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Ingurumena

41. KONPROMISOA. KARBONO GUTXIKO EKONOMIA 
LEHIAKORRA BULTZATU

1. EKIMENA. KLIMA ALDAKETAREN KLIMA ESTRATEGIA 2050 EZARRI

Klima-aldaketak eragina du osasunaren gizarte- eta ingurumen-
determinatzaileetan, hala nola, aire garbian, edateko urean, nahiko elikagai 
izatean eta etxebizitza seguru batean.

2050erako Klima Aldaketaren Euskadiko Estrategiak, 2015ean onartutakoak, 
honako helburu hauek ditu: “BEG isurketak murriztea, 2030erako gutxienez %40 
eta 2050erako gutxienez %80, 2005ekoen aldean”. Klima-aldaketara egokitzeari 
dagokionez, helburua da “Klima-aldaketaren aurrean euskal lurraldeak 
erresilientzia duela ziurtatzea”.

KLIMATEK: frogaketa-proiektuak eta foroa

I+G proiektuak: Klima Aldaketara Euskadin Egokitzeko Berrikuntza eta 
Frogaketa izeneko proiektuak egiteko laguntzak sustatzea. Helburua da 
2050erako Estrategiaren 2. helburua lortzeko -“Klima-aldaketaren aurrean 
euskal lurraldeak erresilientzia duela ziurtatzea”- oso lagungarriak diren 
proiektuen gauzapena sustatzea.

KLIMATEKen aukeratutako proiektuak:

2016

• KLIMA AGERTOKIAK, Euskadirako bereizmen handiko klima-agertokiak 
egin dira proiektu honetan. Agertoki hauek LAGetan txertatzen ari dira, 
horietan etorkizuneko osasun-politikei buruz jasotzen diren joeren 
eraginagatik.

• EGHILUR, urrakortasun hidrikoa. iragan hurbileko joeretatik 
etorkizunekoetara. Agertoki hidrologiko berrietara egokitzea.
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• OSATU, bero-boladak eta osasuna: inpaktuak eta egokitzapena 
Euskadin. Proiektuaren helburu orokorra da pausoz pausoko metodologia 
garatzea, deskribatuz zein elementu diren funtsezkoak prebentzioaren 
arloko erabakiak hartzeko, bero-boladek Euskadin osasunaren gain 
izan dezaketen eraginei dagokienez, gaur egungo prebentzio-prozedura 
osatu dadin eta hobeto egokitu dadin tokian tokiko baldintzetara.

• NBS Urban; honi esker udal-mailako mapak egiteko metodologia garatu 
da, hau da, klima-aldaketara egokitzeko neurri gisa naturan oinarritutako 
irtenbideak ezartzeko duen gaitasunaren mapak. Donostiako azterketa-
kasua egin da.

2017-2018

• KLIMPACT: EAEko kostaldearen gaineko itsas mailaren gorakadak 
ekarritako inpaktuaren ebaluazioa.

• LURRADAPT EKINTZA: LAGen berrikuspenaren esparruan, lurralde-
antolamenduko tresnak klima-aldaketara egokitzea.

• II. AGERTOKIAK: Euskal Autonomia Erkidegorako bereizmen handiko klima-
aldaketarako agertokiak. 

• OASIS izenekoa: Bero-boladak eta giza osasunaren gaineko inpaktuak .

• HADAS izenekoa: Klima-aldaketarako Kudeaketa Integralerako eredua 
diseinatzea, tokiko jasangarritasunerako politiken baitan.

http://www.euskadi.eus/web01-a2ingkli/es/contenidos/informacion/
cclimatico_investigacion/es_def/index.shtml

EAEKO UDALERRIEK KLIMA-ALDAKETAREN KONTRA DUTEN 
KALTEBERATASUNAREN ANALISIA

Lantzen. Horretan, bero-irlei, uholdeei, itsasoaren gorakadei eta nekazaritzako 
sektorearen lehorteari aurre egiteko kalteberatasunari buruzko udalerri 
bakoitzeko berariazko informazioa izango da.

EUSKADI #PORELCLIMA KOMUNITATEARI ATXIKITZEA

Hartutako konpromisoak, Klima 2050 estrategian jasotakoen ildotik, bost 
puntu hauetan oinarritzen dira: 

•  Zeharkako ekintza: klima-aldaketa arintzea eta hartara egokitzea plangintza 
publikoan integratzea.

• Ereduzko administrazioa: Administrazioaren ekintza eredu-emailea eta 
koordinatua bultzatzea, karbono gutxiko eta egokitutako gizarte baterako 
eraldaketa lortzeko.
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• Berrikuntza eta aukerak: berrikuntza eta garapen teknologikoa sostengatzea 
BEGen emisioak sektore guztietan murrizteko, eta lurraldeak klima-
aldaketaren aurrean duen ahultasuna murriztea.

• Zero emisioak kultura: arintze- eta egokitze-ekintzetan euskal eragile 
guztien erantzunkidetasuna erraztea.

• Eraldatzeko jakitea: klima-aldaketari buruzko ezagutza erabakiak hartzeari 
egokitzea.

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/40694 

CHANGE THE CHANGE NAZIOARTEKO KONFERENTZIA. ASTEKLIMA

Nazio Batuen “Momentum for Change” ekimenaren barruan, eta Parisko 
Akordioaren ildotik, Change the Change Klima Aldaketaren Nazioarteko 
Konferentziak, planetak aurrez aurre izango dituen klima-aldaketaren 
erronkei buruzko abangoardiako ikuspegia eman eta gure ingurunean 
diferentzia ezartzen ari diren ekimenak eta ekintzak azaldu ditu. 

