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Azken urteetan, Aalborgeko Gutuna izenpetu 
zenean hiri- eta lurralde-eredu iraunkorrago 
batekin hartutako konpromisoaren esparruan, 
hainbat metodologia eta proiektu probatu eta 
testatu dira Gasteizen, ingurune natural eta so-
zialean inpaktu txikiagoa izango duten plangint-
za eta kudeaketako eredu eta formulak bilatze-
ko, toki-eremuan zein mundu-eremuan.
Gure hiria European Green Capital 2012 izan da, 
eta horrek sendotu egin du Gasteiz, zalantzarik 
gabe, iraunkortasun-politiketan aitzindaria den 
hiri eta lurralde gisa. 
Gizarte-kohesio handiagoa lortzeko, ekonomia 
berdea bultzatzeko, hiri-metabolismoan (hau 
da, hiriaren eta ingurune naturalaren artean ma-
teria, energia eta informazioa elkartrukatzeko 
prozesuan) efizientzia handiagoa lortzeko eta lu-
rraldearekin harreman funtzionalagoa ezartzeko 

erronkei era berritzailean erantzuteari dagokio-
nez, Gasteizek beste hiri batzuen erreferentzia 
izaten jarraitu nahi du.
Gasteiz laborategi-hiria da, eta honako alderdi 
hauen inguruko erreferentziak eskaintzen ditu:
- Hiriaren eta lurraldearen arteko harremanaren 
eredua.
- Azpiegitura berdeen sustapena.
- Hiri-metabolismoaren efizientziaren hobe-
kuntza.
- Mugikortasun iraunkorraren bultzada.
- Gizarte-kohesio handia.
Erakundeen lidergo sendoa eta hiriko eragileen 
arteko lankidetza funtsezkoak izan dira, eta 
izango dira, iraunkortasun-printzipioarekin bat 
etorriz aurrera egiteko.
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Green Capital izatea

Gasteizek garapen iraunkorraren alde egin du nabarmen, eta sari ugari lor-
tu ditu horregatik. Besteak beste, European Green Capital izendatu zuten 
2012an.

Europako Hiriburu Berdea 2012 saria lortzeko funtsak honako puntu hauetan 
laburbil daitezke:

- Biodibertsitatearen eta ondare naturalaren babesa, paisaia kontserbatzeko 
eta paisaiaren kalitatea hobetzeko politika aktiboak praktikan jartzearen bi-
dez.

- Eraztun berdea. Eremu degradatuak (legar-hobi abandonatuak, hezegune 
lehorrak, legez kanpoko zabortegiak eta abar) eraldatu egin dira, eta balio 
ekologiko eta paisajistiko handiko azpiegitura naturala dira orain, herritar 
guztientzat eskuragarria.

- Energia-hobekuntza. Efizientziaren areagotzea eraikin berri eta erreforma-
tuetan. Energia berriztagarrien produkzioa.

- Mugikortasuna. Garraio publikoaren eskaintzaren areagotzea, garraioaren 
kalitatearen hobekuntza, bizikletaren sustapena mugikortasun-alternatiba 
gisa, eta oinez mugitzeko aukeraren bultzada. Desplazamenduen % 70 baino 
gehiago oinez, bizikletaz edo garraio publikoan egiten da.

- Neutraltasuna karbonoan. 2020. urterako CO2 emisioak % 25eko propor-
tzioan murrizteko eta 2050. urterako karbonoan hiri neutro izateko konpro-
misoa, energiaren kontsumoa murriztearen, iturri berriztagarrietara jotzearen 
eta xurgatze naturalaren bidez.

- Airearen kalitatea. Airearen kalitatea kontrolatu eta hobetzeko neurrien 
emaitzen ikuskapena eta jarraipena. Baimendutako gehieneko mugatik be-
herako kutsadura-balioak lortu dira, eta txikiagotzen ari dira urtez urte.

- Zikloen itxiera. Hondakin-uren lohien birziklatzea, hondakinen birziklatzea-
ren eta energia-berreskuratzearen maila handia, birziklatutako agregakinen 
erabilera paisaiaren zaharberritzean, eta etxeko uraren kontsumoaren urtez 
urteko murrizketa.

