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HONDARRIBIKO AGENDA 21EN HERRITARREN FOROA 

 
 

Bilera antolatu duen 
organoa: 

Hondarribiko Udala 

Deialdia egin duena: Hondarribiko Udaleko Ingurumena eta Agenda 21 
departamentua 

 
Data, tokia eta ordua: 

2013ko apirilak 28 (osteguna) 
Hondarribiko Udaleko Udalbatza Aretoa 
19:00ak 

 

Harremanetarako pertsonak: 
 

Ingurumena eta Agenda 21 departamentua: 
- Naroa Susperregi 

Telefonoak: 943 111 242 (Naroa Susperregi) 

Helbide elektronikoa ingurumena@hondarribia.org (Naroa Susperregi) 

Gai-zerrenda: 

1. Alkateen Ituna programaren eta Hondarribiko 
Energia Iraunkortasunaren aldeko Ekintza Planaren 
zirriborroaren aurkezpena. 

2. Norberak lekarkena.  
 
 
BERTARATUTAKOEN ZERRENDA: 

 

- Miguel Lertxundi 

- Jose Zumeta 

- Enrique Garcia 

- Pascal Michelena 

- Asun Yarzabal 

- Juan Carlos Sunsundegi 

- Koldo Barberena 

- Itziar Fernandez 

- Uxune Aizpurua 

 

UDAL GOBERNUKO ORDEZKARIAK ETA TEKNIKOAK: 

 

- Amaya Gezala (Ingurumena eta Agenda 21en zinegotzia) 

- Lupe Olaskoaga (Hiritarrekiko harremanetarako zinegotzia) 

- Maite Pelaez (Gizarte Zerbitzuen zinegotzia) 

- Naroa Susperregi (Ingurumen eta Agenda 21en Teknikaria)  
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1. Alkateen Ituna programaren eta Hondarribiko Energia 

Iraunkortasunaren aldeko Ekintza Planaren aurkezpena:  

 

Lehenik eta behin, Amaia Gezalak, proiektua aurkezteaz arduratuko diren eta era 

berean, proiektua gauzatzeko esleitutako enpresako kideak aurkeztu ditu: Naiara 

Etxepeteleku eta María Jesús Muñoz (Factor CO2 enpresatik) eta Amaia Bilbao (EDE 

Ingenieros enpresatik).  

 

Ondoren, Factor CO2 eta EDE Ingenieros enpresako ordezkariek hartu dute hitza eta 

azalpenekin hasi aurretik, proiektu honen jarraipenerako sortutako blog-ean 

aurkitzen den informazioa banatu dute bertaratutakoen artean (Hondarribiko 

Energia Iraunkortasunaren aldeko Ekintza Planaren diagnosia eta neurrien 

zerrenda).  

 

Proiektuaren nondik norakoak azaldu aurretik, Naiara Etxepetelekuk, klima aldaketa 

zer den azaldu du: Gizakiaren jardueraren eraginez, berotegi (edo negutegi) 

efektua sortzen duten gasak (aurrerantzean, BGL) areagotu egin dira atmosferan. 

Gas hauek atmosferan metatzen direnez, eguzki irradiazioa lurrera iritsi, xurgatu 

eta lurraren azalera berotu ostean, irradiazio infragorria atmosferara itzultzen da. 

Irradiazioaren zati batek atmosfera zeharkatzen du eta beste zati bat BGL gasek 

xurgatzen dute, berriro ere lurrazalera igorriaz. Beraz, lurrazala berriz berotzen da 

eta irradiazio infragorria atzera atmosferara igortzen da. (Prozesua errepikatu 

egiten da). 
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BEG garrantzitsuenak ondorengoak dira: 

 CO2 (karbono dioxidoa), etxebizitzetan, industrian, zerbitzuetan, 

garraiobidetan eta elektrizitate sorkuntza prozesuan eratzen da bereziki. 

 CH4 (metanoa), hondakinen kudeaketan eta nekazaritza/abeltzaintzan 

sortzen da bereziki. 

 N2O (nitrogeno oxidoa), nekazaritza/abeltzaintzan, industrian eta 

elektrizitate sorkuntza prozesuan eratzen da bereziki. 

 Artifizialak (PCF, HPF, SF6, …), industrian eta elektrizitate sorkuntza 

prozesuan eratzen dira bereziki.  

 

Beraz, berotegi efektuaren ondorioz, lurraren tenperatura aldaketa gertatzen ari da 

eta ondorioz, klima aldaketa. 

