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I 
ndustria-iraultzaz geroztik metanoa, karbono 

dioxidoa edo oxido nitrosoa bezalako berotegi 

efektuko gasen (BEG) isurpenak pixkanaka 

areagotzen joan dira, erregai fosilen erretze, 

industriako produkzio, abere-nekazaritza ekintzak 

edota deforestazioa bezalako ekintzen ondorioz. 

Gertakari honek klima mailan aldaketa bat eragin 

du,  beroketa globalaren ondorioz. Klima aldaketak 

inguruneari eragiteaz gain jendarte zein ekonomiari 

ere eragiten die. 

ZER DA KLIMA ALDAKETA? 

ALKATEEN ITUNAREKIN HONDARRIBIK DUEN KONPROMEZUA 

H 
asieran, klimaren aldaketari aurre egiteko 

abiarazi ziren politika gehienak nazioarte 

eta nazio mailetara orientatu ziren. Hala 

ere, gero eta bistakoagoa da BEG isurpenak 

murrizteko neurriak udalerri mailan martxan 

jartzeko beharra. Helburu honekin Alkateen Ituna 

deituriko ekimen europarra sortu zen. Honekin, 

udalerri sinatzaileek 2020 urterako berotegi efektuko 

gasen isurpenak %20 murrizteko konpromezua 

hartzen dute, Energia Iraunkorraren Aldeko Ekintza 

Plan batetan oinarrituta. Hondarribiko Udala 2011ko 

urriaren 26ean batu zen ekimen honetara, eta 

udalerriko isurpenak %20,1 murriztea aurrez ikusten 

du. Horretarako Energia Iraunkorraren Aldeko 

Ekintza Plan bat garatu du, BEG isurpenak 

murrizteko 60 neurri dituelarik. Ekintza Plana batik 

bat sei ildo estrategikotan banatzen da: 

eraginkortasun energetikoa, energia berriztagarriak, 

mugikortasuna, ura, hondakinak eta ingurune 

naturala. 

http://hondarribia21.org  

 

NON GAUDE…? ETA NORANTZA GOAZ...? 

Azkeneko urteetarako kalkulatu diren Hondarribiko CO2b isurpenak 91.000 tCO2b 

eta 99.000 tCO2b bitarte aurkitzen dira. 2007. urtean, zehazki, bere isurpenen 

garrantziagatik oinarri urtea kontsideratua, 98.916 tCO2b isuri ziren. Honela, 

udalerriko isurpenak murrizteko joera bat antzematen da, 2020 urtera arte Energia 

Iraunkorraren Aldeko Ekintza Planaren babesa edukiz, zeinarekin 2020 urterako 

CO2b isurpenetan %20,1eko murrizpen bat lortzea ezartzen den, hau da, Planaren 

ezarpen osoarekin 2020 urtean  79.133 tCO2b isuriko direla aurrez ikusten da. 

…BAINA, ZER DA TONELADA 1 CO2B? 

40 zuhaitz tropikalek urtean 1 tCO2e xurgatuko lituzkete. Hala 

ere, batezbestez, europar batek urtean gutxi gorabehera 10,2 

tCO2b isuriko ditu edo, adibidez, 4.370 garagardo botila edo 

8.000 arraultza edo 100 kg haragi egiteko 1 tCO2b isuriko 

dira. 
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Hondarribiako berotegi efektuko gasen isurpenak 

EIEPa osatzen duten sei ildo estrategikoek BEG isurpenen 

murrizpenei dagokionez garrantzia desberdina dute. Honela, 

isurpenen murrizpenen %34 hondakinen ildo estrategikoari 

dagozkio, %20 ingurune naturalarenari, %18 

mugikortasunarenari, %15 urarenari eta %13 energiak 

biltzen dituen ildoari (eraginkortasun energetikoa eta 

energia berriztagarriak). 

2007 oinarri urtean BEG 

isurpenak (tCO2b) 2007 

oinarri urteko BEG isurpe-

nak (tCO2b) 
Mugikortasuna 56.109 
Bizitegiak 17.538 
Zerbitzuak 12.571 
Hondakinak 12.698 
Guztira 98.916 
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EIEParen ildo estrategikoak 

Ura 

Ildo estrategiko honetan sartutako neurrien 

bidez ur distribuzio sarearen eraginkortasuna 

hobetzea eta herritarren aldetik kontsumo 

arduratsu bat sustatzea espero da. Sarritan ez 

da kontuan hartzen ur kontsumoak uraren 

zikloko fase bakoitzari dagokion kontsumo 

energetiko bat duela esleiturik (adukzioa, 

edateko uraren arazketa, banaketa, erabilera, 

arazketa eta berrerabilera). Honegatik, uraren 

kontsumoaren jaitsierak kontsumo energetikoan murrizketa bat 

dakar eta, beraz, BEG isurpenetan. 

