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AITZINA HARTU, 
ENGAIATU,  
PARTEKATU! 
Kolektibitateak eragile nagusiak dira trantsizio prozesuan eta aterabide handi, zehatz eta eraginkorrak ekarri 
behar dituzte aitzinean ditugun erronka biziki handietarako, erronka ekologiko baina baita gizarte erronka ere 
dena!
Egunetik egunera gero eta argiago zaigu jadanik ezinezkoa dela etengabeko zalutze mugagabean oinarritu 
sistema. Dinamika soilago bati ekin behar diogu, beraz, baliabideak gehiago zaintzen dituena, eta  hurbiltasuna 
faboratzen duten garapen moduak sustatu behar direla, energia autonomiarantz joanen direnak eta osasuna 
eta gizarte lotura babestuko dituztenak!  Euskal Elkargoak zenbait eskumen bere gain hartuz erakusten du hori 
zehatz-mehatz, hala nola laborantza eskumena, elikadurarena, energia berriztagarriena, kutsaduren aurkako 
borrokari buruzkoa, uraren zikloaren gainekoa, bizilekuena, mugikortasun iraunkorrari buruzkoa, bai eta gizarte 
eta kultura itunaren gainekoa…
Urteko txosten honek argi uzten du politika publiko guztiak egiteko eta galdezkatzeko moduak hainbat ardatz 
estrategikoen bidez errotik aldatzeko dugun asmo politikoa. Eztabaida faboratu nahiz, aurten, aurrekontu 
elementuak ditu eta horrek ikusgarriago egiten du lurraldearen garapen iraunkorrerako proiektua. Txosten hori 
zeharkako lan baten emaitza da eta zerbitzu guztiei aktiboki parte hartu izana eskertzen diegu.
2019 Elkargoaren Klima Aire Energia Plana prestatzeko urtea izanen da. Ekintza planak 2020-2026 aldia hartuko 
du. Lurraldeko biztanleengandik ahal bezain hurbil kokatzea hautatu dugu eta, hartara, dokumentu partekatua 
prestatzera deituko ditugu biztanleak. Ez dugu dudarik berritzeko ahala eta sormena dituela, bihar asmatzen 
lagun diezagun!
ELKARREKIN aritu, zeren  «Lur ontzian ez da bidaiaririk. Guztiok gara eskifaiako kideak!» 
-  Marshall McLuhan.

Jean-René Etchegaray,
Euskal Hirigune Elkargoaren Lehendakaria
eta Martine Bisauta,
Trantsizio Ekologiko eta Energetikoa & Elkargo
Herritararen Lehendakariordea
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SAR HITZA 
2018ko udazkenean, klimaren inguruko berrien artean badugu garrantzizko hainbat txostenen 
argitalpena. Klima Aldaketari buruzko Adituen Gobernuarteko Taldearena (KAGT-GIEC) dugu 
horietako bat, argi utzi duelarik berotze globalaren zalutzea eta Parisko Hitzarmenaren asmoa erruz 
azkartzearen beharra. Horretarako, aldaketa gogorrak egin behar dira lehenbailehen. AcclimaTerra, 
Klima Aldaketari buruzko Eskualde Batzorde Zientifikoak, bere aldetik, zehaztasunak eskaini dizkigu 
eskualdean izanen liratekeen eraginei buruz. Mundu mailan 2 graduko aldaketa gertatuz gero, Europa 
hegoaldeak berotze handiagoa jasanen luke, ia 2,5 gradutakoa, bereziki udan. Ondorio horrek Akitania 
Berria ukitzen du eta, horrekin batera, Ipar Euskal Herria ere bai. 

Sekulan baino gehiago, bi txosten horiek larrialdiari aurre egiteko eragitera gonbitatzen gaituzte: 
klima berotzea industria aroko tenperatura baino 1,5°C gehiagora heldu gabe atxikitzeko behar 
larrian baikara eta jadanik gertatzen ari diren aldaketetara egokitzeko behar larrian ere bai. Ororen 
eginbeharra da hori. Baionan, 2018ko urrian, Alternatibak ukan duen arrakastak erakutsi digu, 
berriz ere, herritarrak, gizarte zibila eta erakundeak azkarki engaiatuak direla. Azken horien artean, 
Euskal Hirigune Elkargoak leku erabakigarria du. Bere ondarearen kudeaketaren bitartez (eraikinak, 
ibilgailuak…), bere eskumenak erabiliz (garraioak, hondakinak, energia banaketa…) eta bere 
orientabideek lurraldeko herritarren eta eragileen eguneroko jardunetan duten zeharkako eraginen 
bidez (bizitegia, elikadura…), lurraldeko berotegi efektuko gasen isurketen ia % 65aren gainean 
eragin lezake. Txosten honek elkargoa klima aldaketaren aurkako borrokan eta, oro har, lurraldearen 
garapen iraunkorrago eta elkartasunezkoago baten alde egiten ari denaren erakusle izan nahi du. 

ZEIN ASMO DU TXOSTEN 
HONEK?

2010eko uztailaren 12ko legeak, ingurumenaren aldeko nazio mailako engaiamendua 
ezartzen duenak, Grenelle 2 deituak, garapen iraunkorraren egoerari buruzko urteko 
txostena egitera behartzen ditu 50 000 biztanletik gorako tokiko kolektibitate edota 
herriarteko elkargo guztiak.
Txosten hori hautetsiei aurkeztu behar zaie, aurrekontu orientabidee buruzko eztabaida  
egin aitzin. Aukera ederra zaigu hori eztabaiden erdian eman ditzagun garapen iraunkorrak 
jokoan jartzen duen guztia eta kolektibitateak horri erantzuteko erabili behar dituen 
bitartekoak. 
Zenbait ekintza adierazgarriren bitartez erakusten digu kolektibitateak garapen iraunkorrari 
dagokionean duen engaiamendua. Sintetikoa da, ez du guzti-guztia azaltzeko asmorik. 
Zerbitzu guztiekin egin da eta parte hartzeari zabalik izan den talde lanaren emaitza da.

Ekintzen edukia garapen iraunkorraren asmoen arabera ulertzen da eta ekintza horiek gauzatzeko manerak 
ere parte hartzen du lurralde iraunkorrago eta elkartasunezkoagoaren eraikitze lanetan. Hartara, eragileei 
adi izatea (hautetsiak, partzuerrak, enpresak, elkarteak, herritarrak, etab.), hala egin bada, plantan eman den 
parte hartze maila zehazten duten piktogramen bitartez adierazten da:

Lurraldeen eta 
belaunaldien arteko 

elkartasuna eta gizarte 
kohesioa bermatzea

Gizakien loratzea 
laguntzea

Ekoizte eta kontsumitze 
molde arduratsuen 

bidezko garapen 
dinamikak sustatzea

TXOSTENA NOLA IRAKURRI?

Aurkibideko gai bakoitzeko, testuinguru elementu nagusiak eta lurraldeak dituen helburu nagusiak atzemanen 
dituzte hautetsiek eta herritarrek, giltza datu eta zenbakiak, bai eta loturiko aitzinatze aukerak eta zenbait 
obra jakin. Azken kapituluak Euskal Hirigune Elkargoak eredugarri izaiteko gisan, barnetik eraman dituen 
jarduerak azalzen ditu.
Aurkeztu ekintzetako bakoitzak garapen iraunkorraren bost asmoetako bat edo batzuk ditu xede. Asmo horiek 
nazioarteko adierazpen eta testu zenbaitetan lehen tokian emanak dira, elkarren meneko dira eta batera bete 
behar dira. Halaber, ekintzen eta asmoen arteko lotura, ekintza bakoitzerako, honako piktograma hauen bidez 
adierazten dira:

Bioaniztasuna, 
inguruneak eta 

baliabideak atxikitzea

Klima aldaketari kontra 
egitea

INFORMAZIOA 
publikoari/tokiko eragileei 

informazioa ematen zaie

KONTSULTA 
publikoaren/tokiko eragileen 

iritzia biltzen da

ELKARRERAIKUNTZA 
publikoak/tokiko eragileek ekintzan 

parte hartzen dute, haren def initzetik 
plantan eman eta ebaluatzerainoko 

guztian

Azkenik, aurrekontu elementuak ere ageri dira, lehen aldikoz, txosten honetan, Euskal Elkargoko hautetsiek 
ezagut ditzaten, gero aipatuko ditugun arauzko aginduei jarraikiz.
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ENERGIA  
TRANTSIZIOA 
LAGUNTZEA
T E S T U I N G U RU A  E TA  H E LB U RU A K 
2015eko abenduko Pariseko hitzarmenari segida emanez, Gobernuak Frantziari 2050erako karbonoan neutro 
izateko helburua ezarri dio. Horretan aritzeko, Karbono Gutxiko Nazio mailako Estrategia baliatzen du, 
karbono bilana orekatu nahi duen bide orria, alegia, bai eta Energiaren Hainbarturtetarako Egitaraua, zeinak 
energia alorreko lehentasunak ezartzen baititu. Euskal Elkargoak, bere lurraldean, asmo horretan parte hartu 
nahi du eta bere Klima-Energia bide orria ezarriko du, Klima Plana prestatuz. 2018ko hondarrean, ekologia eta 
energia trantsizioa laguntzeko eskumena bere gain hartu du ere, energia neurritasuneko ekintzak eta energia 
berriztagarrien garapenerako ekintzak sostengatzeko eragileen, enpresen, elkarteen eta herritarren ondoan.

SEKTORE ORO BATUZ SORTZEN DEN AZKEN ENERGIA 
KONTSUMOEN % 60A ENERGIA FOSILEK EMATEN DUTE 
(PETROLIO PRODUKTUAK ETA GASA).

HERRITAR EGUZKI 
PROIEKTUAK 
herriarteko elkargoen  
eraikinen teilatuetan

I-ENER herritar energia sortzen duen euskal sozietatea da, 
tokiko garapenarako eta ororen intereserako desmartxarekin. 
2018an, dei bat egin dio Euskal Elkargoari, bere baitara, 
teilatu publikoetan herritar eguzki teilatu fotovoltaikoak 
ezarri eta ustiatzeko interesa azalduz. Elkargoak bere lau 
eraikinen teilatuak eskaintzea hautatu du, Azkainen, Senperen, 
Beskoitzen eta Itsasun.

LURRALDEAREN ENERGIA KONTSUMOA 
JARDUN SEKTORE ETA ENERGIA MOTAREN ARABERA

ADIERAZLEA

AITZINATZE 
AUKERA

kolektibitateak lagundu 
behar luke, bere jardunaz, 

kontsumoak murrizten 
eta energia iturrien 

konbinazioa hobetzen, 
energia fosil gutxiago 

izan daitezen eta energia 
berriztagarri gehiago.

Itsas Energia Berriztagarriak
OLATU ENERGIA 

ZENTRALA 
AZTERGAI

Euskal Hirigune Elkargoak eta Akitania Berria Eskualdeak, beren 
lurraldean itsas energia berriztagarrien garapena lagundu nahi 
eta elkarlanean hasi dira olatuen energia ahalmena aztertzen 
eta Akitania hegoaldean olatu energia zentrala kokatzeko zona 
egokiak bilatzen. Horren egiteko, berrikuntza partzuergoa 
abian emanen dute 2019. urtean, lau urterako. Lekua zehazteaz 
gain, azterketak teknologia egokienak zehaztu behar ditu ere, 
betiere itsas ingurunearen berezitasunak (hondoen geologia, 
aberedia) zainduz eta zonan diren erabilerak (itsas nabigazioa 
bereziki) kontuan hartuz.

