
 

BIG. ADIERAZLEEN FITXA METODOLOGIKOA 

1 Adierazlearen kodea eta izena 4.07.05 Aztarna ekologikoa. 

2 Dimentsioaren/Azpidimentsioaren 
kodea eta izena 

Dim.: 4. GIZA GARAPENA 
Azpidim.: 4.07. INGURUMENA 

3 Helburua Aztarna ekologikoa kalkulatzearen helburu nagusia honako hau da: tokiko kontsumoak planetaren gainean duen 
inpaktua ebaluatzea; ekoizpenari, merkataritzari eta ingurumen arloko jarduerari dagozkion adierazle ugari 
interpretatzeko esparru bat garatzea; eta herritarren artean kontzientziazioa eta konpromisoa areagotzea. Nazio 
Batuen 2030eko Agenda Euskadiren politiken funtsezko ardatzetako bat da eta bertan jasotzen diren Garapen 
Jasangarrirako Helburuek (GJH) zuzenean edo zeharka eragiten diote aztarna ekologikoari. 

4 Definizioa Aztarna ekologikoaren bitartez, beharrezko baliabideak sortzeko eta biztanleria bakoitzak ekoizten dituen baliabideak 
asimilatzeko —bakoitzak duen bizimoduaren arabera— erabiltzen diren lur- edo ur-eremu ekologikoki emankorrak 
irudikatzen dira (laboreak, larreak, basoak edo ekosistema urtarrak eta, egoerarik onenean, airearen bolumena). 

5.a Kalkulatzeko formula Aztertzen diren azalerek hainbat sektore ekonomiko hartzen dituzten barne, hala nola elikagaien ekoizpena, energia, 
garraioa eta manufaktura, betiere merkataritzako balantzeak, CO2 isurketak eta biztanleria kontuan hartuta. Sei 
azalerek —karbonoa, laboreak, larreak, arrantza, basoa eta azpiegiturak— ekoizteko gaitasuna dute eta eskatzen 
diren tonaka materialak ekoizteko behar diren lurzoru-hektareak zehazten dituzte. Azalera horiek banaka interpretatu 
behar dira eta, beraz, ezin dira bi aldiz kuantifikatu; gainera, adierazle eta aldagai ugari hartzen dituzte kontuan 
kontsumo-patroien ingurumen arloko eskakizunen ikuspegi oso bat eskaini ahal izateko. 

5.b Aldaketak iturrien kalkuluan - 

6 Kalkulu-parametroen glosarioa 
(definizioak) 

 

7 Adierazlearen kalitatea  

7.a Sorburu duten eragiketaren 
kalitateari buruzko txostenak 

- 

7.b Arazoak espazio-eremuren 
batean 

- 

7.c Hala badagokio:-Laginketa 
errorea 

- 



7.d Hala badagokio: - Laginketatik 
kanpoko erroreak 

- 

7.e Eskuragarri ez egoteko arrazoiak - 

8 Neurketa-unitatea Hag (Hektarea global)/pertsona 

9 Informazio-iturria(k)  

9.a Informazio-iturrien identifikazioa IHOBE 

9.b Iturri-mota: laginekoa, 
erregistrokoa, erroldakoa... 

Erregistrokoa 

9.c Informazio mota (gutxi 
gorabeherako balioa; behin-
behineko balioa; 
aurreratutako balioa; behin betiko 
balioa; proiektatutako balioa; 
serie-haustura; azaldu ezina) 

Behin betiko balioa 

9.d Iturri(eta)rako esteka(k) https://www.ihobe.eus/argitalpenak 

10 Nazioarteko eta nazioko kodeak 
(World Bank, ELGA, Eurostat, 
EIN…) 

 

11 Kalkuluaren ardura duen 
erakundea 

 

11.a Kargu politiko arduraduna: izena, 
abizenak, telefonoa, helbide 
elektronikoa 

 

11.b Kalkuluaren arduradun teknikoa 
1: izena, abizenak, telefonoa, 
helbide elektronikoa 

 

11.c Kalkuluaren arduradun teknikoa 
2: izena, abizenak, telefonoa, 
helbide elektronikoa 

 

12 Biztanleria-eremua Euskadiko Autonomia Erkidegoko populazioa 

13 Seriearen denbora-estaldura 1990-2016 

14 Aldizkakotasuna - 

15 Argitalpen-data (eskuragarri 
dagoen azken datua)  

2016/12/31 

16 Hedadura geografikoa Euskadiko Autonomia Erkidegoa 

17 Fitxaren azken eguneratze-data: 2022/07/15 

https://www.ihobe.eus/argitalpenak


18 Informazioa artxibatzea  

18.a Artxibo-euskarria(k) PDF 

19 Hedapena  

19.a Erakunde arduraduna Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila. Eusko Jaurlaritza. 
IHOBE 

19.b Sarbide mugatua Ez 

19.c Webgunea https://www.euskadi.eus/dokumentazioa/2019/euskadiren-aztarna-ekologikoa/web01-a2inggar/eu/ 

19.d Paperezko 
argitalpenak/argitalpen 
elektronikoak (aurrerapen-eta 
jarraipen-txostenak) 

Elektronikoa 

19.e Online datu-basea Bai 

20 Oharrak  
 

https://www.euskadi.eus/dokumentazioa/2019/euskadiren-aztarna-ekologikoa/web01-a2inggar/eu/

