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Ihobe sozietate publikoak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren 
Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren 
erakundea den aldetik, ingurumena hobetzea du helburu, 
ingurumen-irizpideak politika sektorialetan txertatuz, gure 
herrialdearentzat eta beraren erakundeentzat balio lehiakor 
jasangarria duen elementu gisa. 

Jasangarritasunera zuzendutako bide horretan, “Euskadi 
Basque Country 2030 Agendaren” aurkezpenak Euskadiko 
politika publikoak eta lehentasunezko jarduera-eremuak Nazio 
Batuen Garapen Jasangarriaren Helburuekin lerrokatzeko bide-
orria itxuratu zuen. Ekinbide aurrendari bat izan da Europan, 17 
GJHak eskualde mailan inplementatzeari dagokionez, eta hartu 
beharreko norabidea ezarri du gizarte-kohesioa, berdintasuna, 
hezkundea, enplegua, elkartasuna eta ingurumenarekiko 
konpromiso irmoa –beste gai batzuen artean- lurraldean 
bultzatzeko.

17 GJHen parte handi batek ingurumen-dimentsio sakona 
du, dela zuzenean dela zeharka. 9. GJHa, industria eta 
ekoberrikuntzarekin lotua, 11. GJHa, hiri eta komunitate 
jasangarriei buruzkoa, 13. GJHa, klima-ekintzaren ingurukoa, 
15. GJHa, lehorreko ekosistemekin eta haien baliabideen 
erabilera jasangarriarekin zerikusia duena, edo, 17. GJHa, 
helburuak lortzeko aliantzei buruzkoa, Ihoberen jardunaren 
funtsezko alderdiak dira. 

Ihobek Garapen Jasangarriaren Helburuei 2020an egin dien 
ekarpenari buruzko Txosten honetan, gure erakundeak GJHak 
eta 2030 Agenda betetzeari egin dion ekarpena aztertu eta 
kuantifikatzen dugu lehenengo aldiz. 

Ihobe, gainera, Euskadi 2030 Gunea osatzen duten 
erakundeetako bat izan da. Berau Eusko Jaurlaritzak 
sustatutako lantalde bat da, ekonomiaren, gizartearen eta 
ingurumenaren alorreko erakunde publikoak, pribatuak, 
akademikoak eta hirugarren sektoreak biltzen dituena, Euskadi 
jasangarritasunaren bidean aurrera eramateko helburuarekin.

Horrenbestez, Garapen Jasangarriaren Helburuak Ihoberen 
estrategiaren ardatza dira, zer garen eta zer egiten dugun 
ulertzeko abiapuntu bat. Gure erronkak erakunde gisa 
ezartzeko abiapuntu bat. Gizartean dugun inpaktuan dute 
eragina, eta Herrialdeko politika eta helburuei egiten diegun 
ekarpenaren zati dira. Pertsonen eta planetaren ongizatearen 
alde lan egiten jarraitzeko gidatzen gaituen iparrorratza dira. 

Arantxa Tapia Otaegi
Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko Sailburua
Eusko Jaurlaritza
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Aurkezpena1. Ihobe erakunde publiko, eredugarri 
eta berritzaile bat da, Euskadiko 
ingurumen-hobekuntza bultzatzen 
duena administrazio publikoekin, 
enpresekin eta herritarrekin 
lankidetzan arituz. Euskadiko 
ingurumenaren alorreko erreferentea 
izan nahi dugu, eta ingurumenaren 
hobekuntzan eta jasangarritasunean 
aurreratua den eskualde gisa 
nazioartean kokatzen lagundu nahi 
dugu.

2020rako Ingurumen Esparru 
Programak –Eusko Jaurlaritzaren 
oinarrizko esparru estrategikoak- 
zehaztu ditu, orain arte, Ihobek aurre 
egin dien sei ingurumen-erronka 
nagusiak. Sei erronka horiek, elkarri 
lotuta daudenak, honako hauek 
dira: gure kapital naturala babestea, 
ongizate eta bizi-kalitatearen iturri gisa; 
klima-aldaketa eta erdu energetikoa 
uztartzea; ingurumenaren eta osasun 
publikoaren arteko lotura; ekonomia 
zirkularra eta Euskadi lurralde 
lehiakor gisa bultzatzea; etorkizuneko 
belaunaldiekin konprometitutako 
hezkuntza; eta erantzunkidetasunean 
oinarritutako gobernantza.
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Ihobe zenbakitan

Zenbait ziurtagiri ditu kudeaketa-arlo batzuetan, hala nola 
ISO 14001 ziurtagiria eta EMAS erregistroko inskripzioa, 
ingurumen kudeaketari dagokionez; UNE 166002 ziurtagiria, 
I+G-b-aren alorrean; UNE 166006 ziurtagiria, Zaintza eta 
adimenean; eta ISO 9001, kalitatearen alorrean. Halaber, 
badu Emakumearen aitortza emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren alde laguntzen duen erakunde gisa.

53
PERTSONA

40
EMAKUME

%75

GIZON
13

%25

11M€-ko
AURREKONTUA

FUNTSEZKO 
ARLO

3
€

KLIMA-EKINTZA

INGURUMEN-
JASANGARRITASUNA

EKONOMIA 
ZIRKULARRA

GA-2003/0002 IDI-0036/2010 STV-0001/2010 ER-1624/2000

Ihoberen taldea honako  
balio hauek konpartitzen 
dituzten 53 pertsonez 
osatuta dago: ardura eta 
eredugarritasuna, aurre-
hartze eta berrikuntza, 
lankidetza-sena eta 
malgutasuna. 

Ihobek hiru eremu 
nagusitan garatzen 
du bere jardun 
teknikoa: Klima-
ekintza, Ingurumen-
jasangarritasuna eta 
Ekonomia zirkularra. 
Zenbait sare kudeatzen 
ditu eta aliantzak 
ezartzen ditu eragile 
ugarirekin (udalerriak, 
enpresak, beste 
administrazio publiko 
batzuk, hezkuntza-
eragileak, eta abar), 
haiekin kolaboratuz bere 
inpaktua biderkatzeko. 

Aurkezpena
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2030 Agenda Ihoben2. Nazio Batuen Erakundeak 2015ean onartu zuen 2030 Agendak 
bide-orri bat ezarri du garapen jasangarria lortzeko, begirada 
2030. urtean jarrita. 
Nazio Batuen Erakundeak, Agenda horren eta Garapen 
Jasangarriaren Helburuen (GJH) bitartez, helburu horiek 
bere egiteko eskatzen die herrialde, eskualde, udalerri eta 
era guztietako erakundeei, ekarpena egin diezaieketen 
GJHen inguruan lan eginez eta hori lortzeko aliantzak eratuz. 
Horrenbestez, 2030 Agenda maila eta eragile anitzeko Agenda 
bat da, ahaleginak erakundeen artean batzearen alde egiten 
duena eta aliantzen eraketa errazten duena, helburuak 
lortzeari begira.

Euskadin, Eusko Jaurlaritzak 
jadanik heldu dio Euskadi Basque 
Country 2030 Agendari, eta Ihobe, 
Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen 
Jarduketarako Sozietate Publikoa den 
aldetik, Agenda horren ildo beretik ari 
da lanean. Gainera, Ihobek parte hartu 
du Eusko Jaurlaritzak bultzatutako 
EUSKADI 2030 GUNEA lantaldean; 
bertan, hainbat sektore eta alorretako 

erakundeek Gida praktiko bat prestatu dute, euskal erakundeei 
zuzendua, 2030 Agenda inplementatzeko eta Garapen 
Jasangarriaren Helburuei ekarpena egiteko.

35 urtetik gorako ibilbide batez, Ihobek eta beraren jardunean 
parte hartu duten eta parte hartzen duten pertsona guztiek, 
beraren kolaboratzaile eta bezero guztiekin, ekarpena nabaria 
egin diote Euskadiko ingurumenaren hobekuntzari eta 
garrantzia hartzen ari diren alorrei buruzko ezagutza garatzeari 
eta transmititzeari.  

Ibilbide hori bistatik galdu gabe, eta begirada datorren 
hamarkadan jarrita, Ihobek bere jarduna aztertu nahi izan du 
2030 Agendan formulatutako helburuen ikuspuntutik.  Ihobek 
GJHei egiten dien ekarpena zer-nolakoa den aztertzeaz gain, 
txosten honen beste helburu bat izan da erronka berriak 
identifikatzea, Ihoberen jarduna beste erakunde batzuen 
ahalegin kolektiboari gehitzeko, Nazio Batuen Erakundeak 
planteatutako helburuak guztion artean lortzeko xedez. 

Egindako azterketaren emaitza Ihobek 2030 Agendari egindako 
ekarpenari buruzko lehen txosten honetan aurkezten da.
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1. Irudia: Ihoberen Jarduera Arloen lotura GJHekin

IHOBEren Jarduera Arloen lotura GJHekin

INGURUMEN-GAIAK

ZEHARKAKO TRESNAK

JARDUERA KORPORATIBOA

JASANGARRITASUNERAKO 
HEZKUNTZA  

EKONOMIA ZIRKULARRA ETA 
HONDAKINAK

KLIMA-ALDAKETA

BIODIBERTSITATEA

TOKIKO JASANGARRITASUNA

EROSKETA PUBLIKO BERDEA

INGURUMEN-BERRIKUNTZA

LURZORUAREN BABESA

INGURUMEN-KOMUNIKAZIOA

EUROPAR PROIEKTUAK
ETA NAZIOARTEKO SAREAK

BARNE-ANTOLAKETA
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Nola aztertu da Ihoberen rola Garapen Jasangarriaren 
Helburuen aurrean?

Ariketa honen bidez, Nazio Batuen Erakundeak planteatzen 
dituen 169 helmugetatik 56 helmuga identifikatu dira, Ihoberen 
ekarpena jadanik jasotzen dutenak beraren jardueraren bidez 
edo erakundearen barnean; eta 8 helmuga, etorkizunean 
erakundearen ekarpena jaso lezaketenak eta aukera berritzat 
hartu direnak. 

Gainera, azterketa honek ahalbidetu du Garapen 
Jasangarriaren Adierazleak definitzea, beraren bidez jarraipen 
bat egin ahal izateko GJHen ikuspuntutik, bai oraingo jarduerari 
dagokionez eta bai etorkizunekoari dagokionez.

Guztira 35 Adierazle definitu dira, ondorengo eran banatuta 
lehen adierazitako hiru eremuen arabera: 

• ZUZENEKO JARDUERARI lotutako 17 adierazle.

• JARDUERA INDUZITUARI lotutako 9 adierazle.

• JARDUERA KORPORATIBOARI lotutako 9 adierazle.

Ihoberen erreferentziazko helmugen eta etorkizunerako 
erronken azterketak eta identifikazioak ahalbidetu dute, 
definitutako adierazleei buruz 2015etik 2019ra bitartean 
egindako kalkuluarekin batera, sozietate publiko honek GJHen 
aurrean jokatzen duen rola aztertzea, GJHen mailatik maila 
zehatzago bateraino. 

Beste alde batetik, nahiz eta Ihoberen jarduera GJH konkretuekin 
lotu den haien helmugen bitartez,  esan behar da badirela 
horien arteko elkarloturak. Garrantzitsua da elkarlotura horiek 
kontuan hartzea; izan ere, lan-ildoak eta GJH bakoitzari esleitu 
dakizkiokeen jarraipen-adierazleak ezartzerakoan, erabaki da 
adierazleak GJH bakar bati esleitzea, nahiz eta horietako askok 
GJH bati baino gehiagori egiten dioten ekarpena. 

I. Eranskinean jasota daude Ihoberentzako erreferentziazko 
helmuga gisa identifikatutako helmugen arteko elkarloturak. 

Lehenengo txosten honetan azterketa bat aurkezten da 
Ihoberen ekarpena jasotzen duten GJHetarako, bai ekarpena 
bere jarduera arloen bidez egiten bada eta bai ekarpena bere 
barne-antolaketan egiten bada.

