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EAE-KO 21 UDALERRI, ABANGOARDIAN KLIMARI ETA ENERGIARI 

DAGOKIENEZ 

Abanto-Zierbena, Amurrio , Balmaseda, Basauri, Bilbo, Donostia, Durango, 

Eibar, Errenteria, Hondarribia, Irun, Ispaster, Legazpi, Mungia, Muskiz, Oñati, 

Portugalete, Sestao, Tolosa, Usurbil eta Vitoria-Gasteiz 

ABANTO-ZIERBENA (9.444 biztanle)  

2010etik Klima eta Energiarako Alkateen Itunari atxikita, Abanto-Zierbenako Udalak 

ingurumen-proiektu garrantzitsuak gidatzeko konpromisoa hartu zuen, gaur egun 2030 

Agendarako trantsizioan lan egitera iritsi arte. Gauzatutako ekintzen artean nabarmentzen da 

udalerri osoan led teknologiarako trantsizioa egin izana. Gainera, etorkizunean bertako 

Zientzia eta Teknologia Parkea irekiko du. Horrek udalerriari eta Ezkerraldea-Meatzaldea 

eskualdeari aukera emango die energia berdeetan espezializatutako lurralde gisa kokatzeko. 

AMURRIO (10.308 biztanle) 

Energia-transakzioarekin eta klima-aldaketarekin inplikatuta, abian jarri ditu energia-

efizientziako proiektuak —argiteria publiko guztia led bihurtzea— eta energia berriztagarriak 

bultzatzekoak —instalazio fotovoltaikoak eraikin publikoetan eta industria-sektorearen 

potentzial fotovoltaikoaren analisia—.Landa-lurzoruan klima-aldaketara egokitzeko proiektuak 

gauzatu ditu, eta mendi publikoa antolatzeko plana prestatzen ari da gaur egun, klima-

aldaketara egokitzeko eta hura arintzeko irizpideekin. Epe laburrean, Amurrioko Udalak 2030 

Tokiko Agendako Plana zehaztuko du, Klimarako eta Energia Jasangarrirako Ekintza Plan 

berri bat txertatuta. Horrek ezarriko du datozen urteetarako ibilbidea. 

BALMASEDA (7.700 biztanle) 

Aldagai energetikoa udal-politika guztietan txertatu du, Klima Aldaketara Egokitzeko Plana 

onartu du 2019an, eta Europako LIFE Good Local Adapt (2018-2021) proiektuan parte hartzen 

ari da. Bestalde, Apaindura Publikorako Ordenantza aldatu du, klima-aldaketara egokitzeko 

eta haren aurka borrokatzeko irizpideak sartzeko. Hala, hirigune historikoko obren 

sustatzaileek bete beharreko fitxa teknikoak prestatu ditu. Horri esker, hirigintzako zenbait 

esku-hartze baimendu ahal izango dira, baldin eta klima-aldaketara egokitzeko irizpideak 

betetzen badituzte. Gainera, tokiko teknikariekin koordinatuta lan egiten du auzotarren 

komunitateei aholkularitza tekniko aditua eskaintzeko. Horren helburua da eraikinetan energia-

efizientzia hobetzeko obrak egin daitezen sustatzea. 

BASAURI (40.847 biztanle) 

Amaitu berri da Energia Jasangarriaren 2020rako lehen Ekintza Plana. Nabarmentzekoa da 

eraikinen eta argiteria publikoaren energia-efizientzian eta energia berriztagarrien 

sustapenean egindako lana: Artunduaga kiroldegian kontsumoaren % 30 energia 

berriztagarrien bidezkoa da, urtean 300.000 kW/h inguru ekoizten duen instalazio bati esker. 

2030erako plangintza-prozesu berriari begira, hainbat arlotan ari dira lanean: mugikortasun 
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jasangarrirako plana, klima-aldaketara egokitzeko plana eta Hiri Antolamenduko Plan 

Orokorra (egokitzapenarekin lotutako gaiak jasotzen ditu dagoeneko). Osoko bilkuran onartuta 

dago berdeguneen ordenantza bat egitea.  