2018: 10 000 € 
hitzemanik

AURREKONTUA

ENERGIA POSITIBODUN  
FAMILIEN ERRONKA

beren kontsumoa murrizten engaiaturik diren biztanleak
Energia Positibodun Familien erronka nazio mailako baliabide bat da, toki mailan gauzatzen dena, 
norbanakoak ohartarazi nahi dituena energia eta ur gutxiago xahutzeaz. «Euskal Herria, hazkunde 
berderako energia positibodun lurraldea» egitarauaren barnean, bi erronka antolatu ziren iraganean:  
bata Zuberoan, 2015-2016an, zeinean 25 familiak hartu baitzuten parte; bestea Garazi-Baigorrin, 
2016-2017an, zeinean 19 familia bildu baitziren.
2018-2019 aldirako, Hazparneko Lurralde Eremuak ekin dio erronka bere lurraldean hedatzeari eta 24 
familia engaiatu dira horretan.

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

 Argindarra

Berriztagarri termikoak

Gasa

Petrolio-produktuak

Kontsumoen banaketa energiaka
[EXPLICIT, ORECCA 
(2012) -  SOeS (2012)]

Bizitegiak Hirugarren 
sektorea

Garraioa Industria Laborantza
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LURRALDEA  
IRAUNKORKI 
ANTOLATZEA
T E S T U I N G U RU A  E TA  H E LB U RU A K 
Euskal Hirigune Elkargoak duen erakargarritasuna eta lurraldearen antolaketa iraunkorra batera eramaten 
jakin behar du. Laborantza lurrak babestea, ingurumena eta natura baliabideak zaintzea, mugitze molde eztiak 
bultzatzea, hiriaren barreiatzeari aurka egitea, mendialdearen garapen harmoniatsua bultzatzea, horiek guztiak 
lurraldearen antolaketa egiazki iraunkorra bermatzeko jokoan diren elementu nagusietako batzuk dira. Horren 
egiteko, elkargoa, 2019an, klima-aire-energiaren, bizilekuen eta mugikortasunen politiketako estrategia plan 
handiak prestatzeko oinarri izanen diren orientabide nagusiak zehazten arituko da. Bere ahotsa altxatzen du 
eskualde mailan ere, Garapen iraunkorrerako eta Lurraldeen arteko Berdintasunerako Eskualdeko Antolaketa 
Eskemaren harira (SRADDET) Akitania Berriko Eskualdeak antolatzen dituen elkar aditze uneetan parte hartuz.

 DATUAREN INTERPRETATZE AIPUA: EUSKAL HIRIGUNE 
ELKARGOAK LAGUNDU DITUEN ANTOLAKETA ETA 
BIZITEGIETAKO UDAL PROIEKTUEN KOPURUA BIKOIZTU DA 
ELKARGOA SORTU ZENETIK HONA, 2017AN 26 IZATETIK 2018AN 
52 IZATERA PASATUZ

INGENIARITZA LURRALDEETAN
herriak laguntzeko zerbitzua

Euskal Hirigune Elkargoak, abenduaren hondarrean, «Elkargoaren ingeniaritza lurraldeetan eta hiri eta 
baserrialdeen garapena» hautazko eskumena bere gain hartu du. Horretarako zerbitzu batetan oin 
hartuz, lurraldeen garapen eta antolaketa hitzartu eta bidezkoa bermatu nahi luke eta herriei, bereziki 
haietako txikienei, bere gisara ukan ez dezaketen ingeniaritza eskaini nahi die. Zenbait tresna (open 
data, geografia informazioa, lurraldearen behaketa) ere sortzen eta partekatzen joanen dira lurraldeko 
kolektibitateen artean.

EUSKAL ELKARGOAK LAGUNDU 
DITUEN UDAL PROIEKTUEN 
KOPURUA
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Bizitegi proiektuak

AITZINATZE 
AUKERA
Euskal Elkargoak 

lurraldeei ematen dien 
laguntzaren egituraketa 

gero eta handiagoak 
ondoko urteetan udalei 

oraindik laguntza 
gehiagoren proposatzera 

eraman behar du.

 Ur handitzeen 
aitzinalertako 
Predict zerbitzua: 
450 000 € hiru 
urtetan zehar 
(haietan, % 80 
FEDER fondoarena)

EHEk urraspidean 
duen parte 
hartzea (azterketa, 
animazioa, 
etab.): 21 700 €, 
aurrekontu 
osoa 109 000 
eurokoa delarik A
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 «Ezponda» proiektua: 
EHEk duen parte 
hartzea: 105 000 €, 
aurreikusi aurrekontu 
osoa 2,2 milioi eurokoa 
delarik (haietan, % 65 
FEDER fondoarena)
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Euskal mendialdea
ESKUALDE MAILAKO 

NATURA PARKE 
BATERANTZ 

Lurraldeko ehundik gora eragile pribatu nola publiko bildu 
dituen elkar aditze lan luzearen ondoren, Euskal Hirigune 
Elkargoak onartu zuen, iragan uztailean, Euskal mendialdean 
Eskualde mailako Natura parkea sortzeko aukerari buruzko 
txostena (111 herri). Erabaki horren oinarrian honako hiru 
elementu hauen inguruko jarrera azkarra dago: gizakia, natura 
eta kultura. Laborantzaren beherapenak mehatxatzen duen 
lurraldean, giza jardunen, bioaniztasunaren atxikitzearen eta 
kultura aberastasunaren artean den elkarren menekotasuna 
azpimarratzen du erabaki horrek. Abenduan, Akitania Berriko 
Eskualdeak, bere aldetik, parkea sortzeko aukeraren alde egin 
du. Estatuaren iritzia 2019ko udarako espero da.

ADIERAZLEA
Lurralde antolaketa
NATURAREN 

HALABEHARREN 
KUDEAKETA

Lurraldeen antolaketan arriskuak kontuan hartzeko urraspide 
antolatua behar da egin, aitzinetik ongi ezagutuz zeintzuk 
diren gerta litezkeen halabeharrak. Itsasertzeko arriskuen 
kudeaketari dagokionean, hainbat partzuer duen «Ezponda» 
ikerketa proiektua eman da abian, ezponden ezegonkortasuna 
behatzeko eta prebentziorako baliabide berritzailea plantan 
emateko asmoz. Uholdeen eta itsasoak gaina hartzeko arriskuei 
dagokienean, Euskal Elkargoak digaz bideratzeko sistemak 
definitzeko lan bati ekin dio, gaiak ukitzen dituen herri eta 
sindikatuekin elkarlanean. Ur handitzeen aitzinalerta zerbitzua, 
158 herriekin batera, hedatuko da 2019an lurraldean.

Antolaketa proiektuak
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BIZILEKUAK  
IRAUNKORKI 
ANTOLATZEA
T E S T U I N G U RU A  E TA  H E LB U RU A K 
Bizilekuen energia berriztapena, bizitegien kontsumoen kontrola eta berriztagarriak erabiltzea dira bizilekuen 
eta energia trantsizioaren politika publiko guztiek batera dituzten gaiak. Bizilekuen epe ertainean hobetzeko 
helburuak Bizilekuen Tokiko Egitarauaren barnean eta Euskal Klima Planaren barnean gauzatuko dira; biak 
prestatze bidean ditugu egun.
Bizitegien multzo pribatuak zeregin garrantzitsua du Ipar Euskal Herrian diren bizitegi beharrak asetzen, batez 
ere diru sartze apalak edo oso apalak dituztenen kasuan, zeinak maiz izan ohi baitira prekarietateen mende, 
besteak beste energia prekarietatearen mende. Halatan, bada, 2018. urtean zehar, hautetsiek bizileku pribatu 
zahar horien multzoan eragiteko asmoa erakutsi dute, horretarako bizilekuak berritu eta hobetzeko laguntzak 
plantan emanez. 

2017 ETA 2018AN, EUSKAL ELKARGOAK URTEAN IA 280 
BERRIZTAPEN LAGUNDU DITU, HAIETAN ERDIA BAINO GEHIAGO 
ENERGIA BERRIZTAPENEKOAK. BIZITEGIEN % 85AK GUTXIENIK 
ENERGIA ETIKETA BAT IRABAZI DUTE.

EHEAREN LAGUNTZAZ BERRITU 
BIZITEGIEN KOPURUA 2017 ETA 2018AN

154 162
124 115

2017 2018

Energia berriztapenen kopurua

Energiakoak ez bestelako berriztapenen kopurua

AITZINATZE 
AUKERA

Euskal Hirigune Elkargoa 
engaiatu da, heldu diren 

3 urteotarako, beste  
1000 bizitegi baino 

gehiagoren berriztapena 
sostengatzera.

EHEaren parte 
hartzea: 1,7 M€, 
orotara aurreikusi 
aurrekontua 
12 M€ delarik

Baratze 
agroekologiko 
partekatu baten 
sortzea: 1 375 €

Baratzegintza 
ezagutzeko 
egunaren 
antolakuntza: 
9 495 €

BIZITEGIEN ENERGIA 
BERRIZTAPENA

ARTÉÉ agentziarekiko partzuergoa
Euskal Hirigune Elkargoa Energia Ekonomiarako Lanetarako 
Eskualde Agentziarekin (ARTÉÉ) partzuer jarri da: agentzia 
horrek laguntza tekniko eta diruzkoa eskaintzen die 15 urte 
baino zaharrago diren bakarkako etxeen jabeei.  Zerbitzu horrek 
Akitania Berriko Eskualdearen laguntza jaso dezake. Baliabide 
horren sustapena SOLIHA Euskal Herriaren eskuetan utzi da. 
Xedea energia kontsumoak % 40an apaltzea da, bakarkako 
etxeetan energia berriztapen lanak eginez.

Bizilekuen berriztapena
OROREN INTERESEKO EGITARAUA 

(OIE-PIG), BALIABIDE 
PARTEKATUA 

Ororen Intereseko Egitaraua (OIE-PIG) bizilekuak berritzeko laguntza baliabidea da. 2018an, 
hiru urterako eman dute plantan Euskal Hirigune Elkargoak eta bere partzuerrek (Anah eta 64 
Departamentua) lurralde osorako. Helburua: bizitegi pribatuen jabeei lanak diruztatzen laguntzea 
(energia berriztapena, duintasun gabeko bizitegiak zaharberritzea, alokairu pribatu lagundu gisa 
eskaintzeko berritzea, bizilekuak adinekoentzat edo ezintasun bereziren bat dutenentzat egokitzea). 
SOLIHA Euskal Herria, egitarauaren partaideek izendatu duten eragilea da eta lurralde osoan zehar 
egiten ditu jendeentzako informazio harrerak.

