
 
 

                                                                                                                                                                          

         

 
 

  

 

INGURUMENA 

 

JARDUEREN MEMORIA 

2019 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                          

         

 
 

AURKIBIDEA 

 

1. EGINDAKO JARDUERAK ...................................................................... 3-15 or. 

 

1.1.- Eskolako Agenda eta Ingurumen-hezkuntzako Programa 

1.2.- Komunikazio-kanpainak 

1.2.1.- Mugikortasunaren Europako Astea 

1.2.2.- Hondakin organikoak gaika biltzeko kanpaina zabor-sortzaile 

handietara zabaltzea 

1.2.3.- Ekitaldietako zaborra gaika biltzea 

1.3.- Ibilbide Osasuntsuen Sarea 

1.4.- Energia berriztagarria sustatzea  

1.5.- Parkeetan eta ikastetxeetan zaborra gaika biltzeko zaramaontziak jartzea 

1.6.- Udal kontabilitate energetikoko sistema  

1.7.- Berrerabilitako uraren kalitatea aztertzea  

1.8.- Legionella arriskua duten instalazioen jarraipena eta kontrola 

1.9.- Oinez Dabiltzan Hirien Sarera atxikitzea 

1.10. - Eltxo tigrearen prebentzio eta kontrola (Aedes albopictus)  

1.11. - Hondakinak kudeatzea (ezohiko bilketak).  

 

2. JASOTAKO DIRULAGUNTZAK  ........................................................ 16-17. or. 

 

2.1.- Konpostajea 

2.2.- Eraginkortasun energetikoa 

2.3.- Tokiko Agenda 21en eta Eskolako Agenda 21en arteko koordinazioa 

 

3. EMANDAKO DIRULAGUNTZAK ........................................................... 18. or. 

 

3.1.- Basauriko Mikologia eta Natur Zientzien Elkartea 

3.2.- DORRETXE Elkarte Ekologista - Basauriko Elkarte Ekologista 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                          

         

3 
 

 

1.- JARDUERAK: 

 

1.1. ESKOLAKO AGENDA ETA INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PROGRAMA  

 Udalak jasangarritasunerako hezkuntza babesten du Basauriko ikastetxeetan, 

Eskolako Agenda 21en eta Ingurumen-hezkuntzako Programaren bitartez. 

 Guztira, 25.107,48 € gastatu ditugu horietan bietan, eta Eusko Jaurlaritzak 

7.437,57 €-ko dirulaguntza eman digu (jasotako dirulaguntzen atalean azaldu bezalaxe). 

1.1.1. ESKOLAKO AGENDA 21:  

 Honako zortzi ikastetxe hauek izan dira Eskolako Agenda 21ean modu aktiboan 

parte hartu dutenak, 2018-2019 ikasturtean:  

- CPI SOLOARTE IPI   - IES URIBARRI BHI 

- KAREAGA-GOIKOA IP   - CIFP BIDEBIETA LHII 

- CO BASAURI    - IMFPB BASAURI OLHUI 

- IES URBI BHI    - SAN JOSÉ IKASTETXEA 

 

Gai hau jorratu dute ikastetxe guztiek: «EKONOMIA ZIRKULARRA: HONDAKIN 

PLASTIKOAK».  

 Eskolako Agenda 21, berez, hezkuntza-komunitateak hartutako konpromiso eta 

ekintza-plan bat da, ikastetxeen eta beren ingurunearen jasangarritasunaren alde lan 

egiteko. Hauexek dira bere oinarriak: 

a) Ikastetxearen eta bere ingurunearen kudeaketa jasangarria sustatzea. 

b) Ingurumen-hezkuntzaren bitartez curriculuma berritzea (helburuak, edukiak, 

metodologia eta ebaluazioa). 

c) Ikastetxeko kolektiboek parte har dezatela lortzea, erantzukidetasuna sustatzeko eta 

erabaki bateratuak hartu ahal izateko. 