Denboraldian BEG isurpenen murrizpenaren pilatutako potentziala:  

12.052 tCO2b. 

2020 urterako BEG isurpenen murrizpenaren potentziala:  

1.757 tCO2b. 

Egin beharreko inbertsioa:  

2.083.661 € 

Eraginkortasun energetikoa 

Ildo estrategiko honen bitartez aurrezpen energetikoa indartuko 

duten neurriak jarriko dira martxan. Horretarako, energia eskaria 

jaitsi eta erregai eraginkorragoak erabiltzen dituzten teknologia 

berrien erabilera proposatzen da. Halaber, kontsumo arduratsua 

sustatzeko sentsibilizazio kanpainak txertatzen dira. Honela, udale-

rriko elektrizitatearen eta errregai fosilen kontsumoa murriztea es-

pero da. 

 

Denboraldian BEG isurpenen murrizpenaren 

pilatutako potentziala:  

7.084 tCO2b. 

2020 urterako BEG isurpenen murrizpenaren 

potentziala:  

1.311 tCO2b. 

Egin beharreko inbertsioa:  

14.746.996 € 

Energia berriztagarriak 

Energia berriztagarrien erabilerak eskaria jaitsi eta erregai fosilen 

kontsumoa murrizten du eta, beraz, hauei lotutako BEG isurpenak. 

Ildo estrategiko honen bitartez biomasaren erabilera energia iturri 

bezala, batetik, eta panel termiko eta fotovoltaikoen ezarpena, 

bestetik, sustatuko dira. 

Denboraldian BEG isurpenen 

murrizpenaren pilatutako potentziala:        

848 tCO2b. 

2020 urterako BEG isurpenen 

murrizpenaren potentziala:  

143 tCO2b. 

Egin beharreko inbertsioa:  

993.050 € 

Hondakinak 

Hondakinen gaikako bilketa igotzeko 

kanpaina espezifikoak garatuko dira. 

Halaber, bilketa sistema berriekin 

proba pilotuak antolatuko dira. 

Neurri hauekin zabortegian uzten 

den hondakin kantitatea murriztea 

espero da eta, beraz, honen 

deskonposizioari esleitutako BEG 

isurpenak. 

 

Denboraldian BEG isurpenen 

murrizpenaren pilatutako potentziala:  

28.636 tCO2b. 

2020 urterako BEG isurpenen murrizpenaren potentziala:  

3.930 tCO2b. 

Egin beharreko inbertsioa:  

36.300 € 

Mugikortasuna 

Hondarribiako isurpenen portzentaiarik handiena garraiobide 

desberdinen, eta bereziki ibilgailu pribatuen, erregai fosilen erabileratik 

dator. Horregatik, ildo estrategiko honetan ibilgailu pribatuaren erabilera 

oztopatzen duten neurriak azaltzen dira, mugikortasuna oinez eta 

bizikletaz sustatuz. Halaber, garraio publikoaren eta ibilgailu 

eraginkorren erabilera bultzatuko dira. 

 

D e n b o r a l d i a n  B E G  i s u r p e n e n 

murrizpenaren pilatutako potentziala:  

28.420 tCO2b. 

2 0 2 0  ur t e r a k o  B E G  i s ur p e ne n 

murrizpenaren potentziala:  

2.085 tCO2b. 

Egin beharreko inbertsioa:  

12.717.749 €. 

Ingurune Naturala 

Hondarribian dauden baso-azalerak karbono hustubide bat dira, 

euren hosto, adar eta enborretan gordetzen duten CO2a isurtzen 

baitute. Baso-masen landaketa berriak sustatuko dira eta, honi 

esker, udalerriko BEG isurpenen balantzea murriztu egingo da. 

Denboraldian BEG isurpenen murrizpenaren pilatutako potentziala:  

32.858 tCO2b. 

2020 urterako BEG isurpenen 

murrizpenaren potentziala:  

2.287 tCO2b. 

Egin beharreko inbertsioa:  

312.412 €. 

* Denboraldian BEG isurpenen murrizpenaren pilatutako potentziala: neurria martxan jartzen denetik EIEParen iraunaldia bukatzen den arte (2020 urtea) lortuko diren isurpenen murrizpenari dagokio. 

** 2020 urterako BEG isurpenen murrizpenaren potentziala: 2020 urtean lortuko den isurpenen murrizpenari dagokio.  

*** Egin beharreko inbertsioa: neurria martxan jartzeko behar den inbertsioari dagokio. 