HIRI POLITIKA
bizi ingurunea hobetzeko 

proiektuak
Hiriaren politika hiri kohesioko eta auzo behartsuenekiko 
elkartasuneko politika da. Hiri berriztapenaren alorrean 
aritzeko aukera ematen du, bai eta horniduren alorrean eta 
ekonomiaren garapenaren eta lanpostuen alorrean ere. Euskal 
Hirigune Elkargoak 2018ko ekintzen barnean, sostengua ekarri 
dio Otsokop elkarteari, tokiko eta bio produktuak banatzeko 
kontsumitzaileen kooperatibari. Baratze agroekologiko 
partekatu baten sortzea lagundu du, bai eta baratzegintzaren 
ezagutzeko egun baten antolakuntza ere Baionako Santizpiritu 
auzoan.AURREKONTUA

AURREKONTUA
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BESTELAKO  
MUGITZE MOLDEAK  
GARATZEA
T E S T U I N G U RU A  E TA  H E LB U RU A K 
Egunean ia 1,2 milioi bidaiarekin, zeinetarik gehien-gehienak bakarkako autoetan egin baitira, mugikortasuna 
erronka nagusia da Ipar Euskal Herriarentzat. Testuinguru horretan, Euskal Hirigune Elkargoak eta Euskal Herri-
Aturri Mugikortasunen Sindikatuak helburu argia dute: mugitze eskaintza moderno eta eraginkorra eraikitzea 
«oro autoz» moldea ez bestelako aukera gisa. Euskal Herri-Aturri bidaien plana eginbidean du Sindikatuak; klima 
arazoei erantzun nahi die, bai eta osasun arazoei eta lurraldeko biztanle guztion mugitze beharrei. Hiribusen 
sarea, herriarteko autobusen sarea, tren eskaintza egokitua, bizikleta bideak, eskaera bidezko garraioak… 
Badira horretarako aterabideak eta garatu eta koordinatu behar dira. Elkar aditzea lurraldeetan egiten ari da eta 
planaren lerro nagusiak 2019 hondarrerako espero dira.

LURRALDEAN (159 HERRI= 158 HERRI + LANDETAKO 
TARNOZE), TALDE GARRAIO SARE GUZTIETAN (ESKOLA 
GARRAIOAK IZAN EZIK) IZAN DEN ERABILERA 
MAILAREN BALIOZTAPENA, 2018RAKO, 9,8M 
BIDAIARITAKOA DA.

TALDE GARRAIOEN ERABILERA 2018AN  
(SALBU ESKOLA GARRAIOAK)

AITZINATZE 
AUKERA

Bidean diren 
inbestimenduak (bideen 
antolatzea, ibilgailuak) 
egiten bai eta eskaintza 

erabiltzaileen beharretara 
egokitzen jarraituko da, 

heldu diren urteotan 
handizki emenda dadin 
sareen erabiltze maila.

2018an egina: 68 M€
2019rako aurreikusia: 
Funtzionamendurako: 38 M€  
Inbestimendurako: 57 M€

zerbitzuaren kostua
2018an egina: 4 M€ inguru 
(eskualdaketa 2018ko urtean 
zehar egin zen), alde batera utziz 
Chronoplus eta Hegobus.
2019rako aurreikusia: 9,79 M€

2018an egina: 
200 000 € inguru. 
2019rako 
aurreikusia: 
1 065 000 €

ESKOLA GARRAIOA
eskualdaketa arrakastatsua

2018ko irailaz geroztik, Euskal Herri-Aturri Mugikortasunen 
Sindikatuak du lurralde osoko eskola garraioko 530 zirkuituak 
kudeatzeko ardura, Akitania Berriko Eskualdeak eskumena 
eskualdatu baitio. Egunero, Ipar Euskal Herrian bizi eta 
eskolaturik diren 9  000tik gora haurrek baliatzen dute sare 
hori zerbitzatzen dituen 300 ikastetxeetara joateko. 2019an, 
lurralde eremuen laguntza emanen da ere plantan, erabiltzaileak 
hurbilago ukan dezan izen emate zerbitzua.

HEDATZE BIDEAN 
DEN BIZIKLETA 

PLANA
Lurraldean bizikleta erabil dadin bultzatzeko asmoz, Euskal 
Hirigune Elkargoak eta Euskal Herri-Aturri Mugikortasunen 
Sindikatuak zenbait baliabide eman dute plantan. 
Norbanakoentzat, diru laguntza bat bizikleta elektrikoa 
erostearen prezioaren % 25a estaltzeko, betiere 300 euroko 
mugarekin. 2018an, 170etik gora laguntza eman dira. Bizikleta 
urririk uzteko zerbitzuak jarraitzen du Angelu, Biarritz eta 
Baionan, eta irailean beste eskaintza bat eman zuten Biarritzen: 
bizikleta elektrikoak «free-floating» moldean, leku publikoetan 
nonahi utz daitezkeenak eta ez bakarrik horretarako 
terminaletan.

GARRAIO SAREA  BIDAIARI KOPURUA 
(ESTIMAZIOA)

Chronoplus 8 810 000

Hegobus 550 000

Herriarteko garraioak 450 000

Kintoa Mugi 3 000

*Aurrekontu elementu oro Euskal Herri-Aturri Mugikortasunen Sinkikatuarenak dira.

AURREKONTUA*
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BEHARRETARA EGOKITU TALDE 
GARRAIOAK 

2018an, Tram’Bus lanekin eta hiri sartzeetako aparkalekuetako lanekin jarraitu da, 1. linea 2019ko 
irailean, aurreikusi epean, has dadin zerbitzua ematen. Garraioko herriarteko 8 lineen gaineko eta 
eskola garraioen gaineko eskumena hartzeak aukera ematen diote Euskal Herri-Aturri Mugikortasunen 
Sindikatuari (SMPBA) hemendik goiti lurralde osoaren mailan aritzeko. Sindikatuak tokiko ekimenak 
sostengatzen ditu ere, hala nola «Amikuzen ibili-Roulez en Amikuze» elkarteak daraman eskaera 
bidezko garraio proiektua. Azkenik, erabiltzaileei erregularki galdetzen zaie dituzten beharrei buruz, 
nondik-norako galdeketen bidez (2018an, Baiona-Hendaia 816 linean eta Hegobus sarean). 

ADIERAZLEA

1312



TRANTSIZIOKO 
EKONOMIA 
SOSTENGATZEA
T E S T U I N G U RU A  E TA  H E LB U RU A K 
2016. urteaz geroztik azkartzen joan da herriarteko elkargoek ekonomia garapenean duten egitekoa. Gaurdanik 
Akitania Berria Eskualdearen solaskide delarik, Euskal Hirigune Elkargoak bere ekonomia ehundurarekin bat 
datozen jardueren garapena sostengatu nahi du; ehundura hori enpresa oso txikiek osatzen dute eta jarduera 
eta trebetasun anitzetan hedatzen da. Gauzak horrela, bere Ekonomia Garapenerako Eskemaren bidez, 5 ardatz 
hauen inguruko ekintza publikoa hautatu du:
> Sostengua, lehentasunez, ekoizle den ekonomiari ematea; 
> Lurraldean diren gizarte eta ingurumen nahiak kontuan hartzea;
> 8 Jardun Estrategikoen Alorren bidezko lehentasunen logika;
> Euskal Teknopoloa lurraldearen garapenerako bultzatzaile gisa;
> Hibridazioa eskuhartze printzipio gisa. 

AZKEN URTEOTAN, IPAR EUSKAL HERRIKO ALOR EKOIZLEAK 
DITUEN LANPOSTUEN ZATIA BETI BERA BADA ERE (% 
30AREN INGURUAN), LANPOSTUEN KOPURUA EMENDATU DA, 
LANPOSTU GUZTIEN KOPURUA ERE EMENDATU BAITA, ETA 
2012KO 36 500ETATIK IA 44 000 IZATERA HELDU DA 2017AN.

DA ALOR EKOIZLEAK IPAR EUSKAL 
HERRIAN 2012AZ GEROZTIK DITUEN 
LANPOSTUAK*

AITZINATZE 
AUKERA

Ekonomia presentzialak 
Ipar Euskal Herrian duen 

berezko dinamika kontuan 
hartu eta Euskal Hirigune 

Elkargoak ekoizpen 
jarduerei emanen die 

lehentasunez sostengua, 
mantendu eta gara 

daitezen.

Enpresentzako 
higiezinetan 
eskuhartzeko araudia: 
2 000 000 euroko 
engaiamendu kredituak 
2019ko aurrekontuan.

«Esperientazio etxaldeak» eta 
«Produktu berriak/adar 
berriak» proiektu deialdiak: 
2018: 126 000 € engaiaturik. 
2019: 300 000 € aurreikusirik.
BLE elkartearentzat 
erabaki diru laguntza: 
2018an egina: 30 000 €.

Euskal Monetari eman 
diru laguntza:
2018an egina: 30 000 €. 
2019rako aurreikusia: 
25 000 €.

Industria
TOKIKO ETA KALITATEZKO 

EKOIZPENENTZAKO SOSTENGUA  
Enpresentzako higiezinetan eskuhartzeko araudi berria ekonomia ekoizlearen garapena laguntzeko 
politikaren baliabideetako bat izanen da. Haren bitartez, Euskal Hirigune Elkargoak definitu diren 
orientabideak erabat betetzen dituzten ekoizpen inbestimenduak sostengatu nahi ditu. Hartara, bonus 
bat emanen zaie tokiko eta ofizialki kalitatezko diren produktuez hornitzen diren hazkurri industriako 
enpresei.
Eskulangintzaren alorrean, elkargoak MAULE-MAULEON markadun ezpartinen tokiko ekoizpena 
sustatzea hautatu du. Markaren baldintza agiria, teknikoki zorrotz izateaz gain, lanak Zuberoan egin 
daitezen eskatzen du, besteak beste.

ELKARGOA, TOKIKO 
MONETAREN 
ERAGILE ETA 
PARTZUER

2018an, Euskal Hirigune Elkargoa eusko monetaren eragile 
berria bilakatu da. Elkargoak Euskal Moneta elkarteko kide 
izatea erabaki du eta, horretarako, tokiko monetaren kobratze 
eta zirkulatze sistemak pixkanaka plantan ematera engaiatu 
da. Elkarteari 2021 arte diruzko sostengua eman dio ere. Bi 
partzuerrek, horrela, lurraldearen garapen iraunkorrago eta 
elkartasunezkoagoaren ikuspuntu bera partekatzen dutela 
erakusten dute, tokian tokiko jardunak eta lanpostuak sortzen 
dituena eta ekologia trantsizioa azkartzen duena.

* Lurraldean bertan nola lurraldetik kanpo kontsumi litezkeen ondasun eta zerbitzuen 
ekoizte jarduerak (industria, laborantza, handizkako merkataritza, garraioak, 
enpresentzako zerbitzuak…). Alor presentzialekoak ez bezala, bigarren jarduera horiek 
lurraldean direnen beharrak asetzeko baitira (norbanakoentzako zerbitzuak, xehekako 
merkataritza, turismoa, osasungintza…).

