrikoarekin batera plazak utzi
zizkieten Iradier Arenako edo Artiumeko aparkalekuetan, batere kosturik gabe,
eguneko 24 orduetan birkargatzeko puntu batez hornituta baitaude.
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Bizikleta elektrikoei dagokienez, IGIk 4 hilabeteko kanpaina bat jarri zuen abian,
industrialdeetara bizikleta elektrikoz joatea sustatzearren. Bizikletak bi asteko al
dietarako utzi ziren, asmoa baitzen ahalik eta pertsona gehienek probatzea, gero
ra egunero erabiltzeko horrelako bat erostera anima zitezen. Enpresek, berriz, en
presaren esparruaren barruan bizikleta elektrikoak aparkatzeko leku seguru bat
sortzeko eta kanpaina langileen artean ezagutarazteko konpromisoa hartu zuten.
VGBiziz bizikleta-aparkaleku seguruen sarea abian jartzea
VGBiziz bizikleta-aparkaleku seguruen sarea 2018ko urtarrilean hasi zen funtzio
natzen. Autobus-geltokiko aparkalekuari —2017ko urrian ireki zen— bizikletak
segurtasun osoz eta moduko prezioan lotzeko beste lau leku gehitu zitzaizkien ur
tarrilean, eta Adurtzan beste bat jarri zen.
Zerbitzua ‘Mejorando Vitoria-Gasteiz Hobetuz’ partaidetza-prozesuaren emait
za izan zen, eta Mugikortasun Iraunkorrerako Plana eta Bizikletaren Gida Plana
aintzat hartuta eratu zen, kalean bizikletak aparkatzeko dauden leku libreen es
kaintza osatzeko xedez, bizikletak seguru eta babesean gordetzeko moduko ins
talazioak eskainiz. Funtzionatzen hasi zirenetik urtebete igaro delarik, ia 800 txi
rrindularik eman dute izena sarean. Benetako erabilerari dagokionez, abenduko
azkenaurreko astean izan zen erabiltzaile gehien, zehazki, 188 pertsonak erabi
li zuten asteko uneren batean aparkalekua. Erabiliena Postetxekoa izan zen, as
tean 60 erabiltzaile baino gehiago izan baitzuen. Autobus-geltokian 40 inguru
izan zen batez besteko erabiltzaile-kopurua, eta Olagibelen, 30 inguruk aparka
tzen dute astero.
Taxiaren sektorearentzako laguntzak, ibilgailu elektrikoak eskuratzeko
2018an laguntza-deialdia egin da hiriko taxien flota berritzearren, 60.000 euro ja
rrita taxi elektrikoak erosteko. Ibilgailu bakoitzeko 10.000 euro jaso daitezke ge
hienez, hau da, sei unitateren erosketa finantzatzeko dirua dago. Zerbitzu horre
tan errekuntzako motorra darabiltzaten ibilgailuak pixkanaka kentzea da helbu
rua. Taxi-lizentzia baten jabe diren pertsona fisikoek jaso ahal dituzte laguntzak,
baldin eta diru-laguntzaren xede den ibilgailua aurretik lizentzia horri esleitutako
ibilgailua ordezteko bada; Gasteizko taxilarien elkarteek ere jaso ahal dituzte la
guntzak, ordezteko ibilgailuak erosteko erabiltzen bada hori. Dirulaguntza jaso
ahal izateko betekizun batzuk bete behar dira, besteak beste, ibilgailu berriak eta
elektriko hutsak izatea, taxi-lizentziaren titularrek 2018an erosi izana, edo urtea
amaitu aurretik erosteko asmoa izatea.
TUVISAko garraio publikoaren sarearen hobekuntzak
2018an, TUVISAk hiri-garraio publikorako eskuratutako lehenengo hamar auto
bus hibridoetatik bost hasi ziren zirkulatzen. Hibridoak direla azaltzen duen erre
ferentzia grafikoa dute autobusek, eta erregaietan % 20 aurreztea aurreikusten
da, autobus arrunten aldean. Izan ere, frenatzean sortzen den energia zinetikoa
biltegiratu eta erabiltzeko sistema bat dute. Energia horri esker, errekuntzako mo
torra itzali egin daiteke ibilgailua gelditzen denean, eta modu elektrikoan berra
biatu. Gainera, autobusek —Vectia enpresaren VERIS.12 Hybrid modelokoak—
gurpil-aulkientzako hiru leku dituzte, baita arrapala elektriko eta eskuzkoak ere.
Autobusek motor bikoitza dute: batetik, barne-errekuntzako motorra, lau alditako
diesela, 240 CV-tik gorako potentzia duena; bestetik, motor elektrikoa, 180 kWetik gorako potentziarekin.

Nolanahi ere, bilaka daitezkeen ibilgailuak dira, esan nahi baita hibrido gisa ero
siak izan arren denborarekin apurka-apurka erabateko autonomia elektrikoa du
ten ibilgailuak izatera irits daitezkeela. Ezaugarri horrek malgutasun handia ema
ten die ibilgailuei, hurrengo urteetan garraioak jasango duen elektrifikazio-proze
suari aurre egite aldera.
Bestalde, geltokiz kanpoko geldialdiak eskatzeko aukera ezarri da, emakumeentzat
eta 18 urtetik beherakoentzat, Gautxori 3 linean.
Geltoki bakoitzeko itxarote-denboraren informazioa, online:
Autobusak iristeko falta den denborari buruzko informazioaren hobekuntza, panel
berriak jarri direlarik 26 geltokitan, baita QR kodeak ere, geltoki guztietan, denbora
errealean jakiteko zenbat denbora itxaron behar den. Appweb propioaren garape
na, ordenagailuaren edo smartphoneen bitartez linea eta geltoki guztietako itxaro
te-denborak kontsultatu ahal izateko.

URA

JASANGARRITASUNEKO HELBURU OROKORRA:
• UR HORNIDURA ETA URAREN KALITATE ONA BERMATZEA
• UR KONTSUMOA ARRAZOIZKO EGITEA
• URAREN KALITATE INTEGRALA BABESTEA

URAREN KALITATEA
Ur-baliabideen kalitateak bere erabilera posibleak zehazten ditu. Bai ur edangarriak, bai jolas-jardueretara, ureztatzera eta industria- eta nekazaritza-erabileretara bideratzen den urak kalitate ona izan behar dute; era berean, ur-ekosistemak
mantentzeko behar den urak ere kalitaterik onena izan behar du.
Uretara joaten diren hainbat sustantziaren eraginez kutsadura sor daiteke, batez
ere gizakien ekintzen ondorioz, hiri- eta industria-isurkinen bitartez, nekazaritzaeta abeltzaintza-jardueren ondorioz, etab. Horregatik, beharrezkoa da ur zikinak
tratatzea ur-ibilguetara itzuli aurretik.

9. Hiriak Zadorra ibaiari ematen dion karga organikoa
Oxigeno-Eskari Kimikoa (OEK) uretan dauden osagai guztiak oxidatzeko behar den oxigenoaren neurria da. Eskari horretatik abiatuz, Oxigeno-Eskari Biokimikoaren (OEB) kalkuluak egin daitezke. Oxigeno-Eskari Biokimikoa uretan materia organikoa narriatzeko prozesu biologikoan kontsumitzen den oxigeno-kopuruaren neurria da; zenbat eta handiago izan OEB, are handiagoa izango da materia organikoaren kopurua, eta ondorioz, baita kutsadura-maila ere.
Zadorra ibaiko urak Krispiñanako Ur Zikinen Araztegiko efluentea jaso ondoren
egiten duen OEK gehikuntza aztertzen du adierazleak. Ur Zikinen Araztegiaren aurretik (1. puntua) eta ondoren (2. puntua) egindako neurketen aldetik ateratzen
da adierazlea.
Datu iturria: Vitoria-Gasteizko Udaleko Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Joera desiragarria: gutxitzea
Neurtze aldia: urtero
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• 1. puntuko OEK
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10. Ur zikinen arazketa
Funtsezkoa da ur zikinak saneatu eta arazteko sistemak egokiak izatea, erabilera
zein kopuru aldetik, ibilgu publikora egiten diren isurketen eragina minimizatzeko. Adierazle honek ur zikinak tratatzeko sistema egokiak dituzten Gasteizko etxebizitzen ehunekoa aztertzen du.
Datu iturria: Vitoria-Gasteizko Udaleko Espazio Publikoa eta Natur Ingurunea Zerbitzua
Joera desiragarria: arazte sistemarik gabeko etxebizitzen gutxitzea
Neurtze aldia: urtero
• Ur Zikinen Araztegira

• Beste sistema batzuetara

• Tratamendu gabeak
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Etxebizitza kopurua
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UR-KONTSUMOA
Ura funtsezko elementua da bizitzarako eta, gainera, beharrezkoa da ekonomiajarduera gehienetarako. Gure planetan nahiko ugaria den baliabide berriztagarria
den arren, hornidurak beherakada handia ari dira jasaten gaur egungo kontsumo
eta kutsadura handiengatik.

11. Uraren etxeetako kontsumoa
Datu iturria: Gasteizko Udal Urak, S.A. (AMVISA)
Joera desiragarria: gutxitzea
Neurtze aldia: urtero
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105,5

12. Ur-eskari osoa

Datu iturria: Gasteizko Udal Urak, S.A. (AMVISA)
Joera desiragarria: gutxitzea
Neurtze aldia: urtero
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13. Ur-eskari osoaren sektore-banaketa
Datu iturria: Gasteizko Udal Urak, S.A. (AMVISA)
Neurtze aldia: urtero
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14. Ur edangarriaren banaketa-sarearen errendimendua
Sarearen errendimenduak ur edangarriaren banaketak duen efizientzia-maila
adierazten du. Errendimendu hori lotuta dago sareko ihesekin, iruzurrezko urhartzeekin, erregistratu gabeko hartze baimenduekin edo kontagailuetako azpikontaketarekin.
Datu iturria: Gasteizko Udal Urak, S.A. (AMVISA)
Joera desiragarria: gehitzea
Neurtze aldia: urtero
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Adierazleak hobetzeko ekintzak eta jarduerak
Isuriak aurkitzeko sistemaren hobekuntza
2018an, sareko isurien kontrol aktiboarekin jarraitu da, 600 permalogekin eta ko
rrelatzaile batekin. Isurien bolumen absolutuak oso beheko mailetan jarraitzen du.
Hornikuntza-sarea berritzea
2018an hornikuntza-sarea berritzeko lan hauek egin dira:
• Gasteizko Santa Barbara plazan edateko ura banatzeko sarea berritzea.
• San Ignazio Loiolakoaren kalean banaketa-sarea berritzea.
• Lakua-Arriaga auzoan edateko ura banatzeko sarea berritzea.
• Castro Urdiales, Nieves Cano eta Martinez de Aragon kaleetan banaketa-sarea
berritzea, Gasteizko tranbiaren lanekin batera.
• Larragana kalean hornikuntza-sarea berritzea.
• Ballester Apezpikuaren kalean hornikuntza-sarea berritzea.
• Florida kalean hornikuntza-sarea berritzea.
• Gasteizko Eskalmendi kalean, Bergarako atean eta Gaztelako atean hornikun
tza-sarea berritzea.
• Otazun hornikuntza-sarea berritzeko lanak amaitzea.
• Banaketa-sarea berritzea Krispiña herriaren sarreran.
Orotara 10.700 metro berritu dira hornikuntza-sareetan, gehienez 10 urteko
epean fibrozementuzko hodiak guztiz ordezteko planarekin jarraituz.
Arakako biltegiak sendotu eta berritzeko lanak
Arakako ur-araztegiko 1. ur-biltegia eraitsi eta 30.000 m3-ko berria eraikitzeko
obren proiektua idaztea. Biltegia eta balbula-gela eraikitzea.
FUTURA plana
2018an AMVISAren Futura Planaren laugarren fasea gauzatzeko kontratua one
tsi eta esleitu da, eskaera kudeatzen eta ur-kontsumoetan ratio eraginkorrak man
tentzen jarraitzeko xedez. Aurreko urteetako ildoari jarraitu zaio, hau da, etxeetan
kontsumoak aztertu eta ebaluatu dira; erakundeetan, hamarnaka kontsumo-audi
toriak egin dira, eta merkataritza eta industria alorretan ere esku hartzen jarraitu
da. Esate baterako, Uraren Mundu Eguna dela eta zabalkunde kanpaina bat egin
da etxeko kontsumoaren datu ona (105,5 l biztanle eta eguneko) azpimarratzeko,
jaisteko joerari eutsi baitio.
Bestelako ekintzak
Beste ekintzarik ere burutu da 2018an ura bildu, tratatu eta hornitzeko sisteman,
besteak beste, Gorbeia I eta II-ko presak eta horietako gainezkabideak eraberri
tzeko lanak eta ustiapen-arauak egokitzeko lanen II. FASEA.
Orobat, Gasteizko Udalak eta AMVISAk uraren eta saneamenduaren alorrean
bultzatutako garapenerako lankidetza-proiektuetarako deialdietan proiektuak az
tertu eta balioesteko laguntza teknikoa eman da.
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Saneamendua
Saneamendu-sareko 4.490 metro berritu dira 2018an mahuka autosostenga
rrien bidez, eta sareko 5.140 metro berritu edo handitu zangak eginez. Laburtu
rik, hauek dira egin diren proiektuak:
• San Ignazio Loiolakoaren kaleko eta Arriagako ateko saneamendua berritu eta
ahalmena areagotzea, kolektore horrek —Alde Zaharretik datozen kolektoree
kin elkartzearen ondorioz— ematen zituen arazoak zirela eta.
• 300 mm eta 600 mm milimetro arteko diametroko saneamendu-kolektore zirku
larrak berritzea, mahuka autosostengarrien bidez, bide publikoan zangarik ire
ki gabe, Frantzia kalean, Angulema kalean, Martinez de Aragon kalean, Jesusen
Zerbitzarien Fundatzailearen kalean, Frantzia kalean, Lakua-Arriaga auzoan eta
Castro Urdiales kalean.
• Saneamendua berritzea, zanga eginez, Nieves Cano kalean, Alberto Schommer
kalean, Santa Barbara plazan, Diputazio kalean, Ricardo Buesa kalean, Abe
txukun, Gaztelako atean eta Bergarako atean.
• Elorriagan ur zikinen ponpaketa berria gauzatu eta zerbitzuan jartzea, admi
nistrazio-batzar hori Gasteizko saneamenduarekin lotzeko, saneamendua be
rritzeko jarduera puntualak eta Salburuko hezeguneak hobetzeko bereizkun
tza-sareak egitea.
• Otazun ur zikinen ponpaketa berria abian jartzea, ur zikinak hilerriko araztegi
ra eramateko.
• Hilerriko araztegia handitzeari ekitea, tratamendu primariotik tratamendu se
kundario berrira —azaleraz azpiko mikrofita-fluxukoa— ponpatzeko sistema
gauzatuz.
Bereizkuntza-sareak egitea eta saneamendua berritzea, Argandoñako adminis
trazio-batzarraren parte batean. Ponpaketa berria eta araztegi berria egitea Ar
gandoñan, tratamendu primarioarekin eta azaleraz azpiko mikrofita-fluxuko tra
tamendu sekundarioarekin.
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ENERGIA

JASANGARRITASUNEKO HELBURU OROKORRA:
• ENERGIA KONTSUMOA MURRIZTEA
• ENERGIA BERRIZTAGARRIEN ERABILERA SUSTATZEA

15. Argindar eta gas naturalaren kontsumoa etxean
Energia funtsezko elementua da ongizatea lortzeko eta gizarte osoaren garapen
ekonomikorako, baina ingurumen-inpaktuen iturri garrantzitsua ere bada. Energia-sistemako fase bakoitzak (produkzioa, transmisioa, banaketa eta kontsumoa)
ingurumen-inpaktuak sortzen ditu, neurri handiago edo txikiagoan, erabiltzen den
energia eta teknologiaren arabera.
Energia-kontsumo osoa zenbatzeko zailtasunaren aurrean, adierazlea etxeko
sektoreari bakarrik dagokio1.
Datu iturria: IBERDROLA eta NATURGAS
Joera desiragarria: gutxitzea
Neurtze aldia: urtero