GJH bakoitzerako honako hau aurkezten da: Ihoberen 
erreferentziazko helmugak, lan-ildo nagusiak, aliantzak, 
Ihoberekin lankidetzan aritzen diren funtsezko eragileak, 
eta garapen jasangarriaren adierazleen datuak, eskura 
dauden azken urteei buruzkoak (normalean, 2018 edo 2019), 
ZUZENEKO JARDUERAN, JARDUERA INDUZITUAN ETA JARDUERA 
KORPORATIBOAN sailkatuta.

Ihobek Garapen 
Jasangarriaren Helburuen 
aurrean jokatu duen rola 
aztertzeko,  beraren 
jardunaren mapa egin 
da Ihobek Nazio Batzuen 
Erakundearen helmugen 
aldeko ekarpena egin 
dezakeen hiru arloak 
kontsideratuz:  

Arlo tekniko bakoitzetik 
gauzatutako ZUZENEKO 
JARDUERA, JARDUERA 
INDUZITUA, zuzeneko 
jarduera sortzen duten 
beste eragile batzuen 
esku-hartzea duten 
lan-ildo jakin batzuei 
lotua, eta JARDUERA 
KORPORATIBOAREKIN 
lotutako gaiak.
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* Nazio Batuen Erakundearen 17 GJHei Ihobek 18. helburua gehitzen die: Hizkuntza- eta Kultura-aniztasuna.

LOCALIZACIÓN DE LAS METAS DE LA AGENDA 2030 UNIVERSAL 
AL CONTEXTO DE IHOBE

+

2. Irudia: Ihoberen rola Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean

64
GJH

HELMUGA

17+1*

2. 2030 Agenda Ihoben

8
HELMUGA 

ETORKIZU-
NERAKO

56
HELMUGA 

AKTIBO
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Ihoberen ekarpena 
Garapen Jasangarriaren 
Helburuei

3.1. Balorazio globalaren indizea 

Egindako azterketaren arabera, jarraian Ihobek GJHei 
egindako ekarpenari buruzko balorazio globaleko indize 
bat aurkezten da, 0tik 10era doan eskala batean, 
ondorengo irizpideetan oinarrituta:

• Ekarpen maila, Ihoberen jarduera-arloen eta GJHen 
arteko loturaren arabera.

• Esku-hartze maila, bai zuzeneko jardueraren eta 
jarduera induzituaren mailan eta bai maila korporatiboan.

• Erdietsitako lorpenak, zuzeneko jarduerarako eta 
jarduera induzitu eta korporatiborako kalkulatutako 
Garapen Jasangarriaren Adierazleen emaitzak oinarritzat 
hartuta.

13

14

16

17

18

15

10

11

12

7

8

9

1

2

3

4

5

6

Pobrezia desagerraraztea

Goserik ez

Osasuna eta ongizatea

Kalitatezko hezkuntza

Genero-berdintasuna

Ur garbia eta saneamendua

Energia eskuragarria eta ez kutsagarria

Lan duina eta hazkunde ekonomikoa

Industria, berrikuntza eta azpiegitura

Desberdintasunak murriztea

Hiri eta komunitate jasangarriak

Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak

Klimaren aldeko ekintza

Itsaspeko bizitza

Lehorreko ekosistemetako bizitza

Bakea, justizia eta instituzio sendoak

Helburuak lortzeko aliantzak

Hizkuntza- eta kultura-aniztasuna

3.
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3. Irudia: Ihobek GJHei egiten dien ekarpenaren balorazio orokorraren indizea.
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42 6 91 5 83 7 10

1. GJH > 0,8

2. GJH > 3,3

11. GJH > 9,2

12. GJH

10. GJH > 4,2

9. GJH > 9,2

8. GJH > 6,7

7. GJH > 5,8

5. GJH > 6,7

6. GJH > 5,8

4. GJH > 6,7

3. GJH > 6,7

13. GJH > 8,3

14. GJH > 3,3

15. GJH > 6,7

17. GJH

16. GJH > 6,7

18. GJH > 5

> 7,5

> 7,5
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Guztiontzat eta adin 
guztietan bizimodu 
osasungarria bermatzea 
eta ongizatea sustatzea

Lan trinkoa egin da, hainbat alorretan, airearen 
kalitatea hobetzeko. Gaur egun, airearen kalitate 
txarra duten egunak 4 baino gutxiago izaten dira 
urtean. Halaber, lan trinkoa egin da jatorri industrialeko 
kutsaduraren eragina pairatzen duten lurzoruen 
kalitatea hobetzeko. Orain arte, inbentariatutako 
kokaguneen % 20 merkatura itzuli da horretarako gaitu 
egiten dituen ekintzak gauzatu eta gero.

ZUZENEKO JARDUERA: lurzoru kutsatuak.

JARDUERA INDUZITUA: lurzoru kutsatuak, airearen kalitatea.

JARDUERA KORPORATIBOA: osasuna, lan-giroa eta pertsonen 
gogobetetasun maila.

3.4 | 3.6 | 3.9 

EUSKADIKO 
TESTUINGURUA

ERREFERENTZIAZKO 
HELMUGAK

ERREFERENTZIAZKO 
HELMUGEI HELTZEN 
DIETEN EREMUAK

OSASUNA ETA ONGIZATEA 

LANKIDETZAK • EUSKO JAURLARITAKO OSASUN SAILA.

• NEIKER, HAZI, VISESA.

• COMMON FORUM ON CONTAMINATED LAND IN EUROPE.

13

3.

IHOBEREN LAN-ILDO NAGUSIAK

Ingurumen Sailari laguntzea legedia eta plangintza-dokumentuak prestatzeko lanetan. Lurzoru 
kutsatuen planak. Lurzoru kutsatuen alorreko legedia.

Informazio-sistemak mantentzea. Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen inbentarioa eta 
lurzoruaren kalitatearen erregistro administratiboa.

Gida metodologikoak prestatzea. Lurzoru kutsatuak ikertzea eta berreskuratzea.

Lurzoru kutsatuen inguruko jarduerak. Zabortegiak, industrialdeak eta Natura 2000 Sarean 
kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak.

Azpiegituren kontrol eta jarraipena. HCHz kutsatuta dauden lurzoruen segurtasun-biltegiak.

Osasun Sailarekin koordinatzea zenbait arloren inguruan, hala nola airearen kalitatea, osasunaren 
ingurumen-determinatzaileak eta hirigintza jasangarri eta osasungarria.

3.2. Ihobe Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean

G
JH
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JARDUERA INDUZITUA

JARDUERA KORPORATIBOA

2. ADIERAZLEA

PM10aren urteko batez besteko kontzentrazio 
haztatua % 13,6 da.
Adierazle honek erakusten du hiri-biztanleriak urtean jasan dezakeen 
batez besteko PM10aren kontzentrazioa.

Adierazle honen bidez neurtu daitezke biriketara iritsi daitezkeen 
partikula xeheek (PM10) giza osasunean izan ditzaketen ondorioak, 
horren jarraipena egiteaz batera.

Iturria: ingurumena.eus.

1. ADIERAZLEA

24
lur-hektarea berreskuratu dira 
udalerrien aldetik

Lurzoru kutsatuen ikerketa eta 
berreskurapena.

3.289
hektarea ikertu dira
(2000. urteaz geroztik metatutako datua)

132
kokagune berreskuratu dira

66
hektarea ikertu dira 
udalerrien aldetik

229
kokagune ikertu dira

1.215
hektarea berreskuratu dira 
(2000. urteaz geroztik metatutako datua)

3. ADIERAZLEA

Ihoben lan egiten duten pertsonen % 87 pozik 
daude erakundean ongizate pertsonalaz egiten 
den sustapenarekin.
Adierazlea kalkulatzen da 7ko edo 7tik gorako gogobetetasun maila 
duten Ihobeko pertsonen ehuneko gisa, bi gaiei dagokienez: “Ihobek 
neurriak eskaintzen ditu bizitza pertsonala eta laneko bizitza 
uztartzeko” eta “Ihobeko pertsonak pozik sentitzen dira Ihoben lan 
egiteagatik”.

3.2. Ihobe Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean
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Guztiontzako kalitatezko 
hezkuntza inklusiboa nahiz 
bidezkoa bermatzea eta 
etengabeko ikaskuntzarako aukerak 
bultzatzea

Euskadin, Garapen Jasangarrirako Hezkuntza poliki-
poliki txertatu da hezkuntza formalean. Azken 
hamarkadetan egindako bide hori jardunbide egoki gisa 
aitortu da nazioartean, Nazio Batuen Erakundearen 
aldetik. Eusko Jaurlaritzak lehentasunezko 
jardunbidetzat hartzen du “Jasangarritasunerako 
hezkuntza eta kontzientzia euskal gizartea osoan 
bultzatzea”.

ZUZENEKO JARDUERA: jasangarritasunerako trebakuntza, 
prestakuntza eta hezkuntza.

JARDUERA INDUZITUA: eskolako 21 Agenda udal 
kudeaketarekin koordinatzea.

JARDUERA KORPORATIBOA: etengabeko prestakuntza.

EUSKADIKO 
TESTUINGURUA

4.3 | 4.7 | 4.a ERREFERENTZIAZKO 
HELMUGAK

ERREFERENTZIAZKO 
HELMUGEI HELTZEN 
DIETEN EREMUAK

LANKIDETZAK • EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA UPV/EHU, MONDRAGON 
UNIBERTSITATEA ETA DEUSTUKO UNIBERTSITATEA.

• HERRI ARDULARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA-HAEE.

• INGURUGELA ZENTROAK.

KALITATEZKO HEZKUNTZA

15 3.2. Ihobe Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean

IHOBEREN LAN-ILDO NAGUSIAK

Euskadiko ingurumen-hezkuntzako zentroen sarea kudeatzea, partaideak honako 
hauek izanik: Ekoetxea Urdaibai, Ekoetxea Meatzaldea-Peñas Negras (Bizkaian), 
Ekoetxea Azpeitia eta Ekoetxea Txingudi (Gipuzkoan).

2030erako Euskadiko Jasangarritasunerako Hezkuntza Estrategia hedatzen eta 
haren jarraipena egiten laguntzea.

UPV/EHUren enpresari aplikatutako Ekonomia Zirkularraren Masterra diseinatzea 
eta berarekin kolaboratzea.

Klaseak eta ikastaroak ematea unibertsitateetan, lanbide heziketako zentroetan 
eta administrazioaren funtzionarioei.

4. G
JH
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4. ADIERAZLEA

25.112 ikaslek parte hartu dute Ekoetxea 
Sarearen hezkuntza eta ingurumen-
sentsibilizaziorako programetan.
Sareko zentroek zenbait unitate didaktiko garatzen dituzte eta 
ziklo guztietarako diseinatutako jarduerak gauzatzen dituzte, haur-
hezkuntzatik batxilergo eta heziketa-zikloetaraino. Azken urteetan, 
irakasleen batez besteko gogobetetasun maila 9 puntutik gorakoa izan 
da, 0tik 10era doan eskala batean.

ZUZENEKO JARDUERA

6. ADIERAZLEA

Ihobeko pertsonen % 88k prestakuntza-
jardueretan parte hartzen dute urtero
Prestakuntza urteko osoko lanaldiaren % 2,5 da, batez beste.

JARDUERA KORPORATIBOA

5. ADIERAZLEA

EAEko 371 ikastetxetako 187.000 ikaslek baino 
gehiagok parte hartzen dute Eskolako Agenda 
21en prozesuetan, euren udalerrietako Tokiko 
Agenda 21ekin koordinatuta. 
Ingurumen Sailak garapen jasangarria toki erakundeetatik sustatzeko 
xedez ematen dituen laguntzei buruzko aginduak jasangarritasunerako 
hezkuntza-lerro bat sartzen du, koordinazio hori sustatzen duten 
ekintzak diruz laguntzeko. Ihobek laguntza eskaintzen du agindua 
diseinatzeko prozesuan eta deialdien ebaluazio eta jarraipenean, Sail 
horrekin kolaboratzen duen erakunde gisa.