 

Arazo honi aurre egiteko asmoz, zenbait ekintza eta estrategia sortu dira maila 

ezberdinetan: 

 

 Klima Aldaketaren inguruko Nazio Batuen Esparru Konbentzioa (KANBEK). 

 Kioto protokoloa. 

 Klima Aldaketari aurre egiteko Europako Programa (PECC). 

 Klima Aldaketaren eta Energia Garbiaren Espainiako Estrategia. 

 Klima Aldaketaren aurka borrokatzeko Euskal Plana 2008-2012. 

 Klimaren aldeko Espainiako Hirien Sarea. 

 Udalsarea 21 (Iraunkortasunerako Udalerrien Sarea). 

 Europako Alkateen Ituna. 

 

Beraz, Hondarribiko Udalak, klima aldaketaren arazoari aurre egiteko asmoz, 

2011ko urriak 26an, Alkateen Ituna sinatu zuen. Honen helburu nagusia, atxikitzen 

diren herri edo hiriek, Europar Batasunaren politika energetikoaren helburutatik 

haratago doazen klima aldaketaren inguruko planen garapena eragitea da, hau da, 

emisioen %20ko murrizketa lortzea.  

 

Ondoren, 2012. urtean, Hondarribiko Energia Iraunkortasunaren aldeko Ekintza 

Plana (aurrerantzean, EIEP) lantzen hasteko, lehenik eta behin, udalerriko eta 

Udaleko BEG isurpenak kuantifikatu ziren.  
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Era berean, proiektuaren jarraipena gauzatu ahal izateko, blog-a ere sortu zen 

(http://hondarribikoalkateenituna.blogspot.com.es/). 

 

EIEP ondorengo faseetan gauzatu da: 

1. FASEA. BEG isurpen eta xurgapenen inbentarioa: batetik, Udalak azken 

urteetan, enegia, hondakin, ur, ingurumen eta mugikortasun alorrean 

aurrera eraman dituen ekintzak bildu eta aztertu dira. Bestetik, azken 

urteetako kontsumoen inbentarioa ere gauzatu da. Beraz, azterketa honen 

ondorioz, oinarri urtea erabaki da, hau da, 2007 urtea, hau izan baita 

kontsumo handiena izan den urtea eta oraindik krisiaren eragina izan ez 

duen urtea.  

 

2. FASEA. Klima aldaketaren alorrean udalerriaren diagnosia: egungo 

plan eta politiken berrikuspena gauzatu da, bost udal eraikinen diagnosi 

energetikoak ere aztertu dira eta 2020 urterako isurpenen proiekzioa 

gauzatu da, Eusko Jaurlaritzak ezartzen dituen oinarriak kontutan hartuta. 

Ondoren, diagnosi dokumentua landu da. 

 

3. FASEA. Hondarribiko EIEParen garapena: ekintza planean jaso 

beharreko neurriak identifikatu dira, jarraipenerako adierazleak diseinatu 

dira eta azkenik, EIEP dokumentua sortu da. 

 

4. FASEA. Parte-hartze, sentsibilizazio eta erantzukizuna: batetik, kanpo 

eta barne parte hartzea gauzatzen da, eta bestetik, komunikazio, 

sentsibilizazio eta erantzukizuna.  

 

Beraz, Hondarribiko EIEParen helburua, 2007. urtean izan ziren CO2 emisioak, 

2020. urterako %20an gutxitzea da.  

 

Ondoren, Asun Yarzabalek, ea lehen eta bigarren faseetan lortutako datuak, beste 

udalerriekin alderatu ote diren galdetu du eta Naiara Etxepetelekuk, argitu du, 

publikoak diren datuekin alderatu dituztela. Hala eta guztiz ere, enpresa bera, beste 

udalerri batzuekin lanean ari denez, horiekin ere alderatu dituztela azaldu du, nahiz 

eta datu horiek ezin dituzten argitaratu.  
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Prozesuaren jarraipen lanak gauzatu ahal izateko, Udal lan-taldea sortu zela 

teknikariekin eta hauekin bilerak gauzatu direla azaldu du Naiarak. 

 

Beraz, barne-partaidetza gauzatu ostean, kanpo-partaidetza martxan jartzeko 

Herritarren Foroa deitu dela azaldu du Factor CO2-ko ordezkariak. Gaurko 

aurkezpena gauzatu ostean, herritarrek, neurriak aztertu eta proposamenak 

gauzatzeko aukera izango dute aste bateko epean.  

 

Azalpen hauen ondoren, EIEP-a osatuko duten neurriak aurkeztu dituzte, gaiaren 

eta sektorearen arabera.  