GAS NATURALA. Etxeko eta merkataritza sektoreak
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1 Etxeko zein merkataritza sektoreen gas naturalaren kontsumoa, sektoreen arabera bereizia, lortzea ez da posible, hori dela
eta, datua bi sektoreen gehiketari dagokio
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16. Efizientzia energetikoko ziurtagiria lortu duten
etxebizitzen kopurua
Etxebizitzetako efizientzia energetikoko ziurtagiriak ziurtatzen du etxeek energiaren aprobetxamendu maximoa lortzera zuzendutako zenbait eraikitze neurri eta
irizpide betetzen dituztela. Ziurtagiriak eraikinen efizientzia termikoa neurtzen du
bi ikuspuntutik: berotze-sistema eta ur beroaren ekoizpena. Horretarako, eraikinaren isolamendu-maila eta energia ekoizteko instalazioak bezalako alderdiak
ikuskatzen dira, besteak beste.
Adierazleak adirazten du zenbat etxebizitzak duten ziurtagiria udalerriko etxebizi
tza kopuru osoarekiko.
Datu iturria: EVE
Joera desiragarria: gehitzea
Neurtze aldia: urtero

41,0

40 …………………………………………………………………………………………
Etxebizitza kopurua (%)

31,1

30 …………………………………………………………………………………………
22,1

20 …………………………………………………………………………………………
14,4
10,0

10 …………………………………………………………………………………………
5 …………………………………………………………………………………………
2014

2015

2016

2017

2018

Etxebizitzak kopurua: 35.730
Etxebizitzak kopurua orotara: 114.710
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Adierazleak hobetzeko ekintzak eta jarduerak
Argiteria publikoaren alorreko jarduerak
2018an, argiteria publikoa hobetzeko lanak egiten jarraitu zen; guztira, 400.000
euro inbertitu ziren, urtean 292.455 kWh-ko aurrezpena —urtean 85.500 eu
rokoa— ekarriko baitute. Lan hauek egin ziren, besteak beste:
• Argiztapena hobetzea, Gasteizko Koadrilaren kalean eta Nafarroako ErregeErreginen kalean: lehendik zeuden luminarien retrofita, Led 99 W-eko xaflekin
ordeztu dira; 61 luminaria.
• Argiztapena hobetzea, Bizkaia kalean: Retrofit DQR. Led xaflak; 15 luminaria
ordeztu dira.
• Argiztapena hobetzea, Herrandarren kalean: led luminariak jarri dira fatxadan,
eta retrofita Milewide ereduko luminarietan; 14 luminaria ordeztu dira.
• Argiztapena hobetzea, Legutianoko atean: fatxadako luminariak ordeztu dira,
led teknologiakoekin; 12 luminaria ordeztu dira.
• Tomas Zumarraga Dohatsuaren kaleko argiztapena berritu da, 40 W-eko town
led 7 farola jarri direlarik, eta 82 W-eko zoom led 7 luminaria.
• Argiztapena hobetzea, Santa Barbara plazan, 29 eta 47 W-eko led luminariak
jarri direlarik, eta 10 W-eko led proiektoreak; led argiztapena azokako salto
kientzako pergolan, eta argindar-hartuneak; 198 luminaria instalatu dira.
• Argiztapena hobetzea, Judimendiko parkean: Vitoria modeloko 72 W-eko zuta
beko Clearway led luminriak jarri dira zaharren ordez; 58 luminaria ordeztu dira.
• Argiztapena hobetzea, Sidenorreko saihesbidean: egokitu egin dira 250 W eta
150 W-eko luminariak, 99 W, 68 W eta 23W-eko led lanparak jarriz; 356 lumi
naria ordeztu dira.
• Argiztapena hobetzea, Batan ibilbidean: led SNAP 55W xaflak muntatzea lehen
dik zeuden faroletan; 56 luminaria ordeztu dira.
• Argiztapena hobetzea, Pedro Ignacio Barrutia zidorrean: led SNAP xaflak mun
tatu dira lehendik zeuden luminarietan, eta clearway modeloko led luminariak
edo antzekoak instalatu fatxadan; 112 luminaria ordeztu dira.
• Argiztapena hobetzea, Arana kalean: lehendik zeuden luminarien Yroura retrofi
taren ordez 54 W-eko led retrofita jarri da; 65 luminaria ordeztu dira.
•Andre Maria Zuriaren plazako eta Foru plazako argiztapena hobetzea; 44 lumi
naria ordeztu dira.
Udalaren 68 eraikinen energia eraginkortasunaren ziurtagiriak egitea
eta Eusko Jaurlaritzan erregistratzea
2018an udal eraikinen energia-ziurtapenak egin eta erregistratu dira, eta ener
gia hobekuntzako jarduerak ere egin dira. Orotara 68 udal eraikinen ziurtagiria
egin da, era guztietako eraikinetan: udal etxebizitzak zein eraikin handiak (gizar
te-etxeak, kiroldegiak, bulegoak...).
Energia-kontsumo ia nuluko udal eraikinak: energia-eraginkortasuneko proiektuak, energia berriztagarriekin, udal eraikinetan
Hiru udal eraikinetan —Lakuako eta Judimendiko gizarte-etxeetan eta Abe
txukuko kiroldegian— energia-eraginkortasunaren egiaztapenak egin ondo
ren, proiektu bana egin da hobekuntza energetikorako (inguratzaile termikoa eta
erabilerak sektorizatzea, berokuntza eta ur bero sanitarioa, eta argiztapena) eta
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energia berriztagarriak instalatzeko (eguzki-instalazio termikoa eta fotovoltaikoa),
energia-kontsumoa ia nulua izan dadin eta A sailkapen energetikoa lor dezaten.
Etorkizunean, hobekuntza energetiko horiek lizitaziora atera nahi dira (energia-era
ginkortasuna eta autokontsumorako energia berriztagarriak sortzea). 34.475 eu
rokoa izan zen aurrekontua.
5 instalazio fotovoltaiko instalatzea, autokontsumo elektrikoaren modalitatean
Hainbat eraikin eguzki-energia elektrikoko sistemez hornitzeko helburuarekin, eta
orobat sustatzeko autokontsumo elektrikoa, eguzki-plaka fotovoltaikoak instala
tzeari ekin zaio 2018an bost udal eraikinetan —Ataria, suhiltzaileak, Jundizko en
presa-zentroa eta Olarizu eta Abetxukuko baratzeak—; guztira, 79,5 kWp-eko po
tentzia. 2019an hasiko dira funtzionatzen guztiak ere, autokontsumo modalitatean.
“Giltza eskuan” modalitatean ari dira gauzatzen instalazioak, gauzatze-proiektua
barne hartuta. 200.000 eurokoa izan zen aurrekontua.
Gasteizko Udalaren auditoretza ekonomiko-energetikoa
Gasteizko Udalaren, udal enpresen eta erakunde autonomoen 2016 eta 2017ko
kontsumoaren diagnostiko ekonomiko-energetikoa egitea zen helburua. 2018ko
bukatu zen Gasteizko Udalak, udal enpresek eta erakunde autonomoek eskain
tzen dituzten zerbitzuen energia-kontsumoari eta horren kostu ekonomikoari
buruzko 2016 eta 2017ko diagnosia. Diagnosiak agerian jarri duenez, udaleko
2.036 kontsumo puntuetan (horietako 412 eraikinak) 17,27 milioi euro izan zen
energia-kostua 2017an: 5,6 milioi argiteria publikoari dagozkio, eta 6,9 milioi,
udal eraikinei. Aurreko urtean, 2016an, 16,99 milioi euro izan zen energia-kos
tua: 4,9 milioi argiteria publikoan eta 8,3 udal eraikinetan. Inbertitutako aurre
kontua 3.738,9 € izan da.
Diagnostikoa eta proposamenak lantzea Gasteizko Trantsizio Energetikorako Udal Estrategia (2020-2030) garatzeko.
2018an, Gasteizko Udalak udalerriaren egoera energetikoaren diagnostikoa egin
du, Renovables fundazioaren laguntzarekin; indarrean dagoen araudiaren betetzemaila ere ebaluatu du, eta bide-orri bat lantzeko proposamenak egin, gerora trant
sizio energetikorako estrategiaren oinarria izan dadin, zeina Gasteizek klima-al
daketari begira 2020-2030 aldirako egiten duen plangintzan sartuko baita. Aldi be
rean, Gasteizko gizartea inplikatu da, dauden interes-taldeen bitartez proposame
nak landu ditzan eredu energetikoaren aldaketan aurrera egiteko.
Hasteko, energia-kontsumoari eta berotegi-efektuko gasen emisioari buruz zegoen
informazio guztia bildu zen, baita Klima Aldaketaren kontra Borrokatzeko Plana
ren barruan (2010-2020) ezarritako neurriei buruzkoa ere. Europako beste hiri ba
tzuetako azterlanen eta esperientzien informazioa jaso zen, halaber, ideia berritzai
leak ezagutzearren.
Ondoren, indarrean dagoen arau-markoa aztertu zen, Europakoa, estatukoa zein er
kidegokoa, ezarritako helburuak konparatu, horiekiko egoera aztertu, eta etorkizu
neko proposamenak lantzeko erreferentziatzat hartzearren.
Azkenik, klima-aldaketaren kontrako borrokan Gasteiz buru izaten jarrai dezan
zein jarduera-ildo eta ezarpen-plan beharko liratekeen definitu zen. Energia aurrez
tea, energia-iturri konbentzionalen ordez berriztagarriak erabiltzea eta eskaera ele
ktrifikatzea dira helburu nagusiak. Partaidetzari dagokionez, lantegi-jardunaldi ba
tzuk antolatu ziren hiriko interes-talde esanguratsuenak inplikatzeko, eta Gasteizko
trantsizio energetikoari buruzko galdeketa egin zitzaien.
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Azken txostenean jaso ziren prozesuaren ondorio nagusiak. Bertan agertzen dira
arau-markoa, Gasteizko oraingo egoeraren diagnostikoa, egindako lau lantegietan
jasotako informazioa, eta jarduera-ildo nagusiak, baita 2020-2030 aldirako trantsi
zio energetikorako udal estrategiari begira abian jarri beharreko proposamenen le
hen multzoa ere.
Aurrerapena Gasteizko biomasaren aprobetxamenduan
2018an, dokumentu teknikoak landu dira udalerriko mendi publikoen baso-bio
masaren energia aprobetxatzeaz, energia-eraginkortasuna eta basoen kudeaketa
iraunkorra irizpidetzat hartuta, eta eraikin publikoak berotzeko bertako biomasaren
aprobetxamendu jasangarrirako udal estrategia posible bat aztertu.
“Biomasa plana” agiria Hazi fundazioaren eta Gasteizko Udalaren arteko lanki
detza-hitzarmen batetik sortu zen; Gasteizko Mendietako baso-izakinak zenbatzea
zen helburua, baliabide horiek baso-biomasa bihurtu eta aprobetxatu ahal izate
ko. “Gasteizen basoetako biomasaren energia baliatzeko oinarriak” agiriak, berriz,
udal mailan baso-biomasa eraginkortasunez baliatzeko oinarriak ezarri nahi ditu,
ekipamenduen klimatizaziorako erabiltzearren. Helburua bikoitza da: batetik, Gas
teizko udalerriko biomasaren aprobetxamendu energetikoaren oinarriak ezartzea,
baso-biomasa kudeatu eta eraldatzen duen biomasa zentro logistiko bat sortuz;
bestetik, ezpalen biomasa baliatzen duen proiektu pilotu bat egin nahi da, zeinak
500 tona ezpal lehor (% 30ean) beharko baitu, Udalaren beraren basoetako horni
duraren zein lortutako produktuaren kalitatea ebaluatzeko, udal eraikinetako gal
daretan erabiltzeko xedez.
Biomasaren aprobetxamendua udalerriko mendien aprobetxamendu tradizionala
rekin bateratu nahi da, naturaltasun maila handia gorde baitute. Biodibertsitatea,
paisaia, ura eta airearen kalitatea zaintzea lehentasunezkoak izango dira, orain in
darrean dauden kontserbazio figurek eta Gasteizko Mendiak espazio natural babes
tu gisa antolatzeko proposamenak jasotzen duten bezala.
Energia-eraginkortasuna: etxeetan 0 kontsumoa helburu.
2018ko irailean, energiaren erabilera eraginkorrari, eraikinen birgaikuntza iraunko
rrari eta energia berriztagarriei buruzko hezkuntza jarduera bat egin da, Eraiken
eraikuntzaren institutuko instalazioak —0 eraikina, domo efizientea eta Passivhaus
etxea– oinarri hartuta.
DBHko 3. eta 4. mailako eta lanbide prestakuntzako ikasleentzako jarduera honek
helburu hauek izan ditu: energia-kontsumoa murrizteko diren teknologien erabi
lera sustatzea, energia zentzuz erabiltzeko jarrerak eta gaitasunak bultzatzea eta
eraikuntza iraunkorrari buruzko sentsibilizazioa lantzea. Aurkeztutako konponbide
energetikoak interpretatzeko eta horietan parte hartzeko instalazio eta lantegieta
ra ere bisita egin da.
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INDUSTRIA

JASANGARRITASUNEKO HELBURU OROKORRA:
• INDUSTRIA PROZESUEK SORTUTAKO INGURUMENAREN GAINEKO ERAGINA
MURRIZTEA
• PRODUKZIO GARBIA SUSTATZEA

17. Ingurumenaren kudeaketarako ziurtagiria duten enpresak
Ingurumenaren aldeko konpromisoa hartu behar dute enpresa handi, ETE,
erakunde publiko eta GKE-ek eguneroko kudeaketan. Ziurtatutako ingurumenkudeaketako sistema izateak, enpresak edo erakundeak indarrean dagoen ingurumen-araudia behar bezala betetzen duela eta prozesuak eta jarduerak etengabe kontrolatzen dituela esan nahi du, horrela, ingurumen-portaera gero eta jasangarriagoa izango da.
ISO 14001 nazioarteko arauarekin edo Europako EMAS sistemarekin bat datorren
ingurumen-kudeaketako sistema ziurtatua dute Gasteizko udalerrian kokatutako
enpresa handi eta txiki askok. Bada, horiei buruzko adierazlea da hau.
Datu iturria: IHOBE
Joera desiragarria: gehitzea
Neurtze aldia: urtero