 Eskolako Agenda 21, gainera, Udalean unean-unean martxan dauden 

jasangarritasun-proiektuekin koordinatzen da. 2018-2019 ikasturtean, hauexek izan dira: 
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a) Bosgarren edukiontziaren kanpaina zabor-sortzaile handietara zabaltzea (besteak 

beste, eskolako jantokietara). 

 

 
 

b) Gaikako bilketa egitea eskolen ekitaldi eta jaietan; eta ekitaldiak jasangarriak izan 

daitezela sustatzea (ahalik eta hondakin gutxien sortzea, eta, bereziki, erabilera 

bakarreko plastikozko ontziak ekiditea).  

 

 

 

1.1.2 INGURUMEN-HEZKUNTZAKO PROGRAMA 

 Eskolako Agenda 21en bidez ikasgeletan egindako jarduera monitorizatuak eta 

tailerrak eskaintzen zaizkie programan parte hartu ez arren horiek egin nahi dituzten 

ikastetxeei. 2018-2019 ikasturtean, honako hauek hartu dute parte:  

CP Bizkotxalde IP  

CP Sofia Taramona IP 

Gaztelu Ikastetxea 

CEIP José Etxegarai HLHI 

 Saioak, oro har, bi ordukoak edo bi ordu eta erdikoak izan dira Lehen 

Hezkuntzan, eta ordubetekoak edo bi ordukoak Haur Hezkuntzan, ikastetxearen arabera. 
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1.2. KOMUNIKAZIO-KANPAINAK: 

  Herritarrak sentsibilizatzeko eta haiei kontzientzia harrarazteko kanpainak dira. 

1.2.1. MUGIKORTASUNAREN EUROPAKO ASTEA: 

 459 lagunek hartu zuten parte, zuzenean, Mugikortasunaren Europako Astean 

(2019ko irailak 16-22). Antolatutako jardueren artean nabarmendu ziren oinez egiteko 

ibilbide zirkular gidatu bat (San Migel - Finaga eta landa-auzoak – Malmasin- Ugaotxa), 

eta Arizko Txirrindulari Elkarteak antolatutako bizikleta-martxa. Ingurumen Atala 

bizikleta-martxaren babeslea izan zen: kartelak egin, eta anoa batzuk eta horiek 

banatzeko oihalezko poltsak hornitu zituen.  
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 Horrez gain, kirol-jardueretarako hiru erloju zozkatu ziren parte-hartzaileen 

artean. 

 

 

1.2.2. BOSGARREN EDUKIONTZIA 

 Basaurin hondakin organikoak (hondakin begetalak) gaika bildu eta 

konpostatzeko bosgarren edukiontzia jarri eta gero, zabor-sortzaile handietara zabaldu 

zen sistema. Batez ere, honako hauetara:  

 

- Ikastetxeetako jantokiak 

- Egoitzetako jantokiak 

- Fruta-dendak, okindegiak eta supermerkatuak  

- Jatetxeak 

 

 Horrela, bada, handitu da bildutako hondakin organiko kopurua. Hondakin 

horiek, gero, konposta egiteko baliatu, eta ongarri natural hori ortuetan, berdeguneetan, 

lorategietan eta abar erabiltzen da. 
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 Ekimena zabaltzeko, bisita egin zitzaien zabor-sortzaile handiei, eta 45 litroko 

gurpildun ontziak eta poltsa konpostagarriak banatu zitzaizkien. Ikastetxeen kasuan, 

Udalak atez ate jasotzen ditu hondakinak. Gainerako establezimenduen kasuan, haiek 

bota behar dituzte hondakinak edukiontzira. 

Parte hartu zuten 44 establezimenduetatik, % 86k jarraitu zuen hondakin organikoak 

gaika biltzen kanpaina amaitu eta gero.  