“Klima Aldaketaren Astea” izenekoaren barruan antolatu da hitzaldia, 
herritarrak klima-aldaketaren aurrean konpromiso pertsonalerantz 
mugiarazteko helburuarekin, eta ekintza guztiak, baita txikiena ere, 
garrantzitsua dela dioen baldintzarekin.

Jardunaldia: Osasuna eta klima-aldaketa

Jardunaldiaren helburua klima aldaketak osasunean izango dituen inpaktuak 
ikuspuntu ezberdinetatik sakontzea da.

Klima-aldaketak osasunaren esparruarekin loturiko gizarte eta ingurumen 
erabakiekin bat egiten du, adibidez, aire garbia, ur edangarria, gaixotasun 
kutsakorrak, buru-osasuna, etab.

2030 eta 2050 bitartean, klima aldaketa urteko 250.000 pertsonen heriotzen 
ondorio izango dela espero da, desnutrizio, malari, beherako eta beroak 
sortutako estresa dela eta. Osasunaren zuzeneko kostuak (osasunaren 
sektoreko kostuak alde batera utziz, (nekazaritza, ura eta saneamendua 
bezalakoak)) 2 eta 4 mila milioi dolar artean estimatzen dira 2030erako.

Garraio aukera egokien bitartezko berotegi-efektuko gasen emisioen 
murrizketa, elikadura eta energiaren erabilerak osasun hobeagora eraman 
dezake, bereziki, airearen kutsadura murriztuz.

Litezkeen eraginak beste osasun-arlo batzuetara zabaltzen dira, hala 
nola, buru-osasunera edo ingurumen-baldintzek baldintzatzen duten 
gaixotasunetara.

https://info.bc3research.org/es/calendario_eventos/asteklima-nuevos-retos-
que-el-cambio-climatico-plantea-a-nuestra-salud/
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42. KONPROMISOA. EKONOMIA ZIRKULARRA BULTZATU 

Materialen erabilera txikiagoaren helburua da gure ekonomiak lehengaien 
erauzketarekiko eta inportazioarekiko duen menpekotasuna murriztea, baita 
hondakinen sorkuntza murriztea ere. Ekonomia zirkularraren oinarrizko printzipioa 
da «Gehiago lortzea gutxiagorekin».

Produkzioan baliabide gutxiago erabiltzea funtsezkoa da gure ingurumena eta 
osasuna babeste aldera. Izan ere, aire-kutsatzaileen igorpenak murrizten ditu eta 
hondar-uren eta hondakinen isurketa murrizten du. Ekonomia zirkularrak ekoizpen 
garbia dakar berarekin: diseinuaren etapan substantzia toxikoen erabilera txikiago 
egin behar da, eta produktuak eta materialak zirkuitu itxian materialen kalitatea eta 
herritarren, langileen eta ingurumenaren osasuna arriskuan jarri gabe ibil daitezen. 

Gizarte, zientzia eta teknologia eragileekin eta teknologia garbien ikerketan, 
garapenean eta ezarpenean lan egiten ari diren industriekin elkarlanean ari da. 
Esparru honetan kokatzen dira ingurumen-arloan inbertsioak egiteko enpresei 
zuzendutako diru-laguntzak, inbertsioek beren izaera ekoberritzailea islatzen 
dutenean.

• Diagnostikoa: http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/economia_
circular/es_def/adjuntos/diagnostico.pdf

• Adierazleak: http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/economia_circular/
es_def/adjuntos/Indicadores_economia_circular_pais_vasco_2018.pdf

1. EKIMENA. FORU ALDUNDIEKIN KOORDINATUTA, ZERGA-SISTEMA 
BERDEAREN TRESNAK PROPOSATU

Euskadiko foru aldundiek Sozietate Zergaren kuotaren gainean ezarritako 
ingurumen-arloko kenkari fiskalak %15ekoa dira ingurumenaren hobekuntzari 
lotutako enpresa-proiektuetarako, eta %30ekoa, Teknologia Garbien Euskal 
Zerrendan jasotako ekipoetan egindako inbertsioetarako. Teknologia Garbien 
Euskal Zerrendak 92 teknologia zehazten ditu euskal industriarako, baliabideen 
eraginkortasunean eta ingurumenerako hobekuntzan oinarrituta.

2. EKIMENA. HONDAKINAK BERRERABILTZEA, BIRZIKLATZEA ETA 
BALORIZATZEA SUSTATUKO DUTEN TRESNA EKONOMIKOAK BULTZATU

2018. EKONOMIA ZIRKULARRA - TOKI-ERAKUNDEEI ZUZENDUTAKO 
LAGUNTZAK

Diru-laguntzak udalentzako, mankomunitateentzako, beste toki-erakunde 
batzuentzako, toki-erakunde autonomoentzako, tokiko garapen-
agentzientzako eta tokiko merkataritza-sozietateentzako hondakinen 
sorrera prebenitzeko, eta batik bat, jakiak alferrik ez galtzeko eta bio-
hondakinak ez eragiteko ekintzak, hala nola:
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1) Elikagaiak alferrik ez galtzea sustatzeko eta/edo ezartzeko mekanismoak.

2) Sortzaile handien (dendak, ikastetxeak, bestelako gizarte-ekipamenduak…) 
materia organikoa gaika biltzeko sistemak, horien tratamendu 
biologikorako.