 

Ondorengoak dira, Udalari dagozkion neurriak, energia eraginkortasunean, 

energia berriztagarrietan, mugikortasunean, hondakinetan, uraren gaian eta 

ingurune naturalean: 

 

Ildo 
estrategikoa Alorrak eta energia-kontzeptuak Ekintzak Zenb. 

 

UDALA 
Udal eraikin zaharretako itxituren 

hobetzea sustatu 
Kristal bakarreko leihoak, kristal bikoizdun eta arotzeria 

eraginkorrago bat duten leihoengatik aldatu. 1 

Eskolako berokuntza zirkuituen banaketa. 2 
Klimatizazio sistemak erregulatzeko termostatoak 

birprogramatu. 3 

Balbula termostatikoen instalazioa gaur egungo 
berogailuetan. 4 

Galdaren erregailua doitzea. 5 
Klimatizazioaren kontrol hobeago batentzako, 

termostato digitalen instalazioa Loraitz Haurtzaindegian. 6 

Galdararen funtzionamendu orduak kontrolatuko dituen 
erlojuaren instalazioa. 7 

Berokuntza eta kimatizazio sistemen 
eraginkortasuna emendatzea 

Gaur egungo fluoreszenteak, fluoreszente eraginkor 
batzuengatik aldatzea. 8 

Balasto elektronikoen instalazioa. 9 
Gaur egungo argiteria, kontsumo baxudun argiteria 

eraginkorrago batengatik aldatzea. 10 Udal eraikinen argiztapenaren 
eraginkortasuna emendioa 

Pizte eta itzaltzea kontrolatuko duten sistemen 
instalazioa. 11 

Argiztapen publikoaren hobekuntzak 
sustatzea 

Kanpo argiteria osatzen duten Halogenuro argiak, 
eraginkorragoak diren batzuengatik aldatzea. 12 

Udaleko hornikuntza eta materialen 
eraginkortasuna 

Ekipamendu elektronikoa erosteko orduan, energia 
eraginkortasun irizpideak barneratu. 13 

Eraikinen gestioa 
Udal instalazioen funtzionamendu egokia kontrolatze 

aldera, Udaletik espezializatuta dagoen pertsonalaren 
kontratazioa aurrera eraman edo funtzio hori gauzatzeko 

udal arduradun bati prestakuntza eman. 
14 

Er
ag

in
ko

rta
su
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en
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Sentsibilizazio kanpainak 
Kontsumo arduratsuen inguruko komunikazio kanpainak 

eta natur baliabideen kontsumo arduratsua eta 
eraginkorra sustatzeko programa (udal jardueran 

iraunkortasun irizpideak txertatzeko programa) 
15 

Plaka fotovoltaikoen instalazioa 16 Energia 
Berriztagarriak Energia berriztagarrien emendioa 

Plaka termikoen instalazioa 17 
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Udaletxeko ibilgailuen aldaketa, ibilgailu elektriko edo 
hibrido konektagarriengatik 18 

Mugikortasuna Udal flota 
Udal langileek bizikleta elektrikoa nahiz motor elektrikoak 

erabiltzea sustatu edota oinez mugitzea bultzatu 19 

Udal langileen artean ingurumen praktika egokiak 
zabaltzea eta hondakinen kudeaketa egokiak egitea. 20 

Hondakinak Hondakinen kudeaketa 
Udal erosketa edo kontratazio jardueran iraunkortasun 

irizpideak txertatzen joatea . 21 

Hornidura sarea Ur ihesaldiak murrizteko hornidura sarearen konponketa 
burutu. 22 

Edateko desegokia den ura ureztapena egiteko erabili 23 Ura 
Uraren inguruko kanpainak 

Ur aurrezgailuak ur-txorrotetan. 24 
Inguru 

naturala Baso-landaketak Zuhaitz landaketak sustatzea Hondarribiko basoetan 25 

 

Neurri hauek aurkeztu ondoren, Asun Yarzabalek, aukeztutako bost udal-eraikinez 

gain, beste eraikinetan ere auditoria energetikoak egitea aurreikusten den galdetu 

du. Honi buruz, batetik, Naiarak azaldu du, EIEP lanketa prozesuaren barne ez 

direla auditoria gehiago egingo. Hala eta guztiz ere, Naroa Susperregik (Udaleko 

ingurumen aholkularitza teknikariak), Udalak bere iniziatibas, jadanik, zenbait 

eraikin publikoetan auditoriak gauzatu dituela adierazi du; besteak beste, 2010. 

urtean, Loraitz haurtzaindegian gauzatu zen.  