 

KONTZEPTUA ZENBATEKOA 

Komunikazio Plana 13.951,30 

Poltsa konpostagarriak erostea 10.244,29 

Poltsak banatzea zabor-sortzaile handiei 470,44 

Zabor-sortzaile handientzako ontziak erostea 5.178,80 

Bide publikoan jarritako edukiontzietarako 

giltzak erostea 1.089,00 

Proiektuaren ebaluazioa eta jarraipena 1.637,13 

Guztira: 32.570,96 € 

                                     

 

1.2.3. GAIKAKO BILKETA EKITALDIETAN 

 

 

 

1.3 BASAURIKO IBILBIDE OSASUNTSUEN SAREA 

 Sarea definituta dago jada, eta honako helburu hauek lortu nahi ditu:  

- Jarduera fisikoa sustatzea, natura- eta hiri-inguruneetan zeharreko ibilbideekin. 

Bideek iraupen eta zailtasun-maila desberdinak dituzte.  

Ikus-entzuleak izango dituzten ekitaldiak udalerrian 

antolatzen dituzten erakundeek, baldin eta hondakinak 

sortuko badituzte, konpromisoa hartu behar dute ahalik 

eta zabor gutxien sortzeko eta sortutako hori gaika 

jasotzeko.  

Horretarako, Udalak gaikako bilketarako edukiontziak 

emango dizkie, papera, ontziak, beira, hondakin 

organikoak, errefusa eta olioa bereizteko. Hiri-

hondakinak Jasotzeko Zerbitzuak emango dizkie ontziok 

antolatzaileei, eta, gero, jaso. Antolatzaileek, berriz, 

edukiontziak egokiro erabitzen direla zaindu beharko 

dute.  

Nola birziklatu azaltzen duten informazio-panelak ere 

entregatuko dira, euskarri digitalean eta roll-upean.  

 



 
 

                                                                                                                                                                          

         

8 
 

  - Oinez ibiltzea sustatzea, eta, horren bidez, hirietan mugikortasun jasangarria 

bultzatzea.  

  - Basauriko kultura- eta natura-ondarearen balioa nabarmentzea.  

 Lau ibilbideen seinalizazio-proiektua egin da, seinale bertikalekin eta informazio-

panelekin. Horrez gain, egurrezko seinaleak jarri dira udalerriko natura-eremuetan.  

 

 Proiektua 2020an amaituko da: metalezko seinaleak eta informazio-panelak 

jarriko dira hiri-eremuetan, eta ibilbide bakoitzari buruzko liburuxkak argitaratuko dira.  
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1.4 ENERGIA BERRIZTAGARRIA SUSTATZEA 

 Autokontsumorako eguzki-instalazio fotovoltaikoari buruzko proiektua idatzi 

da. Instalazioak 784 eguzki-panel izango ditu, estalkiaren gainean jarriak. Aurreikusten 

da instalazio horrek 338.000 kWh sortzea urtean, eta inbertsioa bost urtean 

amortizatzea.  

 

 
 

 Asmoa da instalazioa 2020an egitea.  

CEIP Jose Etxegarai HLHI eta CP Sofia Taramona IP ikastetxetan ere autokontsumorako 

eguzki-instalazioak jartzearen bideragarritasuna aztertu da.  

 Beste alde batetik, aldatu egin da udaletxeko eguzki-instalazio fotovoltaikoa: 

lehen, ekoitzitako energia sare elektrikora bideratu, eta, trukean, dirua jasotzen zuen 

Udalak; orain, berak ekoitzitako energia kontsumitzen du erakundeak. 

 Azkenik, mantentze-lanak egin dira sarera konektatutako eguzki-instalazio 

fotovoltaikoetan.  

 

KONTZEPTUA ZENBATEKOA 

Artunduagan instalazio fotovoltaikoa 

instalatzeari buruzko proiektua idaztea 4.477,00 

Udaletxeko eguzki-instalazioa autokontsumorako 

moldatzea 
1.331,00  

Mantentze-lanak eguzki-instalazioetan 1.657,70 

GUZTIRA 7.465,70 
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1.5 BIDE PUBLIKOAN ZABORRA GAIKA BILTZEKO ZABORRONTZIAK  

JARTZEA 

 Zaborra gaika biltzeko 32 zaramaontzi jarri dira Basauriko parke eta 

ikastetxeetan. Horiei esker, bereiz jaso ahal dira zabor organikoa, errefusa, ontziak eta 

papera.  