JARDUERA INDUZITUA

3.2. Ihobe Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean
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Genero-berdintasuna zeharkako erronka bat da, 
gizartearen eremu guztietatik heldu behar zaiona. 
Klima-aldaketak eta hondamendiek eragin neurrigabea 
izaten jarraitzen dute emakumeengan eta haurrengan, 
gatazkek eta migrazioak bezala.

EUSKADIKO 
TESTUINGURUA

5.1  | 5.2  | 5.4  | 5.5  | 5.c 

JARDUERA KORPORATIBOA: berdintasuna, kontziliazioa, 
erantzunkidetasuna, erabakitze-organoetan parte hartzea.

ERREFERENTZIAZKO 
HELMUGEI HELTZEN 
DIETEN EREMUAK

LANKIDETZAK • EMAKUNDE – EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA.

• EMAKUNDEK SUTATUTAKO ETA EUSKADIKO 65 ERAKUNDE PUBLIKO 
ETA PRIBATUZ OSATUTAKO BAI SAREA. 

Genero-berdintasuna 
lortzea eta emakume nahiz 
neska guztiak ahalduntzea

GENERO-BERDINTASUNA

17

IHOBEREN LAN-ILDO NAGUSIAK

Berdintasunari buruzko diagnostikoak eta Planak prestatzea. Emakumeen eta 
gizonen arteko aukera-berdintasuna enpresaren barruan bultzatzeko jarduerak 
garatzea.

Emakumeen aurkako indarkeria prebenitzea. Jazarpenaren aurrean jarduteko 
protokoloa, eta genero-ikuspegia Ihoberen proiektuetan txertatzeko irizpideak.

Emakunde – Emakumearen Euskal Erakundearen aitortza Lankidetza Erakunde 
gisa.

BAI SAREArekin kolaboratzea berdintasuna eta gizarte-justizia euskal erakundeen 
balio estrategikoak izan daitezen, lanaren alorreko genero-arrakalak murriztuz.

3.2. Ihobe Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean

5. G
JH

ERREFERENTZIAZKO 
HELMUGAK
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7. ADIERAZLEA

Ihobeko erabakitze-organoetako partaideen % 
29 emakumeak dira.
Adierazlea kalkulatzen da Ihobeko arloen Zuzendaritza eta Koordinazio 
zereginetan ari diren emakumeak kontuan hartuta.

8. ADIERAZLEA

Kontziliazio neurriez baliatzen diren Ihobeko 
pertsonen % 20 gizonak dira.
Besteak beste, kontziliazio neurrien artean sartzen dira adingabeak, 
desgaitasunak dituzten pertsonak eta gaixotasun kronikoak dituzten 
senideak zaintzeko baimenak, eta, halaber, pertsona horiek kontsulta 
medikoetara joaten laguntzeko baimenak, ordutegi-malgutasuneko 
neurriak eta lanaldi-murrizketak.

JARDUERA KORPORATIBOA

3.2. Ihobe Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean
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Guztiontzako hazkunde ekonomiko 
jarraitua, inklusiboa eta 
jasangarria, osoko enplegu produktiboa 
eta lan duina sustatzea

Euskadik frogatu du ekonomia eta ingurumena 
bateragarriak direla, eta hazkunde ekonomikoa 
desakoplatzen ari da ingurumen-inpaktu nagusietatik. 
2000. eta 2017. urteen artean, BPGa % 34 hazi da, 
BEGak % 24 murriztu dira, zabortegira eramaten diren 
hiri-hondakinen bolumena % 54 jaitsi da, partikulek 
(PM10) eragindako kutsadurak % 37 egin du behera, eta 
materialen kontsumoa % 18 murriztu da.

EUSKADIKO 
TESTUINGURUA

LAN DUINA ETA HAZKUNDE 
EKONOMIKOA 

8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.8

ZUZENEKO JARDUERA: ekoberrikuntzan oinarritutako 
enplegua sustatzea. 

JARDUERA KORPORATIBOA: gogobetetasun orokorra lantokian, 
laneratze-enpresa eta enplegu-zentro berezientzako 
kontratazioaren sustapena.

ERREFERENTZIAZKO 
HELMUGEI HELTZEN 
DIETEN EREMUAK

LANKIDETZAK • ACLIMA – EUSKADIKO INGURUMEN INDUSTRIEN KLUSTER 
ELKARTEA

• NOVIA SALCEDO FUNDAZIOA.

• EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA UPV/EHU, MONDRAGON 
UNIBERTSITATEA ETA DEUSTUKO UNIBERTSITATEA. 

• LANBIDE.

• LANBIDE HEZIKETAKO ZENTROAK, DUAL PROGRAMAREN BITARTEZ.

19

IHOBEREN LAN-ILDO NAGUSIAK

Ekonomia zirkularraren alorreko enpresa-praktikak Basque Ecodesign Hub-en. 

Gazteen enplegua sutatzeko ekimenetan parte hartzea eta ekimen horiek 
bultzatzea. 

Lanbide Heziketa Dualeko Programarekin kolaboratzea.

3.2. Ihobe Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean

8. G
JH

ERREFERENTZIAZKO 
HELMUGAK
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9. ADIERAZLEA

41 pertsonak praktikak egiten dituzte 
Ihoben edo Ihoberekin kolaboratzen duten 
enpresetan.
Beka, prestakuntza dual eta bestelakoen bitartez, Ihoberen 
egoitzan, Basque Ecodesign Huben edo Ihoberekin lankidetza-
hitzarmenak dituzten beste enpresa batzuetan. Basque Ecodesign 
Huben enpresa-praktikak egiten dituzten gazteen geroko 
enplegagarritasun maila % 95 da.

ZUZENEKO JARDUERA

10. ADIERAZLEA

Ihoben lan egiten duten pertsonen % 87k 
kontratu mugagabea dute.
Gainera, 2015az geroztik Ihobek lanpostu bat erreserbatzen du 
desgaitasun aitortua duen pertsona bat hartzeko.

11. ADIERAZLEA

3 kontratu laneratze-enpresa eta enplegu-
zentro berezien bitartez.
26.500 euroko gastu batez, hau da, kontratazioaren aurrekontu 
potentzialaren % 16 laneratze-enpresa edo enplegu-zentro berezietara 
zuzentzen da.

JARDUERA KORPORATIBOA

3.2. Ihobe Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean
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Azpiegitura erresilienteak 
eraikitzea, industrializazio inklusibo 
eta jasangarria bultzatzea eta 
berrikuntza sustatzea. 

Euskadik 20 urtetik gorako lan-ibilbidea egin du 
ekonomia zirkularraren alorrean, eta horrek, gaur egun, 
erreferente bihurtzen du alor horretan, batez ere 
industriaren eremuan. Etorkizuneko berrikuntzaren bi 
heren Osasun-Energia-Ingurumen trinomioari lotuta 
egongo dira.

EUSKADIKO 
TESTUINGURUA

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA 
AZPIEGITURA 

LANKIDETZAK • BASQUE ECODESIGN CENTER (ENPRESA BAZKIDETUAK ETA 
KLUSTER/ELKARTE DINAMIZATZAILEAK)

• BASQUE ECODESIGN HUB (NOVIA SALCEDO FUNDAZIOA, UPV/EHU, 
DEUSTUKO UNIBERTSITATEA, MONDRAGON UNIBERTSITATEA)

• ACLIMA – INGURUMENAREN KLUSTERRA.

21

9.4 | 9.5 

ZUZENEKO JARDUERA: ekonomia zirkularra, ekoberrikuntza, 
bizi-zikloaren azterketa.

JARDUERA INDUZITUA: bizi-zikloaren azterketa, ekodiseinua.

JARDUERA KORPORATIBOA: erakundearen ingurumen-
inpaktua.

ERREFERENTZIAZKO 
HELMUGEI HELTZEN 
DIETEN EREMUAK

IHOBEREN LAN-ILDO NAGUSIAK

Euskadiko Ekonomia Zirkularraren 2030erako Estrategia hedatzeko tresnak garatzea. 
Ekonomia Zirkularra bultzatzea euskal industriaren lehiakortasun faktore gisa. Ekonomia 
zirkularraren adierazleak.

Ingurumen-berrikuntza euskal enpresan bultzatzea: Demostrazio Proiektuak, Ekoberrikuntza 
Proiektuak, Ekodiseinu Proiektuak eta negozio eredu berriak, I+G+B proiektuak, Berrikuntza 
erosteko proiektuak.

Proiektu eta estandar teknikoak eta ingurumenekoak garatzea: Produktuaren ingurumen-
aztarna, Teknologia garbien zerrenda, material sekundarioen erabilera errazteko metodologia, 
proiektu eta azterlan teknikoak, gidak/estandarrak.

Ekintzarako sostengua: zaintza, araudiei aurrea hartzea, proiektu berritzaileak trakzio-
enpresekin. 

Ezagutzaren transferentzia eta prestakuntza. Jardunaldi teknikoak, foroak eta batzarrak 
egitea (Basque Ecodesign Meeting). Argitalpenak prestatzea.

Hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko Programak garatzea.

3.2. Ihobe Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean

9. G
JH

ERREFERENTZIAZKO 
HELMUGAK
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12. ADIERAZLEA

13. ADIERAZLEA

91 enpresak kolaboratzen dute Ihoberekin 
ekonomia zirkularraren alorrean.
Enpresa horiek Ihoberekin kolaboratzen dute proiektu metodologikoak 
Basque Ecodesign Centerren garatuz, demostrazio-, ekoberrikuntza- 
eta ekodiseinu-proiektuak gidatuz, Basque Ecodesign Centerreko 
bekadunak proiektu berritzaileak garatzeko hartuz, Ihobek garatzen 
dituen metodologia, tresna eta gida berriak kontrastatzeko taldeetan 
parte hartuz.

Ekoberrikuntza-, ekodiseinu- eta demostrazio-
proiektuak.

ZUZENEKO JARDUERA

JARDUERA INDUZITUA

JARDUERA KORPORATIBOA

1.683.145€
adjudikatu dira urteko laguntzen 
deialdian

36
Proiektu adjudikatu dira urteko 
laguntzen deialdian 

Laguntzen deialdia abiatu zenez geroztik, 230 enpresak baino gehiagok 
140 proiektu garatu dituzte, guztira, bost milioi eta erdi euro inguru 
inbertituta.

16. ADIERAZLEA

0,96 t CO2 baliokide/Ihobeko pertsona.
Ihoberen BEGen emisioak (berotegi-efektuko gasen emisioak).

Nahiz eta adierazlea egonkor mantentzen zen azken urteetan, 2019an 
igoera nabaria izan du, egindako bidaiengatik.

14. ADIERAZLEA

165 euskal enpresak ziurtapena jaso dute 
BZAren (bizi-zikloaren azterketa) ikusmolde 
aurreratuaren arabera.
Horietatik, 73 enpresak ISO 14006 (ekodiseinua) ziurtagiria dute, 33k 
PIA (produktuaren ingurumen-adierazpenak) duten produktuak eta 49k 
europar etiketa ekologikoa.

15. ADIERAZLEA

252 da EAEn sortutako hondakin industrialen 
ratioa, BPG industrialaren aurrean (Kg/milaka €).
Guztira sortutako hondakin industrialetatik, gaur egun % 57 sartzen 
dira berriro ekonomian.

3.2. Ihobe Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean
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Hiriak eta giza kokaguneak 
inklusiboak, seguruak, 
erresilienteak eta 
jasangarriak izatea lortzea

2002. urteaz geroztik, Euskadiko 180 udal eta eskualde-
erakundek baino gehiagok Udalsarea 2030 Sarean lan 
egiten dute, hau da, jasangarritasun-politikak tokiko 
eskalan dinamizatu eta bultzatzen dituen koordinazio- eta 
lankidetza-foroan. Sareko partaideak honako hauek dira: 
Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta URA, EEE eta Ihoberen 
moduko eragileak.  Tokiko jasangarritasun-politiketan 
inbertitutako euro bakoitzeko 2,3 € sortzen dira ekonomia 
globalean.