 

Honetaz gain, Asun Yarzabalek, polikiroldegiko ur-berritzearen ondorioz sortzen den 

bero kontsumoa dela eta neurririk hartzen ote den galdetu du. Honen inguruan, 

Naroak azaldu du, lehenik eta behin, Legionella bakteriari dagokion legea bete 

behar dela eta horrek asko baldintzatzen duela. Hala eta guztiz ere, kiroldegia 

kudeatzen duen enpresako ordezkariarekin gai honen inguruan hitz egin izan dela 

azaldu du, ur eta energia kontsumo handia ekartzen baitu ur-berritzeak. 

 

Ondoren bizitegiei dagozkien neurriak aurkeztu dira: 

 

Ildo 
estrategikoa Alorrak eta energia-kontzeptuak Ekintzak Zenb. 

 

BIZITEGIAK 
Leiho zaharren berrikuntza, kristal bikoitzekoak ipiniz eta 

inguruko arotzeria berrituz. 26 Etxebizitzetako itxituren hobetzea 
sustatu Eraikuntzen kanpo egituren birgaikuntza, material 

isolatzailea jarriz. 27 

Etxebizitzen berogailu sistemen 
berriztatzea sustatu Etxebizitzetan, kondentsazio galdarak instalatu 28 

Etxebizitza blokeetan, gune amankomun eta pasilloetan, 
argi artifizialaren gutxiagotzea, argiztapen kontrol, 
presentzia detektore eta tenporizadoreen bidez. 

29 

Igogailuetan presentzia detektagailuen instalazioa. 30 
Argiztapen eraginkorra sustatu 

Kontsumo baxudun lanparen instalazioa. 31 Er
ag

in
ko
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Jarduera egokien kanpainak Kontsumo elektriko eta berokuntza kontsumoa murrizteko 32 
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kanpaina burutzea. 
bultzatzea Herritarrak energiaren zentzuzko erabilera gaietan 

formatu. 33 

Plaka termikoak jarri etxebizitza berrietan edota 
baserrietan. 34 Energia 

Berriztagarriak Energia Berriztagarrien emendioa 
Plaka fotovoltaikoak etxebizitzetan instalatu 35 

Ibilgailu elektriko puru edota hibrido konektagarrien 
eskuratzea 36 Udal flota 

Bioerregaien kontsumoa emendatu 37 

Herri historikoaren oineztatzea gauzatu, motordun 
garraiobideen sarrera kontrolatuz. 38 

Garraio publikoaren hobetzea, linea berriekin, ordutegi 
moldaketarekin, zerbitzuen emendatzearekin, etab. 39 

Bizikletaren erabilera bultzatzeko ekintzak 40 

Oinezko eta bizikleta bidezko eskolarako joan-etorrien 
sustapena 41 

Mugikortasuna 

Hiri mugikortasun Iraunkorra 

Mugikortasun iraunkorraren aldeko sentsibilizazio 
kanpainak 42 

Hondakinak Hondakinen inguruko kanpainak Herriko hondakinen sorrera murriztearen aldeko 
sentsibilizazio kanpainak. 43 

Ura modu eraginkorrean erabiltzen duten etxetresnen 
erosketa eta txorrota murrizgailuen erabilera sustatzea 44 

Ura Uraren inguruko kanpainak 
Uraren aurrezpena bultzatzeko sentsibilizazio kanpainak 

etxebizitzetan 45 

 

Neurri hauen inguruan, bertaratutako herritar batek, energia eraginkortasunean 

nahiz berriztagarrietan, Udalak, etxebizitzetan aldaketak egiteko erraztasunak 

eman beharko lituzkeela aipatu du, adibidez, lizentziei dagozkien tasetan 

murrizketak ezarriaz.  

 

Era berean, beste herritar batek, aurtengo urteari begira, leihoen aldaketak 

gauzatzeko diru-laguntzak egongo ote diren galdetu du. Eta oraindik argitaratu ez 

badira ere, Energiaren Euskal Entitateak, azken urteetan egin duen bezala, aurten 

ere diru-laguntza hauek argitaratzea espero dela azaldu zaio.  

 

Eta azkenik, zerbitzuei dagozkienak: 

 

Ildo 
estrategikoa Alorrak eta energia-kontzeptuak Ekintzak Zenb. 

