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Plangintza estrategikoa: Agenda 21en Tokiko Ekintzaren II. Plana eta Energia
Iraunkorrerako Ekintza Plana
Agenda 21eko II. Tokiko Ekintza Plana (II. TEP) 2013ko otsaileko osoko
bilkuran onetsi zen.
II. Tokiko Ekintza Plana Udal Iraunkortasuneko Diagnostikoaren
ondorioetan oinarritzen da, eta Iraunkortasun Kontseiluaren ekarpenak barnean
hartzen ditu. Basauriren garapen iraunkorrerako estrategiaren oinarria da eta 57 neurri
dauzka, 8 ildo estrategikotan banatuak.

Herritarrek eta gizarte
eragileek Tokiko Agenda
21ean parte hartzea sustatzea,
erantzukidetzaren klabean.

Klima aldaketaren
aurka
borrokatzea.

Garapen
ekonomiko
lehiakorra,
dibertsifikatua eta
ingurumena
errespetatzen duena
sustatzea.

Lurraren, uraren
airearen eta
ingurune
naturalaren
kalitatea hobetzea.

Hondakin gutxiago
sortzea eta horiek
berrerabiltzea eta
birziklatzea
handitzea.
Udal
administrazioaren
ingurumen
kudeaketan aurrera
egitea.

Iraunkortasun
irizpideak sartzea
hirigintzako
plangintzan eta
jardueran.

Mugikortasun eredu
berria sustatzea,
motorrik gabeko
moduetan eta garraio
kolektiboan oinarritua.

Irudia: Agenda 21eko II. Tokiko Ekintza Planaren ildo estrategikoak

Energia Iraunkorrerako Plana (EIP) Tokiko Agenda 21en barruan dago. Haren
helburua hau da: Basaurin berotegi-efektuko gasen emisioak %32,7 murriztea 2020.
urterako, erreferentzia urtea 2007a izanik. EIPak zenbait arlotako ekintzak jasotzen
ditu: mugikortasuna, hondakinak, ura, energia-eraginkortasunaren sustapena eta energia
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berriztagarriak. 2012ko azaroan onetsi zen, Basaurik Alkateen Itunarekin bat egin
zuenean.
Plana
hemendik
deskargatu
ahal
duzu:
https://sv010.basauri.net/benet/agenda21/eu/informacion-medioambiental/Energiasostenible.html
eta
Alkateen
Itunaren
berri
hemen
izango
duzu:
http://www.eve.es/Grupos-de-interes-prioritarios/Actuaciones-municipales/Pacto-de-losalcaldes-y-alcaldesas.aspx?lang=eu-ES
Tokiko Agenda 21en II. Tokiko Ekintza Plana (II. TEP) eta Energia
Iraunkorrerako Plana (EIP) 2020. urtera arte egongo dira indarrean eta batera
ebaluatuko dira bi urtean behin.

Ingurumeneko heziketa:
Basauriko ikastetxeetan iraunkortasunerako heziketaren aldekoak gara, Eskolako
Agenda 21en eta ingurumen heziketako programaren bidez.

ESKOLAKO AGENDA 21
IKASTURTEA

2009 – 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013

PARTE
IKASLEAK,
HARTUKO
GUZTIRA
DUTEN
IKASTETXEAK
7
2838
7
2854
7
2730
7
2516

INGURUMEN HEZIKETAKO
PROGRAMA
PARTE HARTUKO IKASLEAK,
DUTEN
GUZTIRA
IKASTETXEAK
3
3
3
4

886
388
572
643

Taula: Ingurumen heziketako programan eta Eskolako Agenda 21ean parte hartzen duten ikastetxeen eta ikasleen
kopurua

Eskolako Agenda 21ek ingurumeneko heziketa eskolako curriculumean
integratzen du, eskolen kudeaketa iraunkorra sustatzen du eta eskolako komunitate
osoaren partaidetza bultzatzen du. 2012-2013 ikasturtean, Soloarte IPI, Uribarri BHI,
Bidebieta BHI, Urbi BHI, Bizkotxalde LHI, Kareaga Goikoa LHI eta Basauri
Kooperatiba ikastetxeek elikadurako arrasto ekologikoa landu dute. 2013 – 2014an
lanaren gaia klima aldaketa da.
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Irudia: Lehen hezkuntzako (ezkerrean) eta bigarren hezkuntzako (eskuinean) ikasleekin egindako
jardunaldi teknikoan erabilitako materialak.

Eskolako agendaren barruan,
urtero jarduera interesgarriak egiten
dira: jardunaldi tekniko bat, eskolako
foroa, erakusketa ibiltari bat... Gainera
aldizkari bat egiten da (ezkerrean,
aurreko orrialdea), ikastetxe bakoitzeko
proiekturik nabarmenenekin. 20122013 ikasturteko aldizkari osoa
deskargatu ahal duzu Tokiko Agenda
21en webgunetik:

https://sv010.basauri.net/benet/agenda2
1/eu/agenda-escolar/actividadesdestacar.html

Iraunkortasun Kontseilua:
Iraunkortasun Kontseiluak lansaio bat egin du, auzokideen elkarteetako
ordezkariekin, ekologistekin, merkatariekin, adineko pertsonekin eta ikastetxeekin batera.
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Besteak beste, hondakin organikoen gaikako bilketa, gero konpostatzeko (5.
edukiontzia), eta irisgarritasuneko udal plana aztertu ziren.