EUSKADIKO 
TESTUINGURUA

HIRI ETA KOMUNITATE 
JASANGARRIAK

11.2 | 11.3 | 11.6 

ZUZENEKO JARDUERA: Udalsarea 2030eko Idazkaritza 
Teknikoa, tokiko jasangarritasunaren alorreko berrikuntza.

JARDUERA INDUZITUA: garapen jasangarrirako udal planak.

JARDUERA KORPORATIBOA: garraio jasangarriaren erabilera 
eta telelana sustatzea.

ERREFERENTZIAZKO 
HELMUGEI HELTZEN 
DIETEN EREMUAK

23

IHOBEREN LAN-ILDO NAGUSIAK

Udalsarea 2030eko Idazkaritza Teknikoa. Lanaren dinamizazioa eta bultzada lehentasunezko 
arloetan, hala nola klima-aldaketa, ekonomia zirkular edo natura-ondarea, eta europar 
proiektuetan parte hartzea. 

Tokiko berrikuntzarako laguntzak. Berringurumena Tokiko Berrikuntza Programa, berrikuntza- 
eta demostrazio-proiektuen garapena, ingurumen-inpaktuak alor hauetan murrizteko: klima-
aldaketa, biodibertsitatea eta ekonomia zirkularra.

Tokiko Agenden ebaluazio- eta jarraipen-prozesuak dinamizatzeko zerbitzua. Garapen 
Jasangarriaren Ekintza Planaren betearazpen maila; Garapen Jasangarriaren Udal Adierazleak, 
2030 Agendaren 17 GJHei dagokienez; klima-aldaketa arintzeko edo berari egokitzeko plan 
sektorialak.

Ezagutzaren kudeaketa udalerrietan. Honelako gaiei buruzko lantaldeak: etxeko eta 
merkataritzako hondakinak, Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdea, merkantzien hiri-banaketa, 
biodibertsitatea, Lurraldearen Antolamendurako Gidalerroen berrikuspena, klima-aldaketa 
arintzea eta berari egokitzea, ekonomia zirkularra. Gida metodologikoen garapena.

EAEko Tokiko Jasangarritasunaren Behatokia. Beraren bitartez sortzen dira Tokiko 
Jasangarritasunari buruzko Txostenak, euskal udalerriek GJHei egiten dieten ekarpena aztertzeko.

3.2. Ihobe Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean
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LANKIDETZAK • 186 UDALERRI.

• EUSKO JAURLARITZAKO GARRAIO ZUZENDARITZA ETA OSASUN 
SAILA.

• URAREN EUSKAL AGENTZIA (URA), ENERGIAREN EUSKAL 
ERAKUNDEA (EEE).

• ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAK. 

• ICLEI, JASANGARRITASUNAREN ALDEKO TOKIKO GOBERNUEN 
SAREA.

18. ADIERAZLEA

Jasangarritasun integraleko planak dituzten 
udalerriak.

JARDUERA INDUZITUA

93
udalerri jasangarritasun integraleko 
planekin

EAEko biztanleriaren % 58 
jasangarritasun integraleko planak 
dituzten udalerrietan bizi da.

Udalerrietako jasangarritasun integraleko planek helburu eta ekintzak 
txertatzen dituzte garapen jasangarriaren hiru eremuetan (soziala, 
ingurumenekoa eta ekonomikoa) eta tokiko 2030 agenden aurrendariak 
dira.

17. ADIERAZLEA

Ihobek Udalsarea 2030eko udalerrietan 
sustatutako proiektu berritzaileak.

ZUZENEKO JARDUERA

13
proiektu gauzatuta

290.000 € 
Ihobek inbertituta tokiko 
berrikuntzaren urteko deialdian

Berringurumena laguntzen deialdia abiatu zenez geroztik, 50 udalerri 
eta mankomunitatek baino gehiagok 55 proiektu garatu dituzte 
guztira, 850.000 euro inguru inbertituta.

3.2. Ihobe Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean
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Kontsumo eta ekoizpen 
modalitate jasangarriak 
bermatzea

Euskadiko hondakinen ekoizpenak BPGaren aurrean 
duen ratioa 79 da gaur egun (tonak/milioika €), 2010an 
baino % 17 txikiagoa. Administrazio publikoa ekoizpen 
eta kontsumo jasangarriaren motor bat da, bere 
erosketa eta kontratazioen bitartez. 2019an, 1.407 
eskaintza lizitatu ziren ingurumen-irizpideekin, 450 
milioi euroko balioarekin.

EUSKADIKO 
TESTUINGURUA

EKOIZPEN ETA KONTSUMO 
ARDURATSUAK

12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.a

ZUZENEKO JARDUERA: pleguetan ingurumen-irizpideak txertatzea, 
ezagutza hedatzea (jardunaldi teknikoak, online eta sare sozialen 
bidezko hedakuntza), Ekoetxea Sarearen jarduera, ingurumen-
sentsibilizazioa.

JARDUERA INDUZITUA: ekitaldi jasangarriak.

JARDUERA KORPORATIBOA: erosketa- eta kontratazio-prozesuetan 
ingurumen-irizpideak txertatzea.

ERREFERENTZIAZKO 
HELMUGEI HELTZEN 
DIETEN EREMUAK

25

IHOBEREN LAN-ILDO NAGUSIAK

Euskadiko Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen 2020rako Programaren Idazkaritza 
Teknikoa. Programaren dinamizazioa. Koordinazioa, dibulgazioa eta sareko lana. Talde eragilearen  
bultzada. Atxikitako erakundeentzako aitortza. Ezagutza sortzea, erosketa berdeari buruzko gida 
eta irizpideen argitalpena, eta merkatuarekiko koordinazioa. Pleguetan ingurumen-irizpideak 
txertatzea. Prestakuntza, trebakuntza eta sentsibilizazioa, jardunaldi eta tailer teknikoen bitartez. 
Eusko Jaurlaritzaren kontratazio-plataforma egokitzea ingurumen-irizpideen informazioa jasotzeko. 
Bizi-zikloaren kontzeptua kontratazio publikoan txertatzea.

Ezagutza hedatzeko jardunaldi teknikoak enpresentzat, udalerrientzat eta beste euskal 
administrazio batzuentzat. Erosketa berdeari buruzko gida metodologikoak.

Argitalpenak, ekitaldiak eta ingurumen-sentsibilizaziorako kanpainak, herritarrei zuzenduta: 
52 keinu klima-aldaketaren aurrean, kazetarientzako ingurumen-gida tematikoak.

Ingurumen Sailburuordetzarentzako sostengu tekniko eta operatiboa, europar etiketa 
ekologikoaren eskumena duen organoa den aldetik; etiketa ekologikoa euskal enpresetan 
lortzearen aldeko bultzada; eta sentsibilizazio- nahiz dibulgazio-jardueren garapena. 

Eusko Jaurlaritzaren ingurumen-zentroen Ekoetxea Sarearen kudeaketa.

Erronka Garbia metodologiaren bultzada eta kudeaketa, ekitaldiak “ekitaldi jasangarri” gisa 
ziurtatzeko.

HHKE – Hiri Hondakinen arloko Koordinazio Erakundearen Idazkaritza.

3.2. Ihobe Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean
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LANKIDETZAK • AKORDIOAK EUSKADIKO EROSKETA PUBLIKO BERDEAREN 
2020RAKO PROGRAMARI ATXIKITAKO 38 ERAKUNDE PUBLIKOEKIN

• HERRI ARDULARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEA, HAEE.

• FORU ALDUNDIAK

19. ADIERAZLEA

1.343 pertsona bertaratu dira antolatutako  35 
jardunaldi teknikoetara.
Ihobek antolatutako jardunaldiak, EAEko enpresa, udalerri eta beste 
administrazio batzuetara zuzenduta.

ZUZENEKO JARDUERA

%51 emakumeak

%49 gizonak

22. ADIERAZLEA

112 plegu ingurumen-irizpideekin.
Administrazioaren pleguak, Ihoberen aholkularitza tekniko aditua jaso 
dutenak ingurumen-irizpideak txertatzeko.

23. ADIERAZLEA

49 ekitaldi ziurtatuta ERRONKA GARBIA 
ekimenaren bidez, ekitaldietan 2.060.785 
pertsona bilduta.
Erronka Garbia da Ihobek ekitaldien ingurumen-ziurtapenerako 
bultzatzen duen sistema.

20. ADIERAZLEA

Ezagutza online hedatzea.

1.324.568 
bisita Ihoberen webguneetara

17.139
pertsona eta erakunde Ihobek kudeatzen 
dituen kanal sozialetan

8.050
harpidetza Ihoberen aldizkari elektronikora

21. ADIERAZLEA

100.000 bisitari baino gehiago Ekoetxea Sareko 
ingurumen-hezkuntzako zentroetara.
Ekoetxea Sarea lau zentroz osatuta dago: Ekoetxea Urdaibai, Ekoetxea 
Meatzaldea-Peñas Negras, Ekoetxea Azpeitia eta Ekoetxea Txingudi.

3.2. Ihobe Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean
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Neurri urgenteak hartzea 
klima-aldaketaren eta haren 
ondorioen aurka egiteko

1990. urtean, Euskadik 20,8 milioi tona CO2 baliokide 
isuri zituen, 2005. urtean 25,5 milioi eta 2018. urtean 
18,9 milioi. 2005. urtekoen aldean, emisioak % 26 jaitsi 
dira, eta 1990. urtekoen aldean % 9.  

EUSKADIKO 
TESTUINGURUA

KLIMAREN ALDEKO EKINTZA 

13.1 | 13.2 | 13.3 

ZUZENEKO JARDUERA: klima-aldaketaren alorreko berrikuntza 
(aldaketa arintzea eta berari egokitzea), klima-aldaketaren alorreko 
datuak sortzea.

JARDUERA INDUZITUA: klima-aldaketari buruzko udal planak sustatzea, 
Berotegi-efektuko Gasen (BEG) Emisioak murriztea.

ERREFERENTZIAZKO 
HELMUGEI HELTZEN 
DIETEN EREMUAK

27

IHOBEREN LAN-ILDO NAGUSIAK

Klima 2050 - EAEko Klima-aldaketaren Estrategia hedatzeko laguntza. Tresnen garapena 
(prestakuntzakoak, dibulgaziokoak, teknikoak…) herritarrek, enpresek eta administrazioek egin 
beharreko ekintzen hedakuntza errazteko. Euskadiko Ingurumen Profila lantzea: Klima-aldaketa.

Klima-ekintzaren alorreko proiektu berritzaileak garatzeko laguntzen sustapena, toki-
erakundeei zuzenduta. 

Klima-aldaketaren arriskuen azterketa EAEn, inpaktu eta sektoreen arabera.

Administrazioei erabakiak hartzen laguntzen dieten egokitzapen-gidalerroen definizioa, 
hala nola euskal udalerriek klima-aldaketaren aurrean dituzten kalteberatasuna eta arriskua 
ebaluatzeko tresnen garapena.

KLIMATEK I+B+G Programa garatzea: I+G proiektua, Klima-aldaketara Euskadin Egokitzeko 
Berrikuntza eta Demostrazioa, Klima 2050 estrategiaren 2. helburuaren lorpenari –“euskal 
lurraldearen erresilientzia bermatzea klima-aldaketaren aurrean”- modu erabakigarrian laguntzen 
dioten proiektuak sustatzeko xedez.

URBAN KLIMA 2050 Life proiektuaren definizioa, KLIMA 2050 estrategiaren hedakuntzarako; 
proiektua Europar Batasunak finantzatzen du, klima-aldaketa moteltzeko eta/edo berari 
egokitzeko Proiektu Integratuen Arloan, proiektuaren lider gisa, proiektua bazkidetutako 
20 erakunderekin baino gehiagorekin batera diseinatuz: Eusko Jaurlaritzako Sailak, erakunde 
publikoak, foru aldundiak, toki-erakundeak eta zentro teknologikoak.