120 …………………………………………………………………………………………
115

Enpresa kopurua

110 …………………………………………………………………………………………
98

100 …………………………………………………………………………………………
95

90

90 …………………………………………………………………………………………
84
77

80 …………………………………………………………………………………………
72

70 …………………………………………………………………………………………
2009
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Adierazleak hobetzeko ekintzak eta jarduerak
Itun Berdea
Itun Berdea 2012an sortu zen, Gasteizek Europako Hiriburu Berdearen saria —eta
horrek dakarren ardura— jaso zuen urtean.
Iraunkortasunaren alde dauden Gasteizko udalerriko enpresen foroa da, zeinak
aukera eskaintzen baitie enpresei, beren jarduera-eremua edozein izanik ere, ingu
rumen-eragina murrizteko konpromisoak aurrera eramateko, beren esperientziak
partekatu eta lehiakorrago izateko. Ekoeraginkortasun handiagoz ekoitzi, banatu
eta kontsumitzeko modu batera jotzea da kontua.
Itun Berdea osatzen duten enpresek elkarren artean partekatzen dituzte beren
jardunaren ingurumen-inpaktua gutxitzeko abiarazi dituzten edo ezartzear diren
neurriak. Hornitzaile berdeak ere izan daitezke, alegia, ingurumen hobekuntza
rekin lotutako zerbitzu edo produkturen bat eskaini. Ingurumen-jardunbide ego
kientzako sari bat ere bada.
2018an, gora egin zuen Itun Berdeari atxikitako enpresen kopuruak —46 gehia
go: 34 enpresa berri, eta 12 berriro atxikiak—; horrenbestez, guztira 278 ziren
atxikitako enpresak ekitaldiaren bukaeran.
Gainera, 25 enpresaren 31 jardunbide egoki aurkeztu ziren Itun Berdea sarietara.
Urteroko topaketaren barruan ezagutarazi zen sariei buruzko epaia, Goiuri jaure
gian; 100 pertsona inguru elkartu ziren, tamaina eta jarduera-sektore guztietako
tokiko enpresa eta entitateetakoak.
Jardunaldia arratsaldez egin zen, eta kutsu sozialagoa izan zuen, aurreko urtee
tako izaera teknikoa alde batera utzita. Sandra Pinak eman zuen hasierako hi
tzaldia, “Iraunkortasuna eta negozioa” hizpide hartuta. Ondoren, jardunbide
egokientzako Itun Berdea sariak banatu ziren, hiru kategoriatan: Iñaki Eceizaren
abeltzaintza enpresak mikroenpresentzako kategorian lortu zuen saria; Ega Mas
terrek, enpresa txiki eta ertainen kategorian, eta MIchelinek, enpresa ertain eta
handien kategorian.
Itun Berdea sendotu egin da, gizarte berrikuntzarako oso esperientzia interes
garria baita, arlo publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzan oinarritua; Itun
Berdearen barruan erakunde orok du esatekorik, jarduera-sektorea edo tamaina
edozein delarik, enpresa handiek txikiengandik ikas dezakete, eta enpresa txikiek
aukera dute handiekin espazioa partekatzeko, jende guztiak jartzen baitu zerbait,
jende guztiak eransten du.
Itun Berdeko Enpresen VII. Topaketa
Itun Berdeko Enpresen Topaketa erreferentziazkoa da ingurumenarekin konpromi
soa duten ekintzaileentzat. 2018ko edizioko gai nagusia negozio bat iraunkorta
sunaren ikuspegitik birsortzeko gakoak ematea izan zen. Orobat, Itun Berdea sa
riak banatu ziren. Hautagaitza aurkeztu zuten 25 enpresaren artean banatu ziren
sariak; aurreko urtean baino 5 gehiago izan ziren.
Sandra Pinak eman zion hasiera topaketari, “Sostenibilidad y Negocio: de sueño
compartido a realidad global” izenburua zuen hitzaldiarekin.
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Basaldea proiektua, nekazaritza ekologikoaren sektorean enpresak sor
tzeko
Basaldea proiektuaren helburua Gasteizen nekazaritza ekologikoaren sektorea sus
tatzea da, hainbat bide baliatuz: lehen sektorearekin lotutako autoenplegua eta
ekintzailetza-prozesuak; nekazaritzak erakartzen dituen gazte langabeak prestatzea;
nekazaritza ekologikoko produktuen zuzeneko salmenta bultzatzea, banaketa-kanal
labur bat osatuz, eta bertako paisaia —nekazaritza-paisaia— mantentzea, guztion
ondarea baita.
2018an, besteak beste, zenbait lan eta obra egin dira mintegian, lursailean bertan
zuzenean saltzeko proiektu pilotua jarri da abian, Basaldean lursaila esleituta duten
pertsonei sostengu eman zaie ferietan parte hartzeko, 2017an hartutako proiektuen
bigarren nekazaritza kanpainaren jarraipen teknikoa egin da, eta 3 prestakuntza
ikastaro eskaini dira. Horretaz gain, kalitate agronomikoa hobetzeko lanak egin dira
zenbait lursailetan, eta udal konposta kudeatu da, Basaldean erabiltzeko. Proiektua
ezagutarazteko, hainbat ekitalditan hartu da parte, aurkezpenak egin dira ikastegie
tan, eta ateak zabaltzeko egunak antolatu.
Ostatu emateko sektorean PET ontzi arinen zikloa ixteko proiektua
Hondakinetako materialak fabrikazio zirkuituan berriro sartzea da “Ostatu emateko
sektoreko PET ontzien hondakinen prebentzio eta upcycling-ari buruzko proba-proie
ktuaren” helburu nagusia; 2018an garatu da hori, Iraunkortasunerako Euskal Uda
lerrien Sarearen —Udalsarea 21— Berringurumena 2017-2018 programaren bitar
tez partez finantzaturik. Beste helburu hauek ere baditu: Gasteizek turismo-helmu
ga iraunkor gisa duen irudia sendotzea, eta Gasteizko Udalarena, ingurumenaren
babesean murgildutako administrazioa den aldetik; Gasteizko ostatu-sektorea eta
bertako interes-taldeak (turistak, hornitzaileak eta herritarrak) sentsibilizatzea plas
tikoaren zikloa ixteko beharraz, sareko urak tokiko kalitateko baliabide gisa duen ba
lioaz eta elikagaiak xahutzearen kontra borrokatzearen garrantziaz, besteak beste.
38 enpresak hartu dute parte: udalerriko hotel, hotel-apartamentu eta landa ostatu
guztiek eta gazteentzako aterpeak. Produkzio katean berriro sartutako PET hondaki
nak 50 cl-ko 12.117 botilatxoren baliokidea izan da.
Enpresei energia-kontsumoa eta karbono-aztarna gutxitzen laguntzeko
zerbitzua
2018an tokiko enpresei energiari buruzko aholkularitza eskaintzen jarraitu da, kar
bono emisioak —zuzenak eta zeharkakoak— minimizatu eta enpresaren kostu eko
nomikoak gutxitzeko xedez.
Horretarako, elektrizitate kontsumoak monitorizatzen dira, instalazioen energia es
kaera denbora errealean ezagutzeko; erregai fosilen kontsumoari buruzko datuak
biltzen dira; kontsumoa murrizteko neurriak proposatzen dira; energia berriztagarria
erosteari buruzko inofrmazioa ematen da; enpresaren karbono-aztarna kalkulatzen
da, eta murrizteko jarraibideak ematen, eta enpresari prestakuntza eskaintzen zaio,
klima aldaketari dagokionez egiten duen ekarpenaren eboluzioa jarrai dezan adie
razle horren bitartez. Edizio honetan 13 enpresak hartu dute parte. Energiaren kos
tua 8.047 € murriztu da, eta 2.573 tona CO2 baliokideren emisioa, batere kosturik
izan ez duten jardueren bitartez. Orain arte 125 enpresak jaso dute zerbitzu hori, eta
12.500 tona CO2 baliokideren emisioa eragoztea lortu dela kalkulatzen da, kosturik
gabeko neurriekin bakarrik.
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Turismo-helmuga iraunkorraren kudeaketa-sistema
2016az geroztik, turismo-helmuga iraunkorraren ziurtagiria du Gasteizek, eta uda
lerriko turismo jarduerak bertako biztanleei eta ekonomiari ahalik eta irabazi gehien
ekar diezaien egiten du lan, natur zein kultur ondarea zaintzearekin batera.
2018an Gasteizek arrakastaz gainditu du turismo-helmuga iraunkorraren kudeaketasistema berritzeko bigarren auditoria. 2018an ekintza hauek garatu dira Gasteizen tu
rismo-helmuga iraunkor izateko estrategiaren barruan:
– Francisco de Vitoria BHIan —Turismo gidaritza, informazio eta laguntzaren arloko
Lanbide Heziketako zikloa eskaintzen da bertan— turismo iraunkorrari buruzko
sentsibilizazio hitzaldia eman zitzaien ikasleei, baita Gasteizko Biosphere sistema
ri buruzko informazioa ere.
– Ekitaldi iraunkorrak antolatzeari buruzko barne prestakuntza-ikastaroak, zeinetan
hainbat udal sailetako langileek hartu baitzuten parte.
– Prestakuntza saioa ostatuentzat, eta Gasteizi buruzko oinarrizko dosierra —destino
iraunkorrari buruzko oharrez hornitua— lantzea harrerako langileentzat.
– Basquetourri sostengu ematea turismo ostatuentzat ekoetiketa europarra lortzeko
programa zabaltzen.
– Eusko Jaurlaritzak antolatutako Euskadiko Ekoturismoaren I. Fororako laguntza
ematea, iraunkortasunarekin lotutako zenbait alderdi sartzen, ekitaldiaren karbo
no-aztarna kalkulatzea, esaterako.
– Gainera, turismo iraunkorra eta ekonomia zirkularra batuz, lehenago aipatutako
proiektua —hiriko turismo ostatuetan plastikoaren kontsumoa eta janariaren
xahuketa murrizteko— eta antzekoak jarri dira abian.
Bestelakoak
Horretaz gain, Udalak ingurumenarekin lotutako bi enpresa jardunaldi antolatu ditu.
Lehenengoan, Víctor Visualesek “Klimaren aldeko Komunitatea” ekimena aurkeztu
zien tokiko hogeita hamar enpresari. Bigarrena teknikoagoa izan zen, eta 50 pertso
na inguru bildu zituen ekonomia zirkularraren ikuspegi batetik tamaina handiko hon
dakinen kudeaketaren etorkizuna aztertzeko.
Era berean, Nesi Klima foroa eta pertsonak eta planeta erdigunean jartzen dituz
ten Ekonomia Berriei buruzko Jardunaldia antolatzen lagundu zuen Udalak. Ekono
mia berrien alorreko adituek munduan eta gure inguruan gertatzen ari dena azaldu
zieten hainbat alorretako 60 profesionali baino gehiagori, esperientzia errealak aur
keztuz: Skunkfunk-modan txertatutako iraunkortasuna; A&B, Laboratorio de Biotec
nología-pertsonen jardun ona; Fairphone-nola sortu eragin positiboa telefonoak fa
brikatu, erabili eta birziklatzeko moduan... Etorkizun iraunkorrago bateko bankaz ere
eztabaidatu zen. Amaitzeko, hirien eta ekonomia berriaren gida aurkeztu zen, Kalei
dos sarearen barruan.
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HONDAKINAK

JASANGARRITASUNEKO HELBURU OROKORRA:
• HONDAKIN PRODUKZIOA MURRIZTEA
• HONDAKINEI AHALIK ETA BALIO HANDIENA EMATEA
• HONDAKINEN TRATAMENDUAK ETA KUDEAKETAK OSASUNARI ETA INGURUMENARI ARRISKURIK EKARTZEA SAIHESTEA

18. Etxe eta saltokietako zaborrak biztanle eta eguneko
Kontsumoa eta per capita errenta handitzeak zerikusia du hondakin asko sor
tzearekin. Zaborrak sortze horrek kostu handiak eragiten ditu ekonomia- eta ingurumen-arloetan: baliabide material eta energetikoen kontsumoa, lurzorua okupa
tzea, etab.
2008. urtetik aurrera, adierazlea kalkulatzeko beste metodologia bat erabiltzen
da. Metodologia honek hiri hondakinen pisua neurtzen du, bai etxeko hondakinena zein erakundeen, denden eta bi horien parekoak diren jardueretatik datozenak,
betiere udal zerbitzuek jaso badute (ez dira barnean sartzen hirian bitarteko pribatuen bidez jasotzen diren hiri hondakin asimilagarriak).
Datu iturria: Vitoria-Gasteizko Udaleko Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Joera desiragarria: gutxitzea
Neurtze aldia: urtero

2014

0,99 kg/bizt/egun

2015

0,98 kg/bizt/egun

2016

0,98 kg/bizt/egun

2017

1,00 kg/bizt/egun

2018

1,03 kg/bizt/egun

19. Hiriko hondakin solidoen birziklapena
Hondakinak sortzeak ingurumenean izango duen eragina, hondakin horiei ematen zaien tratamenduaren araberakoa izango da. Horregatik, birziklapena eragin
hori txikitzeko modua da. Hori horrela, tokian tokiko lehentasunezko helburuak
dira hondakin gutxiago sortzea eta sortutako hondakinekiko baliagarri bihurtutako hondakinen portzentajea handitzea.
2008. urtetik aurrera, adierazlea kalkulatzeko beste metodologia bat erabiltzen
da. Kalkulu hau egiteko erabili diren hondakin zatikiak hurrengoak dira: bolumen
handiko hondakinen bilketa espezifikoa, edukiontzien bidez eta atez ate egiten diren bilketa selektiboak papera-kartoiari, beirari, ontzi arinei eta arropei dagokienez, pilen bilketa eta puntu berdeetan bildutako hondakinak, bai puntu berde mugikorrean bai garbiguneetan.
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Datu iturria: Vitoria-Gasteizko Udaleko Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila
Joera desiragarria: gehitzea
Neurtze aldia: urtero

2014

24,60%

2015

26,50%

2016

26,70%

2017

27,90%

2018

28,81%

Adierazleak hobetzeko ekintzak eta jarduerak
Gardelegiko zabortegia
2018an zenbait proiektu landu dira Gardelegiko zabortegia ingurumen aldetik
egokitzeko: batetik isurtzeko gune inaktiboak zigilatu dira; bestetik, lixibiatu za
harren fluxua aforatu da, eta tratatu, hexakloroziklohexano isomeroak kentzeko,
konposatu horiek udal kolektorera isur ez daitezen eta Zadorraren uretan ager ez
daitezen. Gainera, azken bi proiektuen lehiaketa esleitu da, datorren urteko lehen
hiruhilekoan egin daitezen.
Hondakinak bereizteari buruzko informazio eta sentsibilizazio kanpaina
Eskualdeko Enplegu Plan berriari esker, ingurumen sentsibilizazioan espezializa
tutako sei teknikariren laguntza izan zen, zeinak sei hilabetez Gasteizko zenbait
auzotan ibili baitziren hondakinak zuzen bereizteari buruz informatzen eta sen
tsibilizatzen.
Ekoizle handien hondakin organikoak biltzeko kanpaina
Hondakin organikoen bilketa erraztearren, 2018an atez ateko bilketa zerbitzu be
rria sortu zen, horrelako hondakin asko sortzen dituztenentzat. Bilketa zerbitzua
60, 120, 240 eta 360 litroko edukiontziekin egiten da. Abian jartzeko, hiriko jan
toki, supermerkatu, jatetxe, taberna, fruta-denda eta lore-dendetara jo da, baita
Txagorritxu ospitalera ere, guztira ehun establezimendu osatu arte.
“Reevoluciona”, ingurumenari buruzko kontzientziazio eta sentsibilizazio kanpaina
Uztailean kontzientziazio-kanpaina bat egin zen Ecoembesekin batera. “Birzikla
tzearen koadrila” izenburupean, 20 irudi jarri ziren hiriko hainbat lekutan hila
betez, birziklatzeaz eta ingurumenarekiko kontzientziazio handiagoaren beharraz
ohartarazteko.
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Edalontzi berrerabilgarria Andre Maria Zuriaren jaietan
Aurten, bigarrenez debekatu da abuztuaren 4ko suziriaren jaurtiketan beirazko
botilen erabilera. Herritarrek arazorik gabe onartu zuten, eta ia ez zen beirarik
sartu plazara. Edalontzi berrerabilgarriak banatu dira horren ordez, zeinak suzi
riaren jaurtiketaren ondoren ere erabili baitira, eta ondorioz, erabilera bakarre
ko edalontzi kopuru izugarria murriztu. 17.000 edalontzi berrerabilgarri baino ge
hiago banatu dira.
Paper-trinkotzaile bat jartzea Azoka plazan
Ekainean, paper eta kartoi trinkotzaile bat jarri da Azoka plazako zama-lanetarako
nasan, plazako merkatariek sortzen duten materiala bereiz biltzeko. Urte erdian
20 tona baino gehiago bildu ahal izan da.
Gailu elektriko eta elektronikoen hondakinak biltzeko hitzarmena sinatzea
2018an hitzarmen bat sinatu da gailu elektriko eta elektronikoen hondakinak bil
tzeko entitate hauekin (ekoizlearen erantzukizun hedatuko sistema kolektiboak):
ECOTIC, ASIMELEC, ECOLUM eta ECOFIMÁTICA. Aipatutako kudeaketa-sistemak
arduratzen dira horrelako hondakinak garbiguneetatik eta tratamendu mekanikobiologikorako lantegitik hartzeaz, eta Udalari diru-zenbateko bat ordaintzen diote
jasotako tona bakoitzeko, egin beharreko gastuen konpentsazio gisa.
Beira atez ate biltzeko eremua handitzea
2018ko udaberrian, ostalaritzako beira atez ateko sistemaren bitartez biltzeko
eremu geografikoa handitu zen. Erdi Aroko hirigunea, Zabalgunea eta Lovainaz
haratago, Koroatzeko eta Gasteiz hiribideko ostalaritza-establezimendu guztieta
ra joan zen. Horri esker, bilketa beste 26 lokaletara zabaldu da.
Ontzi arinen gaikako bilketa sistema pneumatikoa erabiliz
Ontzi arinak sistema pneumatikoa erabiliz gaika biltzeko esperientzia pilotua egin
da Ibaiondon. Esperientziaren emaitza ona izan da, beraz, baliteke etorkizunean
eredua zabaltzea.
Ekonomia zirkularreko proiektua Gasteizko establezimendu turistikoekin
Ekonomia zirkularreko proiektu bat egin da hiriko ostalaritza-establezimenduetan
sortzen diren plastikozko ontzien hondakinekin lotuta, “Ostatu emateko sektore
ko PET ontzien hondakinen murrizketa, birziklatze eta upcycling-ari buruzko pro
ba-proiektua” izenekoa. Establezimendu horiekin lotutako hondakinen gaikako
bilketarako zerbitzuak aztertu dira, eta nola egokitu daitezkeen, establezimen
duek errazago eta zuzenago bereiz ditzaten hondakinak.
Proiektuaren helburuak dira, halaber, hondakinak murriztea eta txorrotako ura
ren erabilera sustatzea, establezimenduetan beirazko botilak banatuz, eta jana
rien xahuketa ere murriztea, “gourmet bags” izendatutakoak banatuz. Azkenik,
superbirziklatzearen kontzeptua landu da, alegia, hondakinak objektu baliotsuak
bihurtzea, eta establezimenduei PET birziklatuz egindako produktuak banatu zai
zkie: tapizak, ateetako eskulekuetan jartzeko zintzilikarioak, etab.
Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Sailak eta Ingurumenaren eta Espazio Pu
blikoaren Sailak garatu dute proiektua, Amvisaren parte-hartzearekin, eta Ihobe
ren Berringurumena programaren finantzaketa izan du.
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HIRIGINTZA ETA
LURRALDEA