Laborantza
BIOLOGIKOA ETA 

ETXALDEKOA 
SUSTATUAK

«Esperimentazio etxaldeak» eta «Adar berriak/produktu 
berriak» proiektu deialdien bitartez, Euskal Hirigune Elkargoak 
laborarien diru sartzea hobetzeko, kalitatezko ekoizpenak 
sortzeko eta ingurumenaren zaintzeko ekimen bikainak 
sostengatzea hautatu du. Hartara, hamalau proiektu saritu 
ditu.
Elkargoa, bestalde, laborantza biologiko eta etxaldekoa 
laguntzera engaiatu da. Hartarako, helburu eta baliabideen 
hitzarmena sinatu du 2018an Biharko Lurraren Elkartearekin 
(BLE) eta 2019an ere bide beretik jarraitzeko asmoa du beste 
eragilerekin.
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ORORENTZAKO 
ELIKADURA OSASUNTSU 
ETA IRAUNKORRAREN 
BIDEA HARTZEA
T E S T U I N G U RU A  E TA  H E LB U RU A K 
Hainbat hilabete eztabaidan aritu ondoren 2018ko azaroaren lehenean eman zen «Laborantza eta Elikadura» 
Legea. Lege hori 2017an egin ziren Elikaduraren Estatu Orokorren emaitza da eta hainbat helburu ditu, haien 
artean, ororentzat elikadura osasuntsu, segur eta iraunkorra bultzatzea. Euskal Hirigune Elkargoa ere dinamika 
horretan kokatzen da eta 2018. urte hondarrean, «Ororentzako elikadura osasuntsu eta iraunkorra sustatu 
eta sostengatzea» izeneko hautazko eskumena hartu du baitzuen bere gain. Horren arabera, hainbat ekintza 
darama jadanik eta 2019. urtean areagotuko ditu, bere Lurraldeko Elikadura Proiektuaren bidez, Elikaduraren 
Tokiko Batzorde bat plantan emanez, herriak jantegi kolektibo proiektuetan lagunduz eta, oro har, jende guztiak 
ongi/hobeki jatearen garrantziaz sentsibilizatuz.

AITZINATZE 
AUKERA

Euskal Elkargoak jarraitu 
behar du jadanik abiatuak 

dituen ahaleginetan 
aitzina egiten, hartara, 

jantegi kolektiboen 
horniketan tokiko 

produktuek duten lekua % 
50era hel dadin hemendik 

2022. urte artean (Ik. 
Egalim Legea, 2018koa). 

2019rako aurreikusia: 
74 000 €

EUSKAL ELKARGOAK TALDE SUKALDARITZARI BURUZ 
EGIN GALDEKETAN PARTE HARTU DUTEN HERRIEK 
ADIERAZI DUTE BEREN PRODUKTU BEHARREN % 39A 
TOKIKO EKOIZLEEI HARTZEN ZIETELA.

DA HERRIEK, 2018. URTEAN, BEREN 
HORNITZEETAN, TOKIKO EKOIZLEENGANDIK 
HARTU DUTEN PARTEA

2019rako 
aurreikusia: 10 100 €

2018an egina: 
1 711 €.

AURREKONTUA

AURREKONTUA

AURREKONTUA

JANTEGI KOLEKTIBOEI  
BURUZKO GALDEKETA

Herriek jantegi kolektiboaren alorrean dituzten jokamoldeak, beharrak eta zailtasunak hobeki 
ezagutzeko asmoz, Euskal Hirigune Elkargoak galdeketa bat egin du. 158 herrietatik, 62k (% 39) 
erantzun dute. Emaitzak oso interesgarri gertatu dira, Ipar Euskal Herrian jantegi kolektiboak duen 
funtzionamendua eta antolamendua zehazteko aukera eman baitute, bai eta herriek lehentasunez 
landu nahiko lituzketen gaiak ezagutzeko ere: tokiko produktu eta produktu biologiko gehiago ematea, 
elikadura xahutzeari aurka egitea, langileen formakuntza, etab.

" JANTEGI 
KOLEKTIBOA " 

LANTALDEAREN 
FUNTZIO HARTZEA 

Herrien behar eta nahiei arrapostu zehatzak ekartzeko asmoz, 
Euskal Hirigune Elkargoak «jantegi kolektiboa» landuko duen 
lantaldea plantan ematea hautatu du, nahi duten herriek 
parte har dezaten. Helburua: hautetsiek, kudeatzaileek 
edota sukaldeburuek atzeman dituzten beharrei arrapostua 
ekarriko dien laguntza proposatzea (formakuntzak, lantegiak, 
jokamoldeen berri elkarri ematea, etab.). Lehen bilkura 
2018ko urrian egin zen, ia 25 herri bilduz. 2019an, Euskal 
Elkargoak Erosketa Publiko Arduratsuen Akitaniako Elkarteak 
(3AR) proposatu laguntza berezia ukanen du, elkargoa hango 
elkartekide baita. 

LURRALDEKO 
ELIKADURA 
PROIEKTUA 

prestatzea
Euskal Hirigune Elkargoaren Laborantza, Hazkurri industria 
eta Arrantza Zuzendaritzak eta Elikadura Iraunkorra misioak 
Lurraldeko Elikadura Proiektuaren prestaketari ekin diote. 
Diagnostiko eguneratu batean oinarrituz ororentzako elikadura 
osasuntsu eta iraunkorrerako estrategia eta ekintza plana 
prestatzea du helburu proiektuak. Lana 2019ko otsailean 
abiatuko da, ukituak diren lurraldeko eragile ororekin batera 
(ekoizlearekin hasi eta kontsumitzailearenganaino), lantegi 
eta lantaldeen bitartez. Hausnarketen zati bat etorkizunerako 
elikaduraren tokiko batzorde bat aitzinetik itxuratzeari buruz 
gogoetatzeko eginen da.
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HONDAKIN GUTXIAGO 
SORTZEA  
ETA SORTU DIRENAK 
HOBEKI BALORATZEA
T E S T U I N G U RU A  E TA  H E LB U RU A K 
Aitzina jarraitzen du hondakinen prebentzio, bilketa eta balio emateko zerbitzu publikoaren egituraketak.  
Euskal Hirigune Elkargoa etxe hondakinen kudeatze zerbitzuaren harmonizatze eta optimizatzerako 
azterketaren abian emateko bidean da. Bilketa eskema berria, lurraldeko leku orotako erabiltzaileen beharretara 
egokitua, emanen da plantan eta diruztatzeko bidea birpentsatuko da. Horrekin batera, aitzina jarraitzen du, Bil 
Ta Garbi sindikatuarekin batera, prebentziorako Tokiko Egitarauaren gauzatzea. Sindikatuak, 2019an, hondakin 
bizigabeen kudeaketarako eskema zuzentzailea hedatuko du. Erronka nagusia: obralekuetako hondakinei balioa 
eman eta berriz erabiltzea. Tram’bus delakoaren lanetan jadanik egin dira birziklatze eta balio emate ekintzak. 
Biderkatu egin behar dira orain halakoak. Elkargoak zeregin nagusia du horretan.

IPAR EUSKAL HERRIAN ETXE HONDAKINEI 
OROTARA BALIOA EMATE MAILAREN 
BILAKAERA

AITZINATZE 
AUKERA
2020rako helburua 
% 80ko balio emate 

maila lortzea da beti. 
Prebentzioa, xahutzearen 
aurkako borroka eta adar 

berriak garatzea dira 
horretara heltzeko zenbait 

giltza.

Bilketak harmonizatzeko 
azterketa: EHEaren parte 
hartzea: 110 000 €, 
orotara aurreikusi zerga 
gabeko 250 000 euroko 
aurrekontutik (zeinetan 
% 56 ADEME diru laguntza)

2018ko erreforma Garazi-
Baigorrin (egina): 1,53 M€ ZG.
Egiteko erreformak (2019rako 
aurreikusi): 1,6 M€ ZG inguru

Segurtatze lanak 
(2019rako aurreikusia): 
Giden kokatzea: 103 000 € ZG.
Barandak: 280 000 € 
ZG (Lanen 1. zatia).
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Bilketa
HONDAKINEN 

SORTZEA 
MURRIZTEKO 
ERREFORMAK

Bilketaren erreformek etxe hondakinen sortzea murrizteko 
xedea dute, bai eta sailkapenen eraginkortasuna eta 
hondakindegietan bildu tonak emendatzea. 2018an, Euskal 
Hirigune Elkargoak bilketaren berrantolaketa bururatu du 
Garazi-Baigorri lurraldean. Lehen emaitzak: 2018ko apiriletik 
irailera,  % 34 etxe hondakin gutxiago sortu dira, 2017ko 
aldi berdinarekin konparatuz gero. Erreforma horiek, 2019an 
jarraituko dira Errobi, Iholdi-Oztibarre, Hazparneko eta 
Bidaxuneko Lurraldeetan, bai eta Baiona eta Hendaian ere.

ADIERAZLEA

2020ko helburua

2016TIK 2017RA GUTXITU DA ETXE HONDAKINEI BALIO EMATE 
MAILA, % 69 IZATETIK % 56 IZATERA PASATU BAITA. HORREN 
ARRAZOIA CANOPIA FABRIKA 2016TIK 2017KO IRAILA 
BITARTEAN ZERBITZUZ AT IZAN ZELA DA. 

Prebentzioa
ZERO HONDAKIN HELBURUA, 

SASOI OROTAN 
Prebentzioak ez du udako pausarik. «uda honetan, hondakinek ez dute oporrik», hala zioen 2018ko 
udan egin den hondakinen sailkapenaren aldeko sentsibilizazio kanpainak. Berriz erabiltzeari 
dagokionean, ekimenak han-hemen hedatzen ari dira lurralde osoan zehar. Partzuergo berriak sortu 
dira hondakindegietan bigarren bizialdia merezi duten gauzak biltzeko: bizikletak Txirrind’Ola eta 
Recycl’arte elkarteekin, kirolerako materiala Respyr’Action elkartearekin. 24 urririkako gune ere kokatu 
ziren azaroan egin zen hondakinen murrizteko astean eta haietako zenbait iraunkortu dira.

Hondakinen sailkapenaren 
alde ohartarazteko 
2018ko kanpaina: 
71 500 € ZG.

Donazaharreko hondakindegiaren 
kostua (egina): 1 M€ ZG (lur 
funtsa erostea barne).

Hondakindegiak
INSTALAZIO 

MODERNIZATU ETA 
SEGURTATUAK

Hondakindegia hondakinen kudeaketarako baliabidearen 
erdian dugu; prebentziorako lekua da, sailkapenerakoa eta 
birziklatzeko edo balioztatzeko bilketa lekua, jendeei zabalik. 
Instalazio berriak modernoagoak, zabalagoak eta seguruagoak 
izan daitezen nahi da: kaiak kentzen dira, hondakinak lur arrasean 
uzten dira. Zabal-zabalik, lur arrasean den hondakindegia 
ireki da 2018an, Donazaharren. Modernizatze ahaleginarekin 
jarraituko dugu 2019an, segurtasun lan handiekin, haien artean 
kaietako hormak babesteko gidak ematea edo erabiltzaileak 
edo langileak eror ez daitezen barandak ere ematea.
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UR BALIABIDEA ETA 
UR INGURUNEAK 
ZAINTZEA

T E S T U I N G U RU A  E TA  H E LB U RU A K 
2018an jarraitu da urari, saneamenduari, ur inguruneen kudeaketari eta uholdeen prebentzioari loturiko 
eskumenen egituraketa egiten. Hartara, Gemapi* eskumena hartzeak hemendik aitzin aukera ematen dio Euskal 
Hirigune Elkargoari uraren ziklo handiari loturiko gaiak oro har aztertzeko. Inbestimendu egitarau handi bat 
hedatu da, eurite handien eraginaren aurka borrokatzeko, ur zikinen bilketa hobetzeko eta natura inguruneetan 
isurketarik gerta ez dadin. Horrekin batera, elkargoak kutsaduren prebentziorako misio bat sortu du, uraren 
andeatzearen aurka bete-betean engaiatzeko, arro hidrografikoen goialdetik hondartzetaraino. 2019an, 
azterketa prospektiboak emanen ditu abian uraren harmonizazio eta tarifikazioaren gainean eta Gemapi 
zergaren gainean.
* Ur inguruneen kudeaketa eta uholdeen prebentzioa

KASU GEHIEN-GEHIENETAN, HONDARTZEN HETSIALDIAK 
EURITE HANDIETAN EGIN DIRA, ARAZTEGIEN GOIALDEAN DIREN 
SISTEMEK GAIN HARTU DUTENEAN ETA KOSTALDEKO IBAIEN UR 
HANDITZEETAN.