3) Hondakinak sortzeagatik ordaintzeko sistemak, gaika biltzen ez diren 
hondakinak ez sortzera eta gaikako bilketa sustatzera bideratutakoak.

4) Gaika biltzen ez diren hondakinak ez ekoizteko lagungarriak diren 
sistemak ezartzea, errefusaren bilketan erabiltzailea identifikatuta, eta 
era konbinatuan biohondakinen atalean. 

5) Konponketa edo auto-konponketa sustatzen duten herritarrei 
zuzendutako negozioak edo sistemak.

Aurrekontuko zuzkidura: 250.0000 euro.

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2017/
herrijasangarriak_eko/ 

EKONOMIA ZIRKULARRA FROGATZEKO PROIEKTUETARAKO 
LAGUNTZAK. 2018

Laguntza hauen xedea da ekonomia zirkularra frogatzeko proiektuak 
gauzatzeko diru-laguntzak EAEko industria-sektoreko erakundeentzat. 
Helburua merkatutik hurbil dauden eta materialen (metalak, plastikoak 
edo mineralak) edo produktuen (birmanufaktura) zikloa ixten duten soluzio 
berritzaileen bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta ingurumenekoa 
frogatzea da, modu horretan soluzioa merkaturatzea azkartzeko. 

https://www.ihobe.eus/ayudas-y-subvenciones/ayudas-para-realizacion-
proyectos-demostracion-en-economia-circular-convocatoria-2018 

EKODISEINUKO PROIEKTUAK ETA EKOBERRIKUNTZAKO PROIEKTUAK 
EGITEKO LAGUNTZAK. 2018

Ekodiseinuko proiektuetarako deialdia

Laguntza horien xedea Euskadiko industria-enpresen gaitasunak indartzea 
da -batik bat ETE-enak-, balio erantsi handiagoko produktuak edo zerbitzuak 
gara ditzaten, ekonomia zirkularrago batekin eta bizi-ziklo osoan ingurumen-
inpaktu txikiagoa izatearekin lotutako ezaugarriak erantsiz, industria-
garapenaren inguruko Europako gidalerroei jarraituz.

Ekoberrikuntzako proiektuetarako deialdia

Laguntza horien xedea da I+G+B bultzatzeko Europako programetara 
aurkezten diren I+G+B proiektuen diseinu bikainak sustatzea, berrikuntza 
arloan arreta jarriz Eusko Jaurlaritzan ingurumen-, industria- eta lehiakortasun-
politikaren lehentasunezko esparruetan. Hona hemen helburuak:
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• Nabarmen handitzea Euskadiko proposamenek arrakasta izateko dituzten 
aukerak, finantzaketa lortzea jotzen baita arrakastatzat.

• Euskadiko enpresen lehiakortasuna handitzea -batik bat ETE-ena-, 
I+G+Baren emaitzen aplikazio praktiko batetik eta ingurumen-aldagaiak 
ekarritako baliotik abiatuta.

https://www.ihobe.eus/ayudas-y-subvenciones/ayudas-para-realizacion-
proyectos-ecoinnovacion-2018

ENPRESEI LAGUNTZAK INGURUMENEAN INBERTSIOAK EGITEKO 2018

Ingurumena hobetzen laguntzen duten ekipo eta instalazioetan inbertitzeko 
diru-laguntzak.

http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/prots2018/web01-s2ing/es/

http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/prot2018/web01-s2ing/es/ 

3. EKIMENA. HONDAKINAK PREBENITZEKO ETA KUDEATZEKO PLANA 
2020 GARATU

2020rako Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plan honen helburua da 
Euskadin ekoizpen-zikloko eta kontsumo-zikloko fase guztietan hondakin-
kopuru txikiagoa sortzea, horretarako, ekonomia zirkularraren printzipio, 
estrategia eta ikuspegiak erabiliz.

• 2018ko bitarteko berrikusketa.

http://www.euskadi.eus/documentacion/2015/plan-de-prevencion-y-gestion-de-
residuos-2020/web01-a2inghon/es/

63/2019 DEKRETUA, apirilaren 9koa, komunitateko konpostaje-instalazio 
eta -jardueren araubide juridikoa eta baldintza teknikoak ezartzen 
dituena.

Dekretu honen xede nagusia da ingurumena eta pertsonen osasuna 
babestea. Horretarako, etxeko bio-hondakinak konpostatzen diren instalazio 
eta jarduerek bete behar dituzten baldintzak ezartzen dira, horiek hondakinak 
prebenitzeko jardueratzat hartu ahal izateko, zentzu zabalean. Hori dela eta, 
baldintzak ezarri dira alderdi hauen inguruan: komunitateko konpostajearen 
xede izan daitezkeen hondakinak, instalazioen kokapena eta ezaugarriak, 
prozesuaren kontrola eta lortzen den konpostaren kalitate-kontrola. Era 
berean, instalazioek titular bat eta teknikari arduradun bat izan behar dituzte, 
eta bien eginkizunak ere zehaztu egin dira.

Lortzen den konpostaren balizko erabilerei dagokienez, materialari emango 
zaion erabileraren arabera aplika daitekeen araudira igortzen du dekretu 
honek, eta ez badago araudi espezifikorik, nabarmentzen du lortutako 
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konposta erabiltzaileek erabil dezaketela beren lursailetan, eta elika-katearekin 
erlazionatutako erabilerak saihesteko zuhurtzia izan behar dela.