JASANGARRITASUNEKO HELBURU OROKORRA:
• HIRIKO SISTEMEK SORTZEN DUTEN INGURUMENAREN GAINEKO ERAGINA
TXIKITZEA
• HIRIKO BIZI KALITATEA HOBETZEA

20. Oinarrizko zerbitzuetara eta gune publiko irekietara
iristea
Biztanleek erabilera publikoko guneetarako eta oinarrizko zerbitzuetara erraz iristea izatea funtsezkoa da hiritarren gutxieneko bizi-kalitatea bermatzeko. Gainera,
oinarrizko zerbitzuak etxetik hurbil izateak desplazamendu gutxiago egin behar
izatea esan nahi du. Osasunaren eta elikagaien arloetan zerbitzurik ez izateak nolabaiteko bazterketa sortzen du behar sozialei aurre egiteko orduan.
Oinarrizko zerbitzuetatik eta irekitako gune publikoetatik, hurrenez hurren, 300
eta 500 metro baino gutxiagora bizi diren biztanleen ehunekoaren bitartez adierazten da irisgarritasuna.
Datu iturria: Vitoria-Gasteizko Udaleko Ingurumen-Informazioko Sistema (SIAM). Udaleko beste hainbat Sail
Joera desiragarria: gehitzea
Neurtze aldia: urtero

< 300 m

2016

2017

< 500 m

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Gune publiko irekiak (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

Hezkuntza-zerbitzuak (%)

85,94

85,47

85,57

85,86

95,38

94,98

95,40

95,29

Kirol-zerbitzuak (%)

83,56

82,53

82,27

87,30

95,13

94,73

95,78

97,97

Osasun-zerbitzuak (%)

49,02

48,35

46,85

47,75

80,88

79,99

78,46

79,29

Dendak (%)

95,64

95,09

94,99

94,12

97,65

98,03

98,01

97,95

Kultur zerbitzuak (%)

76,78

78,02

79,48

79,29

91,35

91,65

93,88

93,93

Garraio kolektiboa (%)

98,22

98,20

98,07

98,03

99,60

99,60

99,59

99,67

Birziklatzea1 (%)

98,91

98,40

98,40

98,32

99,85

98,03

98,03

98,35

92,40

Farmaziak (%)

83,75

83,72

84,04

84,25

92,64

92,69

Finantza-entitateak (%)

83,01

76,18

74,21

74,01

91,88

87,05

92,30
86,21

21. Lurraren erabilera jasangarria
Jasangarritasunaz ari bagara, lurra ahalik eta gehien babestu beharreko fun
tsezko baliabidea da. Lur baliotsuenak eta emankorrenak babestu egin behar dira,
euren kalitatea murriztuko duten aprobetxamendu eta erabilerak saihestuz. Eraikinen kasuan, erabilera horiek lurraren galera ia itzulezina ekar dezakete.
Lurralde- eta hirigintza-kudeaketa egokiek lurren kontserbazioa eta biziberritzea
zaindu behar dituzte, lurraldeari bere hartzeko ahalmenaren arabera erabilerak
esleituz, gune baliotsuenak babestuz, ingurumen-balio txikieneko lurretan modu
kontzentratuan eraikiz, hiriko hutsuneak berraprobetxatuz eta lur kutsatuak berreskuratu eta biziberritzeko politika egokia aplikatuz.
1- Birziklapen zerbitzuak ondokoak dira: bilketa selektiboko edukiontziak, garbiguneak, puntu berdeak eta bilketa pneumatikoko buzoiak.
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Adierazle honek lurraren erabileran jasangarritasun-mailari buruzko ikuspegi integratua eskaintzen duten hainbat aspektu jasotzen ditu.

21a. Lur artifizializatua eta urbanizagarria
Datu iturria: Vitoria-Gasteizko Udaleko Hirigintza eta Plangintza Saila eta Ingurumen Informazioko Sistema (SIAM)
Neurtze aldia: bi urtean behin
20,60
19,81
19,87
20% …………………………………………………………………………………………
19,73
19,76

19,5% …………………………………………………………………………………………
19% …………………………………………………………………………………………
.......
4,5% …………………………………………………………………………………………
4,09

3,84
4% …………………………………………………………………………………………
3,80

3,67

3,5% …………………………………………………………………………………………
3,37
2009
2011
• Lur artifizializatua (%) • Lur urbanizagarria (%)

2013

2015

2017

21b. Lur abandonatuak eta potentzialki kutsatuak
Datu iturria: IHOBE eta Vitoria-Gasteizko Udaleko Ingurumen Informazioko Sistema (SIAM)
Joera desiragarria: gutxitzea
Neurtze aldia: bi urtean behin

Lur abandonatuak (Udalerriko azaleraren ehunekoa)
0,292

0,290%

……………………………………………………………………………………

0,280%

……………………………………………………………………………………
0,266

0,260%

……………………………………………………………………………………

0,240%

……………………………………………………………………………………

0,220%

……………………………………………………………………………………

0,286

0,264

0,236

2009

2011

2013

2015

2017

Lur potentzialki kutsatuak (Udalerriko azaleraren ehunekoa)
4,5%

……………………………………………………………………………………

4,0%

……………………………………………………………………………………
3,6

3,5%

……………………………………………………………………………………

4,2

2014

2014

1.157 ha

2015

957 ha

2015
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21c. Lurraren erabilera-intentsitatea
Datu iturria: Vitoria-Gasteizko Udaleko Hirigintza Saila eta Ingurumen Informazioko Sistema (SIAM)
Joera desiragarria: gehitzea
Neurtze aldia: bi urtean behin

Biztanle/km2

12.000
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10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000

……………………………………………………………………………………
10.911
10.666
……………………………………………………………………………………
10.308
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10.316
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4.471
4.356
4.420
4.425
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4.373

2009

2011

2013

2015

2017

• Biztanle dentsitatea etxebizitzen lurrean • Biztanle dentsitatea lur artifizializatuan

21d. Garapen berrien kokapena
Datu iturria: Vitoria-Gasteizko Udaleko Hirigintza Saila eta Ingurumen Informazioko Sistema (SIAM)
Joera desiragarria: eraikitze berrien gehitzea lur artifizializatu eta abandonatuetan
Neurtze aldia: bi urtean behin

107
105 ...........................................................................................................................................

90 ...........................................................................................................................................

Hektareak

75 ...........................................................................................................................................
60 ...........................................................................................................................................
57,94

45 ...........................................................................................................................................
39,15

37,92

39,13

28
30 ...........................................................................................................................................
24,85
13,16
15 ...........................................................................................................................................
3

1,40

0 ...........................................................................................................................................
2011

2013

2015

3,71
0,90

2017

• Garapen berriak lur artifizializatuan • Garapen berriak lur birjiniean • Garapen berriak lur abandonatuan

Garapen berriak

2009

... lur birjinean

3.505.392 m2

471.500 m2

283.500 m2

248.546 m2

... lur artifizializatuan

710.866 m2

1.715.900 m2

1.069.300 m2

391.459 m2

... lur abandonatuan

47.901 m

27.900 m

25.100 m

13.954 m2

48

2011

2

2013

2

2015
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21e. Hiri-azaleren zaharberritzea
• Obra handiko lizentzia duten eraikin zaharberrituen kopurua
Datu iturria: Vitoria-Gasteizko Udaleko Hirigintza Saileko Eraikuntzen Zerbitzua
Joera desiragarria: gehitzea
Neurtze aldia: urtero

50 ...........................................................................................................................................
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* Daturik gabe

• Berreskuratutako lur abandonatu eta kutsatuen azalera
Datu iturria: IHOBE eta Vitoria-Gasteizko Udaleko Ingurumen Informazioko Sistema (SIAM)
Joera desiragarria: gehitzea
Neurtze aldia: Urtean behin

Lur abandonatu berreskuratuak
Lur kutsatu berreskuratuak

2009

2011

61.790 m2

25.055 m2

131.636 m2

2013

13.954 m2

2015

156.346 m2

184.997 m2

Sin datos

Sin datos

21f. Landa-espazioa eta espazio naturala
• Babestutako azalera udalerriko azalera osoarekiko

Babestutako azalera

Datu iturria: Vitoria-Gasteizko Udaleko Ingurumen Informazioko Sistema (SIAM)
Joera desiragarria: gehitzea
Neurtze aldia: Urtean behin

53% ..........................................................................................................................................
52,43

52,43

52,43

52,43

52,43

52,5% ..........................................................................................................................................
52% ..........................................................................................................................................
51,5% ..........................................................................................................................................
2011

2013

2015

2017

2019

• Ingurumen leheneratzeko edo hobekuntza ekologikoko ekintzak jasan dituzten lurrak
Datu iturria: Vitoria-Gasteizko Udaleko Espazio Publikoa eta Natur Ingurunea Zerbitzua eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegia
Joera desiragarria: gehitzea
Neurtze aldia: urtero

400.000 m2 .........................................................................................................................................
387.907

320.518
300.000 m2 .........................................................................................................................................

200.000 m2 .........................................................................................................................................
196.636

145.461
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118.000
71.161
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Adierazleak hobetzeko ekintzak eta jarduerak
Jarduerak Arabako Lautadako harizti-irletako kontserbazio-eremu berezian
Flora mehatxatuko populazioen haziak bildu dira, epe luzera kontserbatzeko, eta
espezie horien ernatze eta landatze protokoloak definitu. Gainera, espezie meha
txatuen populazioak errolda eta mapak egin dira, eta bi landare babesturen po
pulazioak indartu: urrebotoia (Ranunculus auricomus) eta suge-mihia (Ophioglos
sum vulgatum) deritzon iratze txikia. Azkenik, segak eta jorraketak egin dira bi ba
sotan, bi espezie mehatxaturen populazioek (Galium boreale eta Narcissus minor
subsp. exiguus) irauten duten habitata lehengoratzeko, bertan kontserbatzea ku
deaketa neurri horien mende baitago hein handi batean.
Ingurumena lehengoratzeko eta hobekuntza ekologikorako obrak nekazaritza-eremuan
Jarduera hauek egin ziren 2017an udalerriko nekazaritza-eremuan ingurumena
lehengoratu eta hobekuntza ekologikoa lortzeko (65.000 €):
- Bakantze-lanak: baso-suteek Saimendi mendian erretako guneak lehengoratzea.
- Ertza berreskuratzea eta espezie inbaditzaileak kentzea Santa Engrazia ibaian,
Amaritan.
- Baso-landaketa udal zabortegiaren inguruan, Lasarten.
- Berdegunea egokitzea Vasco-Navarro trenbidearen bide berdearen inguruan,
Aberasturin.
- Basotxo bat garbitu eta egokitzea Ilarratzan.
- Legez kanpoko eraikuntzak kentzea eta ingurunea egokitzea Uribarri Arratzua
inguruan eta Aberasturiko mendian.
Mendebaldea proiektua
Jundizko industrialdearen mendebaldean bada iparreko autobidearen parez pare
doan korridore bat, berdegune gisa planifikatua, zein guztiz utzia eta honda
tua baitzegoen, eta hori lehengoratzen ari da ingurumena biziberritzeko hainbat
proiektu barne hartzen dituen Mendebaldea proiektuaren bitartez.
Lermanda ingurua leheneratzeko proiektua (I. fasea) 2017an bukatu zelarik, es
parruaren hegoaldea leheneratzen jarraitu da (II. fasea, Mendigurentxo), filoso
fia berarekin eta Eusko Jaurlaritzaren % 50eko finantzaketarekin, klima-aldaketa
ren kontrako borrokaren ildotik. 2018ko proiektuan, lur birziklatuzko dikeak sar
tu ziren, soinu- eta ikusmen-barrera gisa, baita material birziklatuz egindako bi
deak, hugekultur muinoak, lurra hobetzeko teknika gisa —inausitako enborrak
lurperatzen dira, eta gainean landatzen—, pantailatze-landaketei eta karbonohustubideei —hiru motatako basoetan, pinuak, arteak eta erkametzak nagusi—
ekin zitzaien, eta larreak landatu ziren. Informazio gehiago, esteka honetan —
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=eu&uid
=u_684bbe23_14ddbae27c8__7f4d— eta I. fasearen bukaerako oroitidazkian
—https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=eu&acci
onWe001=adjunto&nombre=78281.pdf—.
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PhytoSUDOE proiektuaren amaiera
Gasteizek 2016tik hartu du parte PhytoSUDOE proiektuaren partzuergoan (“Lurzoru
kutsatu eta hondatuetan biodibertsitate edafikoa, funtzionaltasuna eta zerbitzu eko
sistemikoak fitogestioaren bidez nola hobetu daitezkeen erakustea Interreg Sudoe
eskualdean”, SOE1/P5/E0189). 2018an, lursail esperimentalen gainean, lan hauek
egin dira: makal-adaxkak sortu eta landatzea, ihartuak ordeztea, adaxkak inokula
tzea, espezieak ezagutzea, unibertsitateko ikasleen bisitak, ihartuen zenbaketa eta
azaleko kutsaduraren laginketa. Testuinguru horretan, “Lurzoru hondatuak lehengo
ratzeko joera berriak” udako hirugarren ikastaroa antolatu zen EHUn, baita proie
ktu bukaerako hitzaldia ere, zein 2018ko urrian izan baitzen, Gasteizen, eta bukae
rako Layman txosten bat egin zen, baita zabalkunde-bideo bat ere. Webgune hone
tan eskura daiteke informazio guztia: www.phytosudoe.eu
Nebera gaineko proiektua
Hiriaren hego-ekialdean, Salburua auzotik gertu, Nebera gainean, lursail batzuetan
lehen sektorea sustatzeko proiektua da. Espazio berriak jarraitutasuna emango dio
Salburuko hezeguneetatik abiatzen den trazatuari, Eraztun Berdean nekazaritza eta
abeltzaintza txertatuz.
2018an, lurra landu eta erein da, nekazaritzarako lursailetan larreak eta ongarri ber
deak lortzeko. Orobat, 2.110 m heskai landatu da, 2.500 eta 7.500 m2-ko bi gune
basoberritu dira, eta hainbat zuhaitz landatu: tamaina handiko 129 zuhaitz, 173
fruta-arbola (sagarrondoak, madariondoak, aranondoak, gereziondoak, irasagarron
doak, etb.), 136 intxaurrondo, eta 813 hurritz.
Berdegune urbano batean konposta aplikatzeko proiektu pilotua
IGIren Green Lab-en lurren ikerketarako ildoaren proposamen baten haritik, epe lu
zeko entsegu hori egin zen, berdegune urbano batean aplikatutako konpostaren
eragin onuragarriak ikusteko; zehazki, Guillermo Elio Molinuevo kaleko biribilgu
nean. Konposta aplikatzearen eraginak epe luzera monitorizatu ziren, berdegune
urbanoetan aplikatzeko moduko estrategia bat bilatzeko, EHUrekin eta Nafarroako
Unibertsitatearekin lankidetzan. 2018an, jarduera hauek egin ziren: aldez aurreko
egokitze-lanak eta espezien zenbaketa, konposta aplikatzea, mesofauna ezaugarri
tzea, lurraren eta landarediaren laginketak, mesofaunaren laginketa Pitfall Trappingekin, biomasa begetalaren laginketa. Unibertsitate-lan batean jaso ziren lehen ur
teko emaitzak. https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idi
oma=eu&uid=u22e39e5_1626ad92abf__7fcd
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NATURA ETA
BIODIBERTSITATEA

JASANGARRITASUNEKO HELBURU OROKORRA:
• GIZA JARDUEREK SISTEMA NATURALEN GAINEAN DUTEN
ERAGINA MURRIZTEA
• NATURA BALIABIDEEN KUDEAKETA IRAUNGARRIA SUSTATZEA
• INGURUNE HONDATUEN ONERATZEA SUSTATZEA

22. Biodibertsitatearen kontserbazio egoera VitoriaGasteizko udalerrian (hegazti ugaritasunaren indizea)
Ikuspuntu ekologikotik, lurralde baten kontserbazio egoera biodibertsitate mailaren arabera neurtu daiteke, bertan dauden animalia- eta landare espezieen kopurua eta ugaritasuna kontuan hartuz. Batzuetan, espezie guztiak zenbatzeko zailtasunak talde ordezkari bat biodibertsitate multzoaren eredu gisa aukeratzea eskatzen du.
Adierazle berri hau ekosistema bakoitzeko hegazti biodibertsitatean oinarrituta
dago.