BILBO (857.016 biztanle) 

Urteak daramatza klima-aldaketa arintzeko eta horretara egokitzeko neurrietan lan egiten, eta 

tokiko zein nazioarteko konpromiso garrantzitsuetan partaide da. CO2 isurketen murrizketa-

tasa % 21 izan da 2012tik, eta % 40tik gora 2005etik. Greenpeacerekin akordio bat adostu du 

zirkulazioak eragindako CO2 isurketak 2030erako % 50 murrizteko. Halaber, 2015ean Parisko 

Akordioa sinatu zuen, 2016an Herrien eta Hirien Europako Konferentziaren Euskal 

Adierazpena, eta Udaleko alderdi politiko guztiek berretsi dute Klima Larrialdietarako Akordioa 

2019an. Une honetan, 2050erako bere energia-politika zehazten ari da, bere Egokitzapen 

Planarekin batera, eta 2050era arte klima-aldaketarako arriskua murriztearen jarraipena 

monitorizatzeko metodologia bat ezarrita dauka. 

DONOSTIA (188.102 biztanle) 

Hiria asko eraldatu du, energia berriztagarrien eta energia-efizientziaren aldeko apustua 

eginez, udalerriko biodibertsitatea sustatuz, eta bere politiketan osasunaren ikuspegi 

integratua eta mugikortasun jasangarria bultzatuz. Life IP Urban Klima 2050 proiektuan bete-

betean parte hartzen duen udalerrietako bat da: irtenbide naturalak ezarri ditu eta klima-

aldagaia bere larrialdi-planean txertatu du, klima-aldaketara egokitzeko beste neurri batzuen 

artean. 

DURANGO (30.118 biztanle) 

2019an Klima Aldaketaren aurka Borrokatzeko Udal Ordenantza eta haren ondorengo Klima 

Aldaketaren aurka Borrokatzeko Plana onartzen aitzindariak izan dira. Gaur egun, Durango 

hiri-berroneratzeko prozesu batean sartuta dago. Prozesu horretan, hirigintza-plangintzaren 

bidez, klima-aldaketara egokitzeko eta hura arintzeko helburuak planteatzen ari dira. Hiru 

alderditan laburbiltzen dira helburu horiek: hiri-berroneratzea —auzoak birgaitzearen eta 

berroneratzearen aldeko apustua eginez, naturan oinarritutako konponbideak hartuz eta bere 

espazioak sare berdean sartzeak eskaintzen dituen aukerak baliatuz—; mugikortasun 

jasangarria eta segurua —pertsonen bizi-kalitatea eta osasuna erdigunean jarriz, oinezko, 

bizikleta bidezko eta ibilgailu garbien bidezko joan-etorrien alde eginez—; eta energia —

efizientzia hobetuz eta kontsumoak murriztuz, neurri hauen bidez: potentzialtasun handieneko 

udal-eraikinetan autokontsumoa lortzeko energia berriztagarriak ezartzearen alde egitea, 

ibilgailu garbiak erosteko irizpideak ezartzea eta, aurki, Durangoko Energia eta Klima Plana 

onartzea—.Era berean, 2019an, Durangok Larrialdi Adierazpena sinatu zuen. Klima-

aldaketara egokitzeko helburuak Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren (HAPO) 

berrikuspenean sartu beharreko helburutzat hartuko dira. Plan hori hirigintza-plangintzako 

tresna gorena da. 
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EIBAR (27.417 biztanle) 

Bere ingurumen-ekintzako planean jasotako ildo estrategikoetako bat da karbono urriko 

energia-eredurantz aurrera egitea eta udalerria klima-aldaketara egokitu dadin sustatzea. Hori 

islatu egiten da udalerriko energia-kudeaketa eta -efizientzia hobetzeko gauzatzen ari diren 

ekintzetan: energia berriztagarriak ezartzea, mugikortasun jasangarria sustatzea, tokiko 

biodibertsitatea hobetzea, ingurumen-sentsibilizazioa sustatzea eta ekimenak bultzatzea, 

adibidez, Klimatoia, klima-aldaketaren aurrean sormenezko irtenbideak partekatzeko eta 

sortzeko gune gisa. 

ERRENTERIA (39.471 biztanle) 

Ingurumen- eta hirigintza-plangintza handia garatzen ari da, klima-arintzea premisa hartuta. 