Klima-aldaketaren alorreko europar proiektuen garapenean parte hartzea, bazkide gisa 
(Horizon 2020 Agree, Poctefa Adapyr, Horizon 2020 Posydon), eta hirugarrenen proiektuen 
aldeko sostengua.

EAEko BEGen eta kutsagarri atmosferikoen inbentarioak egitea. Ingurumen 
Sailburuordetzari laguntzea emisio-eskubideen salerosketaren inguruan.

3.2. Ihobe Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean

13. G
JH

ERREFERENTZIAZKO 
HELMUGAK
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LANKIDETZAK • OPPC, KLIMA-ALDAKETAREN PIRINIOETAKO BEHATOKIA.

• UHINAK, KLIMA-ALDAKETA ETA ITSASERTZARI BURUZKO MUGAZ 
GAINDIK KONGRESUA.

• ACLIMA.

• COVENANT OF MAJORS FOR CLIMATE AND ENERGY:
 - BC3.                                 
 - COMPACT OF STATE AND REGIONS.
 - NEIKER/ HAZI/ AZTI/ TECNALIA.
 - FORDU ALDUNDIAK ETA TOKI-ERAKUNDEAK.

ZUZENEKO JARDUERA

JARDUERA INDUZITUA

25. ADIERAZLEA

tona CO2 saihestuta urtean, EAEko enpresa edo 
udalerriek gauzatutako proiektuen bidez.
Demostrazio-, ekoberrikuntza- eta ekodiseinu-proiektuak, enpresek 
Ihoberen laguntzen esparruan gauzatuak, eta udalerriek garatutako 
proiektuak, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak emandako diru-
laguntzen esparruan garatuak.

26. ADIERAZLEA

Klimaren aldeko ekintza-planak dituzten 
udalerriak.

23
udalerri Klimaren aldeko planekin

EAEko biztanleriaren % 52 Klimaren aldeko 
planak dituzten udalerrietan bizi da

24. ADIERAZLEA

Klima-aldaketaren alorreko Berrikuntza- eta 
Demostrazio-proiektuak.

195.556€
inbertituta klima-aldaketaren alorreko 
Berrikuntza- eta Demostrazio-proiektuetan

Klimatek Programaren 
4 proiektu

Laguntzen deialdia 2016a abiatu zenez geroztik, guztira 18 proiektu 
garatu dira, 1.149.000 euro inbertituta.

27. ADIERAZLEA

30 euskal erakundek euren Karbono aztarna 
kalkulatu eta erregistratu dute en rantsizio 
Ekologikorako Ministerioaren CO2aren aztarna, konpentsazio eta 
xurgapen-proiektuen borondatezko Erregistroan. Iturria: miteco.gob.es 

3.2. Ihobe Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean

https://www.miteco.gob.es/es/
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Lehorreko ekosistemak babestea, lehengoratzea 
eta haien erabilera jasangarria sustatzea, 
basoak modu jasangarrian kudeatzea, desertifikazioaren 
aurka borrokatzea, lurren degradazioa gelditzea eta atzera 
eramatea, eta biodibertsitatearen galera gelditzea: lehorreko 
sistemen eta biodibertsitatearen kudeaketa jasangarria.

Europar Batasuneko lurraldearen % 1 soilik izan 
arren, Euskadik europar intereseko habitaten % 
35 inguru hartzen ditu, fauna-espezieen % 21, eta 
flora-espezieen % 2. Natura 2000 europar sareak 
babestutako 55 esparru ditu.

EUSKADIKO 
TESTUINGURUA

15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 15.a | 
15.b 

ZUZENEKO JARDUERA: ezagutza sortzea, berrikuntza.

JARDUERA INDUZITUA: biodibertsitatea, kontserbazioa, 
kudeaketa eta lehengoratzea.

ERREFERENTZIAZKO 
HELMUGEI HELTZEN 
DIETEN EREMUAK

LANKIDETZAK • FORU ALDUNDIAK, OSASUN SAILA, LURRALDE POLITIKA 
SAILBURUORDETZA.

• NEIKER, HAZI, URA, SPRILUR, VISESA.

29

LEHORREKO EKOSISTEMETAKO 
BIZITZA 

IHOBEREN LAN-ILDO NAGUSIAK

Ingurumen-profilak egitea: lurzoru kutsatuak eta biodibertsitatea.

Ingurumen Sailburuordetzari laguntzea estrategiak prestatzen eta haien jarraipena 
egiten. 2030erako Biodibertsitate Estrategia, 2020rako Geodibertsitate Estrategia, eta 
Lurzoruaren babeserako 2030erako Estrategia (prestatzeko fasean).

Estrategietatik eratorritako ekintzak gauzatzea. Klima-aldaketari egokitzeko 
irtenbide naturalen garapena bultzatzea, klima-aldaketa natura-ondarearen kudeaketan 
txertatzeko irizpide teknikoak eta mapak definitzea, Natura 2000 Sarean kutsatuta egon 
daitezkeen lurzoruei buruzko diagnostikoa eta ekintza-plana, lurzoruaren kalitatearen 
jarraipenerako sare bat diseinatzea.

Jardunbide egokien eta gida metodologikoen identifikazioa. Udalerriei laguntzea 
biodibertsitate eta natura-ingurunearen alorrean.

3.2. Ihobe Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean

15. G
JH

ERREFERENTZIAZKO 
HELMUGAK
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ZUZENEKO JARDUERA

JARDUERA INDUZITUA

28. ADIERAZLEA

Natura-ondarearen alorreko 3 proiektu 
berritzaile, EAEko udalerriek 2019an garatuak 
Ihoberen diru-laguntzen esparruan.
2015. urtean, EAEko udalerriek 18 proiektu garatu dituzte natura-
ondarearen alorrean, eta horietarako 359.000 euroko diru-laguntzak 
eman dira, guztira.

29. ADIERAZLEA

200 hektarea lehengoratuta.
Euskadiko 23 udal erakundek edo udalaz gaindiko erakundek 
gauzatutako proiektuetan lehengoratutako hektareak, Eusko 
Jaurlaritzako Ingurumen Sailak emandako diru-laguntzen esparruan.

3.2. Ihobe Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean
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Garapen jasangarrirako gizarte 
baketsu eta inklusiboak sustatzea, 
guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta 
euren jarduerak eta kontuak azaltzen dituzten 
erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea 
maila guztietan.

Ingurumen-erronkei gobernantza on batez soilik 
heldu dakieke. Europar Batasunak egiaztatu du, bere 
gobernu-kalitateari buruzko europar indizean, Eusko 
Jaurlaritza Estatuko eta Europako postu onenen 
artean dagoela.

EUSKADIKO 
TESTUINGURUA

BAKEA, JUSTIZA ETA INSTITUZIO 
SENDOAK 

16.5 | 16.6 | 16.7 

ZUZENEKO JARDUERA: ingurumen-plangintzaren diseinuan 
partaidetzaz laguntzea.

JARDUERA INDUZITUA: herritarren parte-hartzea tokiko 
jasangarritasun-prozesuetan.

JARDUERA KORPORATIBOA: gobernantza, gardentasuna, 
eraginkortasuna, partaidetzazko erabakiak hartzea, kode 
etikoa.

ERREFERENTZIAZKO 
HELMUGEI HELTZEN 
DIETEN EREMUAK
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IHOBEREN LAN-ILDO NAGUSIAK

Euskadiko Ingurumen Esparru Programa. Euskal ingurumen-politikaren 
funtzionamendua ebaluatzeko txostenak, helburu estrategikoen lorpena, 
erronkak eta aukerak. Programan sartutako Funtsezko Proiektuen Jarraipena: 
Ingurumen aldetik eredugarria den administrazioa; Lurralde osasuntsua; 
Ingurumen-fiskalitatea; Ekonomia Zirkularra; Elikadura zirkularra; Azpiegitura 
berdea.

Eusko Jaurlaritzari parte-hartze publikoko prozesuetan laguntzea, euskal 
ingurumen-plangintza estrategikorako.

Barneko kudeaketa-sistema ziurtatua. Kalitatea, Ingurumena, Berrikuntza 
eta Zaintza (ISO 9001, ISO 14001, UNE 166002, UNE 166006).

EMAS Erregistroko inskripzioa, Batasunaren ingurumen-kudeaketako eta –
ikuskaritzako sistema. Urteko Ingurumen-adierazpenak argitaratzea.

Ihoberen gardentasun ataria. Kontratu eta lizitazioei buruzko informazio 
instituzionala eta antolakuntzazkoa argitaratzea. Txosten ekonomiko-
finantzarioak. Jarduerari buruzko txostenak.

3.2. Ihobe Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean

16. G
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ERREFERENTZIAZKO 
HELMUGAK
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LANKIDETZAK • AENOR

• LEHENDAKARITZA, EUSTAT, ELIKA, NEIKER.

• IREKIA, GARDENA, INGURUMENA.

30. ADIERAZLEA

31. ADIERAZLEA

Euskadiko ingurumenaren aurrerapenaren 
adierazleetan oinarritutako 4 txosten, Ihobek 
argitaratuak.
Azken urtean, honako txosten hauek azpimarratu behar dira: 2019ko 
Ingurumena Euskadin, Euskadiko 2019ko Aztarna Ekologikoa, Ekonomia 
zirkularra eta hondakinen kudeaketa Euskadin, Euskadiko 2020ko 
Ingurumen-profila: Lurzoruak.

Ingurumenaz besteko 6 plan/estrategia 
sektorial, Ihoberen parte-hartzea dutenak.
Euskadiko beste sail/erakunde batzuen politikei zeharkako koherentzia 
emanez, hala nola, Bioekonomia zirkularraren estrategia, ZTBP (zientzia 
eta teknologia plana), Elikagaien xahuketaren kontrako plana, Basque 
Country 2030 Agenda, Gobernu Plan Estatistikoa, Lurraldearen 
Antolamendurako Gidalerroak.

ZUZENEKO JARDUERA

3.2. Ihobe Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean
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Inplementaziorako bitartekoak 
sendotzea eta Garapen 
Jasangarrirako Mundu Aliantza 
indarberritzea.

Euskadik lankidetza garatzearen eta nazioarteko 
sareetan parte hartzearen aldeko apustu irmoa egiten 
du, batez ere europar esparruan.

EUSKADIKO 
TESTUINGURUA

HELBURUAK LORTZEKO 
ALIANTZAK

17.2 | 17.9 | 17.14 | 17.16 | 17.17 | 17.19

ZUZENEKO JARDUERA: garapen bidean dauden herrialdeekin 
kooperatzea, politika publikoen koherentzia, lankidetza-
hitzarmen publiko-publikoak eta publiko-pribatuak, garapen 
jasangarriaren adierazleak, adierazleetan oinarritutako 
txosten publikoak.

JARDUERA INDUZITUA: jasangarritasunari buruzko udal 
politiken ebaluazio eta jarraipena, Udalsarea 2030en bidez.

JARDUERA KORPORATIBOA: garapenerako lankidetza.

ERREFERENTZIAZKO 
HELMUGEI HELTZEN 
DIETEN EREMUAK

33

IHOBEREN LAN-ILDO NAGUSIAK

Nazioarteko ekitaldi eta goi bileretako parte-hartzea koordinatzea, Euskadiren 
izenean, edo haren ordezkariei sostengua ematea, Euskadiren aurrerapenak eta 
konpromisoak komunikatzeko.

Aliantzak eta lankidetza-hitzarmenak ezartzea beste eskualde batzuekin, 
ingurumen politiken eta garapen jasangarrirako politiken alde.

Regions4 Sustainable Development sareko Presidentzia eta Idazkaritza.

Under2 Coalition (The Climate Group) taldearen batzorde eragilean parte hartzea.

3.2. Ihobe Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean

17. G
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ERREFERENTZIAZKO 
HELMUGAK
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LANKIDETZAK • REGIONS4 (LEHEN, NRG4SD).

• UNDER2 COALITION (LEHEN, THE CLIMATE GROUP-EKO ESTATU ETA 
ESKUALDEEN ALIANTZA).