 

ZERBITZUAK 
Dendetan kontsumo baxuko argiztapena instalatu. 46 Zerbitzu eraikin zaharretako itxituren 

hobetzea sustatu Argi Naturala modu eraginkorrean erabiltzeko neurriak 
martxan jarri. 47 

Denda eta zerbitzu lokaletan kondentsazio galdaren 
erabilera instalatu. 48 

Barne tenperatura mugatu. Udan ezingo da  
tenperatura 26ºC-tik jaitsi eta neguan 21ºC baino 

altuagoa izan. 
49 

Berokuntza sistemen eraginkortasuna 
emendatze denda etab zerbitzuetan 

Kristal bikoizdun leihoak ipini. 50 

Er
ag
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Zerbitzuetako hornikuntza eta Tresna elektrikoak erosteko orduan, energia 51 
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materialen eraginkortasuna eraginkortasun irizpideak barneratu. 
Kontsumo elektriko eta berokuntza kontsumoa 

murrizteko kanpaina burutzea. 53 
Jarduera egokien kanpainak bultzatzea 

Zerbitzuetako langileak energiaren zentzuzko erabilera 
gaietan formatu. 53 

Energia 
Berriztagarriak Energia Berriztagarrien emendioa Plaka fotovoltaikoak zerbitzuetan instalatu 54 

Ura Uraren inguruko kanpainak Uraren aurrezpena bultzatzeko sentsibilizazio kanpainak 
zerbitzu lokaletan 55 

 

Neurriak azaldu ondoren, herritarrei aste bateko epea utziko zaiela beraien 

proposamenak aurkezteko azaldu zaie. Beraz, dokumentua aztertzeko interesa 

izanez gero, zirriborroa e-mailez bidaliko dela azaldu da.  

 

Amaitzeko, Txingudiko Zerbitzuetako 5. edukiontziaren esperientziaren berri eman 

zitzaien bilerara bertaratutakoei: Irun eta Hondarribiko 7.200 familiak baino 

gehiagok eman dute izena edukiontzi marroia erabiltzeko ekimenean, eta kopuru 

hau handitzen joatea espero da, jarritako kartel eta web orrian argitaratu diren 

datuak direla eta. Txingudiko Zerbitzuak Mankomunitateak, hil honen bukaeran 

hasiko da materialak etxeetara banatzen (kuboa, poltsa konpostagarriak, giltza eta 

esku orri argibidea), eta bi hilabetez banatuko ditu. Materia organiko berezia 

jasotzeko edukiontzi marroia, Txingudiko Zerbitzuaren apustua da, hain zuzen ere 

eskualdeko hondakinak birziklatu, eta berrerabiltzeko, hondakin organiko 

begetalak, gure etxeetako zaborraren %33a baitira.  

 

Bilera amaitzeko herritarrek zenbait gaien inguruan galderak egin dituzte: 

 

 Herritar batek, ekintza plan honek ebaluaketarik izango duen galdetu du. 

Eta bestetik, ea neurri hauek gauzatu diren ala ez neurtzeko metodologiarik 

zehaztuta ote dagoen. Honen inguruan, neurri bakoitzak bere adierazlea 

zehaztuta duela azaldu dute proiektuaren ordezkariek. Hau da, neurri 

bakoitzak karakterizazio fitxa bat dut eta bertan zehazten da, besteak beste, 

ezarritako adierazlea. 

 Bidegorrien egoeraren berri galdetu du herritar batek, batez ere, Labreder 

kaletik bidegorria igaroko den jakin nahi du. Udaleko hirigintza eta zerbitzu 

sailak, aukera ezberdinak aztertu ondoren, ingurune honetan, bidegorria 

Zimizarga Auzoa kaletik, Katalin Erauso kalera igaro, Baserritar hiribidea eta 

Donostia kalea gurutzatu eta Lezo Plaza kalera, eta azkenik Pasaia Plaza 
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kaletik Foru kaleraino iritsiko da Bidegorria. Bidegorri zati hau oraindik eraiki 

gabe badago ere, jadanik onartuta eta aurreikusita dagoen zatia da.  

 

 

 

 Beste herritar batek, energia eolikoa eta hidraulikoaren erabilpenaren 

azterketarik egin den galdetu du. Adibidez, lehen Hondarribian 

hidroelektrikoa txiki bat bazela aipatu du, eta agian berreskuratu daitekeela 

proposatu du. EIPA-ren idazketa lanetan dabiltzan enpresek, aukera hau 

EEE-rekin batera aztertuko dutela adierazi dute.  

 

Honenbestez, bilera 19:55etan amaitu da.  

 