Horren adibide dira 2030 Tokiko Agenda, Energia Jasangarrirako Ekintza Plana, 

Biodibertsitate Estrategia, Oiartzun ibaiko Paisaiarako Ekintza Plana eta Bizikletaren Gida 

Plana, besteak beste. Horretarako, hainbat ekintza abian jarri ditu energia-eraginkortasunaren, 

biohondakinen gaikako bilketaren eta habitat naturalen ingurumen-lehengoratzearen arloetan. 

Gainera, Añarbeko Baso Erreserba sortu du. 

HONDARRIBIA (17.049 biztanle) 

Nagusiki hiru ardatzetan jarduten du. Ardatzetako bat mugikortasun jasangarria da, 

eta, horren barruan, hiri-ingurunea atseginagoa egiten dihardu eta eskola-inguruneak 

lehentasun bereziko eremutzat hartzen ditu. Ildo horretatik, ahalegin berezia egiten ari 

da oinezkoak eta bizikletariak ahalduntzeko, abiadura murriztuta eta galtzadak 

birdimentsionatuta, beste neurri batzuen artean. Beste ardatzetako bat biodibertsitatea 

hobetzea eta lehengoratzea da, bai Jaitzubian, bai Jaizkibelen, garrantzi berezia 

emanda bertako basoa lehengoratzeari. Eta, energia-kontsumo arduratsua ardatzaren 

barruan, sentsibilizazio-kanpainak egiten dira eta udalerriko luminariak pixkanaka 

aldatzen ari dira. 

IRUN (62.910 biztanle) 

Une honetan, Klimaren eta Energia Jasangarriaren Ekintza Plana prestatzen ari da. 2019an, 

San Migel-Anaka eremuan konfort termikoa analizatu da, eta konfort termikoaren aldagaia 

txertatu da eremu horretarako diseinu-alternatibak proposatzeko prozesuan. Azkenik, 

Bidasoako Eskualdeko Energiaren Mahaia eratu berri da. Mahai horretan parte hartzen dute 

Hondarribiko Udalak, Bidasoa Bizirik garapen-agentziak eta Irungo Udalak. 

ISPASTER (711 biztanle) 

Udalerri txikiak ere klima-aldaketarekin konprometitu daitezkeenaren erakusgarri da Ispaster. 

Arlo horretan plangintza integratua egin du, arintzeko ekintzak eta egokitzeko ekintzak ere 

kontuan hartuta. Nabarmentzekoa da energia berriztagarrien arloan egindako lana: eraikin 
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publiko eta pribatu batzuk energia berriztagarriz hornitu dira (energia fotovoltaikoa, termikoa 

eta biomasa). 

LEGAZPI (8.392 biztanle) 

LEGAZPI KLIMA 2030 izeneko “Klima-aldaketa saihesteko —egokitzapena + arintzea— eta 

garapen iraunkorraren aldeko estrategia” du. Urtero kalkulatzen ditu udalerriko eta udaletxeko 

berotegi-efektuko gasen isurketen inbentarioak, drainatze-sistema jasangarriak udalerrian 

aplikatzeari buruzko azterketa bat egin du, eta herritarren sentsibilizazio- eta partaidetza-

ekimenengatik nabarmentzen da. 

MUNGIA (17.729 biztanle) 

Ingurumen-planak ezartzen lan egin du, hala nola Tokiko Agenda 21eko Ekintza Plana 

eta Energia Jasangarriaren Ekintza Plana. Ingurumenarekiko sentsibilizazioari 

dagokionez, urtero antolatzen du nekazaritza-produktu ekologikoen azoka, 

apaindurako eta paisaiako landare autoktonoen azoka, eta zuhaitzak landatzeko Nire 

zuhaitza eta biok jardunaldia. Eskolako Agenda 21en esparruan, urteroko jarduerak 

ere egiten ditu, hala nola erreka eguna, txorien anilamendua edo eskola-baratzeak. 

Mungiak lau aldiz irabazi du Erabiltzaile Kontsumitzaile Independenteen 

Federazioaren (FUCI) Premio Bandera Verde – Municipio Responsable saria. Sari hori 

Estatu mailan ematen zaie ingurumenaren eta kontsumo arduratsuaren kudeaketa 

nabaria daramaten udalei. Energia Jasangarriaren Ekintza Plana nazioartean saritu 

du Cittaslow sareak —bizi-kalitatearen aldeko udalerrien sareak—. Hain zuzen, 

Mungia sare horretako kide da 2008tik. 