• ICLEI, UDALSAREA 2030EN IDAZKARITZA NAGUSIAREN BITARTEZ.

• ENCORE.

• CPMR (CONFERENCE OF  PERIPHERAL MARITIME REGIONS).

• IMPEL / CTP-OPCC / COMMON FORUM / REDIA / EUROPAKO 
EKODISEINU ZENTROEN SAREA.

• EB-KO INGURUMEN KONTSEILUAREN FORMAZIOA (AUTONOMIA 
ERKIDEGOAK-EB) / IPP/SCP.

32. ADIERAZLEA

33. ADIERAZLEA

Garapen Jasangarriaren inguruko 16 sare, 
Ihoberen parte-hartzea dutenak.
Azpimarratzekoa da Euskadik Regions4 sareko Presidentzia eta 
Idazkaritza Nagusia dituela.

Lankidetza publiko-pribatuko eta publiko-
publikoko 8 hitzarmen, ihobek sustatuak.
Besteak beste, azpimarratzekoak dira Basque Ecodesign Centerren 
hitzarmena, Udalsarea 2030, eta baita Euskal Irrati Telebistarekin edo 
Kazetarien Euskal Elkargoarekin dauden hitzarmenak ere.

ZUZENEKO JARDUERA

34. ADIERAZLEA

Ihoberen pertsonalaren % 8k bere soldataren 
zati bat ematen dio Zer0,7 plataformari.

JARDUERA KORPORATIBOA

3.2. Ihobe Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean



35

Hizkuntza- eta kultura-
aniztasuna sustatzea

Kultura identitatea eraikitzeko eta sen kritikoa 
indartzeko elementu bat da, bai pertsonengan eta bai 
gizartean. Euskadiko politika kulturalak bi elementu 
indartzera daude zuzenduta: emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasuna eta euskaraz sortutako eta 
adierazitako kultura.

EUSKADIKO 
TESTUINGURUA

HIZKUNTZA- ETA KULTURA-
ANIZTASUNA 

35

JARDUERA KORPORATIBOA: euskarazko prestakuntza.ERREFERENTZIAZKO 
HELMUGEI HELTZEN 
DIETEN EREMUAK

IHOBEREN LAN-ILDO NAGUSIAK

Ihobeko pertsonen euskara ezagutza hobetzea.

Euskararen erabilera lanaren eremuan dinamizatzea.

35. ADIERAZLEA

Plantillaren % 57 euskararen ezagutza ertaina 
edo handia du.

Pertsonen % 57 horretatik, % 26k bere lanean 
erabili ohi du euskara bezeroekin, eta gainerako 
% 30ek bere laneko harreman informaletan 
erabiltzen du.

Ihobeko plantillaren % 32k euskarazko 
prestakuntza jasotzen du.

3.2. Ihobe Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean

18. G
JH
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GJH ADIERAZLEA JARDUERA 2015 2016 2017 2018 2019

3 1. Lurzoru kutsatuak dituzten kokagune 
berreskuratuen kopurua

INDUZITUA 82 69 71 87 132

2. Euskadiko PM10aren urteko batez besteko 
kontzentrazio haztatua

INDUZITUA %18,1 %15,9 %16,9 %15,6 %13,6

3. Ongizatearen sustapenaren inguruan 
gogobetetasuna duten Ihobeko pertsonen 
ehunekoa

KORPORATIBOA %71 - - %87 -

4
4. Ekoetxea sarearen ingurumen-hezkuntzako 
zentroetako Programa didaktikoetan parte hartu 
duten ikasleen kopurua

ZUZENEKOA 25.234 24.043 23.534 24.632 25.112

5. Tokiko Agenda 21en prozesuetan inplikatutako 
ikasleak, udalerriekin koordinatuta

INDUZITUA - 200.000 250.000 185.000 187.000

6. Prestakuntza-jardueretan parte hartzen duten 
Ihobeko pertsonen ehunekoa

KORPORATIBOA %92 %83 %83 %83 %88

5 7. Ihobeko erabakitze-organoetan dauden 
emakumeen ehunekoa

KORPORATIBOA %50 %50 %50 %50 %29

8. Kontziliazio neurriez baliatzen diren Ihobeko 
gizonen ehunekoa

KORPORATIBOA %31 - %18 %10 %20

8
9. Ihoben edo Ihoberekin kolaboratzen duten 
enpresetan praktikak egiten dituzten gazteen 
kopurua

ZUZENEKOA 30 34 52 58 41

10. Ihoben kontratu mugagabea duten pertsonen 
ehunekoa

KORPORATIBOA %82 %82 %82 %82 %87

11. Ihobek kontratatutako laneratze-enpresen eta 
enplegu-zentro berezien kopurua

KORPORATIBOA 3 4 3 3 3

9 12. Ihoberekin ekonomia zirkularraren alorrean 
kolaboratzen duten enpresen kopurua

ZUZENEKOA 41 88 105 91 91

13. Euskal enpresetan sustatutako ekodiseinuko, 
ekonomia zirkularraren demostrazioko eta 
ekoberrikuntzako proiektuen kopurua

ZUZENEKOA 12 30 37 28 36

14. Bizi-zikloaren azterketaren (BZA) ikuspegi 
aurreratuaren arabera Euskadin ziurtatutako 
enpresen kopurua

INDUZITUA 94 120 128 140 155

15. Hondakin industrialen sorreraren ratioa urteko 
BPG industrialaren aurrean (Kg/milaka €)

INDUZITUA 294 271 - 252 -

16. Ihoberen BEG emisioak: tona CO2 baliokide 
pertsona bakoitzeko

KORPORATIBOA 0,78 0,68 0,64 0,65 0,96

11 17. Udalsarea 2030eko toki-erakundeen proiektu 
berritzaileen kopurua

ZUZENEKOA 11 10 9 12 13

18. Jasangarritasun integraleko planak dituzten 
udalerrietan bizi diren Euskadiko biztanleen 
ehunekoa

INDUZITUA %36 %36 %39 %56 %58

3.3. Garapen Jasangarriren Adierazleen panela 
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GJH ADIERAZLEA JARDUERA 2015 2016 2017 2018 2019

12 19. Ihobek antolatutako jardunaldi tekniko eta 
ekitaldietara bertaratutako pertsonen kopurua

ZUZENEKOA 1.738 1.256 2.124 1.740 1.343

20. Ihoberen webguneek izandako bisiten kopurua ZUZENEKOA 1.863.052 1.429.152 1.795.570 1.557.085 1.324.568

21. Ekoetxea Sareko ingurumen-hezkuntzako 
zentroek izandako bisitarien kopurua

ZUZENEKOA 42.126 73.705 84.153 90.198 100.070

22. Ihoberen laguntzarekin ingurumen-irizpideak 
txertatu dituzten administrazio-pleguen kopurua

ZUZENEKOA 74 54 41 152 112

23. Erronka Garbia ekimenaren arabera 
ziurtatutako ekitaldien kopurua

ZUZENEKOA 9 6 20 35 49

13 24. Klima-aldaketaren alorreko berrikuntza- eta 
demostrazio-proiektuen kopurua 

ZUZENEKOA - 4 7 3 4

25. EAEko udalerri eta enpresek gauzatutako 
proiektuetan murriztutako tonak CO2

ZUZENEKOA - 72.461 64.100 95.898 93.233

26. Klimaren aldeko planak dituzten udalerrietan 
bizi den biztanleriaren ehunekoa 

INDUZITUA %51 %51 %51 %51 %52

27. Euskal erakundeek Ministerioan erregistratuta 
dituzten Karbono-aztarnen kopurua

INDUZITUA 18 24 31 30 -

15 28. Toki-erakundeen biodibertsitateari buruzko 
proiektu berritzaileen kopurua 

ZUZENEKOA 2 2 4 7 3

29. Euskal udalerriek gauzatutako proiektuen 
bidez lehengoratutako hektareak

INDUZITUA 334 300 300 190 200

16 30. Euskadiko ingurumenaren aurrerapenari buruz 
Ihobek argitaratu dituen txostenen kopurua

ZUZENEKOA 1 1 2 3 4

31. Ihoberen parte-hartzea duten Ingurumenaz 
besteko plan eta/edo estrategia sektorialen 
kopurua

ZUZENEKOA 3 3 4 6 6

17 32. Ihoberen parte-hartzea duten Garapen 
Jasangarrirako sareen kopurua

ZUZENEKOA 12 12 12 15 16

33. Ihobek kudeatutako lankidetza publiko-
pribatu eta publiko-publikoko hitzarmenen 
kopurua 

ZUZENEKOA 5 5 5 6 8

34. Zer0,7 plataformarekin kolaboratzen duten 
Ihobeko pertsonen ehunekoa 

KORPORATIBOA %8 %8 %8 %8 %8

18 35. Euskarazko prestakuntza jasotzen ari diren 
Ihobeko pertsonen ehunekoa

KORPORATIBOA %18 %15 %23 %23 %32

3.3. Garapen Jasangarriren Adierazleen panela 

1. Taula: Ihoberen Garapen Jasangarriaren Adierazleak
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Konklusioak eta 
etorkizunerako 
erronkak

Ihobek Garapen Jasangarriaren Helburuen aurrean 
izandako jokabidearen azterketak ahalbidetzen du 
konklusio batzuk ateratzea funtsezkoa den urte batean, 
hots, 2020. urtean, oraindik ere hamarkada bat geratzen 
baita Garapen Jasangarriaren Helburuak lortzeko.

Txosten honek erakusten duenez, ingurumen izaerako 
GJHei zuzeneko ekarpena egiteaz gain, Ihobek ekarpen 
esanguratsua egiten die beste GJH batzuei ere. 

Ihobek 2030 Agendari egiten dion ekarpenik handiena 
GJH hauetan islatzen da:

4.
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• 3. GJH. OSASUNA ETA 
ONGIZATEA, eragin induzitua 
sortuz lurzoruaren gainean eta 
kokagune kutsatuetako esku-
hartzean. Orobat, Ihoberen 
arloen bidez bultzatutako 
ekintza ugarik Euskadiko 
airearen kalitatearen gaineko 
eragin induzitua ere sortzen 
dute.

12. GJH. EKOIZPEN ETA 
KONTSUMO ARDURATSUAK,  
bertan, funtsezko rola jokatzen 
du Erosketa • eta Kontratazio 
Publiko Berdearen Programaren 
idazkaritza tekniko gisa, eta 
baita ezagutzaren sorrera eta 
transferentziaren inguruan 
ere, proiektuak garatzearen 
eta jardunaldi profesionalak 
egitearen bidez; eta, halaber, 
gizartea jasangarritasunarekin 
konprometitzera bultzatuz, 
Ekoetxea Sarearen bitartez.

 
 

 

• 9. GJH. INDUSTRIA, 
BERRIKUNTZA ETA 
AZPIEGITURA, batez ere 
ekonomia zirkularraren eta 
ekoberrikuntzaren inguruan 
sektore industrialeko 
enpresekin egiten den lanaren 
bitartez.

• 17. GJH. HELBURUAK 
LORTZEKO ALIANTZAK, 
sareetan parte hartzeko, 
sareak bultzatzeko eta 
akordioak eratzeko duen 
ibilbideagatik, garapen 
jasangarriaren alorrean, eremu 
publiko eta pribatuen hainbat 
mailatan.

 
 

• 11. GJH. HIRI 
ETA KOMUNITATE 
JASANGARRIAK, batez ere 
Udalsarea 2030en idazkaritza 
tekniko gisa jotzen duen 
rolaren bitartez. Sareak ia 200 
euskal udalerri mobilizatzen 
ditu, bai garapen jasangarriari 
eta klima-aldaketari 
buruzko plan eta politikak 
hartzearen alde eginez eta 
bai tokiko berrikuntza-
proiektu konkretuen bitartez, 
askotariko gaiak jorratuz, hala 
nola hirigintza jasangarria edo 
elikagaien xahuketa.