Sentsibilizazio kanpainak:
Mugikortasun Iraunkorraren Asteak (2013ko irailaren
lagun ingururen zuzeneko parte-hartzea izan zuen. Antolatutako
bizikleta tolesgarriren zozketa, lankidetzan bideo bat egitea,
iraunkorrari buruzko jarduerak egon ziren, ostiralean, hilak 20,
eginak.

16tik 22ra) 1.500
jardueren artean 3
eta mugikortasun
Arizgoitiko plazan

Irudiak: umeen tailer eta jokoak. Eskuinean, bideoan parte hartu zuten pertsonen artean
zozketatutako bizikleta tolesgarriak.

Basauri Kirolakek
eta Arizko Bizikleta
Elkarteak
urtero
Tokiko Agenda 21ekin
lankidetzan antolatzen
duten
bizikleta
martxan 500 lagunek
baino gehiagok parte
hartu zuten.
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“Sagarrak”
elkarte
ekologistarekin batera lan egin dugu
Ekoazokaren eta Merkatruekeren
III. edizioan. Ekoazokak etiketa
ekologikoa izan edota jatorria bidezko
merkataritzan duten produktuak eta
tokiko ekoizpena bultzatu nahi ditu.
2013an bere irismena handitu egin du,
zerbitzu iraunkor eta ekologikoen
enpresak sartuz. Merkatruekerekin
sobera daukaguna trukatzeko espazio
bat sortu nahi dugu, beste pertsona
batzuek gauza horiei erabilera berria
emateko, berrerabiltzea sustatuz.
Irudia: Ekomerkatuaren sustapen-kartela

Kutsadura akustikoaren prebentzioa eta kontrola:
Kutsadura akustikoaren arautzean egon diren aldaketak direla-eta, udal langileei
prestakuntza espezializatua eman diegu, eta araugintza hori betetzeko prozedurak
berrikusi edo finkatu ditugu.
Gainera, finkatutako herriguneetan zarata gutxitzeko balizko neurri zuzentzaileak
diseinatu ditugu.
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Hiri-hondakinak:

Irudia: www.basauri.net orrian argitaratutako kanpainari buruzko informazioa eskuratzeko banerra

2013an Konpostajea sustatzeko programa hasi da, 358 familiaren partaidetzarekin:
-

Pozokoetxeko 294 familia (auzoko biztanleen %24) hondakin organikoak bereizi eta
auzoan instalatutako edukiontzi marroietara botatzen ari dira. Guztien artean hilero
2.800 kilo gai organiko birziklatzen dute gutxi gorabehera

-

Lorategia duten etxebizitzetan bizi diren 64 familiak beren konposta egiteko
prestakuntza eta tresnak eskuratu dituzte. Familia horiek 575 kilo bio-hondakin
konpostatzen dute hilero.

Planeta iraunkorragoa lortzeko ahalegina egiten ari diren pertsona guztiei ...Eskerrik

asko!!

Irudiak: Kanpainaren dibulgazio-materialak
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Konpostatzea sustatzeko programari buruzko informazio guztia esteka honetan aurki
dezakezu:
http://www.basauri.net/eu/content/konpost-egitea-eta-bostgarren-edukiontzia
Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Basauriko Udalaren arteko hitzarmen
berriari esker, etxeko hondakin berrerabilgarrietarako 19.000 € inguru aurreztu dira
urtean (hasierako kostuaren % 66 inguru), bilketa guneak eta zerbitzuaren kalitatea
mantenduta.

Ezkerra: Basaurik 13 edukiontzi
dauzka ondoko gai hauek biltzeko
eta gero berrerabiltzeko: arropak,
zapatak, osagarriak, jostailuak,
liburuak, gailu elektriko eta
elektroniko txikiak eta bazarreko
gauzak.

Behean: Bioservice S. Coop.
Enplegu Zentro bat da. Haren
helburua
desgaitasuna
duten
pertsonak laneratzea sustatzea eta
ingurumena zaintzea da, garapen
iraunkorraren bidean.

Hondakin
askotako
edukiontziak udal ikastetxe eta
eraikinetan daude, eta besteak beste
etxeko inprimagailuen toner eta tinta
kartutxoak sar daitezke haietan.
Bioservice
S.
Coop.
gizarte
ekimeneko
kooperatibarekin
egindako
hitzarmenaren
bidez,
erabilitako kartutxoak udalarentzat
kosturik gabe biltzen dira eta
berrerabiltzeko bideratzen dira.
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Ura
Artunduaga kiroldegian ura berrerabiltzeko instalazioa hobetu dugu, mantentzea
errazteko. Gainera, berrerabilitako uraren kalitatearen jarraipena egiten segitzen dugu.
Horretan guztian 4.164 € gastatu ditugu. Sistemak 23.450 m3 ur aurreztu du. Ur
horren kostua 9.380 € izango litzateke. Beraz, azken balantze ekonomikoa, mantentze
lanetan gastatutakoa kenduta, 5.216 €ko aurrezpena da.