MUSKIZ (7.579 biztanle) 

Udalerriak Energia Jasangarriaren Ekintza Plana onartu zuen 2014an. Bere ibilbidea markatu 

du azken urteotan autokontsumorako energia fotovoltaikoaren aldeko apustuak, baita aurki 

garatuko den mugikortasun jasangarrirako plan berri bat abian jartzeak ere. 

OÑATI (11.380 biztanle) 

Duela 100 urte, uraren indarrak energia ekarri zuen Oñatira. Hondakinen gaikako bilketak, 

eraikinetako eta argiteria publikoko energia-efizientziak eta lanerako joan-etorrietarako modu 

jasangarrienek ahalbidetu dute Udalak 2020rako ezarritako helburuak betetzea. Neutraltasun 

klimatikoa lortzea du etorkizunerako erronka. 

PORTUGALETE (45.766 biztanle) 

Udalak hiriko argiteria publikoa eraberritu du hainbat kaletan, led argiak jarrita; mugikortasun 

jasangarriaren aldeko apustua egin du, udal flotan erregai berriztagarriak (elektrizitatea eta 

gasa) erabiltzen dituzten ibilgailuak sartuta; eta udal-eraikinen barruan jarduketak gauzatzen 

ari da, berokuntza- eta argiztapen-instalazioen energia-efizientzia hobetuta. 
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SESTAO (27.452 biztanle) 

2030 Agendaren Tokiko Ekintza Plana onartu du eta 2030 Hiri Agenda Jasangarria prestatzen 

ere murgilduta dago. Hori izango da datozen urteetarako udalerriaren plangintza 

estrategikoaren esparrua. Datozen hilabeteotan hasiko da udalerriko emisioen inbentarioa 

egiten eta Klima eta Energia Jasangarrirako Ekintza Plana (KEJEP) zehazten. 

TOLOSA (19.386 biztanle) 

Udalerriak ibilbide luzea du energia-efizientziaren, energia berriztagarrien eta mugikortasun 

jasangarriaren arloan. Mugikortasun jasangarriko plana aho batez onartu du, eta plan hori 

kontuan hartzen du urbanizazio berrietan. Udalak autobus elektriko bat eskuratu du berriki. 

Azkenik, klimaren eta energiaren arloan ezagutza espezifikoa duen pertsona bat kontratatu 

du, eta horretan islatzen da Udalaren apustua. 

USURBIL (6.308 biztanle) 

Klima-aldaketa eta trantsizio energetikoa lortzeko bidean, Usurbil energia kontsumoa 

murrizten eta energia berriztagarriak ezartzen ari da; uraren kudeaketa hobetzen ari da eta 

kontsumoa murrizten. Halaber, hondakinak Atez Ateko zerbitzuaren bidez kudeatzen ari da, 

baliabide bihurtzeko. Ingurumen- eta hirigintza-plan batzuk gauzatzen ari dira, Usurbil 

jasangarria lortzeko helburuarekin. 

VITORIA-GASTEIZ (254.001 biztanle) 

Euskal Autonomia Erkidegoko lehen udalerria Klimarako eta Energiarako Alkateen Itunarekin 

bat egiten 2008an, eta Energia Jasangarriaren Ekintza Plana (EJEP) egiten, 2020an emisioak 

2006koekin alderatuta % 25,7 murrizteko helburuarekin. Denbora horretan, Udalak 2050ean 

karbono-neutraltasuna lortzeko konpromisoa hartu zuen, eta, aldi berean, klima-aldaketarako 

udal-plangintzan tokiko egokitzapena txertatzea aztertzen hasi zen. Azken hamarkada 

honetan, batez ere udal-zerbitzuak ematearen gainean eta barne-mugikortasunaren 

sektorearen gainean jardun du, eta 2020an lortu, eta gainditu ere, egin du hitzartutako 

helburua. Egokitzapenaren arloko ekintzak areagotu ditu naturan oinarritutako neurrien bidez 

—hala nola azpiegitura berdea garatuta—. 

Gaur egun, klima- eta energia-plan berri bat prestatzeko eta onartzeko azken fasean dago. 

Plan horrek txertatu egingo ditu trantsizio energetikorako ekintza-plan bat eta egokitzapen-

plan bat, eta karbonoan neutroa izango den hirirako aurreko helburua eguneratuko du, 2050a 

baino lehen lor dadin. 

 

 