16. GJH. BAKEA, JUSTIZIA 
ETA INSTITUZIO SENDOAK, 
erakunde publiko eredugarri 
gisa arituz, eta barne izaerako 
konpromiso ugari hartuz, 
gobernu arduratsu, eraginkor, 
efiziente eta gardenari 
dagokionez.

 

• 13. GJH. KLIMAREN ALDEKO 
EKINTZA, Bertan, eragile ugari 
mobilizatze ditu berrikuntza-
proiektuetan, eta orain dela 
gutxi URBAN KLIMA 2050 Life 
Proiektua koordinatzen hasi da.

 
 

• 15. GJH. LEHORREKO 
EKOSISTEMETAKO BIZITZA, 
bertan, Ihobek eragin induzitua 
sortzen du diru-laguntzen 
lerro espezifikoen bitartez 
udalerriak garatzen dituzten 
proiektu eta programetan 
parte hartzearen bidez, 
alegia, biodibertsitatearekin 
lotutako proiektuetan eta 
natura-ondarearen alorreko 
berrikuntza-programetan 
parte hartzearen bidez. 
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Hala, herritarren ohiturak jokabide jasangarriagoetarantz 
aldatzeko, beharrezkoa izango da 4. GJHa lantzeko, hots, 
kalitatezko hezkuntza, jasangarritasunerako hezkuntza 
bereziki nabarmenduz, baina 12. GJHa bistatik galdu 
gabe, hau da, ekoizpen eta kontsumo jasangarriak, zeren 
helburu horrek estuago lotuta baitago gure mendebaldeko 
bizimoduarekin. 

Gisa berean, 7. GJHa –energia eskuragarria eta ez kutsagarria- 
eta 13. GJHa –klima-ekintza- modu integratuan lantzetik 
sortzen den aukerari esker, energia eta klima-ekintzari 
buruzko politika eta estrategia handinahiagoak formulatuko 
ditugu, Europar Batasuna gai horien inguruan markatzen ari 
den helburuekin lerrokatuta. 

Halaber, 8. GJHa –lan duina eta hazkunde ekonomikoa- eta 
9. GJHa –industria, berrikuntza eta azpiegitura- ere txanpon 
berberaren bi aldeak dira. Industria aurreratua, efizientea eta 
ez kutsagarria ezin uler daiteke horrek kalitatezko enplegu 
duinean inpakturik izan gabe.

Kolaboratzea eta berriztatzea 2030rako erronkei heltzeko

2030 Agenda eta beraren Garapen Jasangarriaren 17 Helburuak errealitate bihurtzea 
da, seguruenik, Nazio Batuen Erakundearen kide diren Estatuek inoiz bereganatu duten 
konpromisorik handiena. Konpromiso komun eta unibertsal bat, Euskadik ere bere egin 
duena, pertsonen, planetaren eta oparotasunaren aldeko ekintza-plan gisa, inor ere atzean 
utzi gabe. 

Mende honetako erronka da nola lortu daitekeen gizartearen, ekonomiaren eta 
ingurumenaren alorreko kontsiderazioak orekatzen dituen garapen jasangarria. Ihobek 
Garapen Jasangarriaren Helburuei 2020an egindako Ekarpenari buruzko Txosnen honen 
konklusio nagusietako bat da 2030 Agenda betetzeko aldaketa eraldatzaileak eta 
irtenbide sistemikoak behar direla. Biodibertsitatearen galera, baliabideen erabilera, klima-
aldaketaren inpaktua eta osasunerako ingurumen-arriskuak dira urgentziaz heldu beharreko 
erronketako batzuk, bai ikuspuntu globaletik eta bai tokiko ikuspuntutik.

Orokorrean, Euskadik ingurumen-adierazle nagusien bilakaera ona erakusten du, eta horri 
ekarpen esanguratsua egin dio Ihobe sozietate publikoak hiru hamarkadaz baino gehiagoz 
egindako lanarekin. Hala eta guztiz ere, ingurumen-erronken azpian dagoen faktore 
esanguratsuena da estu lotuta daudela jarduera ekonomikoekin eta bizi-estiloekin, batez 
ere  oinarrizko beharrak asetzearekin, hala nola elikadura, energia eta mugikortasuna. Klima-
aldaketa arintzea eta berari egokitzea, biodibertsitatea zaintzea eta hondakinak kudeatzea 
dira epe ertainera hobetzeko eta inpaktua izateko marjina handiena eskaintzen duten arloak.

Ingurumen-eremuen artean dagoen interdependentzia da kontuan hartu behar den beste 
erronka bat: ingurumenaren alorrean dena dago konektatuta. Alde horretatik, 2030 Agenda 
integrazio-printzipioari jarraituz formulatu zen, interkonektatutako pakete zatiezin bezala. 
Txosten hau prestatzerakoan agerian geratu da, hain zuzen ere, GJHei egindako ekarpena 
ikuspegi integratzaile batez landu behar dela, helburuen eta sortzen diren sinergien arteko 
interakzioa kontuan hartuta.

4 12

7 13

8 9

4. Konklusioak eta etorkizunerako erronkak
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Jasangarritasuna gakotzat hartzen duen berrikuntza 
beste funtsezko erronka bat da. Euskadi ingurumen-politikak 
garatzeko eskumen zabalak dituen lurralde baten adibidea 
da; politika horiek ezinbestekoak izaten jarraitzen dute, 
baina sistemaren berrikuntzak eraldaketak eskatzen ditu 
hainbat arlotatik: administrazio publiko, ikerketa edo politika 
sektorialetatik hezkuntza, merkataritza eta enpleguraino. 

Alde horretatik, txosten honek erakutsi du Ihobek ekarpen 
esanguratsua egiten diola GJH gehienen betearazpenari.  
Ingurumenarekin estu lotuta dauden helburuen kasuan, 
zuzeneko ekarpena oso agerikoa da; orobat, txosten honek 
zeharkako ekarpena ere erakutsi du beste helburu askoren 
kasuan.

Txosten honetan ikus daitekeenez, Ihobek GJHei egiten dien ekarpenak agerian uzten 
du erakundea inpaktu positiboa lortzen ari dela bere jardunarekin, gizarte, ekonomia 
eta ingurumenaren alorretan; halaber, garbi erakusten du erakunde publiko eredugarri 
eta berritzaile baten balioak emaitzetan oinarritzen direla, eta Euskadi jasangarriagoa 
lortzeko lanean jarraitzeko bultzada bat dela.

Une honetatik aurrera, Ihobek Garapen Jasangarriaren Helburuei egiten dien ekarpena 
ahalik eta handiena izan dadin, badago konpromiso irmo bat Plan Estrategiko berria 
–erakundea 2024. urtera arte gidatuko duena- 2030 Agendarekin lerrokatzeko, 
kontuan hartuta bai erronka berriak eta bai GJHen eta sortzen diren sinergien arteko 
interakzioa.

Hala eta guztiz ere, azterketa honetan detektatu da 
3 GJHk ez dutela ekarpen esanguratsurik jasotzen 
Ihoberen jardunaren aldetik. Honako hauek dira: 1. GJH 
–pobrezia amaitzea-, 2. GJH –goserik ez- eta 10. GJH 
–desberdintasunak murriztea-. Erakundearen jarduera-
eremutik urrun geratzen direla pentsa badaiteke ere, 
gizarte-erantzukizun korporatiboarekin zerikusia 
duten mekanismoak abiatu daitezke, erronka horien bidean 
aurrera egiteko.

Bukatzeko, azpimarratu behar da emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasuna -5. GJHan agertzen da-, Herrialdeko 
bereizgarri gisa euskararekin hartutako konpromisoa 
-18. GJH- eta 17. GJHan aipatutako lankidetza eta sareko 
lana hiru bandera direla Ihoberentzat, zeren barneratuta  
baitaude erakundearen zeharkako lanean.

5
18

17

4. Konklusioak eta etorkizunerako erronkak

1
2
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GJH HELMUGA
*aukera berriak

Ihoberen testuingurura egokitutako helmugak
Beste 

Helmuga 
batzuekiko 
elkarlotura

1
 

7 
H

el
m

ug
at

at
ik

 2

1.2* Pobrezia egoeran bizi diren pertsonen kopurua murriztea

1.5*
Pobrezia edo kalteberatasun egoeran dauden pertsonen erresilientzia 

sustatzea eta klimarekin lotutako muturreko fenomenoekin duten 
esposizio maila murriztea

13.3

2
 

8 
H

el
m

ug
at

at
ik

 2

2.2* Malnutrizio forma guztiei amaiera ematea, obesitateari ere aurre eginez

2.4*
Elikagaiak ekoizteko sistemen jasangarritasuna bermatzea eta klima-
aldaketara egokitzeko gaitasuna indartzen duten nekazaritza-politika 

erresilienteak bultzatzea
13.3

3
 

1
2

 H
el

m
u

ga
ta

ti
k 

3 3.4 Osasun mentala eta ongizatea sustatzea 8.8

3.6 Trafiko-istripuek eragindako heriotza eta lesioen kopurua erdira murriztea

3.9 Aire, ur eta lurzoruaren kutsadurak eragindako heriotza eta gaixotasunen 
kopurua murriztea

11.2
15.3

4
 

1
0

 H
el

m
u

ga
ta

ti
k 

3 4.3      Kalitatezko eta goi mailako prestakuntza tekniko eta profesionalera iristeko 
bide bermatzea, unibertsitate-irakaskuntza barne sartuta 8.6

4.7 Bermatzea ikasle guztiek eskuratzen dituztela garapen jasangarria 
sustatzeko beharrezkoak diren ezagutza teoriko eta praktikoak

4.a.
Ikaskuntza-ingurune seguruak, indarkeriarik gabekoak, inklusiboak eta 

eraginkorrak eraikitzea eta egokitzea, bizitza osoko ikaskuntza-inguruneak 
kontsideratuz

16.2

5
 

8
 H

el
m

u
ga

ta
ti

k 
5

5.1 Amaiera ematea emakumeen kontrako diskriminazio forma guztiei

5.2 Emakumeen aurkako indarkeria forma guztiak ezabatzea 16.2

5.4 Ardura konpartituta etxean eta familian sustatzea

5.5 Emakumeen parte-hartze osoa eta eraginkorra bermatzea, eta baita 
lidergorako aukera-berdintasuna ere, maila guztietan 16.7

5.c Genero-indarkeria eta emakumeen ahalduntzea sustatzeko politika egokiak 
eta lege aplikagarriak onartzea eta indartzea

1. Eranskina
Ihoberentzako erreferentziazko helmugak
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GJH HELMUGA
*aukera berriak

Ihoberen testuingurura egokitutako helmugak
Beste 

Helmuga 
batzuekiko 
elkarlotura

6
 

8 
H

el
m

ug
at

at
ik

 2
6.3 Uraren kalitatea hobetzea, kutsadura murriztuz 11.6

12.4

6.4 Baliabide hidrikoen erabilera efizientea sektore guzietan handitzea 9.4
12.2

7
 

5
 H

el
m

u
ga

ta
ti

k 
3 6.6 Urarekin lotutako ekosistemak babestea eta lehengoratzea 15.1

7.2 Energia berriztagarrien proportzioa handitzea 9.4
13.2

7.3 Efizientzia energetikoaren tasa bikoiztea 9.4
13.2

8
 

1
2

 H
el

m
u

ga
ta

ti
k 

5

8.2 Produktibitate ekonomikoko maila handiagoak lortzea, dibertsifikazioaren, 
modernizazio teknologikoaren eta berrikuntzaren bitartez 9.5

8.3 Lanpostu duinen sorrera, ekintzailetza, sormena eta berrikuntza bultzatzen 
dituzten politiken alde egitea

8.4 Ekoizpen eta baliabideen kontsumo efizienteak hobetzea eta hazkunde 
ekonomikoa ingurumenaren degradaziotik desakoplatzea