 

 Hona hemen jarritako zaramaontzien kokapenak: 

  

IKASTETXEA 

GAIKA 
BILTZEKO 
ZARAMAONTZI 
KOPURUA 

CPI SOLOARTE IPI 1 

CP SOFÍA TARAMONA IP 2 

CEIP JOSÉ ETXEGARAI HLHI 2 

CP BIZKOTXALDE IP (SANTIAGO 
KALEA) 1 

BIZKOTXALDE (PARKEA) 2 

ARIZKO IKASTOLA 2 

CP KAREAGA GOIKOA IP 3 

GAZTELU IKASTETXEA 2 

IMFPB BASAURI OLHUI 1 

  16 
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PARKEA 

GAIKA 
BILTZEKO 
ZARAMAONTZI 
KOPURUA 

SAN MIGEL ELIZAKO ZABUAK 1 

PINCELES PARKEA, SAN MIGEL  1 

ARIZGOITIKO PLAZA 1 

BASOZELAIKO SKATE PARKEA 1 

ZORTZIKO PLAZA  1 

KARMELO TORRE PARKEA 1 

SOLOARTE PARKEA  2 

KANTABRIA PARKEA 1 

SOLOBARRIA PLAZA 1 

MOJAPARTE 1 

BIZKOTXALDE KALISTENIA  1 

POZOKOETXEKO PARKE BERRIA  2 

IES URBI BHI 1 

CIFP BIDEBIETA LHII 1 

 
16 

  

ZARAMAONTZIAK, GUZTIRA 32 

 

32 zaborrontziak erosi eta horiek jartzeagatiko gastua 16.339,84 €-koa izan da.  
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1.6  UDAL KONTABILITATE ENERGETIKOKO SISTEMA 

 Argindarraren eta gas naturalaren fakturen jarraipena egiten da, eta egiaztatzen da 

horiek zuzenak direla eta adjudikazio-prezioak betetzen dituztela. Udal 

Administrazioaren gainerako energia-kontsumoak ere inbentarioan jaso ditugu, eta udal 

eraikinak, instalazioak eta ibilgailuak ere inbentario horretan sartzen hasi gara, Energia 

Jasangarritasunaren Legea betetzeko abiapuntu gisa.  

 2019an zehar, 5.653,93 €-koa izan da zerbitzu horretarako laguntza 

teknikoagatiko kostua. 

 

 

 

 

URTEAN 

KONTSUMITUTAKO/EKOITZITAKO 

MWh KOPURUA 

 2018 2019 

Argiteriaren 

Elektrizitatea 

3.146 3.065 

Eraikinetako 

Elektrizitatea 

3.018 2.914 

ELEKTRIZITATEA 

GUZTIRA 

6.164 5.979 

Gas Naturala 6.600 6.597 

Eraikinetako 

Gasolioa 

567 311 

Erakundeak 

Ekoitzitako berriztagarria 

(Eguzki-Energia Termikoa) 

349 349 

Udal Ibilgailuak 253 266 

Propanoa 210 185 

GUZTIRA 14.143 13.686 
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1.7  BERRERABILITAKO URAREN KALITATEA AZTERTZEA 

 Udal igerilekuek beren ur-bolumenaren % 5 berritu behar dute egunero, 

gutxienez. Artunduagako kiroldegian ura berrerabiltzeko jarritako instalazioari esker, 

berritu beharreko ur hori bideak garbitzeko erabiltzen da.  

 Berrerabilitako ura hilero aztertzen da, bermatzeko beharrezko kalitate-baldintzak 

betetzen dituela.  

 2019an zehar, 1.798,32 €-koa izan da zerbitzu horren kostua. 

 

1.8 LEGIONELLA ARRISKUA DUTEN INSTALAZIOEN JARRAIPEN ETA 

KONTROLA 

 909/2001 Errege Dekretuak ezarri zituen legionelosia prebenitzeko eta 

kontrolatzeko irizpide higieniko-sanitarioak. Horren harira, honako jarduketa hauek egin 

dira, Dekretu horren aplikazio-eremuan dauden 18 instalazioetan:  

- Urteko garbiketa eta desinfekzioa, eta, jarraian, Legionella sp badagoen/ez dagoen 

aztertzea.  