Eraginkortasun energetikoa eta berotegi-gasen emisioen murrizpena:
Proiektu hauek posible egin
ekonomikoen kudeaketa egin dugu:

dituzten

aurrekontuaren

eta

laguntza

AURREIKUSI AURREIKUSI
DEN
DEN
Itzulketa
PROIEKT. JASOTAKO UDALAREN
AURREZPEN AURREZPEN
tasa
KOSTUA LAGUNTZA EKARPENA
ENERGETIKOA EKONOM. (€
(urteak)
(kwh urtean)
urtean)
Artunduaga
kiroldegiko
galdarak
kentzea eta
eraginkorragoa
k jartzea
Argiztapen
publikoaren
kontrol
zentralizatua
instalatzea
hogei agintekoadrotarako.
Goiburuan
fluxua
murrizten
duten bi
egonkortzaile
jartzea
Artunduaga eta
Lapatzako
koadroetan
GUZTIRA

325.254,0

21.141,5

67.841,0

22.426,0

45.415,0

2,1

56.309,0

9.009,4

35.937,0

9.900,0

26.037,0

2,9

62.240,0

9.958,4

16.140,0

6670,0

9.470,0

1,0

443.803,0

40.109,4

119.918,0

38.996,0

80.922,0

2,0
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Finantzaketa Energiaren Euskal Erakundearen udaletako
eraginkortasunerako laguntza programatik dator (2012. urtea).

energia-

Gainera, jendea egon ohi den eta 500 m2 baino gehiago duten udal eraikinen
energia-eraginkortasunaren etiketa eskuratu dugu, baita bi eskolena ere, apirilaren
5eko 235/2013 Errege Dekretua beteaz.

ERAIKINA
Udaletxea
Marienea
Musika Eskola

ENERGIAKALIFIKAZIOA
E
F
E

Kareaga erretiratuen etxea
Pozokoetxe erretiratuen etxea

D
D

Udaltzaingoaren, Gurutze Gorriaren
eta Babes Zibilaren egoitza
Soloarte I.P.I.
Kareaga Goikoa ikastetxe publikoa

D
D
D

Ingurune naturala:
“Sagarrak” elkarte ekologista babesten jarraitzen dugu, bertoko landareak
produzitzeko baso-mintegia mantentzeko, lankidetza hitzarmen baten bidez.

Sareko lana: Udaltalde 21 Nerbioi – Ibaizabal, Udalsarea 21 (Iraunkortasunaren
aldeko Udalerrien Euskal Sarea) eta Energiaren Euskal Erakundea.
.
2008an
Udaltalderekin
batera
lanean hasi ginen. Harrezkero 5 lankidetza
hitzarmen
sinatu
ziren
2009-2013.
urteetarako.

:
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2013ko lankidetza hitzarmenari esker, ibaien
bazterrak lehengoratzeko egiten ari ginen
jarduketei jarraipena eman diegu. 2013an,
boluntarioen lanari esker, eta Soloarte IPIko
ikasleen laguntzari esker, Mercabilbaoko
biribilgutik hurbil dagoen tarte batean jardun
dugu.

Irudia (ezkerra): Boluntarioen jardunaldiko deialdiaren
kartela
Taula (behean): boluntario jardunaldien emaitzak

.

BASAURI
Data

Lekua

2013-06-15

2013-11-05

2013-11-10

Hondakinak
kentzea

20 kilo
Artunduaga
zubia. 349
metroko
tarte batean
esku hartu
da

8 kilo

Zuhaitzak
eta
zuhaixkak
landatzea
39 landare kentzea (167 kilo).
Falopia japoniarra (Fallopia
japonica), Kanabera (Arundo
donax), Sasiakazia (Robinia
pseudoacacia), Budlea
(Budleja davidii)
Espezie
exotikoak
kentzea

53 ale landatzea. Sahatsak,
haritzak, intsusak, elorri
zuriak, oilakaranak, lizarrak,
ezkiak eta elorri beltzak.
69 ale landatzea. Sahatsak,
haltzak eta lizarrak,

Parte
hartzaileak

18 boluntario

45 ikasle

8 boluntario

2013an hiri plangintzaren eta osasunaren inguruko
lantalde batean parte hartu genuen. Lantaldeko kideak
IHOBE, Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila eta beste
udalerri batzuk ziren. Emaitza hiri plangintzan osasun
publikoko irizpideak txertatzea ahalbideratzen duen
gidaliburu bat izan da.
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Energiaren
Euskal
Erakundeak
Energia
Iraunkorrerako Ekintza Planaren finkapenean eta
jarraipenean aholku ematen digu.
.
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