Hegazti ugaritasunaren indizea
Datu iturria: CEA
Joera desiragarria: gehitzea
Neurtze aldia: urtero

Udal adierazlea Europako azken erreferentziazko azken aldaketei egokitu zaizkio,
eta horrek funtsean bi azterketa talde berri sortzea esan nahi du: zuhaixka inguruetako hegaztiak eta hezeguneetako hegazti txikiak.
Azpitaldeak

Erref.
balioa
2005

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

75

2017

75

79

92

82

Nekazaritzakoak

100

86

87

104

95

Zuhaixkakoak

100

167

80

69

92

77

57

69

47

67

Basokoak

100

122

98

93

62

100

62

85

85

77

Hezeguneetako
paseriformeak

100

122

153

192

87

133

100

125

119

89

Hirikoak

100

182

152

125

139

129

159

64

183

151

2018

Aldaketa % 2005-2018

Estatistika-joera

Nekazaritzakoak

Azpitaldeak

-

-

-

Zuhaixkakoak

-

-

-

Basokoak

-

-

-

Hezeguneetako
paseriformeak

-

-

-

Hirikoak

-

-

-

Adierazle hori ezin izan dute kalkulatu 2018. urtean
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23. Nekazaritza ekologikoko teknikak jarraitzen dituzten lursailak
Nekazaritza ekologikoa laborantza produktuak eskuratzeko modu jasangarria da,
hau da, ingurumenaren babes eskakizunekin bateragarria dena. Izan ere, birziklapena eta baliabide berriztagarrien erabilera sustatzen ditu, Naturak berak izurriak
eta gaixotasunak kontrolatzeko dituen bideak errespetatzen ditu, pestizida, herbizida eta ongarri kimikoak erabiltzea saihesten du, etab. Azken finean, ingurumenarekin begirunez jokatzen duten nekazaritza praktiketan oinarritutako ekoizpen
sistema bat osatzen du.
Nekazaritza ekologikoaren erabilera nahiko berria eta oso urria da gure lurraldean; aitzitik, ingurumena hobetzeko konpromiso sendoa erakusten du nekazarien aldetik, eta horregatik Administrazioen laguntza merezi du.
Datu iturria: ENEEK- Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua
Joera desiragarria: gehitzea
Neurtze aldia: urtero

2014

2015

2016

2017

2018

925.000 m2

957.000 m2

958.000 m2

890.000 m2

1.057.600 m2

24. Ibaien egoera ekologikoa (BMWP’ indizea)
Ibaietan bizi diren espezie akuatikoen baloraziotik abiatuz, BMWP’ adierazle biotikoak ibai-ekosistemen kalitatea neurtzeko aukera ematen du. Espezie bakoitzak
kutsadura jasateko duen ahalmenaren arabera, BMWP’ adierazleak balio jakin bat
ematen dio. Horrela, gehien jasaten dutenek puntu gutxiago dituzte. Lortutako
puntuazio-mailaren arabera, kalitate jakin bat esleitzen zaio aztertutako ur-ekosistemaren atalari.
Udalerriko ibai sarearen kalitatea hiru puntutan neurtu da: Zadorra ibaian Arroiabe
parean (Uribarri-Ganboako urtegiaren irteeran), Zadorra ibaian Tresponden (Gasteizko udalerriaren irteeran) Zadorra ibaian Zuazon eta Alegría ibaian Ilarratza parean (hiriaren sarreran).
Datu iturria: Agencia Vasca del Agua-Uraren Euskal Agentzia
Joera desiragarria: hobetzea
Neurtze aldia: urtero

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ZAD-522 (Trasponte)

III

II

III

IV

IV

IV

III

ZAL-150 (Dulantzi)

III

III

II

II

II

II

II

ZAD-460 (Zuhatzu)

III

II

III

II

II

II

II

ZAD-338 (Mendibil)

III

II

II

II

II

II

II

Ia=Oso ur garbiak; Ib=Kutsatu gabeko urak; II=Kutsadurak zerbait eragindako urak;
III=Kutsatutako urak; IV=Kutsadura handiko urak; V=Izugarri kutsatutako urak
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Adierazleak hobetzeko ekintza eta jarduerak
Gasteizko udalerriko Biodibertsitatea Babesteko Estrategiari lotutako
jardueren garapena, eta ekintzak martxan jartzea
Biodibertsitatea Babesteko Tokiko Estrategia idatzi eta ezartzeko konpromisoa
sartu zuen Gasteizko Udalak 2010-2014 urteetarako 21 Agendaren Tokiko Ekin
tzarako Planaren edukien artean. 2015eko otsailean, Gobernu Batzarrak onet
si zuen dokumentua.
Hura onetsi ondoren, hartan planteatzen ziren hainbat ekintza gauzatu dira
2018an:
• “Arabako Lautadako harizti-irlek osatzen duten kontserbazio-eremu berezian —
Gasteizko udalerriaren barruan— biodibertsitatea sustatzeko jarduerak” proie
ktuarekin jarraitu da. 2018an saguzarren komunitatearen inbentarioa egin da,
baso-igel jauzkariarena monitorizatu da, eta flora mehatxatuko populazioak
hobetu dira.
• Zaintza-mekanismo bat ezarri du Eraztun Berdeko zaintza-zerbitzuak, hegaztibotulismoaren episodioak bizkorki antzemateko udal hezeguneetan. 2018an ez
da gaixotasun horren agerraldirik izan.
• Asiako liztorraren 52 habi kendu dira udal-mugarte osoan, espezie inbaditzaile
horren hedapena kontrolatu nahian.
• Hiri parkeetan biodibertsitatearen aldeko hainbat neurri hartu dira: leku batzue
tan sega kopurua gutxitzea, espezie autoktonoak landatzea, zenbait espezie
rentzako aterpeak jartzea (apo-hontza), edo egur hileko metak egitea.
Biodibertsitatearen azterketa eta jarraipena
Zenbait talde eta espezieren bilakaerari buruzko azterketak egin dira 2018an:
• Gasteizko udalerriko mehatxatutako flora espezieen eta kontserbatzeko intere
sa dutenen jarraipena.
• Gasteizko orkidea-populazioen jarraipena.
• Gasteizko odonatu-populazioen jarraipena.
• Gasteizko eguneko tximeleten jarraipena.
• Salburuko gaueko tximeleten jarraipena.
• Gasteizko hiri-hegaztien jarraipena.
• Txantxiku zapaburuen jarraipena eta erreskatea Florida parkean.
• Salburuko hezeguneetako hegaztien hilean hileko erroldak.
• Ur-hegazti negutarren nazioarteko erroldan parte hartzea.
• Ur-hegazti habiagileen erkidegoko erroldan parte hartzea.
• Arabako Lautadako harizti-irlek osatzen duten kontserbazio-eremu berezian
Gasteizko udalerriaren barruan saguzarren komunitatea aztertzea.
LIFE LUTREOLA SPAIN proiektuan parte hartzea
LIFE laguntza bat eman zuen Europako Batzordeak, 2014ko ekainetik 2018ra bi
tartean bisoi europarraren kontserbazio-egoera hobetzeko hainbat ekintza bide
ratzeko, munduan mehatxatuen dagoen haragijale txikia izaki. Gasteizko Udala
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proiektu horretako bazkidea da, beste administrazio batzuekin batera —hiru al
dundiak eta beste—. 2018an, bisoi amerikarra kontrolatzeko ekintzak egin dira,
eta sentsibilizazioaren eta ingurumen-hezkuntzaren arloko hainbat ekintza abian
jarri dira. 2018ko udazkenean, itxian hazitako 7 ale askatu dira Salburuan. Aska
tu eta hiru hilabetera % 40k (3 ale) iraun dute bizirik; hori emaitza ona da, eta bat
dator Europako beste leku batzuetan egindako antzeko esperientziekin.
Eraztun Berdearen 25. urteurreneko ospakizunak
Gasteizek Eraztun Berdearen 25. urteurrena ospatu zuen 2018an. Izan ere,
2018an mende-laurdena bete zen gaur Eraztun Berdea dena egokitzeko lehen
jarduerak abian jarri zirenetik. Jarduera eta ekimen egitarau berezia prestatu zen,
zeinaren bitartez kolektiboak eta herritarrak inplikatu baitziren, Eraztun Berdea
sendotzeko beharrezkoa den akordio politiko eta herritarra indartzearren. Progra
ma hiru esparru handiren inguruan egituratu zen. Lehenik eta behin, Eraztun Ber
deari buruz herritarrek duten ikuspegia. Bigarrenik, adituen ikuspegia. Eta azke
nik, Eraztun Berdea, gasteiztarren topagune gisa.
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INGURUMEN OSASUNA
ETA ARRISKUAK

JASANGARRITASUNEKO HELBURU OROKORRA:
• EDOZEIN JARDUERAK OSASUNARI ETA INGURUMENARI DAKARZKIETEN
ARRISKUAK GUTXITZEA

TABAKISMOA
Tabakoak osasunean duen eragina da hiriko biztanleek jasan beharreko ingurumen-arrisku garrantzitsuenetako bat. Dudarik gabe, ohitura sozial hedatuenetariko bat da eta modu zuzenean eragiten dio erretzen ez duen biztanleriaren zati
handi bati.

25. Erretzaileen ehunekoa (ohikoak edo noizbehinkakoak)
Datu iturria: Ingurumen Osasuna Zerbitzua
Joera desiragarria: gutxitzea
Neurtze aldia: -

Droga-menpekotasunen Institutoa. Deustuko
Unibertsitatea. Datuen oinarria: Euskadi eta Drogak 2012.
Osasun Saila. Eusko Jaularitza.
Datuen jatorria:

2012 (15-74 urte bitarteko biztanleria)
Tabakoaren kontsumoa

%

Orotara
pertsonak
Vitoria-Gasteizen

Orotara
pertsonak EAEn

Kontsumo esperimentala / behin edo behin
bizitzan zehar

54,4

101.607

896.642

Kontsumoa azken aldian / azken urtean

31,2

58.275

513.910

Gaur egungo kontsumoa

29,3

54.726

483.628

Eguneroko kontsumoa

25,7

48.002

423.676

100,0

186.778

1.648.942

BIDE-SEGURTASUNA
Gero eta gehiago ibilgailuen mende dauden hiriak eredu bihurtzeak, aldaketa garrantzitsuak eragiten ditu hirien fisonomian eta hiritarren mugikortasun-ereduetan. Garraio-azpiegiturek sarbideak moztu eta zaildu, distantziak handitu eta, beste garraiobide batzuen kalterako, ibilgailu pribatuaren erabilera indartu egiten
dute. Horrela, areagotu egiten dira bide-segurtasuneko arazoak.
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26. Hiri barruko trafiko-istripuen kopurua urteko eta 1.000
ibilgailuko
Datu iturria: Udaltzaingoa
Joera desiragarria: gutxitzea
Neurtze aldia: urtero

33 .................................................................................................................................................
32,7

32,9

Istripuak / 1.000 ibilg.

32 .................................................................................................................................................
31,2

31,5

31 .................................................................................................................................................
30,8
30 .................................................................................................................................................
29 .................................................................................................................................................
28,5

28 .................................................................................................................................................
2013

2014

2015

2016

2017

2018

27. Hiri barruan harrapatutako oinezkoen kopurua urteko
eta 10.000 biztanleko
Datu iturria: Udaltzaingoa
Joera desiragarria: gutxitzea
Neurtze aldia: urtero
7,5

7,5

7,5 .................................................................................................................................................
7,0

7,0
7,0 .................................................................................................................................................
Harrapatutakoak /10.000 bizt.

6,9

6,8 .................................................................................................................................................
6,6 .................................................................................................................................................
6,4 .................................................................................................................................................
6,2 .................................................................................................................................................
6,0
6,0 .................................................................................................................................................