BANAKETA SAREAREN 
EMAITZA HOBETU DA 
2017 ETA 2018 ARTEAN.

EURITE HANDIEN ERAGINA HONDARTZEN 
IREKIALDIETAN

AITZINATZE 
AUKERA
Euskal Elkargoak 

jarraituko du saneamendu 
obren eraginkortasuna 

hobetzeko jadanik 
engaiatuak dituen 

ahaleginetan, gero eta 
segurtasun handiagoaren 

alde aritzeko ur 
inguruneen andeatze 
arriskuen aitzinean. 

H2OGurea proiektua: EHEaren 
parte hartzea: 685 692 € 
orotara 3,7 M€ko aurrekontua 
aurreikusirik zelarik (haietan 
% 65 FEDER fondoarena)

Errobi Zero Hondakin eguna: 
2018an egina: 13 000 €
2019rako aurreikusia: 15 000 €

Eau&Bio urraspidea:  
2018an egina: 50 000 €  
2019rako aurreikusia: 
30 000 €

2018an egina: 4000 €
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EDATEKO URA 
edateko uraren banaketaren emaitzaren %:

%80 %82
2017: 2018:

10 M€ ZG, 2020rako 
26000 biztanle heineko 
lehen ahalmen batera 
heltzeko (aurreikusia)

AURREKONTUA

AURREKONTUA

AURREKONTUA

UR ZIKINEN SANEAMENDUA
kutsaduraren aurka borrokatzeko lan handiak

Ur inguruneen kalitatea bermatzeko, lurraldearen berezitasunei (hiritartasuna, biztanleak, klima) 
egokitu saneamendu sarea behar da, besteak beste. Arazo horretaz oharturik, Euskal Elkargoak 
Baionako Saint-Bernard araztegia hedatu eta berritzeko egitarau handiari ekin dio. Egitarau horrek 
araztegiaren arazte maila optimizatzeko aukera emanen du, bai eta energia eraginkortasuna, lohien 
tratamendua eta paisaian integratzea ere optimizatzeko. Galdeketa publikoa azaroaren 12tik 
abenduaren 13ra egin zen.

BAINU UREN 
KALITATEA

publikoaren sentsibilizatzea
2018an, itsas hegiko 35 hondartza sailkatu ditu Eskualdearen 
Osasun Agentziak «on» edo «bikain» gisa. Hobeki ulertzeko 
araudia, andeatze zergatiak edo kolektibitateek plantan 
eman zaintza baliabideak, Euskal Hirigune Elkargoak asmo 
pedogikodun bi gida argitaratu ditu, bat hautetsientzat 
eta bestea publiko zabalarentzat. Bi gida horiek bainu uren 
kutsadurari aurka egiteko nornahik egin ditzakeen ekokeinuak 
azaltzen dituzte ere.

IBAI UREN 
KALITATEA

elkar adituz eraman proiektuak
Errobi ibaiaren arro hidrografikoan, Eau&Bio urraspideak 
laborantza biologikoa garatu nahi du, ur baliabideak zaintzeko. 
Euskal Elkargoak lurraldeko eragileekin batera darama, elkar 
aditze talde baten barnean. Hondakinen aurkako borroka 
Errobi Zero Hondakin eragiketarekin egiten du ere, Bil Ta Garbi 
sindikatuarekin partzuergoan. Halaber, 2018ko martxoaren 
4an, sei tona hondakin bildu dira sektorean. Azkenik, H2OGurea 
mugazgaindiko  proiektuak uraren kudeaketa koordinatua 
sustatzeko aukera ematen du Bidasoa, Urdazuri eta Urumea 
ibaietako arro hidrografikoetan.

ADIERAZLEAK
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NATURAREN  
BEREZKO LEKUA 
ERRESPETATZEA
T E S T U I N G U RU A  E TA  H E LB U RU A K 
Euskal Herriak bioaniztasun bikaina du eta ingurune eta paisaia mosaiko bat bere nortasunaren parte dena 
bete-betean. Ondare hori zaindu nahiz, Euskal Hirigune Elkargoa naturaguneen eta bioaniztasunaren babesaren 
alde engaiatu da «Ekologia eta Energia trantsiziorako Ekarpena» eta GEMAPI* eskumenak bere gain hartuz. 
Bilbe berde eta urdinen zehazteaz gain eta Natura 2000 guneen koordinazioaz gain, bioaniztasunaren ezagutze 
eta hobetze ekintzak, naturaguneen zaintze eta balioztatze ekintzak, jende mota guztien (profesionalak, 
biztanleak, ikasleak…) sentsibilizazio ekintzak ere badira. Bere egitaraua eraikitzeko, elkargoak, neurri batean 
erabili ditu Garapen Kontseiluak 2013tik 2016 bitarte natura ondareari buruz egin dituen lanak.
* Ur inguruneen kudeaketa eta uholdeen prebentzioa

ZENBAKI HORIEK EUSKAL NATURA ONDARE 
ABERATSAREN ERAKUSLE DIRA.

AITZINATZE 
AUKERA

Elkargoak erantzukizun 
handia du ondare 

horren atxikitzen eta 
haien atxikitzen aldeko 
jardunean jarraituko du.

FLORA

68
dira Frantzian zerrendaturik 
diren 414etatik Ipar Euskal 
Herriak babesturik dituen 

landare espezieen kopurua

ABEREDIA

25
Ipar Euskal Herriak 25 gauenara 

espezie ditu, Frantzian 
ezagun diren 34etatik. Haien 
presentzia bioaniztasunaren 

egoeraren adierazle da

Euskal Hirigune Elkargoa IMA 
institutuari, Itsas Zentroari 
eta IEZI Euskal Itsasbazterra 
zentroari eman sostengua: 
2018an egina: 4700 €
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EHEaren parte 
hartzea: 5600 € 
2018an eta 2400 € 
2019an (aurreikusia)

AURREKONTUA

Hegalaldiari eman diru laguntza:
2018an egina: 31 000 €. 
2019rako aurreikusia: 31 000 €.

AURREKONTUA

Bioaniztasun arrunta
LABORARIAK SOEGILE  

Lurraldeko IEZI-CPIE* zentroekin elkarlanean, Euskal Hirigune Elkargoa natura kontuan gehiago hartzen 
duen laborantzaren alde ari da. Bioaniztasunaren laborantza behatoki bat ari da, beraz, hedatzen. 
Tresna horrek bioaniztasun arrunta zientifikoki hobeki ezagutu nahi du, laborariek egin behaketetan oin 
harturik. Parte hartzeari zabalik den urraspide horren bitartez, bioaniztasunaren eta ur baliabidearen 
babestearen garrantziaz sentsibilizatu nahi da ere. IEZI-CPIE zentroek behaketarako protokoloak 
plantan emateko formakuntza ematen diete laborariei.
* Ingurumenaren aldeko Ekimenen Zentro iraunkorra

Basa aberedia
ZAINTZA EKINTZEN 

SOSTENGUA
Hegalaldia elkarteak kudeatzen du Pirinio Atlantikoetan 
onetsirik den basa aberedia zaintzeko zentro bakarra, 
Uztaritzen kokatua dena. Larri diren, zaurituak edo arriskuan 
diren basa abereak zaintzen ditu, sendatzeko eta gero natura 
ingurunera berriz ekartzeko. Elkarteak, horrenbestean, tokiko 
bioaniztasunaren atxikitzen laguntzen du azkarki. Horrekin 
batera, jende guztiei basa abereek jasaten dituzten mehatxuei 
buruzko heziketa eta sentsibilizazio jardunak egiten ditu ere. 
Euskal Hirigune Elkargoak ekintza horiek lurraldearentzat 
duten baliagarritasuna eta interesa kontuan hartu eta elkartea 
sostengatzea erabaki zuen elkartea sortu zenetik bertatik. 

Heziketa Itsas Guneak
HAURRAK 

INGURUNEEN 
KUDEAKETAN 
INPLIKATUAK

«Heziketa Itsas Gunea» itsas hegiko itsas zona txiki bat 
da, ondoan den lehen mailako eskola bateko ikasleen parte 
hartzeaz kudeatzen dena. Itsas gune horiek nazio mailako 
urraspide batean kokatuak dira. Itsas ingurunea ezagutu eta 
babesteko proiektu pedagogiko eta ekoherritarra osatzen 
dute. Euskal itsas hegian, Hendaiatik Biarritz arteko 11 eskola 
engaiatu dira urraspide horretan 2017-2018 eskola sartzeaz 
geroztik. Euskal Hirigune Elkargoak bere sostengua ematen die 
Itsasoaren Zentroak, Ur Inguruneen Institutuak (IMA) eta IEZI 
Euskal Itsasbazterra zentroak animatzen dituzten proiektu 
hauei.

ADIERAZLEAK
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GIZARTE KOHESIO 
ETA ELKARTASUN 
GEHIAGOREN ALDE 
ARITZEA
T E S T U I N G U RU A  E TA  H E LB U RU A K 
Euskal Herri dinamikoaren gibelean badira, batzuetan, gizarte errealitate gorabeheratsuagoak ezkutaturik. 
Bizitegien eskuratzea, lanpostu egonkor eta ordaindua eskuratzea, gazteak bizitza aktibora sartzea, 
biztanleriaren zahartzea… Euskal Herrian, uste baino biztanle gehiago dira zailtasun eta prekaritatearen mendean. 
Gizarte zibilaren 200etik gora ordezkariekin batera gizarte beharren azterketa egin ondoren, Euskal Hirigune 
Elkargoak bere gizarte kohesiorako proiektua prestatu du eta gero, bere «gizarte ekintza» eskumenaren elkargo 
interesa zehaztu du lan eskuhartze alorren inguruan: haur txikiak/haurrak/gazteak, osasuna, prekarietatea eta 
autonomia. Elkargoak badaki ere gizarte larrialdiei arrapostua ematen. Halaxe erakutsi du 2018ko hondarrean, 
Baionan etorkinak hartzeko baliabide bat plantan emanez.

BIDAXUNEKO LURRALDEKO, ZUBEROKO ETA GARAZI-BAIGORRIKO 
GLHZEN EREMUETAN 2016 ETA 2018 ARTEAN EGIN DIREN ORENEN 
EMENDATZEA GARAZI-BAIGORRI ALDEAN JARDUNAK UKAN DUEN 
GARAPENAREN ONDORIOA DA NAGUSIKI.

AITZINATZE 
AUKERA

2019an, etxeko laguntza 
Euskal GLHZk eginen 
du. Lehengo 3 GLHZ 

zaharrak GLHZ bakarrean 
sartzeak jardun moldeen 
eta langileen estatutuen 

harmonizatze lana 
eskatzen du.