- Gizarte-tresnen erabilera (komunikazioa, hezkuntza, kontzientziazio pu-
blikoa eta parte-hartzea), iraunkortasun-politikak ezartzean gizarte- eta kul-
tura-dimentsioa kontuan hartzeko.

- Hurbiltasun-sarea. Gizarte-etxeak, kultura-ekipamenduak, administra-
zioarekiko harremanetarako ekipamenduak, eta informazioari, prestakuntza-
ri, aisiari eta kirolari lotutakoak auzo guztietan banatuta daude, eta milioi-erdi 
bisita izaten dituzte urtean.
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Erronka berriak

Gasteizek aurrera egiten jarraitu behar du, eta erronka berriei aurre egin 
behar die. Horretarako, honako alderdi hauek bereziki hartu behar dira kon-
tuan:

- Integrazio soziokulturala. Gizarte-kohesiora bideratutako gizarte-babese-
ko eta integrazioko politikak garatzen jarraitu beharko da, gizarte-premia 
errealei erantzungo dien eta ingurunea errespetatuko duen hiri-hazkunde 
baten testuinguruan.

- Landa-ingurune funtzionala. Udalerriko landa-ingurunean, nekazaritza jar-
duera garrantzitsua da oraindik ere, eta ingurune horretan planteatzen diren 
helburuak honako hauek dira: nekazaritza-lurrak hiri-garapenaz babestea, 
jardunbide egokiak bultzatzea, nekazari gazteak inplikatzea, eta nekazaritza 
lurzoruaren kontserbaziorako sektore estrategiko eta funtsezko faktore gisa 
sustatzea.

- Uraren kudeaketa. Jarraitu beharra dago gaur egun saneamendu-sarera 
joaten diren ur garbiak pixkanaka bereizteko eta ingurune naturalera itzult-
zeko, eta edatekoa ez den ura berrerabiltzeko (berdeguneak ureztatzeko 
eta espazioa publikoa garbitzeko, bereziki) ahaleginean. Halaber, baliabide 
hori aurrezteko eta baliabide horren erabileran efizientzia hobetzeko lanean 
emaitza onak lortzen jarraitu beharra dago.

- Energiaren kudeaketa. Lehentasunak honako hauek dira: eraikuntza be-
rrian aurreztea, higiezinak birgaitzea, energia-gastua arrazionalizatzearen 
eta teknologia efizienteagoak (hala nola barrutiko berokuntza eta mikro-
generazioa) aplikatzearen bidez kontsumoa murriztea, energiaren kontsu-
moan hain intentsiboa izango ez den mugikortasun-eredu bat bultzatzea, 
eta hiri-azpiegituretan eta hiri-eraikinetan energia berriztagarriak sortzea.

- Hondakinen kudeaketa. Gasteizek hondakinen sorkuntzari jatorrian aurrea 
hartzen jarraituko du (pisuari, bolumenari, aniztasunari eta arriskugarrita-
sunari dagokienez), eta kalitateko gaikako bilketa bat sustatuko du jatorrian. 
Halaber, materia organiko biodegradagarria konpostatzen eta hondakin 
primarioen zero isurketa egiten jarraituko du. Horretarako, funtsezkoa da 
herritarrek hondakinen kudeaketan parte hartzea.

- Mugikortasun-eredu berria. Garrantzitsua da mugikortasun motorizatu 
indibiduala txikiagotzen jarraitzea eta desplazamendu ez-motorizatuak eta 
garraio kolektiboa sustatzea. Era berean, Mugikortasun Iraunkorraren eta Es-
pazio Publikoaren Plana bultzatzen jarraitu beharra dago, irisgarritasun uni-
bertsala hobetzeko, mugikortasun aktiboa sustatzeko, eta motorizatutako 
edo soluzio indibidualetan oinarritutako mugikortasunaren ordez mugikor-
tasun kolektiboa bultzatzeko.Gasteizko eraztun berdea 