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Adierazleak hobetzeko ekintzak eta jarduerak
Bide Hezkuntza
2018an, hiru pertsona hil ziren trafiko-istripuetan.
Gasteizko Udaltzaingoak hainbat kolektibori zuzendutako Bide Hezkuntzako
hainbat jarduera eta jardunalditan hartu du parte: Lehen Hezkuntzako 28 ikas
tetxeri zuzendutakoetan: 1464 parte-hartzaile. Derrigorrezko Bigarren Hezkun
tzako eta Batxilergoko 14 ikastetxeri zuzendutatakoetan: 1.058 gazte. Adinekoen
hainbat elkarteri zuzendutakoetan: 131 parte-hartzaile.
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Osasunerako hezkuntza
40 ikastetxetako 107 ikasgelatako 2.462 ikaslek parte hartu zuten 2017-2018
ikasturtean “Ondo gosaldu”, “Hamaiketakoa eta askaria, indarrak berreskura
tzeko” eta “Ondo elikatu” programetan. Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren
Saileko Osasun Publikoaren Zerbitzuak antolatzen ditu programa horiek, Lehen
Hezkuntzako eta DBHko ikastetxeei zuzenduta, gazteek elikadura-ohitura osasun
garriak bereganatu ditzaten.
2017-2018 ikasturtean, 20 ikastetxetako 62 gelatako 1.435 ikaslek parte har
tu zuten Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saileko Osasun Publikoaren
Zerbitzuak antolatutako “Arazorik ez baduzu nahi, ibil zaitez garbi eta txukun”
eta “Zain itzazu posturak” programetan. Derrigorrezko Lehen Hezkuntzako ikas
leei zuzendutako ekimena da, haurrek norberaren nahiz ingurunearen higieneare
kiko jokabide eta ohitura egokiak bereganatu ditzaten, eta jarrera egokiak hartu.
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saileko Osasun Publikoaren Atalak Ara
bako Ospitale Unibertsitarioko —Txagorritxu— Lo Atalarekin lankidetzan anto
latutako “Egizu lo ondo: hobeto biziko zara” programan 9 ikastetxetako 22 ge
latako 448 ikaslek parte hartu zuten 2017-2018 ikasturtean. Ekimena Derrigo
rrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleei zuzenduta dago, eta haurrek loaren ingu
ruko jarrera eta ohitura egokiak bereganatzea du xede, horrek garapenean eta
ikaskuntzan duen eragina handia izaki.
Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Saileko Osasun Publikoaren Atalak an
tolatutako “Haur istripuak” izeneko programan 12 ikastetxetako 32 gelatako 742
ikaslek hartu zuten parte 2017-2018 ikasturtean. Haur Hezkuntzako 3. mailakoei
eta Lehen Hezkuntzako 1., 2., 3., 4. eta 5. mailakoei zuzenduta dago ekimen hori,
eta ikasleek istripu-arriskuak identifikatzen jakitea du xede, eta horiei aurre egi
teko ohiturak bereganatzea.
2017-2018 ikasturtean, 80 ikastetxetako 243 gelatako 6.240 ikaslek programa
hauetan hartu zuten parte: “Baratzean nire lagunekin”, “Osasunkume, bizitzaren
abentura”, “Hordago! Drogarik gabe bizitzearen erronka”, “Mendekotasun tek
nologikoari aurre hartzea”, “Alkohol mendekotasunari aurre hartzea”, “Kalamu
mendekotasunari aurre hartzea”, “Legez kanpoko drogak eta psikofarmakoak”
eta “Errealitate birtuala”. Eskolako prebentzio orokorraren barruko programak
dira, eta bizi-ohitura osasungarrietan heztea eta trebetasun eta baliabide per
tsonalak eta sozialak garatzea da helburu nagusia. Lehen Hezkuntzako, Derrigo
rrezko Bigarren Hezkuntzako eta Derrigorrezkoaren Ondoko Hezkuntzako ikas
leei zuzenduta dago.
2017-2018 ikasturteko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan eta 2017-2018
ikasturteko lehen hiruhilekoan, 10 ikastetxetako 35 gelatako 663 ikaslek parte
hartu zuten “Legezko eta legez kanpoko drogen arriskuak gutxitzea” programan.
Eskolako berariazko prebentzioaren barruko programa da hori, zeinen helburu na
gusia mendekotasun-jokabideetatik babesteko faktoreak sustatu eta horiekin lo
tutako arrisku faktoreak gutxitzea baita. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta
Derrigorrezkoaren Ondoko Hezkuntzako ikasleei zuzenduta dago.
“Bisitaldiak gertuko nekazari eta abeltzainei” programan 21 ikastetxetako 1.389
ikaslek hartu zuten parte 2017-2018 ikasturtean. Programaren xede nagusia da
janari osasungarriak hobeto ezagutzea, eta kontzientzia handiagoz erosteak duen
garrantziaz ohartzea (sasoian sasoikoak, bertako barietateek, ekoizpen iraunko
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rrak eta salmenta zuzenak duten garrantzia kontuan hartuta). Derrigorrezko Biga
rren Hezkuntzako ikasleei zuzendua dago.
“Egin ezazu minbiziaren kontra: bizi-ohitura osasungarriak eta eguzki babesa” ize
neko programan, berriz, 4 ikastetxetako 6 gelatako 139 ikaslek parte hartu zuten
2017-2018 ikasturtean. Programak eguzki-erradiazioek epe motz, ertain eta luzera
azalean eragin ditzaketen ondorio kaltegarriez ohartaraztea du xede. Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako eta Hezkuntza Bereziko ikasleei zuzenduta dago.
“Buru-osasunari buruko sentsibilizazio eta prebentzioa” programan 8 ikastetxetako
11 gelatako 248 ikaslek hartu zuten parte 2017-2018 ikasturtean. Programak nera
been baliabide psikologikoak sendotzen lagunduko duten jarrerak eta ohiturak sus
tatzea du xede. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Derrigorrezkoaren Ondoko
Hezkuntzako ikasleei zuzenduta dago.
“Oinarrizko bizi euskarriak eta bihotz biriketako bizkortzea (BBB)” programan 9
ikastetxetako 28 gelatako 606 ikaslek hartu zuten parte 2017-2018 ikasturtean.
Programa honen bidez, ikasleei oinarrizko ezagutzak eta trebetasunak irakatsi nahi
zaizkie bizitza arriskuan dagoen larrialdietan zuzen erreakzionatzerik izan dezaten.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako laugarren mailako ikasleei zuzendua dago.
Gasteiz hiri osasungarrien Espainiako eta Europako sarean.
2013-2018 urteetarako Gasteizko Osasun Garapenerako II. Planean —Osasunaren
Mundu Erakundearen Europako Hiri Osasungarrien Sarearen irizpideen arabera lan
dutakoa— sartutako jardueretan lan egiten jarraitu zen 2018an. Jarduera-arloak:
• Laguntzeko eta zaintzeko gizarte-inguruneak
• Bizitza osasuntsua eta osasunaren inguruko testu idatziak ulertzeko gaitasuna,
• Hiri-ingurune fisikoa.
2018 urtearen amaieran, luzatu egin zen plana, 2019an ere jarduerekin jarraitu
ahal izateko.
Espainiako Hiri Osasungarrien Sareko kide izaten jarraitu du Gasteizek 2018an.
Mendetasunen prebentzioa komunitatean
2018an, aisialdiko espazioetan drogen kontsumoa murriztera bideratutako kanpai
nak eta jardunak egin ziren, gazteak kontsumoari lotutako arriskuen gainean sen
tsibilizatu eta hezteko. Kanpaina hauek udalerriko lonjetan eta jaietan egin ziren.
2015-2019ko Mendetasunen Plana
2018ko ekitaldian, “Gasteizko hirian mendetasunak eta portaeraren antzeko deso
rekak murrizteko IV. plana” lantzen jarraitu da.
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INFORMAZIOA, HEZKUNTZA
ETA HERRITARREN
PARTE-HARTZEA

JASANGARRITASUNEKO HELBURU OROKORRA:
• GARAPEN IRAUNGARRIARI BURUZKO INFORMAZIOA ESKURA DAGOELA ETA
ZABALDU EGITEN DELA BERMATZEA
• ERABAKIAK HARTZEKO PROZESUETAN HERRITARREN PARTE-HARTZEA SUSTATZEA
• IRAUNGARRITASUNAREN ARLOKO HEZKUNTZA BULTZATZEA

28. Ingurumen informazioari buruzko kontsulta kopurua
Ingurumen informazioa eskuratzeko eskubidea erregulatzen duten legezko xedapenek honela definitzen dute ingurumen informazioa: “modu idatzian, ahozkoan,
ikusteko moduan edo datu-base moduan uraren, airearen, lurraren, faunaren, horiei eragiten dieten edo eragin diezaieketen jardueren eta horiek babestera bideratutako jarduera eta neurrien egoerari buruz eskuragarri dagoen edozein informazio”. Era berean, administrazio publikoei, udalei barne, jendeak eskatzen dien informazio guztia emateko obligazioa ezartzen zaie.
Adierazleak bi azpiadierazle ditu1: lehenak ingurumen informazio eta dokumentazioa Internet bidez edo CEAko liburutegian eskuratze aldiak zenbatzen ditu, eta
bigarrenak Udaleko zerbitzu teknikoek jaso eta erantzun dituzten kontsultak neur
tzen ditu.

28a. Ingurumen informazio edo dokumentazioaren
eskuratzeak
Datu iturria: Ingurumen Informazioko Sistema (SIAM), udal webgunea eta CINDA (Ingurumen Informazio
eta Dokumentazioko Zentroa)
Joera desiragarria: gehitzea
Neurtze aldia: urtero
119.374
120.000 ..........................................................................................................................................
114.335

Eskuratze kopurua

117.272
110.702
110.000 ..........................................................................................................................................

100.000 ..........................................................................................................................................
89.668
90.000 ..........................................................................................................................................

80.000 ..........................................................................................................................................
70.000 ..........................................................................................................................................
60.000...........................................................................................................................................
57.413

50.000...........................................................................................................................................
2013
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2014

2015

2016

2017

2018

28b. Udaleko zerbitzu teknikoei zuzendutako ingurumen
kontsulten kopurua
Datu iturria: Vitoria-Gasteizko Udaleko Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila, CEA eta Informazioaren
Teknologien Saila (Herritarrei Laguntzeko Bulegoak, Telefono bidezko Arreta Zerbitzua eta Hiritarren postontzia)
Joera desiragarria: gehitzea
Neurtze aldia: urtero

Kontsulta kopurua

23.000 ..........................................................................................................................................
21.158

21.325

20.000 ..........................................................................................................................................
17.807

17.000 ..........................................................................................................................................
14.000 ..........................................................................................................................................
13.260

13.798

12.911

11.000 ..........................................................................................................................................
2013

2014

2015

2016

2017

2018

29. Eskola-umeen parte hartzea Vitoria-Gasteizko Udalak
antolatutako ingurumen-heziketako jardueretan1
Gasteizko Udalak urtero eskaintzen dituen ingurumen-heziketako jardueretan
parte hartzen duten eskola-umeen kopurua, abian jarritako programa hezitzaileen finkapenaren eta eskola-umeen kolektiboak ingurumenarekiko duen konpromiso-mailaren adierazle da.
Datu iturria: Ingurugiro Gaietarako Ikastegia, AMVISA eta Vitoria-Gasteizko Udaleko Hezkuntza Zerbitzua
Joera desiragarria: gehitzea
Neurtze aldia: urtero

45.000.............................................................................................................................................

Ikasle kopurua

44.143

40.000 ............................................................................................................................................
35.729

36.740

36.103

35.392

35.000 ............................................................................................................................................
33.409

30.000.............................................................................................................................................
2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

1- Eskolako Agenda 21ean dagoen parte hartzea erantsi zaio adierazle honi. Jarduera hau 2003-2004 ikasturtean hasi zen.
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Adierazleak hobetzeko ekintzak eta jarduerak
Mugikortasun Iraunkorraren Europako Astea, 2018
Gasteizek Mugikortasun Iraunkorraren Astea antolatzen duen 19. aldia izan da,
helburutzat harturik herritarrak kontzientziatzea joan-etorrietarako modu iraunko
rragoak sustatzearen premiaz. Kontinenteko 42 herrialdetako 2.000tik gora hirik
parte hartuko zuten ekitaldian, “Mix & Move” lemarekin, hirian mugikortasun hori
eraikitzen jarraitzeko berebiziko garrantzia duen une batean. Duela 10 urte jarri
zelarik abian Mugikortasunaren eta Espazio Publikoaren Plana lehenengoz, lehe
nengo berrikuspena egiten ari da orain, etorkizunari begira.
Hori izan zen aste horretako jardueren ardatz nagusietako bat; “Bai, igoko naiz +
10” erakusketaren inaugurazioarekin hasi zen, eta 16 panelen bitartez, plan ho
rrek hamarkada honetan izandako aldaketak azalduko ziren. Erakusketa hori izan
zen programazioko plater nagusietako bat, beste ekimen batzuekin batera, hala
nola familientzako bizikleta-martxa. Egitarau zabala izan zuen asteak, eta irai
laren 22an bukatu zen, Tornay Medikuaren kalea trafikorako ixteko proba pilo
tu batekin, hori izango baita Judimendiko etxadi handiaren ardatz nagusietako
bat. Pertsonek ibilgailu pribatuari irabazitako espazioa nola eraldatzen den eraku
tsi zen bertan, erakusketa eta lantegiak egin zirelarik, inguruko merkatarien pre
sentziarekin.
Egunetako batean, lanerako mugikortasunak izango zuen protagonismoa, udale
rriko enpresetan mugikortasun iraunkorra sustatzeko proba pilotua egin baitzen.
Jundizko industrialdean kokatua dagoen AyB Laboratorios enpresako zazpi lan
gilek beren joan-etorriak Udalak utzitako bizikleta elektrikoekin egiteko konpro
misoa hartu zuten, eta beren esperientziak Udalaren webgunean partekatzekoa.
Irailaren 19an, asteazkenez, ikasle-jendearen txanda izan zen. Judimendiko ikas
tetxe publikoko ikasleek jinkana oso berezia egin zuten; garraiobide desberdinak
konbinatu behar izan zituzten, Andre Maria Zuriaren plazan bukatu ziren probak
egiteko. Garraio publikoak eskaintzen dituen aukerak ezagutaraztea izan zen jar
duera horren helburua, eta ikasleek horiek konbinatzen ikas zezatela, eta hartara
intermodalitatea bultzatzea.
Hurrengo egunean, irailak 20, osteguna, “Why We Cycle” film holandarra eman
zen EHUren Arabako campuseko unibertsitate-pabilioian, 19:00etan hasita. Ber
tan, aditu-talde batek Holandako bizikletaren kulturaren inguruan jardun zuen.
Proiekzioaren aurretik, bizikletak berrikusi eta doitzeko lantegi bat izan zen, eta
ondoren, berriz, elkarrizketa bat, udal teknikariekin, Gasteizko egoera aztertzeko.
21 Eskola Agenda - 2017-2018 ikasturtea
2017-2018 ikasturtean, Gasteizko 20 ikastetxek garatu zuten 21 Eskola Agenda
ren proiektua, eskolako kontsumo iraunkorraren gaia landuz.
Urtarrilaren 23an, bigarren hezkuntzako ikasleak foro tekniko batean bildu zi
ren udal teknikariekin, udalaren kontsumo iraunkorraren inguruko hainbat alder
di eztabaidatzeko.
Apirilaren 19an eta 24an, ikastetxeetako ikasleak Aldabeko gizarte-etxean bildu
ziren, Agendaren eskola-foroetan, ikasturtean zehar egindako lana berraztertzeko.
Eztabaida horren emaitzak txosten orokor batean jaso ziren, eta Gasteizko alka
teari, talde politikoei eta udal teknikariei aurkeztu zitzaien hori maiatzaren 23an,
Goiuri jauregian.
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https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/
es/00/12/80012.pdf
50/50 proiektua: Hezkuntza, ingurumen eta ekonomia arloetako
aukera
2018-2019 ikasturtean, Gasteizko udalak Euronet 50/50 proiektua abiarazi zuen
hiriko ikastetxeetan. Proiektuak energiaren eta uraren aurrezpena sustatu nahi du
lehen hezkuntzako ikastetxe publikoetan, horretarako honakoak baliatuta: 50/50
metodologia, eskola komunitateak ikastetxeetako hezkuntza proiektuetan parte
hartzea, eta udalaren eta ikastetxeen artean proiektu bateratuak garatzea, har
tara udal administrazioan ingurumen-kontzientzia susta dadin zeharkako ardatz
gisa .
Proiektu honetan, eskolari itzuli egiten zaio, ordainketa finantzario baten bitar
tez, ikasle eta irakasleek energia-eraginkortasunerako ezarritako neurriak tarteko
lortu den aurrezpen ekonomikoaren % 50a. Gainerako % 50a ikastetxeetan au
rrezpen sistemak jartzeko erabiltzen du udalak. Pizgarri ekonomiko hauek izateaz
gain, ekimenak lagundu egiten du energiaren eta uraren aurrezpenak eta inguru
mena zaintzeak duen garrantziaz kontzientziatzen, ikastetxearen baloreetako bat
den aldetik. 2018-2019 ikasturtean, hiriko hiru ikastetxek hartu zuten parte proie
ktu honetan. http://www.euronet50-50max.eu/es
Proiektuak 24.584 euroko aurrekontua izan du 2018-2019 ikasturtean.
Herritarren Zientziako Sarea
2013an, IGIk —-Gasteizko Udalaren Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Sai
larekin lankidetzan— “Herritarren Zientzian Parte Hartzeko Sarea” sortu zuen,
Atariaren bitartez. Sarea iraunkortasun-hezkuntzarako tresna bat da eta herrita
rren parte hartzea sustatzen du, udalerriko natura ingurunearen ezagutza zabal
tzea xede. 2018an, sei kontserbazio-programa izan dira (hiri-hegaztiak, odona
tuak, orkideak, eguneko tximeletak, gaueko tximeletak eta lurzoruak) eta 58 per
tsonak hartu dute parte. Berrikuntza gisa, azpimarratzekoa da lurzoruen kontser
bazio-programa abian jarri dela. Programak 12 parte-hartzaile izan ditu, eta
emaitza ona lortu du alderdi fisiko-kimikoei eta landare dibertsitateari dagokie
nez. Udalaren lurzoruaren osasunak 5,5 puntuko nota izan du.
Hiri-hegaztien programari dagokionez, hainbat hegaztiren populazioa handitu
egin dela ikusi da: kaskabeltz, zikoina zuri, txinbo kaskabeltz, karnaba europar,
mika, sorbeltz arrunt eta txorru arruntarena, hain zuzen ere.
Beste kontserbazio-programei dagokienez, udalerrirako balio handikoak diren ta
xon berriak aurkitu dira, esaterako Ischnura elegans odonatua, Lopinga achine
eguneko tximeleta, Himantoglossum robertianum orkidea edo Proserpinus pro
serpina gaueko tximeleta. https://v-g.eus/cienciaciudadana
Lakuabizkarreko hiri baratze komunitarioak.
Baratzeek 9.300 metro koadroko lursail batean daude, Irati, Getaria eta Andia
Mendiaren kaleen artean. Ekoburuz ekologia eta kultura elkarteak kudeatzen ditu
baratzeak, eta hala egingo du lau urtez.
Ekoburuz ekologia eta kultura elkarteak LakuaKoLore proiektua garatzen du ber
tan. Horretarako egin den diseinuan, erdian 24 x 24 metroko plaza bat utzi da,
eta bertan komunen eta biltegiaren moduluak jarri dira, bai eta mahaiz eta zu
haitzez hornitutako aisialdi gune bat ere. Bide nagusiaren alboetan sei uraska ja
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rri dira, horietako bi iturriarekin, sei zuhaitz, eta izpiliku zerrendak, lekuak banatze
ko. Lursaila 2,5 metroko altuerako zutoinez itxi da. Orobat, oinezkoentzako bi ate
egokitu dira, Irati eta Ori kaleetatik sartzeko. Komunak, aldagelak eta biltegiak bi
modulu prefabrikatu dira. Lursailean lurrak batetik bestera mugitu dira. Lursaila ho
nela banatu da: 75 metro koadroko 60 bat sail programari atxikitzen zaizkion tal
deentzat, eta erabilera esperimentalerako 155 metroko bi espazio. Lakuabizkarreko
baratzeen proiektuak 99.000 euroko inbertsioa izan du, “Gasteiz Hobetuz” partai
detza-prozesuaren baitan.
Nekazaritza elikagaien estrategikorako udal ekintza plana aurkeztea
“Vitoria-Gasteiz, nekazaritzako elikagai-sistema jasangarriaren alde” izeneko herri
tarren adierazpena izenpetzea izan zen plan honen abiapuntua, zeinetan udal pro
zesu eraldatzaile honetan inplika zedila eskatzen zen. Lau urte hauetako lehen jar
duna sektorearen azterlan diagnostikoa egitea izan zen, eta hori izan zen 2016an
zehar egindako partaidetza-prozesuko eztabaidaren abiapuntua.
Nekazaritzako elikagaien estrategia iraunkorraren Udalaren Ekintza Planak (20172025) jaso egiten du Gasteizko udalak nekazaritza elikagaien sistema hurbilago eta
iraunkorragoa sustatzeko duen zeregina. Udala mugiarazteaz gain, ekoizteko eta
kontsumitzeko beste era batzuen alde egiten duten agenteak inplikatzeko eta haiei
laguntzeko motorra izan nahi du. Planak jasotzen dituen ekintzen artean nabar
mentzekoak dira nekazaritza eremuari eta nekazaritza jarduerari zuzenean lotuta
daudenak, esaterako udalaren lursailetan nekazaritza ekologikoa sustatzea (honen
lehen adibideak dira Basaldea ekimena eta Nebera gainerako etorkizuneko proie
ktua).
Etxe Berdeak programa, 2018
Beren eguneroko erabaki eta ohiturek ingurumenean eta gizartean duten eragi
naz kezkatuta dauden familiei zuzendutako heziketa programa da, etxearen —eta,
ondorioz, hiriko ingurumenaren— kudeaketa arduratsuagora aldatzeko prozesuan
laguntzeko xedez. Programaren bidez, ur- eta energia-kontsumoaren autokontrola
sustatzen da, aurrezteko neurrien eta jokabideen bitartez, eta erosketa etikoagoa
eta ekologikoagoa egiten laguntzen. Guztira, berrogeita hamar familiak parte har
tu zuten ekimenean 2018an (90 adineko, bost urtetik gorako 25 haur eta adin ho
rretatik beherako 9 haurrek).
Kaleko ekitaldietan ingurumen ikuspegia sartzea
2018an Erronka Garbia egiaztapenarekin lan egin da, udalbatzak udal ekitaldie
tan ingurumen ikuspegia sartzeko hartutako erabakia betez. Kultura Sailak –Inguru
men Sailarekin lankidetzan– ekitaldien iraunkortasunaren Erronka Garbia egiazta
giria lortu du Kaldearte Kaleko Arteen Nazioarteko XIII. Erakustaldirako, izan ere
iraunkortasun neurriak diseinatu ditu, horiek monitorizatu, sortutako ingurumeneragina kalkulatu eta beharrezko dokumentazioa prestatu du. Orobat, Gasteizko
udalari egokitutako eskuliburu orokor bat prestatu da, egitekoak diren ekitaldietan
ere Erronka Garbia egiaztagiria lortzeko.
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INGURUNE
SOZIOEKONOMIKOA