Bestalde, horrelako instalazioek molestiak sor ditzakete, eta, beraz, Euskal 
Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean 
ezarritakoaren arabera sailkatutako jardueratzat jotzen dira. Halere, duten 
inpaktua garrantzi gutxikoa denez, dagokien administrazioaren esku-
hartzearen araubidea aurretiazko komunikazioa behar duten jarduerena 
izan daiteke.

Azkenik, adierazi behar da ikastetxeetan sortzen diren eta etxeetakoekin parekatu 
daitezkeen hondakinak ere konpostatu daitezkeela sortzen diren tokian.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/04/1901920a.shtml

64/2019 DEKRETUA, apirilaren 9koa, arku elektrikoko labeetako 
altzairugintzako zepa beltzak balorizatzeko jardueretarako araubide 
juridiko aplikagarriari buruzkoa.

Historikoki, gure lurraldeko altzairu-fabriken kontzentrazio handia dela eta 
(Estatuarekin eta Europako gainerako herrialdeekin alderatuta), altzairugintzako 
zepak hondakin-korronte oso esanguratsua izan dira Euskal Autonomia 
Erkidegoan. Esaterako, 2016an, altzairugintzako zepak izan ziren bigarren 
hondakin garrantzitsuenak EAEn, sorkuntzari dagokionez; inbentarioan 
jasotako hondakinen guztizkoaren % 16 ziren.

Euskal Autonomia Erkidegoaren ingurumen-organoak jasotako datuek 
agerian uzten dute zepa horiek hondakindegira eramanez deuseztatzea 
ohiko kudeaketa modua dela, horrek ingurumen-inpaktu kaltegarriak 
eragiten dituelarik.

Gaur egungo garapen teknologikoak eta zepak balorizatzeko jardueren 
esparruan egin diren ingurumen-arriskuen ebaluazio-prozesuetan lortutako 
emaitza positiboek argi eta garbi frogatu dute agregakin siderurgikoak erabil 
daitezkeela eraikuntzaren sektorean eta zementuaren fabrikazioan, hala, 
horiek ordezten dituzten lehengaien erauzketatik eta horiek prozesatzetik 
eta zabortegian deuseztatzetik eratorritako ingurumen-inpaktuak murriztuz.

Dekretu honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoan, arku elektrikoko 
labeetako altzairugintzako zepa beltzak balorizatzeko jardueretarako eta 
ondoren agregakin siderurgiko gisa erabiltzeko araubide juridiko aplikagarria 
ezartzea, ingurumenaren babesa eta osasun publikoa bermatuz.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/04/1902045a.shtml 

ERAGILEEN SAREA ETA LANKIDETZA PUBLIKO-PRIBATUA

Ingurumen Sailak, PCTI 2020 Planaren esparruan, pilotaje-talde bat koordinatzen 
du ekonomia zirkularreko balio-kate osoarekin. Hala, horren helburua da 
epe labur eta ertainean teknologia, negozioa, antolakuntza eta ezagutzaren 



Ingurumena     9

garapenaren lehentasunei erantzuten dien jarduketa-plan bat zehaztea 
eta abiaraztea, zehazki, sektore industrialen lehiakortasuna areagotzeko 
ingurumen-aldagaiaren bidez eta horrela maila globalean aurkezten diren 
aukerak baliatzeko. Horrez gain, oinarri zientifikoa duen ezagutza sortu nahi 
da euskal administrazioarentzat, ingurumenarekin lotuta dauden politikak 
ezartzeko ardura duelarik. 

Sailak, halaber, Hitzarmen bat sinatu du Euskal Herriko Unibertsitatearekin 
UNESCO Katedrako taldeak “Milurtekoko Ekosistemen Ebaluazioa 
Euskadin” gaiari buruzko proiektua gara dezan; hau da, sistema naturalek, 
baliabideen hornidura-iturri gisa, ingurumenaren erregulazio-faktore gisa 
eta pertsonen ezagutza- eta gozamen-iturri gisa, gizakiaren ongizatean 
(zerbitzuak) zuzenean eta zeharka zenbateraino eragiten duten neurtzeko. 
Euskadiko Ekosistema Zerbitzuaren proiektutik, Hiri Azpiegitura Berdeak-
HAB pertsonen ongizateri osasunaren ikuspegitik nola laguntzen dion 
aztertzeko lan-ildo bati ekin zaio, ezaguna baita ekosistema-zerbitzuei eta 
HABari lotutako hainbat ingurumen-aldagaik herritarren osasun fisiko eta 
mentalean eragiten dutela. Hain zuzen ere, 2018an “Bilboko udalerrian bero-
bolada baten testuinguruan tenperatu altuak arintzeko Hiri Azpiegitura 
Berdeak duen Gaitasuna” izenburupeko master amaierako lana aurkeztu 
zen, eta horren argitalpen zientifikoa prestatzen ari da.

Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 
Zaintzeko Sailak ekosistema-zerbitzuei lotutako hainbat adierazle proposatu 
ditu, eta horiek hirigintza-planetan osasunari lotutako hainbat alderdi ebalua 
litzakete. Honako hauek dira adierazle horiek: lurzoruaren iragazkortasun 
indizea (SIOSE), baso naturalaren azalera, nekazaritza eta abeltzaintza 
ekologikoari eskainitako azalera, lurzoruko karbono organikoa, hiri-parkeen 
zuhaitz-estaldura, hiri-parkeetako zuhaitz- eta zuhaixka-espezieen aniztasuna 
eta ugaritasuna, lerroko (bideetakoak) zuhaitz-espezieen aniztasuna eta 
ugaritasuna eta 1ha-tik gorako hiriko berdegune-kopurua.