Gasteizko hirigune historikoa 



- Espazio publikoaren kalitatea. Lan egiten jarraitu behar da oztopoak kent-
zen, segurtasuna hobetzen, jarduera-aniztasuna handiagotzen eta mu-
gikortasunaz eta zirkulazioaz bestelako erabilera batzuk sustatzen, eta bio-
dibertsitatea espazio publikoaren elementu estrukturaltzat hartu behar da. 
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- Eraztun Berdearen itxiera. Hiriak gaur egun dituen ingurumen-proiekturik 
garrantzitsuenetako bat da Eraztun Berdearen itxiera, eta Eraztuna osatzen 
duten espazioen konektibitate ekologikoa zein espazio horien erabilera 
publikoaren konektibitatea bermatzea du helburu. Hiria inguratzen duten 
mendiekiko konexioak dimentsio ekologiko berria emango dio Gasteizi. Ildo 
horretan, Arabako Lautada inguratzen duten espazio naturalekin (Goi Lurre-
tako Eraztun deitutakoarekin) eta, hedaduraz, Galiziako mendietan hasi eta 
Alpeetaraino iristen den korridore ekologiko paneuroparrarekin lotuko da 
Gasteiz.

- Azpiegitura berdea. Gasteiz ahalegin handia egiten ari da natura hirian 
txertatzeko eta hirian bertan ziklo naturalak sustatzeko. Horretarako, Hiri Az-
piegitura Berde bat sortu du, hau da, ekosistema-zerbitzu ugari eskaintzeko 
diseinatu eta kudeatutako espazio naturalen eta erdinaturalen (hala nola 
baso, ibai, parke, lorategi eta abarren) eta beste elementu artifizial batzuen 
(hala nola ekodukto, teilatu berde, drainatze-sistema iraunkor eta abarren) 

sare bat, estrategikoki planifikatua. Soluzio naturalen bitartez, hiri-ekosis-
temaren efizientzia hobetzen laguntzen du Hiri Azpiegitura Berdeak, nor-
malean garestiagoak eta energia-kostu handiagokoak diren beste soluzio 
teknologiko mota batzuetara jo beharrik izan gabe.

- Hiri-biziberritzea. Eraikuntzari dagokionez, materialen kontsumoa murriz-
tu egin beharko da. Horretarako, eraikinen eta espazio publikoen zentzuzko 

- Ekonomia berdea. Teknologia eta berrikuntzari, eraikinen bizigarritasun, 
irisgarritasun eta energia-efizientziaren hobekuntzari, ingurune naturalaren 
hobekuntzari, biodibertsitatearen berreskuratzeari eta abarri lotutako lan 
berdeen hazitegi izan behar du Gasteizek. 

- Gobernantza. Gobernantza-eredu berriak politika berdeekiko konpromi-
soa berritzea eta politika horien aldeko adostasun politikoa behin eta berriz 
zehaztea dakar. Gasteizek garapen iraunkorrarekin bere gain hartu duen 
konpromisoak desadostasun politikoak gainditu ditu iraganean. Etorkizu-
nean, Ingurumen Kontseilu Sektorialaren, Ingurugiro Gaietarako Ikastegia-
ren (IGI), udal-sailen eta udal-zerbitzuen arteko lankidetza areagotu egin be-
harko da, eta arreta berezia eskaini beharko zaie informazioari, gardentasun 
politikoari eta herritarrekiko komunikazioari.

berrerabilera eta eraikuntza-teknika berrien erabilera bultzatuko da. Hiriaren 
birziklatzea bilatuko da, eta, horretarako, espazio degradatu eta zaharkituak 
eraldatuko dira, produkzio- eta bizitegi-erabilerak nahastearen eta anizta-
suna eta bizi-kalitatea areagotzearen bidez. Eraikinen stocka ez da honda-
kintzat hartu behar, baliabidetzat baizik. Lurzoru berririk ez okupatzeko, 
eraikita dagoen ondarea birgaitu behar da, eraikuntzan eta obra publikoan 
kontzeptu berriak sartu behar dira (hala nola proiektuak bizi-zikloaren ana-
lisiaren arabera balioestea), eta soluzio pasiboak edo bioklimatikoak hartu 
behar dira, eraikuntza berrian zein birgaitzean. 