JASANGARRITASUNEKO HELBURU OROKORRA:
• HIRITARREN OSASUNA ETA ONGIZATEA SUSTATU ETA BABESTEA
• INGURUMENA KALTETU GABE ENPLEGUA SUSTATUKO DUEN TOKIKO EKONOMIA SORTU ETA SEGURTATZEA
• KOMUNITATE ITEGRATZAILE ETA SOLIDARIOAK SEGURTATZEA
• BAKEA, JUSTIZIA, BERDINTASUNA, GARAPEN JASANGARRIA ETA KLIMAREN
BABESAREN ALORRETAN DUGUN ERANTZUKIZUNA ONARTZEA

GIZARTE-ONGIZATEA
Gizarte jasangarri baten osagai garrantzitsu bat bere hiritarren ongizate orokorra da. Horrek bizi-baldintza onak izatea eskatzen du: etxebizitza seguru eta irisgarria, lanbide interesgarri eta gustukoa, kalitatezko ingurunea (bai naturala eta
bai eraikitakoa) eta tokiko erabakiak planifikatu eta hartzeko prozesuetan benetan parte hartzeko aukera. Hiritarrek alderdi horiei buruz duten iritzia euren herriarekiko duten gogobetetasun-tasa orokorraren neurri garrantzitsua da, eta beraz, baita jasangarritasun lokalaren adierazle egokia ere.

30. Herritarren gogobetetzea tokiko komunitatearekin
Aspektu desberdinak kontuan hartuz (etxebizitza, zerbitzuak, irakaskuntza, segurtasuna...), euren hiriarekiko gogobeteta bizi diren gasteiztarren ehunekoa adierazten du ondorengo koadro honek.
Datu iturria: Udal Ekobarometroa, 2008. IHOBE (Eusko Jaurlaritza)
Joera desiragarria: gehitzea
Neurtze aldia: lau urtean behin

Naturguneak (gune berdeak, ibaiak...)______________________________
Gizarte harremanetarako aukerak__________________________________
Zaletasunak praktikatzeko aukerak_________________________________
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Udalerrian somatzen duzun pertsonekiko segurtasun maila_____________

Garraio publikoko zerbitzuen hornidura eta kalitatea___________________
Enplegurako dauden aukerak_____________________________________
Erabakiak hartzeko prozesuetan parte hartzeko aukerak________________
Etxebizitza eskuratzeko aukerak eta haien kalitatea____________________
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• Aski gogobeteta

62

18

66

13

67

11
56

14
8

55

9

50
46

2
1

28

2

27

0%
• Oso gogobeteta

76
74

11

Gizarte eta osasun zerbitzuen hornidura eta kalitatea___________________
Hezkuntza zerbitzuen hornidura eta kalitatea eta hezkuntzaren kalitatea____
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14

Zarata (kaleak, espazio publikoak, garbiketa, irudia…) _________________
Kultur eta aisialdi zerbitzuen hornidura eta kalitatea____________________

65

27

Udalerriko ingurune naturalaren kalitatea____________________________

25%

50%

75% 100%

GARAPENERAKO LANKIDETZA
Aberastasunaren banaketa desberdinari buruz kontzientziatzea eta jokabide solidarioagoak hartzea funtsezko prozesuak dira garapen jasangarriaren helburuak
lortzeko.
Aalborg-eko Gutunak dioen bezala: “gune txiroak dira ingurumeneko arazo gehien
dituztenak (zarata, trafikoaren kontaminazioa, aisiarako instalaziorik eza, etxebizitza ez-osasuntsuak, berdegunerik eza) eta, aldi berean, arazo horiek konpontzeko ahalmen gutxien dituztenak. Aberastasunaren banaketa desberdina da jokabide jasanezinaren kausa eta zailago egiten du aldaketa.”
Garapenean laguntzeko nazioarteko lankidetza-jardueretan udalak duen inplikazio-maila adierazten dute aztertutako adierazleek.

31. Garapenerako nazioarteko lankidetzara bideratutako
udal aurrekontuaren ehunekoa
Datu iturria: Vitoria-Gasteizko Udaleko Garapenerako Lankidetza Zerbitzua
Joera desiragarria: gehitzea
Neurtze aldia: urtero
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32. Garapenerako nazioarteko lankidetzara bideratutako
udal aurrekontuko per capita gastua
Datu iturria: Vitoria-Gasteizko Udaleko Garapenerako Lankidetza Zerbitzua
Joera desiragarria: gehitzea
Neurtze aldia: urtero
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DEMOGRAFIA
Batez ere herrialde garatuenetako hiri-biztanleen artean ugalkortasun-tasa jaitsi
eta bizi-iraupena handitu egin denez, herrialde horiek errealitate demografiko berriari aurre egin behar diote. Errealitate demografiko horrek eragin handia du
asistentzia, lanbide eta ekonomia esparruetan, eta kolokan jartzen ditu, neurri
handi batean, oreka demografiko egokia bermatu behar duten jasangarritasunhelburuak.

33. Mendekotasun demografikoko tasa
Gaur egun Gasteizen dagoen mendekotasun demografikoaren maila ebaluatzeko, adierazleak biztanleria ez-aktiboa (16 urte baino gutxiagokoak eta 65 urte baino gehiagokoak) biztanleria aktiboarekin (16 urtetik 64ra duten lagunak) erlazionatzen ditu.
Datu iturria: Vitoria-Gasteizko Udaleko Informazioaren Teknologien Saila
Neurtze aldia: urtero

Mendekotasun tasa osoa
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Mendekotasun tasa biztanle taldeka
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Gazteak
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32,45

POBREZIA ETA GIZARTEKO BAZTERKERIA
Gizarteko bazterkeria-mota ugariren iturria da pobrezia. Gizarteak eskaintzen dituen zerbitzu askotatik kanpo geratzen dira pobreenak. Baldintzarik txarrenetan
bizi diren askok ez dute baliabiderik kultur jardueretan parte hartzeko, kirolak
praktikatzeko, euren ezaguerak gehitzeko edo gertakari garrantzitsuenekin harremanetan egoteko, zeinen inguruan bizitza sozialaren zatirik handiena antolatzen
baita.

34. Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten familien ehunekoa
Adierazle honek zera erakusten du, Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta deiturikoa
jasotzen duten familiek Gasteizen bizi diren familia guztiekiko duten pisua.
Kalkulu berria egin da, urte bakoitzaren abenduan Gasteizen DBE jasotzen zuten
bizikidetza unitateak kontuan hartuta
Datu iturria: Lanbide.
Neurtze aldia: urtero
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LAN-MERKATUA
Lana helburua eta bitartekoa da gizakiarentzat. Garrantzitsua da ez bakarrik ematen duen ongizate materialagatik, baita norbanakoari bere nortasunaren zentzua,
gizartean duen postuaren kontzientzia eta gizartean integratuta egoteko sentimendua ematen dizkiolako ere. Beraz, lana funtsezkoa da bizi-kalitate duina lortzeko. Bai norberarentzat lan egiten bada edo beste norbaitentzat egiten bada,
jana, arropak, etxebizitza edo horiek guztiak erosteko aukera ematen duen dirua
ematen du lanak.

35. Langabezia-tasa1
Adierazle honek langabezian dagoen biztanleria aktiboaren ehunekoa aztertzen
du.
Datu iturria: EUSTAT Euskal Estatistika Erakundea
Joera desiragarria: gutxitzea
Neurtze aldia: urtero
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1- EUSTAT-en Jarduerarekiko Biztanleriaren Inkestatik ateratako datuak. Gasteizko udalerako datu espezifikorik ezean, Arabako Lurralde Historikoari buruzkoak dira. (2012ko oinarria) biztanleria berria birpasatuta ateratako datuak.