Gizarte beharren 
analisia (egina): 22 400 €

GLHZ:  
2018an egina: EHEren parte 
hartzea: 216 200 € 3 GLHZen 
aurrekontu orokorrari 
2019rako aurreikusia:
Euskal GLHZren «Zerbitzuen 
Kudeaketa» misioa: 378 750 €;
Euskal GLHZren «Gizarte 
Garapena» misioa: 256 000 €

AURREKONTUA

BAI ETA...
> Haurtzaroa/Gazteria: eskola erritmoen aldaketaren 
ondorioz, aisialdi harrera zabaldu da asteazkenetan Zuberoan, 
Garazi-Baigorrin eta Bidaxuneko Lurraldean. Harrera hori, 2019an, 
Amikuzen eta Bidaxuneko Lurraldean ere aurreikusia da.
> Osasuna: 2019an, Tokiko Euskal Osasun Kontratua 
plantan emateko aukera Eskualdearen Osasun Agentziarekin 
elkarlanean aztertuko da.

90 000

105 000

120 000

97 500

112 500

2016 2017 2018

IPAR EUSKAL HERRIKO GIZARTE LAGUNTZARAKO 
HERRIARTEKO ZENTROEK EGIN ETXEKO LAGUNTZA 
ORENEN KOPURUA

Inbestimenduaren 
kopurua: 2 590 000 € ZB 
(aurreikusia)

AURREKONTUA

ELIKAGAIEN 
BANKUARENTZAKO 

LOKAL BERRIAK
Euskal Hirigune Elkargoak 1500 m2 zabal den eraikin berri baten 
eraikuntza abian eman du Mousserolles-eko lehengo burdinolak 
ziren lekuan. Eraikin horrek Baiona eta Euskal Herriko Elikagaien 
Bankuaren jardunetarako erabiliko da. Elkartea, egun, bi lekutan 
barreiaturik izanik, bolondresen lan baldintzak gaitzak dira eta 
egituraren funtzionamenduaren kalterako da. Leku berriak 
elikagaiak biltzeko, prestatzeko eta sailkatzeko lekuak ukanen 
ditu, bai eta bolondresentzako bulego eta leku egokituak. Leku 
berrira sartzea 2019ko udaberrirako aurreikusia da. 

EUSKAL GLHZAREN SORTZE ETA 
HEDATZEA

Euskal Hirigune Elkargoak, 2018 hondarrean, Euskal GLHZ bakarra sortu du (Gizarte Laguntzarako 
Herriarteko Zentroa), lurraldean lehen ziren 3 GLHZen ordez. Herrien osagarri arituz, GLHZ horrek 
hasiak diren zerbitzu misioekin jarraituko du eta jardun berriei ekinen die ere, hala nola  Hazparneko 
Lurraldearen janari eramateari. Duen gizarte garapen misioa, lurralde osoan, autonomia eta prekarietate 
ardatzen inguruan hedatuko du. Elkargoak jadanik daramatzan jardunekin jarraituko du, besteak beste, 
hala nola gizarte laguntzako hotelen funtzionamenduarekin, Eguneko Harrera Puntu bienarekin eta 
elkarteentzako laguntzarekin.

ADIERAZLEA
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BAKOITZARI KULTURA 
ESKURATZEKO AUKERA 
HOBEA EMATEA

T E S T U I N G U RU A  E TA  H E LB U RU A K 
2018 hondarrean, Euskal Hirigune Elkargoak bere elkargo mailako kultura proiektua onartu du eta «Elkargoaren 
Kultura Politika» eskumena hartu bere gain. Lurralde eremuek dituzten antzeak eta atzeman diren beharrak 
abiapuntutzat harturik, arte irakaskuntzako, sorkuntza laguntzeko, arte eta kultura heziketako, kultura ondare 
inmaterialeko eta kultura sektorea tresna eta partzuergo berrien bidez laguntzeko proiektu egituratzaile 
baterako oinarriak eman ditu.  Proiektu hori elkargoaren «Kultura Partzuergoak» batzordeak prestatu du, 
hamarka kultura eragile eta partzuer diren erakundeen ordezkarirekin topatu ondoren. Lehentasuna kultura 
jardunetik «eragotzirik edo urrundurik» diren «gazte» publikoei eman zaie, herrien eta beste erakunde 
partzuerren jardunaren osagarri.

 ELKARGOAREN KULTURA ESKAINTZA LURRALDE OSORA 
HEDATZEN DA EGUN.

AITZINATZE 
AUKERA

Egitarauaren dibertsitatea 
eta sarea mantendu eta 

garatuko dira.

EHEaren parte hartzea 
kontserbatorioaren 
funtzionamenduan: 2018an 
egina: 3 436 663 €

EHEaren sostengua elkarteen 
musika eskolentzat:  
2018an egina: 524 546 €

AURREKONTUA

BAI ETA...
> Jendeaitzineko irakurketa: hiru elkargo mediatekek 
partekatu ekintzen garapenak jarraitzen du. 2018an egina: 
118 921 €.
> Ikus arteak: Euskal Hirigune Elkargoak alor berri 
horri ekinen dio 2019an. Lehen batean, alor horretako egoera 
aztertzeari ekinen dio, eta gero, elkargoak heldu diren urteotan 
ekintzak bere gain hartzeko gomendioak egiteari.

EUSKAL ELKARGOAREN 2018-2019RAKO 
KULTURA ESKAINTZA

Kultura Bidean: 2018an 
egina: 533 921 €

Hameka Fabrika:  
2018an egina: 402 464 €

De Mar a Mar mugazgaindiko proiektua: 
EHEren parte hartzea: 291 000 €, orotara 
1 990 390 €ko aurrekontua aurreikusirik 
delarik (haietan % 65 FEDER fondoarena)

AURREKONTUA

ZUZENEKO 
IKUSKIZUNA,
elkarbizitzarako lekua

Zuzeneko ikuskizunen eragileak sostengatuz eta publikoak 
lagunduz, Euskal Hirigune Elkargoak euskal sorkuntza 
dinamika areagotu nahi du eta orori, munduarekiko harreman 
sentikorraren bitartez, elkartzeko bidea, partekatzeko bidea 
eta elkarbizitza garatzeko bidea eskaini. Lehenengo «Kultura 
Bidean» kultura sasoiak eta Hameka Fabrikaren ekintzek leku 
ederra egiten diete haurrei. Zirkoa eta karrika arteak, De Mar 
a Mar proiektuarekin, mugazgaindiko lankidetzaren emaitza 
dira, mugaren bi aldeetako adar horien egituraketa eta 
irakurgarritasun hobea eskaintzeko asmoz.   

Hameka eta Kultura Bidean 
sasoien banaketa lekuak

Elkargo mediatekak

Arte irakaskuntzak
LURRALDE MAILAKO 

EGITURAKETA
Euskal Hirigune Elkargoak, 2018an, bere lurraldean arte irakaskuntzarako eskaintza sendotzen egin du 
lan, Departamentu Kontseiluarekin elkarlanean; azken horri dagokio  arte irakaskuntzen departamentu 
eskema prestatu beharra. Halatan, bada, urtea Maurice Ravel eskualde mailako Kontserbatorioaren 
elkargoarentzako interesaren ezagutzarekin eta 2019ko urtarrilaren lehenaz geroztik 
administraziopeko bilakatzearekin bururatu da urtea; hornikuntza nagusi bat da kontserbatorioa 
musikaren, antzerkiaren eta dantzaren irakaskuntzarako. Elkargoak jarraitzen du, bestalde, lurraldeko 
elkarteen musika eskolak sostengatzen.
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EUSKARA ETA 
GASKOIERA BERPIZTEN 
ENGAIATZEA

T E S T U I N G U RU A  E TA  H E LB U RU A K 
2018ko ekainean, Euskal Elkargoak lurraldeko hizkuntzatzat onartu ditu ofizialki euskara eta okzitaniar  
gaskoiera, biak UNESCO erakundeak suntsierraz eta arriskupean diren hizkuntzen zerrendan dituelarik. 
Horrenbestez, haien berpiztearen aldeko engaiamendua ofizialtzen du, asmo handiko hizkuntza politikak 
gauzatuz. Euskararen Erakunde Publikoaren (EEP) jardunaren osagarri, «Euskara jalgi hadi plazara» proiektu 
estrategikoa erabaki du Elkargo Kontseiluak. Herrietako eta herriarteko zerbitzu publikoetan eskaintza 
elebiduna garatu eta herritarren informatze eta sentsibilizatzea du helburu. Proiektu horren gauzatzeari 
dagokionez euskararen eragile ororekin etengabeko elkar aditze lana egiteko baliabide bat argitaratuko da 
2019an. Gaskoierari dagokionean, hizkuntza eta kultura proiektua zehazteko lana, laster egiteko den eskumen 
hartzearekin batera, 2018an abiatu zen eta 2019an jarraituko da.  

EUSKARAZKO ANIMAZIO ETA 
ZERBITZUEN KARTOGRAFIA

 EUSKARAZKO ANIMAZIO ETA ZERBITZUEK LURRALDEKO ZATI 
HANDI BAT ESTALTZEN DUTE.

AITZINATZE 
AUKERA
Euskal Elkargoak 

euskarazko 
egitarauaren hedatze 
eta harmonizatzea, 

bai eta lurralde osoko 
herritarrentzako 

zerbitzuetan euskarazko 
eskaintza baten 

egituraketa eginen du.

LEHA labeldun euskal 
haurtzaindegiak
Hobekuntze kontratu bat 
sinatu duten Herriko Etxeak
Kalakaño festibalaren 
barnean egin ekintzak
Elepika festibalaren 
barnean egin ekintzak
Euskararen Urtaroa 
hamabostaldiaren 
barnean egin ekintzak
Euskaraldiaren barnean egin 
ekintzak (herrien engaiamendu 
gutunak, animazioak 
Turismo Bulegoarekin eta 
lurralde eremuetan)

HURBILEKO LURRALDE 
ANIMAZIOAREN

jarraipena
Herritarrei euskararen erabilerari dagokion sentzibilizazio egitarauak luzatu dira 2018an ere: Kalakaño 
Festibala Errobiko haurtzaindegietan; Nafarroa Beherean egin diren Euskararen Urtaroa izeneko 
euskarazko 24 hitzorduak; EEP eta Baiona, Biarritz eta Hendaiako Herriko Etxeekin batera prestatu buraso 
berriei zuzendu pack sentsibilizazio dispositiboaren banaketaren hedapena. Euskaraldia mugazgaindiko 
proiektuak lurralde osoan euskara egunerokoan erabili dadin bultzatzeko xedea zuen. Ekimena eragile 
publiko nola pribatu talde batek eraman du, haien artean Euskal Elkargoak, proiektua herrietako eragile 
publikoetan sostengatu eta bultzatzeaz arduratu baita.