Gasteiz hiribidearen erreforma, azpiegitura berdean oinarritua

Hiri Azpiegitura Berdearen proiektuaren bidez, hiri-korridore bihurtu nahi 
dira Gasteizko zenbait kale nagusi. Korridore horietan, energia gutxiago era-
biliko da, landare-estaldura handiagoa izango da, landaredia egokituagoa 
eta ur gutxiago behar duena izango da, lurzoruaren iragazkortasuna eta ura-
ren infiltrazioa erraztuko duten zoladurak ezarriko dira eta abar.

Erreferentziazko elementua Gasteiz hiribidea da. Kale nagusi hori eta ber-
tako ingurunea azpiegitura berde bihurtzeak irtenbidea emango die Gas-
teizek gaur egun dituen premiarik handieneko arazo batzuei (ibilgailuek 
erabiltzen duten azalera handiari lotutakoei batez ere), eta lagungarria 
izango da, halaber, inguruko ingurumenaren eta elkarbizitzaren kalitatea 
hobetzeko. Ildo horretan, bide-espazioa berriz banatzera eta antolatzera 
bideratutako jardunak egingo dira, oinezkoentzako eta bizikletentzako 
eremuak handiagotu egingo dira, berdegune eta lorategi berriak sortuko 
dira, Starlight energia-efizientziako irizpideen araberako argiztapen-sistema 
berri bat ezarriko da, eta Batan ibaiaren ibilgu desagertua berregingo da, 
urmael lineal gisa.

Hiri-ingurunearen kalitatearen ebaluazioa (Vitoria-Gasteiz, European Green Capital 2012. Gogoe-
tarako proposamenak)
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GEHIAGO JAKITEKO
ARGITALPENAK – Ingurumen-birgaitzea

Gasteizko hiri-iraunkortasunaren adierazleen plana
Gasteizko hiri-iraunkortasunaren arloko egungo egoeraren 
eta joeren deskribapena eta ebaluazioa. Hiri iraunkorren 
eredu baten analisia eta definizioa eskaintzen du, ikuspegi 
ekosistemiko batetik.
www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/
adjuntos/es/89/14/38914.pdf

Vitoria-Gasteiz, European Green Capital 2012. Gogoetarako 
proposamenak
2012. urteaz eta European Green Capital sariaz gain iraunkor-
tasunarekin bat egingo duen hiri-garapen baterako ideiak eta 
konpromisoak aurkezten ditu. Iraunkortasunean adituak diren 
batzuen gogoeta- eta proposamen-artikulu batzuk biltzen 
ditu.
www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/
adjuntos/eu/91/81/49181.pdf

Vitoria-Gasteiz Europako Hiriburu Berdea 2012
Hiriak European Green Capital 2012 saria lortzeko izan zuen 
eraldaketa-prozesuari eta datozen urteetarako aurreikusitako 
hiri-ekimen nagusiei buruzko zabalkunde-dokumentua.
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-
content/uploads/2011/04/ENV-11-012_Vitoria_ES_web.pdf

EUROPA JAUREGIAREN ANBIENTALIZAZIOA GASTEIZ HI-
RIBIDEAREN ERREFORMAREN TESTUINGURUAN
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Gasteiz hiribidearen birmoldaketaren tes-
tuinguruan, Europa Kongresu Jauregiaren 
birgaitzea eta zabalkuntza azpimarratu behar 
da. Horren bidez, funtzionaltasun eta eroso-
tasun handiagoa izango duen, baliabideen 
(materialak, ura, energia eta abar) erabileran 
efizienteagoa izango den eta inpaktu txikia-
goa eragingo duen (CO2 emisio eta hondakin 
gutxiago) eraikin bat lortu nahi da. Horreta-
rako birgaitze- eta zabalkuntza-faseetan zein 

ekipamenduaren erabilera-faseetan (ekitaldien plangintza, 
eraikinaren kudeaketa eta abar) esku hartuko da.
Europa Kongresu Jauregiaren birgaitzean eta zabalkuntzan 
efizientzia hobetzeko eta ingurumen-inpaktuak murrizteko 
aplikatzen ari diren planteamenduak, helburuak, metodo-
logia eta ekintzak erreferentziak izango dira etorkizunean 
Gasteizen beste ekipamendu batzuk birgaitzeko.