- Kanpoko azterketak hiru hilean behin, kontrolatu beharreko parametroak aztertzeko 

(tenperatura, gorabeherak, garbitasuna...).  

 Laguntza teknikoaren kostua 7.954,54 €koa izan da.  

 

1.9 OINEZ DABILTZAN HIRIEN SARERA ATXIKITZEA  

 2019ko Otsailaren 28an, Basauri Oinez Dabiltzan Hirien Sarera atxikitzea onetsi 

zuen Udalbatzak. Kide izateagatiko kuota 600 €/urtean da. 
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1.10. - ELTXO TIGREAREN PREBENTZIOA ETA KONTROLA (AEDES ALBOPICTUS).  

2014ko irailean detektatu zen, lehen aldiz, eltxo tigrea (A. albopictus) EAEn. Urte 

hartan bertan, EAEn Eltxo tigrearen Zaintza Plana abiarazi zuen Eusko Jaurlaritzaren 

Osasun Sailak.  

Beharrezkoa izan den neurrian, tokiko administrazioak Plan horri atxikituz joan 

gara. Udalen zeregina da Osasun Sailak ezarritako kontrol-neurriak gauzatzea, eta 

haiekin harremanetan gaude etengabe.  

Basauriko Udalak honako jarduketa hauek egin ditu, 2019an zehar:  

- Eltxo helduak zein larbak hiltzeko tratamendua Mercabilbao inguruko 

oinezkoen ibilbidean.  

- Balizko haztegiak antzemateko ikuskaritzak bide publikoan eta udal 

instalazioetan.  

- Beharrezkoa izan den tokietan, sarriago garbitzea (teilatuetako erretenak, 

orbela pilatzen den tokiak, etab.). 

- Jardute-eremuetan ur bidezko garbiketa gehiago egitea, eta ur gehiago 

botatzea presio handiagoarekin. Uraren kamioia sartu ezin daitekeen tokietan, 

presiozko mahuka darabilen furgoneta erabili da.  

- Udaletxeko goiko solairuko urmaela hustea.  

- Informazioa zabaltzea udal teknikarien artean, hirigintzaren alorreko 

prebentzio-neurriak ezartzeko eta jarduketa desegokiak ekiditeko.  

 

Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofizialean izena emandako 

enpresek eltxo helduak eta larbak hiltzeko egindako desintsektazio-tratamenduen kostua 

1.456,48 €-koa izan da.  

                

           Argazkia:  Aedes albopictus. Iturria: https://www.ecdc.europa.eu/ 

 

https://www.ecdc.europa.eu/
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1.11. - HONDAKINAK KUDEATZEA (EZOHIKO BILKETAK) 

 

1.11.1- AMIANTOZKO HODI HONDAKINAK BILTZEA  

Amianto Arriskuagatiko Enpresen Erregistroan izena emandako erakunde batekin 

kontratatu da Ikastola zaharrean aurkitutako amiantozko hodiak biltzeko zerbitzua.  

Indarreko araudia betetzeko, hondakinak kendu dira Eusko Jaurlaritzaren Lan eta 

Justizia Sailak lan-plangintza onetsi eta gero. Horren guztiaren kostua 2.640,00 €-koa 

izan da.  

 

1.11.2 - HONDAKIN ARRISKUTSUAK BILTZEA 

 Udal mugartean, El Boqueteko udal biltegiko sarrera ondoan, legez kanpo 

botatako jatorri ezezaguneko hondakin arriskutsuak biltzeko zerbitzua kontratatu da. 

Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Ikuskaritza Zerbitzuak eman zion Udalari hondakin 

horien berri.  

 Bidoi batzuk ziren, zenbait produktu kimikorekin: azido inorganikoak eta margo 

eta disolbatzaile hondarrak. Kudeatzaile baimendunak egindako garraio eta 

tratamenduagatiko kostua, guztira, 1.678,30 €-koa izan da.  
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2.- JASOTAKO DIRULAGUNTZAK: 

 

2.1.- KONPOSTAJEA: 

 1) BFA, martxoaren 28ko 1819/2019 Foru Agindua, hondakin organikoak biltzeko 

bosgarren edukiontzia jartzea. IV. fasea - zabor-sortzaile handiak. 