ADIERAZLEA

2018an egina: 316 400 €

2018an egina: EHEren 
parte hartzea La Passem 
ekitaldian: 2500 €

AURREKONTUA

AURREKONTUA

ZERBITZU PUBLIKOAK 
EUSKARAZ 

EGITURATZEA
laguntzea

Euskal Elkargoak jarraitzen du herritarrentzako zerbitzuetan, 
hala herri mailan nola herriartekoan, euskarazko eskaintza 
egituratzeko duen misioarekin. Halatan, bada, haurtzaindegi 
elebidun eta euskarazkoei labela emateko Leha dispositiboa 
hedatu du (23 haurtzaindegiri eman zaie edo ematen ari 
zaie labela). Hiru aisialdi zentro ari dira ere harrera euskaraz 
eskaintzen. Hamahiru herrik sinatu dute hobekuntza kontratua. 
Azkenik, 127 herri eta herriarteko langile aritu dira, 2018an, 
euskara ikasteko formakuntzan, eta itzulpen zerbitzuak 
jarraitzen du tokiko eragileekin lanean. 

GASKOIERA
eraikitze bidean den politika

Euskal Elkargoak okzitaniar gaskoieraren kultura eta hizkuntza 
sustatzeko estrategia plana prestatzeko lanari ekin dio. 
Lehen etapa elkargoaren lurraldean duen egoera zehaztea da, 
elkarteekin eta erakundeetako eragileekin elkar adituz egina. 
Lehen ondorioak 2019ko erdialderako espero dira. 2018 urtea 
LIGAMS elkarteak La Passem ekitaldia –okzitanieraren aldeko 
lehen korrikaldia- antolatze urtea izan da ere. Euskal Elkargoa 
lehen kilometrotik bertatik zen han, Bidaxunen. 
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Izarbel pabiloiaren berriztapena: 
600 000 € ZB (aurreikusia).

Energia kontsumoen jarraipena 
egiteko programaren 
kostua: 28 000 € ZB.

AURREKONTUA

EREDUGARRI 
IZATEKO ASMOA

T E S T U I N G U RU A  E TA  H E LB U RU A K 
Euskal Elkargoak eredugarri izan behar du bere eguneroko jardunean, hala barneko kudeaketan nola hedatzen 
dituen politika publikoetan. Asmo handiko eta eredugarri izan dadin nahi duen energia trantsizio politika 
eraikitzeko, elkargoa «Cit’ergie» europar labelaren urraspidean engaiatu zen 2018an. Hartara, klima aldaketaren 
aurkako borrokaren aldeko hobetze prozesu batean sartzen ditu hala elkargoaren beraren barnean nola 
lurraldearekin elkarlanean eramanen dituen ekintzak.

ESKAERA PUBLIKO ARDURATSUA
2017ko ekintzari jarraipena emanez, Euskal Elkargoak, bere merkatu publikoetan, 2175 oren baino 
gehiago atxiki ditu enplegutik urrun diren pertsonen lanera ekartzeko ekintzak egiteko, hau da, ia 
bi bider iaz atxiki zen kopurua. 2019an, gai hainbateko merkatu publiko bakarra emateak ekarriko 
du baliabide hori Ipar Euskal Herri osorako sakontzeko aukera. Elkargoak Salieseko AIMA birziklatzaile 
profesionalarengana jo du bere bulegoetako zenbait bigarren eskuko altzariz hornitzeko.

ONDAREAREN ENERGIA 
KUDEAKETA 

neurrizko eta eraginkorra
Euskal Elkargoak «energia trantsizio» bide orria osatu du bere ondare eraikirako eta kide diren 
herrien ondare eraikirako. Hiru ardatzetan egituraturik da: neurritasuna, energia eraginkortasuna 
eta energia berriztagarriak. 2019 hastapenean, eraikinen, ekipamenduen eta ibilgailuen energia 
kontsumoen jarraipena egiteko programa bat hedatuko da energia ekonomiarako diren aukerak 
atzemateko. Lanei dagokienean, Izarbel pabiloiaren berogailuaren, haizeztatze sistemaren eta aire 
girotu sistemaren instalazioa, Bidarteko teknopoloan, guztiz berriztatua izanen da 2019an.

BAI ETA:
> Ingurumen osasungintza: Zuberoaren ondoren, Errobiko lurraldeak erabaki du kimiko ez 
diren artamendu eta garbiketa produktuak erabiltzea. Gaiari lotu egun bat antolatu da Errobi-Aturri 
lurraldean, langileak erronki sentsibilizatzeko gisan.
> Emazte-gizonen arteko berdintasuna: batzordea osatu da eta gizarte zibilak osatu 
partaidetza. 2019rako helburua: erabakitze alor orotan emazte eta gizonen ordezkaritza eta 
parte hartze orekatua lortzeko eta elkargoaren jardun orotan berdintasunaren gaia sartzeko eta 
estereotipoen aurka borrokatzeko ekintza plana prestatzea.

Hautetsi eta langileen 
formakuntzaren aurrekontua (alde 
batera utziz CNFPT kotizazioa):
2018an egina: 128 557 €
2019rako aurreikusia: 170 200 €
AURREKONTUA

Garapen Kontseiluari 
eman diru laguntza:
2018an egina: 250 000 €.
2019rako aurreikusia: 250 000 €

AURREKONTUA

GIZARTE  
ZIBILARI ADI

Euskal Hirigune Elkargoa Garapen Kontseilua ezarri du 
elkargoaren lanetan argi egiteko eta lurralde estrategien –
hala nola Klima, Aire, Energia Planaren; Bidaien Planaren, edo 
Bizilekuen Tokiko Programaren- prestaketa lanak laguntzeko 
xedez. Garapen Kontseiluak 64 kide ditu, 33 emazte eta 31 gizon, 
eta euskal gizarte zibilaren aniztasun eta aberastasunaren 
erakusle da.

BIZI KALITATE  
ONA LANEAN

Euskal Hirigune Elkargoak, 2018an, egin beharreko erreformez 
gain, hiru alorren harmonizatze lanei ekin die: ordainsarien 
araubidea, lanaldia eta gizarte ekintza.  Lanak elkargoaren 
hautetsiekin eta sindikatuekin hertsiki arituz egin dira. 2018an 
prebentzio politika eraikitzeari ekin zaio ere (laguntzaile sare 
bat sortzea, zerbitzuak laguntzea…). Azkenik, formakuntza 
garatu da zenbait programen bitartez: hurbileko kudeaketa, 
garapen iraunkorraren alde ohartaraztea, euskara ikastea eta 
baitezpadako formakuntza arautuak.
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2018KO EKINTZEN 
ETA AURREKONTU 

ELEMENTUEN 
LABURPENA

2018KO EKINTZEN ETA AURREKONTU ELEMENTUEN LABURPENA 2018AN EGIN EDOTA  XEHEAGO  
 BIDEAN EMAN DIREN  ORRIALDE  
 GASTUAK HONETAN

ENERGIA TRANTSIZIOA LAGUNTZEA
Energia positibodun Familiak erronka 10 000 €  7

LURRALDEA IRAUNKORKI ANTOLATZEA
Euskal Mendialdeko Natura Parkea – urraspidearen diruztapena (aukera azterketa, animazioa, etab.) 21 700 €  9
«Ezponda» ikerketa proiektua 105 000 €  9

BIZILEKUAK IRAUNKORKI ANTOLATZEA
«Euskal Herria» Interes Orokorreko Programa 1 700 000 €  11
Baratze partekatu agroekologikoa sortzea   1 375 €  11
Baratzegintza ezagutzeko egunaren antolakuntza  9 495 €  11

BESTELAKO MUGITZE MOLDEAK GARATZEA
Talde garraioak – gastu nagusiak* 68 000 000 €  13
Eskola garraioaren zerbitzua* 4 000 000 €  13
Bizikleta Plana – gastu nagusiak* 200 000 €  13
*Aurrekontu elementu guztiak Euskal Herri-Aturri Mugikortasunen Sindikatuarenak dira.

TRANTSIZIOKO EKONOMIA SOSTENGATZEA
«Esperientazio etxaldeak» eta «Produktu berriak/adar berriak» proiektu deialdiak  126 000 €  15
Biharko Lurraren Elkartea (BLE) sostengatzea 30 000 €  15
Euskal Moneta elkartea sostengatzea 30 000 €  15

ORORENTZAKO ELIKADURA OSASUNTSU  
ETA IRAUNKORRAREN BIDEA HARTZEA
Jantegi kolektiboei buruzko galdeketa 1 711 €  17

HONDAKIN GUTXIAGO SORTZEA  
ETA SORTU DIRENAK HOBEKI BALORATZEA
Hondakinen sailkapenaren alde sentsibilizazioko kanpaina   71 500 €  19
Bilketak harmonizatzeko azterketa  110 000 €  19
Bilketaren erreforma Garazi-Baigorrin 1 530 000 €  19
Donazaharreko hondakin berriaren kostua 1 000 000 €  19

UR BALIABIDEA ETA UR INGURUNEAK ZAINTZEA
Baionako Saint-Bernard araztegia hedatu eta berritzea 10 000 000 €  21
Eau & Bio urraspidea 50 000 €  21
Errobi Zero hondakin egunaren antolaketa 13 000 €  21
H2OGurea mugazgaindiko proiektua 685 692 €  21
Ipar Euskal Herriko bainu gidak argitaratzea 4 000 €  21

NATURAREN BEREZKO LEKUA ERRESPETATZEA
Bioaniztasunaren laborantza behatokia sostengatzea 5 600 €  23
IMA institutua, Itsas Zentroa eta IEZI Euskal Itsasbazterra zentroa sostengatzea   4 700 €  23
Hegalaldia elkartea sostengatzea 31 000 €  23

GIZARTE KOHESIO ETA ELKARTASUN GEHIAGOREN ALDE ARITZEA
Gizarte beharren azterketa 22 400 €  25
GLHZ 216 200 €  25

BAKOITZARI KULTURA ESKURATZEKO AUKERA HOBEA EMATEA
Eskualde mailako Maurice Ravel Kontserbatorioa 3 436 663 €  27
Elkarteen musika eskolak sostengatzea 524 546 €  27
Kultura Bidean 533 921 €  27
Hameka Fabrika 402 464 €  27
 De Mar a Mar mugazgaindiko proiektua  291 000 €  27
Jendeaitzineko irakurketa egitaraua 118 921 €  27

EUSKARA ETA GASKOIERA BERPIZTEN ENGAIATZEA
Herritarrei euskararen erabilerari buruzko sentsibilizazioari dagokion zenbait egitarau  134 500 € 29
Zerbitzu publikoak euskaraz egituratzen laguntzeko zenbait baliabide 316 400 € 29
Passem, okzitanieraren aldeko korrikaldia 2 500 € 29

EREDUGARRI IZATEKO ASMOA
Energia kontsumoen jarraipena egiteko programa 28 000 €  30
Hautetsi eta langileen formakuntzarako aurrekontua 128 557 €  31
Garapen Kontseilua sostengatzea 250 000 €  31
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GARAPEN 
IRAUNKORRAREN  
MUNDU MAILAKO 
HELBURUAK ETA EUSKAL 
HIRIGUNE ELKARGOA 
2015eko irailean, 193 estatuk onartu zuten, NBEn, 2030era begirako garapen iraunkorreko egitarau bat, 2030 
Agenda. Agenda horren bitartez, herrialdeek mundua aldatzeko xedea hartzen dute, pobrezia desagerraraziz eta 
garapen iraunkorrerako trantsizioa bermatuz.
Urtero, herrialdeei gonbit egiten zaie egin dituzten aitzin urratsei dagokien kontuak eman ditzaten Nazio 
Batuen goi mailako foro politikoaren aitzinean. Estatuez harat, baitezpadakoa da lurraldeek ere, gizarte zibilak, 
sektore pribatuak eta herritarrek parte har dezaten, garapen iraunkorraren helburuak erdiesteko gisan.  
Frantzian, «GIHak obratzeko nazio mailako bide orria» iragarria da 2019ko udarako. 