43. KONPROMISOA. INGURUMENARI, KLIMA ALDAKETARI 
ETA NATURA ZAINTZEARI BURUZKO LEGEA

1. EKIMENA. LNGURUMENARI, KLIMA ALDAKETARI ETA NATURA 
ZAINTZEARI BURUZKO LEGE OROKOR BATEN PROIEKTUA ONARTU, 
ARLO HONETAN DAGOEN LEGEDIA INTEGRATU ETA EGUNERATUKO 
DUENA, ISURKETEN MURRIZKETA-HELBURUAK JARRIKO DITUENA ETA 
KLIMA-ALDAKETAREN AURKAKO BORROKA BULTZATZEKO NEURRI 
ARAUTZAILEAK EZARRIKO DITUENA

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO INGURUMEN ADMINISTRAZIOARI 
BURUZKO LEGEAREN AURREPROIEKTUA

Ingurumen arloko lege berriak, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena 
Babesteko 3/1998 Legea ordezkatuko duenak, Autonomia Erkidego mailan 
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ingurumen-politika berritu baten oinarriak ezarri eta ingurumen-arloko 
erronka aldakorrei eta gizartearen eskaerei aurre egingo die.

Arauak pertsonak babestuko ditu ingurumen-presio eta -arriskuen 
aurrean, baliabideak eraginkortasunez kudeatuko ditu, klima-aldaketaren 
eragina mugatuko du, erantzunkidetasun publiko eta pribatua bultzatuko 
du ingurumenaren babesean, ingurumen-arloko Administrazioaren 
funtzionamendua arindu eta sinplifikatuko du, eta ingurumenean eragina 
duten jardueretan esku hartzeko teknikak arautuko ditu.

http://www.euskadi.eus/documentacion-relevancia-juridica/consulta-
publica-previa-a-la-elaboracion-del-anteproyecto-de-ley-de-administracion-
ambiental-de-euskadi/web01-a2inguru/es/ 

EUSKADIKO NATURA ONDAREA KONTSERBATZEKO LEGEAREN 
AURREPROIEKTUA

Natura Ondarea Kontserbatzeko lege berriak apirilaren 15eko 1/2014 
Legegintzako Proiektuaren bitartez moldatutako ekainaren 30eko 16/1994 
Legea ordezkatuko du, eta Autonomia Erkidego mailan babes, kontserbazio 
eta kudeaketa politika berrituaren oinarriak ezarri eta arlo honetan dauden 
erronka aldakorrei eta gizartearen eskaerei aurre egingo die. 

Arauak, funtsezko prozesu ekologikoen eta oinarrizko bizi-sistemen 
jarraitutasunari eutsiko die, aniztasun biologiko eta geologikoa kontserbatu 
eta lehengoratuko du, ekosistema naturalak kontserbazio-egoera egokian 
mantenduko ditu, basoko flora eta faunaren aniztasun genetikoaren eta 
populazioen kontserbazio-egoera egokian daudela bermatuko du, eta natura 
ondareko ondasun eta baliabideen erabilera iraunkorra ziurtatuko du, eta 
bereziki basoko espezieena eta ekosistemena.

http://www.euskadi.eus/web01-a2inguru/es/contenidos/tramita_ley/dncg_
ley_481_18_05/es_def/index.shtml 

KLIMA ALDAKETARI BURUZKO EUSKADIKO LEGEAREN AURREPROIEKTUA

Egun aurreproiektu fasean dagoen Klima Aldaketari buruzko Legearen 
helburua, gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoaren mailan legeztatu gabe 
dagoen esparru bat arautzea litzateke.

Klima Aldaketa gaur egun gure gizarteak aurrez aurre duen ingurumen-
erronka nagusietako bat da. Nazio Batzuen Klima Aldaketari buruzko 
Konbentzio Esparrua (NBKAKE), 1992. urtean sortutakoa, urtero elkartzen da 
Aldeen Konferentzien (AK) bitartez, fenomeno horri aurre egiteko nazioarteko 
akordioak sustatzeko helburuarekin, eta eragin handia du osasun publikoko 
etorkizuneko politiketan.

Garatu beharreko arauak Klima Aldaketa arindu eta murrizteko Euskadiko 
lurralde-eremuan garatu beharreko neurrietan sakonduko du, Europa eta 
Estatu mailan indarrean dagoen araudira egokituz. 
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https://www.euskadi.eus/web01-a2inguru/es/contenidos/tramita_ley/dncg_
ley_2614_18_05/es_def/index.shtml

44. KONPROMISOA. ENPLEGU BERDEA

1. EKIMENA. EKINTZAILETZA SUSTATU, INDARTZEN ARI DEN SEKTORE 
EKONOMIKO HONETAN, ENPRESA ETA ENPLEGU BERRIAK SORTZEKO 
AUKERA-ITURRI BIHUR DADIN

BASQUE ECODESIGN HUB

Euskadin ekodiseinuaren arloan egiten diren jarduerak biltzen dituen 
ekimena da Basque Ecodesign HUB. Bilbon du egoitza ekimenak eta Euskadiko 
unibertsitate eta lanbide heziketako zentro guztiei irekita dago, bai publikoak 
bai pribatuak.