 Jasotako zenbatekoa: 12.826,70 € 

 2) EJ, 2018ko abenduaren 30eko Ebazpena (2019ko otsailaren 27ko 41 zenbakidun 

EHAAn argitaratua) - Hondakin organikoak gaika biltzeko zerbitzua handitzea. 

 Jasotako zenbatekoa: 18.140,17 € 

 Dirulaguntzak, guztira (1. dirulaguntzan jasotakoa) + (2. dirulaguntza): 30.966,87 € 

 Gastuak, guztira: 32.570,96 € (dagokion atalean xehatuta) 

 

2.2.- ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA: 

 1) 2.2 kaxa elektrikoko argiteria publikoa berritzea, 2019rako haren eraginkortasun 

energetikoa hobetzeko —apirilaren 9ko 2065/2019 Foru Arauak ebatzi zuen 36.000 

€.-ko dirulaguntza ematea Basauriko Udalari, xede horretarako—. 

 Gastuak, guztira: 117.380,62 € (jarraian adierazitakoak) 

 

KONTZEPTUA ZENBATEKOA 

2.2 kaxa elektrikoko argiteria publikoa 

berritzea. 1. mailako ziurtagiria. 32.930,85 

2.2 kaxa elektrikoko argiteria publikoa 

berritzea. 2. mailako ziurtagiria. 84.449,77 

   Guztira: 117.380,62 € 
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2.3.- TOKIKO AGENDA 21EN ETA ESKOLAKO AGENDA 21EN ARTEKO KOORDINAZIOA – 

2018-2019 IKASTURTEA: 

 1) 2018ko abenduaren 30eko Ebazpenaren arabera (2019ko otsailaren 27ko EHAAn 

argitaratu zen). Eusko Jaurlaritzak emandako dirulaguntza. Zenbatekoa: 7.437,57 €. 

 Gastuak, guztira: 25.107,48 € (jarraian adierazitakoak) 

 

KONTZEPTUA ZENBATEKOA 

Eskolako Agenda 21 Proiektuaren 

koordinazio eta dinamizazioa Basauri 

udalerrian: Urtarrila, otsaila, martxoa, apirila, 

maiatza, ekaina, urria, azaroa eta abendua 

(2.789,72 €/hilean) 25.107,48 

     Guztira: 25.107,48 € 
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3.- EMANDAKO DIRULAGUNTZAK: 

 

3.1.- BASAURIKO MIKOLOGIA ETA NATUR ZIENTZIEN ELKARTEA: 

 Hirigintza eta Ingurumeneko Informazio Batzordeak 2019ko irailaren 19an 

egindako bileran oniritzia eman zioten 2018an emandako dirulaguntzaren justifikazioari, 

eta 2019ko dirulaguntza eman zioten Basauriko Mikologia eta Natur Zientzien Elkarteari, 

1.871,70 €-ko zenbatekoarekin. 

 Dirulaguntzaren xedea da mikologia ezagutzeko jarduerak eta perretxiko eta 

onddo espezieak identifikatzeko jarduerak egitea.  

 

3.2.- DORRETXE ELKARTE EKOLOGISTA: 

 2019ko urriaren 7ko 3624/2019 Dekretu bidez oniritzia eman zitzaion Basauriko 

Dorretxe Elkarte Ekologistari 2018an emandako dirulaguntzaren justifikazioari, eta 

2019rako 11.880,00 €-ko dirulaguntza eman zitzaion. 

 Basauri udalerrian aritzen dira, ingurumenari buruzko sentsibilizazio-jarduerak 

egiten: hitzaldiak, erakusketak, tailerrak eta abar. Zenbait gai jorratzen dituzte: kontsumo 

arduratsua, mugikortasun jasangarria, natura-ingurunea...  

 

 

 

 