9.4
12.2 · 12.6

14.2

8.6 Lanik ez duten, ikasten ari ez diren eta prestakuntzarik jasotzen ez duten 
gazteen proportzioa murriztea 4.3

8.8 Lan-eskubideak babestea eta arriskurik gabeko lan-ingurune segurua 
sustatzea langile guztientzat

3.4
4.a

14.4

9

8 
H

el
m

ug
at

at
ik

 2

9.4
Industriak birmoldatzea jasangarriak izan daitezen, baliabideak 

eraginkortasun handiagoz erabiliz eta garbiak  nahiz ingurumen aldetik 
arrazionalak diren teknologia eta prozesu industrialak ezartzearen alde 

eginez

6.4
7.2 · 7.3

12.4 · 12.6

9.5 Ikerketa zientifikoa areagotzea eta sektore industrialen ahalmen 
teknologikoa hobetzea, ikerketa sustatuz

8.2
14.a

10
 

1
0

 H
el

m
u

ga
ta

ti
k 

3 10.2* Pertsona guztien inklusio sozial, ekonomiko eta politikoa bultzatzea eta 
sustatzea

10.3 Aukera-berdintasuna pertsona guztiei bermatzea

10.7* Pertsonen migrazioa eta mugikortasun ordenatuak, seguruak, erregularrak 
eta arduratsuak erraztea

11
 

1
0

 H
el

m
u

ga
ta

ti
k 

3 11.2 Garraio-sistema seguru, eskuragarri, irisgarri eta jasangarrietarako sarbidea 
sustatzea 3.9

11.3 Urbanizazio inklusibo eta jasangarria areagotzea, eta baita plangintza eta 
kudeaketa parte-hartzaile, integratu eta jasangarrietarako ahalmena ere

11.6 Hiri eta herrien ingurumen-inpaktu negatiboa murriztea 3.9
6.3
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GJH HELMUGA
*aukera berriak

Ihoberen testuingurura egokitutako helmugak
Beste 

Helmuga 
batzuekiko 
elkarlotura

12 

1
1

 H
el

m
u

ga
ta

ti
k 

8
12.2 Kudeaketa jasangarria eta baliabide naturalen erabilera efizientea lortzea 6.4

12.3 Elikagaien xahuketa erdira murriztea

12.4
Produktu kimikoak eta hondakin guztiak ekologikoki arrazoizkoa den 

moduan kudeatzea beren bizi-zikloan, eta nabarmen murriztea atmosfe-
rara, uretara eta lurrera egiten dituzten isuriak, horiek giza osasunean eta 

ingurumenean dituzten eragin kaltegarriak minimizatzeko

6.3
9.4

12.5 Hondakinen sorrera nabarmen murriztea, prebentzio, murrizketa, 
birziklapen eta berrerabilpen jardueren bitartez 14.1

12.6 Praktika jasangarriak enpresetan ezartzea eta sustatzea, eta 
jasangarritasunari buruzko informazioa haien txostenetan txertatzea

9.4
16.6

12.7 Erosketa publiko jasangarriko praktikak sustatzea eta ezartzea

12.8 Segurtatzea pertsonek informazio eta ezagutza egokiak dituztela garapen 
jasangarrirako eta naturarekin harmoniatsuak diren bizi-estiloetarako 4.7

12.a*
Garapen bidean dauden herrialdeei euren ahalmen zientifiko eta 

teknologikoa indartzen laguntzea, kontsumo eta ekoizpen modalitate 
jasangarriagoetarantz aurrera egiteko

13 

5
 H

el
m

u
ga

ta
ti

k 
3 13.1 Erresiilentzia eta klima zein hondamendi naturalekin zerikusia duten 

arriskuetara egokitzeko ahalmena indartzea 
11.b
14.2

13.2 Klima-aldaketari buruzko neurriak (arintzea eta egokitzea) txertatzea 
politika, estrategia eta planetan

7.2 · 7.3
11.b

13.3
Hezkuntza, sentsibilizazioa eta gizakion zein instituzioen gaitasuna 

hobetzea, klima-aldaketa arintzera eta berari egokitzeari dagokionez, eta 
baita haren ondorioak murrizteari eta arreta goiztiarrari dagokienez ere.

1.5
2.4

14
 

10
 H

el
m

ug
at

at
ik

 2

14.1 Itsas kutsadura prebenitzea eta murriztea, batez ere lehorrean egindako 
jarduerek sortutakoa 12.5 · 12.b

14.a* Ezagutza zientifikoak areagotzea, ikerketa-ahalmena garatzea eta itsas 
teknologia transferitzea, ozeano eta itsasoen osasuna hobetzeko xedez 9.5

15 

1
2

 H
el

m
u

ga
ta

ti
k 

9

15.1
Lehorreko ekosistemen eta ur gezako barne-ekosistemen eta haien 
zerbitzuen kontserbazioa, lehengoratzea eta erabilera jasangarria 

bermatzea, batez ere baso, hezegune, mendi eta eremu elkorren kasuan
6.6

15.2
Era guztietako basoen kudeaketa jasangarria aplikatzearen alde egitea, 

baso-soiltzea gelditzea, baso degradatuak lehengoratzea eta baso-sartzea 
eta basoberritzea nabarmen handitzea 

15.3 Lur eta lurzoru degradatuak berroneratzea 3.9

15.4
Mendi-ekosistemen kontserbazioa bermatzea, haien dibertsitate biologikoa 

barne sartuta, garapen jasangarrirako funtsezko onurak emateko duten 
ahalmena hobetzeko xedez

15.5
Habitat naturalen degradazioa murriztea, biodibertsitatearen galera  
gelditzea, mehatxatutako espezieak babestea eta haien desagerpena 

eragoztea
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GJH HELMUGA
*aukera berriak

Ihoberen testuingurura egokitutako helmugak
Beste 

Helmuga 
batzuekiko 
elkarlotura

15.8
Espezie exotiko inbaditzaileen sarrera prebenitzea, lehorreko eta 

uretako ekosistemetan dituzten ondorioak nabarmen murriztea, eta 
lehentasunezko espezieak kontrolatzea edo desagerraraztea

15.9 Ekosistemen, biodibertsitatearen eta haien zerbitzuen balioak plangintzan 
integratzea 

15.a
Baliabide finantzarioak mobilizatzea eta neurri esanguratsuan handitzea, 
biodibertsitatea eta ekosistemak kontserbatzeko eta modu jasangarrian 

erabiltzeko

15.b Iturri eta maila guztietako baliabide mardulak mobilizatzea baso-kudeaketa 
jasangarria finantzatzeko

16

1
2

 H
el

m
u

ga
ta

ti
k 

3 16.5 Ustelkeria eta eroskeria euren forma guztietan murriztea

16.6 Euren kontuak azaltzen dituzten instituzio eraginkor eta gardenak sortzea
12.6

17.19

16.7 Maila guztietan erabaki inklusiboak, parte-hartzaileak eta ordezkaritzakoak 
hartzen direla bermatzea 5.5

17

1
9

 H
el

m
u

ga
ta

ti
k 

6

17.2 Laguntza ofizialaren % 0,7 garapen bidean dauden herrialdeen garapenera 
bideratzea 1.1

17.9 Garapen bidean dauden herrialdeetan kapazitate eraginkor eta espezifikoak 
sortzeko jarduerak egitera zuzendutako nazioarteko sostengua handitzea

17.14 Garapen jasangarrirako politiken koherentzia hobetzea

17.16
Ezagutzak, espezializazioa, teknologia eta baliabide finantzarioak 

mobilizatu eta trukatzen dituzten askotariko interesdunen arteko aliantzak 
sustatzea, Garapen Jasangarriaren Helburuak lortzen laguntzeko

17.17 Aliantza eraginkorrak eratzea esfera publikoan, publiko-pribatuan eta 
gizarte zibilaren esferetan

17.19 Garapen jasangarriaren alorrean egindako aurrerapenak neurtzea 
ahalbidetzen duten adierazleak prestatzea

12.6
16.6
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2. Eranskina
Erreferentziak

Nazio Batuen Erakundearen 2030 Agenda:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-
agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

Ihobe:

https://www.ihobe.eus/inicio

Udalsarea 2030:

http://www.udalsarea21.net/Default.aspx?IdMenu=7add69fd-7b71-4861-ad3c-
f526acbde138&Idioma=es-ES

Jasangarritasunerako Udalerrien Euskal Sarearen ekarpena Garapen Jasangarriaren 
Helburuei:

http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-
f37a7cbf95dc&Cod=f8f92000-f21f-4eeb-a8aa-087fd5df56b1&Idioma=es-ES&Tipo=

Euskadi Basque Country 2030 Agenda:

https://www.euskadi.eus/pdf/agenda-euskadi-basque-country-2030.pdf

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/agenda2030/es_def/adjuntos/2019_
seguimiento_Agenda_Euskadi_Basque_Country_2030.pdf

EAEko 2020erako Ingurumen Esparru Programa:

https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/5724/Programa_Marco_Ambiental_
CAPV_2020.pdf?1422951795

UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearen Garapen Jasangarriaren Panela:

https://www.ehu.eus/documents/4736101/11938005/EHUagenda2030-Panel-Indicadores.pdf/
cd1e90df-521d-504a-295f-ea5e3a196759?t=1559661748000

Basque Ecodesign Huben Oroitidazkia:

http://www.basqueecodesignhub.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=1aa92745-7942-4c02-
ad7b-247181d1ee6f&Cod=1bcd0d41-b3cc-42ce-881f-23c993f153fc&Idioma=es-ES&Tipo=

Ihoberen 2018ko Ingurumen Adierazpena:

http://www.ihobe.eus/sobre-ihobe

Euskal erakundeentzako gida praktikoa. Nola ezarri 2030 Agenda eta Garapen Jasangarriko 
Helburuei lagundu:

https://bideoak2.euskadi.eus/2020/11/24/news_65067/EUSKAL_ERAKUNDEENTZAKO_GIDA_
PRAKTIKOA.pdf

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.ihobe.eus/inicio
http://www.udalsarea21.net/Default.aspx?IdMenu=7add69fd-7b71-4861-ad3c-f526acbde138&Idioma=es-ES
http://www.udalsarea21.net/Default.aspx?IdMenu=7add69fd-7b71-4861-ad3c-f526acbde138&Idioma=es-ES
http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-f37a7cbf95dc&Cod=f8f92000-f21f-4eeb-a8aa-087fd5df56b1&Idioma=es-ES&Tipo=
http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-f37a7cbf95dc&Cod=f8f92000-f21f-4eeb-a8aa-087fd5df56b1&Idioma=es-ES&Tipo=
https://www.euskadi.eus/pdf/agenda-euskadi-basque-country-2030.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/agenda2030/es_def/adjuntos/2019_seguimiento_Agenda_Euskadi_Basque_Country_2030.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/agenda2030/es_def/adjuntos/2019_seguimiento_Agenda_Euskadi_Basque_Country_2030.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/5724/Programa_Marco_Ambiental_CAPV_2020.pdf?1422951795
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/5724/Programa_Marco_Ambiental_CAPV_2020.pdf?1422951795
https://www.ehu.eus/documents/4736101/11938005/EHUagenda2030-Panel-Indicadores.pdf/cd1e90df-521d-504a-295f-ea5e3a196759?t=1559661748000
https://www.ehu.eus/documents/4736101/11938005/EHUagenda2030-Panel-Indicadores.pdf/cd1e90df-521d-504a-295f-ea5e3a196759?t=1559661748000
http://www.basqueecodesignhub.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=1aa92745-7942-4c02-ad7b-247181d1ee6f&Cod=1bcd0d41-b3cc-42ce-881f-23c993f153fc&Idioma=es-ES&Tipo=
http://www.basqueecodesignhub.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=1aa92745-7942-4c02-ad7b-247181d1ee6f&Cod=1bcd0d41-b3cc-42ce-881f-23c993f153fc&Idioma=es-ES&Tipo=
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/11/24/news_65067/EUSKAL_ERAKUNDEENTZAKO_GIDA_PRAKTIKOA.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2020/11/24/news_65067/EUSKAL_ERAKUNDEENTZAKO_GIDA_PRAKTIKOA.pdf