Basque Ecodesign Huben ardatzak honakoak dira:

• Gazteei prestakuntza eskaintzea, bai ikasleei bai langabezian daudenei.

• Enpresekin elkarlanean proiektu teknikoak garatzea, batez ere ETEekin.

• Euskadiko industria arloko enpresak eta bertako teknikariak gaitzea.

• Ekodiseinuari lotutako ingurumen ikerketa eta zaintzako sistema bat 
ezartzea Euskadin.

• Ekodiseinuaren eta ekonomia zirkularraren arloko ekintzaileak laguntzea.

http://www.basqueecodesignhub.eus 

45. KONPROMISOA. POLITIKA PUBLIKOETAN 
INGURUMENAREN ALDAGAIA TXERTATU

1. EKIMENA. INDARREAN DAGOEN IV. INGURUMEN ESPARRU PROGRAMA 
2020 GARATU ETA EBALUATU

2020rako Ingurumen Esparru Programako 6 Proiektu Giltzarriak (1. Administrazio 
eredugarria ingurumenaren aldetik; 2. Lurralde osasungarria; 3. Ingurumen-
fiskalitatea; 4. Fabrikazio berdea; 5. Elikadura zirkularra; 6. Azpiegitura berdeak) 
bultzatzea, ingurumenaren aldagaia sailen artean integratzeko tresna gisa eta 
Sailen eta erakunde publikoen arteko beharrezko koordinazioaren bitartez, 
herritarren eginkizuna arlo honetan funtsezkoa izanik.

LURRALDE OSASUNGARRIA Proiektu GILTZARRI barruko ekimenak:
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• Lurralde-plangintza eta osasuna.

• Airea eta osasuna - Airearen Kalitatea Kontrolatzeko Sarea.

• Ura eta osasuna.

• Osasunaren ingurumen-determinatzaileak Euskadin.

Lurralde-plangintza eta Osasunean:

Lurralde Antolamenduaren Lerro (LAL) berriek osasuna jasotzen dituzten 
zeharkako gaietan. Lurralde-antolamendua eta hirigintza-plangintza, osasuna 
eta ingurumena aldagai-kopuru handi baten bitartez lotutako dimentsio 
konplexuak dira. Hirien eta bertan bizi diren pertsonen egungo arazoak, eta 
tartean, airearen kutsadura eta zarata-arazoak, jarduera fisikoaren gutxitzea, 
elikadura-ohituren aldaketa, gizarte-harremanen galera edo hiritarraren 
garapena landatarraren edo naturalaren aurrean, osasunean eragiten duten 
alderdi erabakigarriak dira eta elkarri lotuta daude. 

Osasun-arloko lurralde-estrategia berrikusteko helburuak honako hauek dira:

1. Lurraldeak osasunean dituen eraginen azterketa sistematikoa bultzatu eta 
laguntzea, eta lurralde- eta hirigintza-plangintzan aintzat hartzea.

2. Osasun alorreko berdintasuna sustatzea, herritar guztiek komunitate-
zerbitzu guztiak edukitzeko, eskuratzeko eta erabiltzeko aukera berdinak 
eduki ditzaten, beren generoa, adina, etnia, estatus sozioekonomikoa edo 
egoera funtzionala edozein izanik ere.

3. Osasun-arloko desberdintasun sozialak murriztea bizi-kalitatearen 
mesedetan doazen giro eta inguruneetara iristeko aukera emanez. 

4. Jarduera fisikoaren, mugikortasun fisikoaren eta elikaduraren bitartez 
ohitura edo bizi-estilo osasungarriak sustatzea.

5. Zahartze aktiboak bizi-ohitura osasungarriagoen garapenean eta ingurune 
adiskidetsuago baten beharrizanean duen zeregina barneratzea. 

http://www.euskadi.eus/directrices-de-ordenacion-territorial-dot/web01-
a3lurral/es/

Aire eta Osasunean:

• Egiaztatze Erakunde Nazionalak (ENAC), 6 estazioren egiaztapena osatu 
du, UNE-EN arau aplikagarrien arabera. Honek irizpide teknikoen 
finkapena dakar berarekin, Sareko neurrien trazabilitatea eta zehaztasuna 
bermatzeko helburuarekin.

• Bilboko airearen kalitateari buruzko maparen lanketa dela-eta, hilabete 
barru amaituko da proiektua.

• Laborategi mugikorretan lortutako VOC datuetarako irizpideak 
ezartzerakoan, datuen tratamenduaren eta horien interpretazioaren 
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inguruan lan egiten ari da. Ingurumenaren eta Osasunaren arteko 
erreferentziazko balioak batera noiz zehaztuko zain gelditzen dira.

• Kutsatzaileen kontzentrazioei buruzko mapak argitaratzen jarraituko da, 
udalerrika eta kriging metodologiaren bitartez. Metodologiaren bitartez, 
airearen urteko kalitate-adierazleak jasotzen dituzten mapak airearen 
kalitateari buruzko ebaluazio ofizialaren txostenetan aurkeztu ahal dira.

Ur eta Osasunean:

Osasun Sailak gaur jakinarazi dio Gobernu Kontseiluari Uraren Euskal 
Agentziarekin (URA) sinatutako hitzarmena giza kontsumoko eta bainu-
lekuetako ur-produkziorako urak babesteko ekintzak koordinatzen direla 
bermatzeko. Hitzarmen horrek, gainera, ahalbidetu egingo du herritarrei aldian-
aldian garrantzizko informazioa ematea uren egoerari buruz, bainu-lekuetan 
kontaminazio-aldiak gertatuz gero. 