2030 Agendak garapen iraunkorrerako 17 Helburu ditu (GIH), asmo handiko eta zeharkakoak, 169 xede edo 
azpihelburutan zehaztuak

URA ETA SANEAMENDUA 
OROREN ESKURA IZANEN 
DIRELA BERMATZEA ETA UR 
BALIABIDEEN KUDEAKETA 
IRAUNKORRA BERMATZEA
Euskal Elkargoak honako hauen bidez laguntzen du helburu 
hori lortzen:
> Uraren zikloaren kudeaketa integratuko politikaren 
bidez: edateko uraren ekoizpena eta banaketa, saneamendu 
kolektibo eta banakakoa, kutsaduraren (etxeko, 
laborantzako nola industriakoa) aurkako borroka, ibaien 
eta ur inguruneen zaintza.
> Gizarte kohesiorako politikaren bidez: tarifa lagunduak 
plantan emanez (ura, garraioak, kultura…).
> Txosten honetan diren 2018ko ekintzak:
 • Saneamendu sareko lanak, zeinen artean Baionako 
Saint-Bernard araztegiaren hedatze eta berriztatzea;
 • Eau&Bio urraspidea Errobi ibaian;
 • Errobi Zero Hondakin egunaren antolaketa;
 • H2OGurea mugazgaindiko proiektuan parte hartzea.

OROREN ESKU JARTZEA ENERGIA 
ZERBITZU FIDAGARRI, IRAUNKOR 
ETA MODERNOAK, ESKURAGARRI 
DEN KOSTUAREKIN.
Euskal Elkargoak honako hauen bidez laguntzen du helburu hori lortzen:
> Klima Aire Energia-Bioaniztasuna politikaren bidez: energia eskaria 
kontrolatzeko ekintzak; energia berriztagarrien garapena.
> Bizilekuen politikaren bidez: bizitegien energia berriztapena.
> Laborantza, hazkurri industria, arrantza politikaren bidez: klima 
aldaketetara eta energia berde eta berriztagarriak erabiltzera 
egokitzea.
> Txosten honetan diren 2018ko ekintzak:
 • Ipar Euskal Herriko Klima Plana prestatzea;
 • Bizilekuen Tokiko Plana prestatzea;
 • OIE-PIG Euskal Herri eta ARTÉÉ baliabideak;
 • Energia positibodun Familien Erronka animatzea;
 • Elkargoaren eraikinetan herritar eguzki proiektuak koka daitezen 
sostengatzea;
 • Lurraldean itsas energia berriztagarriek ukan lezaketen lekua 
aztertzea;
 • Laborantza arduratsua sostengatzea, ustiapen lekuetan 
berrikuntza eta esperimentazioa eginez (Berrikuntza saria);
 • «Energia trantsizioa» bide orria elkargoaren eta kide dituen 
herrien eraikinetarako.

Euskal Hirigune Elkargoa, haren hautetsiak eta langileak, bai eta lurraldeko gainerako eragile oro ere 
esparru berri horretaz pixkanaka jabe daitezen, hemen beherean irakur ditzakezu elkargoak GIH horien 
inguruan bere gain hartu dituen ekintzak. Bost helburu hautatu dira, izan ere, 2018ko goi mailako 
politika foroan aztertu zirenak: ur garbia eta saneamendua, energia garbiak eta kostu eskuragarrikoak, 
herri eta elkargo iraunkorrak, kontsumo eta ekoizpen arduratsuak, bioaniztasuna – lur bizitza. Helburu 
bakoitzerako, txosten honetan aipatzen diren politika publiko eta ekintzetako zenbait aipatzen dira. 
Ekintza batek hainbat helburutarako balio lezake.

1 Pobreziarik ez - 2 «zero» gose- 3 Osasuna eta ongizatea - 4 Kalitatezko heziketa - 5 Sexuen arteko berdintasuna - 6 Ur garbia eta saneamendua   
7 Energia garbia eta arrazoizko kostukoa - 8 Behar bezalako lana eta ekonomia hazkundea - 9 Industria, berrikuntza eta azpiegitura  
10 Desberdintasunak murrizturik - 11 Herri eta elkargo iraunkorrak - 12 Kontsumo eta ekoizpen arduratsuak - 13 Klima aldaketen aurkako borrokako 
neurriak  - 14 Ur bizitza - 15 Lur bizitza - 16 Bakea, Justizia eta erakunde eraginkorrak - 17 Helburuak lortzeko partzuergoak.
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GARAPEN IRAUNKORRAREN MUNDU MAILAKO 
HELBURUAK ETA EUSKAL HIRIGUNEA 

LURREKO EKOSISTEMAK ZAINDU 
ETA ATXIKITZEA
MOLDE IRAUNKORREZ 
USTIATUKO DELA ZAINDUZ, 
BAI ETA OIHANAK IRAUNKORKI 
KUDEATUKO DIRELA, 
BASAMORTU BILAKATZEAREN 
AURKA BORROKATUKO DELA, 
LURREN ANDEATZE PROZESUA 
GELDIARAZI ETA GIBELKA 
EGINARAZIKO DELA ETA 
BIOANIZTASUNA POBRETZEA 
BUKARAZIKO DELA ZAINDUZ.
Euskal Elkargoak honako hauen bidez laguntzen du helburu hori 
lortzen:
> Uraren zikloaren kudeaketa integraleko politikaren bidez: ibaien 
eta urtegien garbiketa eta antolaketa; lekuen, ur ekosistemen 
eta hezeguneen, bai eta ibaiertzeko basoguneen babesa eta 
lehengoratzea.
> Mendialde politikaren bidez: euskal mendialdearen garapen 
iraunkorraren aldeko proiektuen estrategia, ekintza eta animazio 
partekatua.
> Laborantza, hazkurri industria, arrantza politikaren bidez: 
ur baliabidearen kopurua eta kalitatea zaintzea, lurrak zaintzea, 
lurraldera egokitu landare eta abere espezieen atxikitze eta 
lehengoratzea.
> Klima Aire Energia-Bioaniztasuna eta Itsasbazter-Itsaso 
politikaren bidez: naturaguneen babesa eta bioaniztasunaren 
atxikitzea.
> Txosten honetan diren 2018ko ekintzak:
 • Eau&Bio urraspidea Errobi ibaian;
 • Laborantza arduratsua sostengatzea, ustialekuetan eta 
adarretan berrikuntza eta esperimentazioa eginez (Berrikuntza 
saria);
 • Errobi Zero Hondakin eguna antolatzea;
 • H2Ogurea mugazgaindiko proiektuan parte hartzea;
 • Eskualde mailako Natura Parkearen proiektua;
 • Bioaniztasunaren laborantza behatokia, itsas gune 
hezitzaileak, Hegalaldia sostengatzea.

LAN EGIN HERRIAK ETA 
GIZA ESTABLIMENDUAK 
ORORI ZABALIK, SEGURUAK, 
INDARTSUAK ETA IRAUNKORRAK 
IZAN DAITEZEN. 
Euskal Elkargoak honako hauen bidez laguntzen du helburu hori 
lortzen:
> Hirigintza eta espazioaren antolakuntza politikaren bidez: 
lurralde koherentziarako eskema eta sektore eskema; Euskal 
Herriaren ezaugarri diren paisaiak eta arkitektura eta hiri ondareak 
atxiki eta balioa ematea.
> Bizilekuen politikaren bidez: duintasun gabeko bizitegien 
berriztapena, bizilekuak adinekoentzat edo ezintasun bereziren 
bat dutenentzat egokitzea.
> Hiri politikaren bidez: hiriaren garapena, tokiko garapena, 
ekonomiara sartzea eta gizarteratzea, gaizkintzaren prebentzioa.
> Lurraldeentzako elkargo ingeniaritza politika, hirien eta 
baserrialdeen garapena.
> Azpiegituren eta mugikortasunen politikaren bidez.
> Klima Aire Energia-Bioaniztasuna politikaren bidez: aire 
kutsaduraren eta azantzen aurkako borroka.
> Hizkuntza politiken eta kultura partzuergoen bidez: kultura 
ondarearen babesa eta zaintza (euskara eta gaskoieraren, bai eta 
euskal eta okzitaniar kulturen garapena).
> Uraren zikloaren kudeaketa integratuko politika: uholdeen 
prebentzioa, kostaldeko arriskuen kudeaketa.
> Txosten honetan diren 2018ko ekintzak:
 • Eskualde mailako Natura parkea;
 • Bizilekuen Tokiko Plana prestatzea;
 • Hiriaren Politika proiektuak;
 • Hiribusen, herriarteko autobusen eta eskolakoen sareak 
garatzea, bai eta eskaera bidezko garraioa eta bizikleta plana;
 • «Ezponda»  ikerketa proiektua eta ur handitzeen 
aitzinalertarako Predict zerbitzua;
 • Euskara: lurraldean, hurbileko animazioa egin eta euskarazko 
zerbitzu publikoen egituratzea laguntzea;
 • Gaskoiera: okzitaniar gaskoi hizkuntza eta kultura sustatzeko 
plan estrategikoa prestatzea.

KONTSUMITZE ETA EKOIZTE 
MOLDE IRAUNKORRAK EZARTZEA
Euskal Elkargoak honako hauen bidez laguntzen du helburu hori 
lortzen:
> Ekonomia, laborantza, hazkurri industria eta arrantza eta 
turismoaren garapenerako politikaren bidez: lehentasunez, 
sostengua ekoizle den ekonomiarentzat da eta lurraldearen gizarte 
eta ingurumen nahiak dira kontuan hartuak; laborantzarako lur 
funtsa atxikitzea.
> Ororentzako elikadura osasuntsu eta iraunkorraren aldeko 
politikaren bidez.
> Hondakinen prebentzio, bilketa eta balioztatze politikaren 
bidez.
> Erosketa ekoarduratsuen barne politikaren bidez.
> Txosten honetan diren 2018ko ekintzak:
 • Enpresentzako higiezinetan eskuhartzeko araudi berria, 
hazkurri industrian, tokiko produktuak eta kalitateko label 
ofizialdunak erosten dituzten enpresen alde eginez; 
 • MAULEON-MAULE markadun ezpartinen tokiko ekoizpena 
sustatzea;
 • Laborantza arduratsua sostengatzea, ustiapenetan eta 
adarretan egin berrikuntza eta esperimentazioaren bitartez 
(Berrikuntza saria);
 • Tokiko moneta sostengatzea – euskoa;
 • Lurraldeko Elikadura proiektuaren prestatzea;
 • Kolektibitateak laguntzea tokian arduratsuki hornitzen diren 
sukaldaritza zerbitzuak plantan ematen;
 • Eau&Bio urraspidea Errobi ibaian;
 • Errobi Zero Hondakin egunaren antolaketa;
 • Hondakinen sailkapenaren alde ohartarazteko kanpaina;
 • Hondakinak hondakindegietan biltzeko ekintzak garatzea;
 • Bilketaren erreformak eta hondakindegien modernizatze 
lanak;
 • Merkatu publikoetan gizarte klausulak sartzea;
 • Bigarren eskuko materiala erostea.
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