76

Adierazleak hobetzeko ekintzak eta jarduerak
Gizarte-zerbitzuen alorreko eskumenen berrantolaketa
2018an, gizarte-zerbitzuen arloko eskumen eta arau-esparrura egokitzen jarraitu da.
Ildo horretan, adinekoei laguntzeko udal zerbitzuetan egindako egokitzapen eta in
bertsioak dira aipagarrienak. Eskumenen doiketa honek barne-lan hardia eragin du,
baliabideen analisia egin eta definitzeko orduan.
Zerbitzuak definitzeko prozesu honekin lotuta dago pertsonengan zentratutako arre
ta integralaren ereduaren ezarpenean aurrera egitea.
Udalaren gizarte zerbitzuak herritarrengandik hurbil dauden erreferente gisa sen
dotu nahi dira eta, ildo estrategiko horren baitan, bisita birtualak gaitu dira gizar
te-zerbitzuen web-orriaren bitartez, hartara, gure baliabideak ezagutu daitezen ber
taratu beharrik izan gabe. Esperientzia pilotu honen bidez baliabide hauek digitali
zatu dira: Aterpe, Etxe Irekia, Salburuko Gizarte eta Heziketarako Zentroa eta Tomas
Zumarraga Dohatsuaren kaleko Eguneko Arreta Zerbitzua; nahiz eta 2019an zehar
beste hainbat baliabide ere gehituko diren. Zeharkako lanaren inguruan aipatze
koa da gure gizarte-zerbitzuekin harremanak izaten dituzten babes sistemekin koor
dinatzeko egindako ahalegin handia: Arabako Erakunde Sanitario Integratuak (OSI
Araba), Arabako Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea, hezkuntza, justizia.... Koor
dinazio lan horren adibide bikaina da EAEko adineko pertsonenganako tratu txar fi
siko eta ekonomikoak prebenitu eta hautemateko prozedura martxan jartzean izan
dako koordinazioa.
Oinarrizko gizarte-zerbitzuak eta Larrialdietarako Udal Zerbitzua
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek eguneroko bizitzako esparruetan egiten duten dizipli
na anitzeko esku-hartzeetan lagundu nahirik, gizarte hezitzailearen irudia ezarri da
proiektu pilotu baten bitartez, zerbitzuetan hartutako pertsonen eta familien beha
rrei hobeto erantzuteko.
Etxez Etxeko Laguntza programari dagokionez, hainbat berrikuntza aipatu behar
dira:
- “Etxean ikasten” programa pilotua. Zerbitzu honek besteak zaintzeko eta nork
bere burua zaintzeko ezagutzak eta trebetasunak ikasteko aukera ematen die men
dekotasun egoeran dauden edo mendekotasuna izateko arriskuan dauden pertso
nen gizarte- eta familia-sareko zaintzaileei.
- Bazkaria etxera eramateko zerbitzuan handitu egin da zerbitzua baliatu ahal dute
nen kopurua; orain 232 pertsonak, gehienez, baliatu ahal izango du zerbitzua eta
lehen 120k.
Adinekoak
Adinekoei arreta eskaintzeari dagokionez, hainbat ekimen bideratu dira adinekoen
tzako zentro soziokulturaletatik:
Hauexek dira Adinekoentzako zentro soziokulturalen arloko ekimen aipagarriak:
- Hasiera eman zaio San Martin auzoan adinekoentzako zentro soziokultural berria
egiteko kontratazio dosierrari.
- Koroatze auzora zabaldu da bakarrik bizi diren adinekoak antzeman eta horiei la
guntzeko “Piztu zure auzoa” programa.
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- Osasun-parkeek izan duten arrakasta dela eta, beste bi parke jarri dira, bata
Lakua-Arriagan eta bestea Ariznabarra auzoan.
- Aurrera jarraitzen dute lan komunitarioak eta sare sozio-saniatarioak garatzeko
lanek. Adinekoek hiriko proiektu askotan hartzen dute parte, eta belaunaldien
arteko jarduerak ere gero eta gehiago dira.
Adinekoentzako jantoki zerbitzua indartu egin da. Zaramagako eta Herrandarren
kaleko jantokiak egokitzen ari dira, 50 erabiltzailerentzat izan ordez 70entzat izan
daitezen. Honen bitartez eskariari erantzun egin nahi zaio, izan ere nabarmen
igo da udaleko gizarte zerbitzuek bideratuta etortzen den erabiltzaileen kopurua.
San Prudentzio egoitzako sukalde nagusian % 6,25 igo da prestatzen den menu
kopurua, eta beste dieta bat ezarri da: “erraz mastekatzekoa”.
Haurtzaroa eta nerabezaroa
Maiatzaren 25ean, udalbatzak aho batez onetsi zuen Haur eta Nerabeentzako II.
Udal Planari (2018-2022) buruzko erakunde-adierazpena. Haur eta Nerabeen
tzako II. Udal Planak (HANUP) 24 udal sail eta zerbitzuren 100 ekintza biltzen
ditu, eta datozen lau urteetan gure hiriko haur eta nerabeen bizitza hobetzeko bi
de-orria jasotzen du. Lan ugari egin ondoren —azterlan diagnostikoa egin, II. HA
NUP idatzi eta onetsi, Haur eta Nerabeen Elkargunea abian jarri, udal koordina
zioko organo teknikoa sortu...—, UNICEFek “Haurren lagun den hiria” aitorpena
eman zion Gasteizi, 2018ko urrian.
Hauexek dira haur eta nerabeen arloko programa eta baliabideekin lotutako be
rrikuntzak:
- “Jabetu zaitez seme-alabak hezteko duzun gaitasunaz” programa.
- Gurasoen aurkako indarkeria egoeretan garaiz esku hartzeko programa
- “Egokitzen Gasteiz” programa, banaketa eta dibortzio egoera gatazkatsuetan
gurasokidetasun positiboa lantzeko.
Gizarte-inklusioa
2018ko apirilaren 16an, “Etxerik Gabeko Pertsonentzako Euskal Estrategia Gara
tzeko Erakunde Arteko Ituna” izenpetu zuen Gasteizko Udalak. EAEn bizitegi-baz
terketa larriko egoerak ikertzeko eta horien jarraipen eta analisia egiteko erakun
deen arteko lankidetza-protokoloaren baitan, gure Sailak egoera horien IV. kon
taketan parte hartu zuen, gauean kalean lo egiten zuten pertsonak kontatuta.
Gizarte ahuldade egoeran dauden pertsonekiko lan-ildo honi dagokionez,
hauexek dira ekimen aipagarrienak:
- Aterpe gaueko zentroa eta Etxe Irekia zainpeko etxebizitza lehengoratu, ozto
poak kendu eta eraberritze integraleko lanak egitea, eta, aldi berean, bi baliabi
deak birdefinitzea, sortzen ari diren arreta-profil berriak hartzeko.
- Sendotu egin da gizarte-larrialdi egoerei erantzuteko harrera etxeen programa
(iazko urtearen amaieran sortua), eta 27 leku izateko handitu da. Leku horiek
guztiak beteta egon dira 2018an.
- 2017-2018 denboralditik, Harrera Sozialerako Udal Zentroko langileek bere gain
hartu dute neguan ostatu emateko bitartekoaren kudeaketa. Hartara, hobetu egin
da arreta, baliabidearen erabiltzaileen jarraipen pertsonalizatua egiten baita.
- Sentsibilizatzeko eta gizarte bazterkeria ikusarazteko estrategiaren baitan, “Iku
sezintasun partekatua, banatua eta agerikoa” proiektua landu da, Harrera So
zialeko Udal Zentroan artatutako pertsonekin.
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- Harrera Sozialerako Udal Zentroan, gehitu egin dira osasuna hobetzera bidera
tutako jarduerak. Teknikariekin batera diseinatu dira, osasun sanitarioaren lehen
mailako atentzioan esku hartzeko planaren baitan. Horretaz gain, autonomiarako
proiektu pilotu bat jarri da martxan zentroan, bertan hartutako familiei eta lagun
duta ez dauden gazteei zuzenduta.
-
Prestakuntzaren eta zeregin okupazionalen bidez gizarteratzeari dagokionez,
proiektu bat burutu da, adierazteko eta komunikatzeko baliabide gisa irudia era
bilita.
Enplegurako prestakuntza
Prestakuntza maila ezberdinetako langabeentzako prestakuntza programak hartzen
ditu barne, baldin eta lanbide esperientzia eta lan itxaropenak badituzte. Udalaren
prestakuntzak hiriko prestakuntza-eskaintzaren osagarri izatea du xede, langabe
tuen enplegagarritasuna hobetzeko, bereziki, prestakuntza eskasa edo lan-espe
rientzia urria edo desegokia direla kausa enplegua lortzeko zailtasunak dituzten
pertsonena, hauek lan merkatutik kanpo geratzeko arriskua dute eta. Prestakun
tza eta lan esperientzia apur bat duten langabetuak ere badira udal prestakuntza
ren xede, dituzten profilak eguneratu beharra edo lanbide-jarduera aldatu beharra
badute. Europako Gizarte Funtsak, Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak
enplegua sustatzeko dituzten laguntza deialdietan, zehaztu egiten dituzte enplegu
rako prestakuntzarako lehentasuna duten taldeen esparru orokorra.
2018an, Gasteizko udalak prestakuntza-eskaintzetan lehenesten jarraitu ditu ka
lifikazio-maila txikia duten lan esperientziarik gabeko 30 urtetik beherako gazte
langabetuak. Prestakuntza Ataleko prestakuntza-ekintzaren egituraketa: (i) En
plegurako lanbide-prestakuntza, gehien bat langabezian dauden pertsonei zuzen
dua, lanbide profil berria eta osoa eskuratu dezaten. (ii) Prestakuntza espeziali
zatua edo birziklatzea. gehien bat profil profesionala eguneratu edo espezializa
tu beharra duten langabetuei zuzendua. (iii) Zabalkunderako jardunaldi eta min
tegiak, hainbat eremutan –eraikuntza iraunkorra, sormen industriak, e-merkatarit
za....– dauden enplegu-aukerak eta berrikuntza teknologikoak ezagutzeko. (iv) on
line prestakuntza, plataforma informatikoaren bidezko autoikaskuntza, CETICeko
geletan edo parte-hartzailearen informatika ekipoan egiteko. Prestakuntza honek
kualifikazioa lortzeko aukera ematen die hainbat arrazoirengatik (lana, familia, or
dutegia, prestakuntza- metodologia tradizionala..) aurrez aurreko ikastaroetan par
te hartzerik ez dutenei.
Hauek dira, laburbilduz, enplegurako lanbide-prestakuntzako 2018ko datu oroko
rrak: Enplegurako lanbide-prestakuntzarako 23 ikastaro (321 parte-hartzaile), pres
takuntza espezializatuko 31 ikastaro (220 pare-hartzaile), 16 jardunaldi teknolo
giko (314 parte-hartzaile) e-learning prestakuntzako 1.000 ikastarotik gora (884
parte-hartzaile).
Prestakuntza- eta enplegu- programak
2017an egindako ekintzak:
• Langabetuei edo enplegurako hobekuntza prozesuan daudenei zuzendutako lan
orientabiderako jarduerak, bereziki lan-merkatuan sartzeko edo berriro sartzeko
aukerak handitzea ahalbidetzen duten enplegagarritasun-alderdiak aintzat har
tuz: 1.524 pertsonari eman zitzaien arreta, banakako eta taldeko orientazio ekint
zen eta asistentzia teknikoren bitartez, Enplegu Zentroan —norberak enplegua
bilatzeko kontsultak egiteko tresnak. baliabide material eta teknikoak, eta orien
tatzaile baten laguntza eskaintzen dira bertan—.
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• “GPS proiektua”, lanbide orientabiderako ekintzak ikastetxeei zuzenduta: ikaske
tei eta lanari buruz orientatzeko baliabideen multzoa da, berdintasuna kontuan
hartuta. DBHko, batxilergoko, prestakuntza zikloetako eta hasierako lanbide kua
lifikazioko programetako ikasleei zuzenduta dago, bai eta horien gurasoei ere, eta
helburu nagusia ikasleei lan etorkizunarekin lotutako erabakiak hartzen lagunt
zea da, beren gaitasunak, zaletasunak eta laneratzeko aukerak kontuan hartuta
eta genero estereotipoak bazter utzita. 17 ikastetxek hartu du parte (1006 ikas
le) eta 103 lantegi egin dituzte. Hezkuntzako adituentzako lantegi eskaintzan 37
pertsonak hartu dute parte, eta “sinesmen mugatzaileak gainditzeko tresnak” ar
loko prestakuntza izan dute. GPS gidaren bertsio berri irisgarria 4.591 aldiz ikusi
da (web orrian eskuragarri).
• “Empleogune 2018” enplegu foroa: giza baliabideen arloko profesionalak eta en
plegu bila ari direnak elkartzeko gunea. Esperientziak trukatzeko gunea da, non
lantegiak eta mintegiak izateaz gain, lan-harremanik gabeko praktikak baimen
tzeagatik ezagunak diren enpresen presentzia ere izaten den. 139 enpresak har
tu zuten parte, eta 343 pertsona izan ziren enplegagarritasuna hobetzeko lante
gietan.
• Lan bitartekaritza (Lanbideren eskaintzaren kudeaketa): zerbitzu honek enpre
sek behar dituzten lanbide profilak betetzeko hautagai egokiak eskaintzen diz
kie enpresei. Egindakoak: 102 eskaintza kudeatu / 557 lanpostu kudeatu / 1.163
hautagai egoki / 512 hautagai kontratatu: 455 emakume (% 88,95) eta 95 gi
zon (% 11,1).
• Egonkortasuna sustatzeko laguntza ekonomikoetarako 2018ko deialdia: aldi ba
terako kontratuak mugagabe bihurtzeko, lanaldi osokorako edo partzialerako (gu
txienez % 50eko lanaldia), bereziki lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak di
tuztenei zuzenduta. Orotara 61 laguntza eman ziren 2018an: 26 gizoni ( %43)
eta 35 emakumeri (% 57). Laguntza horien % 64, 45 eta 54 urteko bitartekoak
kontratatzeko, eta gainerako % 36a, 55 urtetik gorakoak kontratatzeko izan ziren.
• Eskualdeko VI. Enplegu Plana: Lanbidek konfinantzatutako proiektuak, esku har
tzeko ildo ezberdinekin. Hauek izan dira: (a) Zuzeneko kontratazioko 66 enple
gu programa egin ziren, eta 147 pertsona kontratatu —lehenengo lana zuten
94 gazte, gizartetik baztertuta zeuden edo baztertuta geratzeko arriskuan zeu
den 58 pertsona eta dibertsitate funtzionala zuten 6 pertsona—. Alor hauetako
gaiak landu ziren programetan: iraunkortasuna; natur ondarea, paisaia, kultur on
darea eta ondare historiko berreskuratzea; eraikinen birgaitze energetikoa; gai so
zialak; I+G+B, eta energia-eraginkortasuna, besteak beste. (b) Gasteizko enpre
sei kontratatzeko 147 laguntza eman zitzaien; 49 gizon (%33,4) eta 98 emaku
me (% 66,6) kontratatu ziren.
• Gazteen Enplegurako Programa Eragilea, 2014-2020 (POEJ): Lanbide Euskal En
plegu Zerbitzuan eta Gazte Bermerako Sisteman erregistratutako gazte langa
beei lanaldi osoko urtebeterako lan-kontratuak egiteko proiektuak, lan-esperien
tzia izatearekin batera horien enplegagarritasunari laguntzeko. 8 proiektu gau
zatu dira, guztira, eta 64 pertsona kontratatu dira (53 gizon eta 11 emakume).
• Energia-ziurtagirien inguruko enplegu-prestakuntza plana: udalak finantzatzen
du osorik proiektua eta bi arlo hartzen ditu bere baitan; energia eraginkortasuna
ren arloko prestakuntza espezializatua (CEX+ LIDER, CALENER (HULC)+ CALE
NER GT) 15 pertsonarentzat eta, ondoren, sei pertsonarentzako praktika-kontra
tua (4 gizon eta 2 emakume), sei hilabeterako eta hiru-laurdeneko lanaldiarekin.
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Garapenerako lankidetza
Gasteizko Udalak 2.360.580,07 euro bideratu ditu 2018an garapenerako lanki
detzara, hirian garapenerako lankidetzaren inguruko sentsibilizazioa eta hezkuntza
bultzatzera zuzendutakoa barne. Kopuru horretatik, % 83,3 GGKEek kudeatu dute,
% 12,6 Euskal Fondoak —Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes—
eta % 4,1 Gasteizko Udalak berak, zuzenean.
2017an abiarazitako hiru urterako proiektuek bere bidea jarraitu dute, bere bi mo
dalitateetan: aldi guztirako plangintza duten hainbat urterako proiektuak eta urte
ro onesten diren proiektu kateatuak. Urteko dirulaguntza-deialdiak indartu egin du
espezializazioa bi sektoretan: giza eskubideen babesari eta ur eta saneamenduari
dagozkionetan, hain zuzen ere.
Azken sektore honetan egindako ahalegina AMVISA udal uren enpresarekiko lan
kidetzarekin lotuta dago, ur proiektuak teknikoki aztertzen baititu, baina, horretaz
gain, Hirigintza Sailaren laguntza eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren laguntza
ere izan da, azken honek eraikuntzaren eta eguzki energiaren arloko proiektuak ba
lioetsi baititu.
Euskal Fondoak aurreko urteetan El Salvadorreko San Francisco Menéndezen egin
dako hiru ur sistemak konprobatu dira. Hirurek ondo funtzionatzen dute, zuzen ku
deatzen dira eta lurraldeko landa-sistemen goreneko kategorian (A) sailkatuta dau
de. Halaber, proiektuak egoki garatzen direla erakutsi du SEADen Lagunen Elkar
tearekiko hitzarmenaren ebaluazioak, baina, hala ere, horietako bati beste orienta
zio bat ematea gomendatzen da.
Nabarmendu egin behar dira hainbat ekitaldik izandako arrakasta: Gervasio San
chezen “Sarajevo: gerra eta bakea” erakusketa eta hitzaldia, giza eskubideen de
fendatzaile eta abokatu den Nigeriako Fatima Shehurekiko trukea, eta bake-proze
suari buruzko “Kolonbia: bi urte geroago” jardunaldia. Bigarren Hezkuntzako hiru
ikastetxetan jarraitu egin da Gazteria Zerbitzuak gauzatzen duen “Kidez Kide” pro
grama pilotuarekin. Montehermoso kulturunearekin batera egindako “Giza eskubi
deak eta sorkuntza artistikoa” programan #FemRIGHTS proiektua egin da.
Mantendu egin da merkataritza sustatzea xedearekin merkataritzaren arloko Gas
teizko GGKEekin izenpetutako hitzarmena, eta kontsumo arduratsua sustatzen la
gundu da, Setemen “kontsumo arduratsu eta eraldatzailetarako eskola” proiektua
ren eta hainbat urterako “Zentzuz Kontsumitu” hezkuntza-proiekturen bitartez.
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INGURUMENEKO ELKARGUNEA
Azkenekoz 2017ko martxoaren 1ean aldatu den Gasteizko Herritarren Parte-har
tzearen Araudian jasota dago Ingurumen elkargunea, herritarren partaidetzarako
organo gisa. Bertan, teknikariekin, politikariekin eta beste erakunde publiko nahiz pribatu batzuen ordezkariekin batera, ingurumenaren arloko gaiak eztabaidatzen eta hobekuntza-proposamenak egiten dituzte herritarrek, dela elkarteen bitartez, dela zeinek bere izenean: klima-aldaketa, natura, biodibertsitatea, garbiketa eta hondakinak, energia, ura, airea, zarata eta kutsadura akustikoa, kutsadura
elektromagnetikoa eta abar.
Honela labur daitezke elkargunearen ezaugarri nagusiak:
• Partaidetza-organoan herritarrak daude ordezkatuta, haiek hautatutako ordezkarien bitartez.
• Edonork parte har dezake, banako gisa, bere intereseko gaiak jorratzen diren bilkuretan; hortaz, desagertu egin da ‘kide’ figura.
• Elkargunetik sortzen diren proposamenak dagozkion udal sailari helarazten zaizkio, ekintzaren bat bidera dezan, edo udalbatzaren batzordeari, talde politikoek
eztabaida ditzaten.
• Ez dago maiztasun jakinik bilkura-deialdiak egiteko, eta tratatu beharreko gairik dagoenean egiten da.
• Etengabeko ebaluazioa egiteko sistema bat ezarri da.
• Elkarguneak berak lantzen ditu funtzionamendu-arauak, lana erraztea helburutzat harturik.

OSOKO BILKURAK
Bilkuren kopurua: 5

Bertaratuen kopurua: 43 gizon eta 21 emakume

- Landutako gai nagusiak:
- Energia elektrikoa erosi eta sortzearen bideragarritasunaren analisia. Udal merkaturatzailea.
-
Azpiegitura hidraulikoen egungo egoera eta aurreikuspena: hornidura eta arazketa, Araka eta Krispiña, eta Alegria ibaiko kanala.
- Arabako Hiri-hondakinen Prebentzio eta Kudeaketa
Plana (2018-2030).
- Hiriko berdeguneen eta zuhaitzen kudeaketa.
- Uholdeen prebentzio-planeko proiektuei buruzko informazioa eta egungo egoera.
- Hiriko tabernetako kontzertuak eta Gasteizko Zaraten ordenantza.
-
Gasteizko udalerriko soinu-ingurumena hobetzeko
2013-2018ko planaren ebaluazioa. MER 2017 eta
PAMAS 2019- 2023.