Kontsumorako urak babesteari buruzko hitzarmenaren esparruan, hauek dira 
2019rako aurreikusitako ekintzak: 

• Euskadiko ur-bilketen inbentario bakar bat egitea, dagokien koordenatu 
geografikoekin, bilketa horiek Osasun Sailaren eta URAren espedienteetan 
dagoen informazioarekin lotzeko aukera emango duena.

• Bai Osasun Sailak bai URAk batera parte hartuko dute, dagozkien eskumen-
eremuak errespetatuz, Euskadiko barne-arroetako ur-bilketen kontrol 
analitikoko programa bat diseinatzen, burutzen eta ebaluatzen. Uraren 
Euskal Agentzia arduratuko da laginak hartzeaz eta Osasun Publikoko 
Laborategia, Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzaren 
menpekoa, lagin horiek analizatzeaz. Emaitzak elkarrekin batera 
ebaluatuko dituzte eta, uraren kalitatean intzidentziarik gertatuz gero, 
koordinatu egingo dira bi erakundeen jardunak.

EKontsumitzailearen iturrira ahalik eta kalitate oneneko ura iristea da ekintza 
horien guztien helburua, sorburutik jardunez, hau da, xede horretarako bildutako 
uretik hasita.

Bainu-lekuetako urak babesteari dagokionez, errutinazko kontrol analitikoak 
koordinatuko dira; lan hori jada egiten da Osasun Publikoaren eta Adikzioen 
Zuzendaritzatik hondartzetan eta URAtik leku horien eragin-eremuetan. Gainera, 
azken urteotan kontaminazio-aldi puntualak gertatu izan diren hondartzetako 
batzuetan azterlan espezifiko bat egingo da, kontaminazio-iturri posibleena, 
baita hondartzetako eta beren eragin-eremuetako uren analisi mikrobiologikoak 
eta kimikoak ere, sorburua identifikatzen saiatzeko eta neurriak aplikatzeko, 
kontaminazio-aldi horiek gutxitze aldera.

Hondartzetako kontaminazio-aldi labur horiei dagokienez, herritarrei 
informazioa helarazteko modua ere zehaztuko da, bi erakundeen artean eta 
modu koordinatu batean.
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Bai kontsumoko uretan bai bainu-lekuetako uretan, Osasun Sailaren eta 
URAren informazio-sistemen integrazioan jardungo da, analisi kimikoen eta 
mikrobiologikoen informazioa eta emaitzak elektronikoki transferitzeko.

INGURUNET: INGURUMENA KUDEATZEKO INFORMAZIO-SISTEMA BERRI 
BATEN DISEINUA ETA GARAPENA

Administrazio-prozeduren konplexutasunak bikoizketak eta eraginkortasunik 
ezak sortzen ditu, bai eta oso interesgarria izan arren zuzenean erabil 
ezinezko informazio sakabanatua ere espedienteetan eta agirietan gordeta. 
Proiektu honen helburua zerbitzu publikoen kalitatea hobetzea da (erabilera-
erraztasuna, epeak murriztea, eraginkortasuna, kostuak gutxitzea), ingurumen-
prozedurak izapidetu behar dituzten pertsonek eta erakundeek modu 
sinplifikatu eta eraginkorrean egin dezaten, eta horrela, balio publikoa eman 
dezakeen informazioa sortu. Sistema Eusko Jaurlaritzaren zeharkako tresnetan 
(PLATEA, GeoEuskadi, etab.) ezarrita dago, Eusko Jaurlaritzako beste sistema 
batzuekin koordinatzerik egon dadin, eta bereziki, Osasun Saila garatzen ari 
den ingurumen-osasunari buruzko informazioaren kudeaketa-sistemarekin. 
Ingurumena eta Ingurumen Osasuna bezalako arloak koordinatzeko talde 
teknikoa osatu dugu, irtenbide bera izan dezaketen sistema bietako alderdiak 
eta Sail bientzat erabakiak hartzerako (politika publikoen plangintza, jarraipena 
eta ebaluazioa) eta ingurumenaren eta osasunaren kalitatea hobetzeko 
informazioa identifikatze aldera.

46. KONPROMISOA. INGURUNE NATURALAREN KALITATEA 
HOBETU

Atmosfera babesteko araudiaren -IPPC, Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol 
Bateratua- ondoriozko ekintzak bete, negutegi-efektuko gasak igortzeko 
eskubideen merkataritza, dagozkion baimenen ondoriozko erregimenean, nahiz 
eragindako industriek egindako igorpenen jarraipen, egiaztapen eta kontrolean.

Usainei lotutako arazoak sortzen dituzten igorpen-iturriak identifikatzeko kanpaina 
bereziak burutu.

Hots-kutsadura murriztu, zarata-mapak eta zarata gutxiagotuko duten ekintza-
planak egin, eragindako administrazioekin lankidetzan.

Lurzoruaren kutsadura prebenitu eta zuzentzearen alorrean ingurumen-organoari 
dagozkion eta EAEko lurraldean erabilera edo jarduera berrietarako ezartzea 
beharrezkoak diren lanekin jarraitu.

Kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak ixteko prozesuetan zehar kontrolari arreta 
berezia ematea, kudeaketa desegokiaren arriskuak saihestu edo txikiagotze aldera.
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4. EKIMENA. AIREAREN KALITATEA HOBETZEN JARRAITU, OSASUNAREN 
MUNDU ERAKUNDEAK (OME) EMANDAKO GOMENDIOEI JARRAITUZ

EAEko Airearen Kalitatea Kontrolatzeko Sarearen etengabeko hobekuntza eta 
mantentzea, EAEko airearen kalitateari buruzko datuak ustiatzea ahalbidetuko 
duen sare teknologiko aurreratua izateko. Horrek, arlo honetan erabakiak 
hartzen eta gerta daitezkeen arazo zehatzen arabera kontrol-kanpainak egiten 
lagunduko du.

Airearen kalitate-mapak argitaratu dira, udalerri bakoitzeko

http://www.euskadi.eus/web01-a2ingai2/es/aa17aCalidadAireWar/estacion/
mapaEstimaciones?locale=es 

Airearen kalitateari buruzko urteko txostenak

http://www.euskadi.eus/web01-a2ingair/es/contenidos/documentacion/
informes_anuales_calidad_aire/es_def/index.shtml 

Airearen kalitatearen indize berriak

Euskadiko Airearen Kalitatea Kontrolatzeko Sareak erregistratzen ditu 
egunerako kutsadura-indize berriak eta Europako Ingurumen Agentziak 
zehaztutako parametroetara egokituta daude. 

Herritarrei airearen kutsadura-mailari buruzko informazioa emateko 
betebeharra, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak onartutako 2008/50/
EE Zuzentarauak jarraitutako araudiaren ondorio da. Arau horrek giroko 
airearen kalitate-helburuak zehaztu eta ezarri zituen, giza osasunean eta, 
oro har, ingurumenean izan ditzakeen ondorio kaltegarriak prebenitu eta 
murrizteko, EBko kide diren estatuetan airearen kalitatea metodo eta irizpide 
berberetan oinarrituta ebaluatzeko eta informazio hori hiritarren eskura 
dagoela ziurtatzeko.

http://www.euskadi.eus/informacion/evaluacion-de-la-calidad-del-aire-en-
euskadi/web01-a2ingair/es/

Ozono troposferikoaren zaintza

Ozono troposferikoa atmosferako zati baxuenean dagoena da; arnasten 
dugun airean hain zuzen ere, eta osasunean kalteak sor ditzake bere izaera 
oxidatzailea dela-eta.

Ozonoa, batez ere, lehen mailako kutsatzaile edo aitzindariek (hainbat 
giza jardueretan isuritako NOx eta KOHak) atmosferako oxigeno eta argi 
ultramorearen presentzian dituzten erreakzio kimiko multzoen ondorioz 
sortzen da.
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Aitzindari horiek ozono maila altuak sortzen dituzte zerua oskarbi dagoenean, 
eguzki-erradiazio biziarekin, tenperaturak altuak direnean eta haizerik gabe. 
Maila altuenak maiatza eta iraila bitartean neurtzen dira, eguerdiko orduetan, 
eguzki-erradiazioa altuena denean alegia.

http://www.euskadi.eus/web01-a2ingair/es/contenidos/informacion/ozono_
troposferico/es_def/index.shtml 

INGURUMEN ARLOKO IKUSKARITZA ETA KONTROLERAKO PLANA 
2019-2026

2002-2020 aldirako Garapen Jasangarriaren Euskal Ingurumen Estrategian 
ezarritakoarekin bat etorrita, Ingurumen arloko Ikuskaritza eta Kontrolerako 
Planaren xedea da, Euskadiko ingurumena garbi eta osasungarri mantentzen 
laguntzea, bai eta airearen, uraren eta lurzoruaren kalitatea eta hondakinen 
kudeaketa hobetzen laguntzea ere, horretarako hondakinen balorizazioa 
sustatuz. Hori lortzeko EAEn egiten ari diren jarduerak kontrolatu eta 
ikuskatzen dira.

http://www.euskadi.eus/informacion/plan-de-inspeccion-y-control-ambiental/
web01-a2ingkut/es/ 

5. EKIMENA. LURZORU KUTSATUAK BABESTEKO PLANA EGIN, ETA LURZORU 
HORIEK IKERTZEKO ETA BERRONERATZEKO PROIEKTUAK BERARIAZ 
SUSTATU

LURZORUA KUTSATZEA SAIHESTU ETA KUTSATUTAKOA GARBITZEKO 
4/2015 LEGEA GARATZEN DUEN DEKRETU PROIEKTUA

4/2015 Legeak, lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzekoak, 
otsailaren 4ko aurreko 1/2005 Legea ordezkatu zuenak, Euskal Autonomia 
Erkidegoko lurzorua babestea du xede, gizakiaren ekintzen eraginez 
lurzoruaren ezaugarri kimikoetan sortutako eraldaketari aurrea hartuta. 
Aldi berean, lurralde-eremu horretan dauden kutsatutako eta eraldatutako 
lurzoruei aplikatzekoa den araubide juridikoa ezartzen du aipatu legeak, 
ingurumena eta pertsonen osasuna zaintzeko.

Legearen testu honek zehaztu gabeko hainbat alderdi uzten ditu araubidearen 
garapenerako, lege-mailarik ez duelako, eta horren lanketa Dekretu 
Proiektuan egiteko asmoa dago.

https://www.euskadi.eus/web01-a2inguru/es/contenidos/tramita_decreto/
dncg_dec_135979_17_05/es_def/index.shtml


