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1DESKRIBAPEN OROKORRA 

Klima Aldaketaren Euskal Estrategia - KLIMA 2050 hiri-eremuetan hedatzeko 
Urban Klima 2050 proiektuak Europar Batasunaren onarpena izan du, klima-aldaketa 
arintzeko eta/edo berari egokitzeko Proiektu Integratuen Arloaren baitan. Proiektuaren 
liderra Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila da, Ihobe Ingurumen 
Jarduketarako Sozietate Publikoaren bitartez.

Proiektu integratuek (IP, ingelesezko sigletan) klima-planak edo -estrategiak betearazten 
dituzte lurralde-esparruan. Urban Klima 2050 proiektu integratuak prozesua katalizatzeko 
eta konpromiso nahiz finantzaketa osagarriak mobilizatzeko neurri estrategikoak biltzen ditu; 
dagokionean, KLIMA 2050 Estrategia guztiz gauzatzea ahalbidetuko dute horiek. Proiektuaren 
partzuergoa Euskadi osoko hogei bat instituzio eta erakundek osatzen dute.

Programa horien esparruan, Europar Batasunak ezartzen du gehienez proiektu bat egongo 
dela deialdi, arlo eta herrialde bakoitzeko. Hala, salbuespen gisa, Europar Batasunak onartu 
egin du Euskadik proposatutako proiektua, Espainian arlo horretan aldez aurretik onartutako 
beste proiektu bat dagoen arren. 

Besteak beste, arrazoi hauengatik hartu du Europako Batzordeak erabaki hori: klima-ekintza 
hiri-ingurunera bideratuta dago; proiektuan parte hartzen duten erakundeek esperientzia 
sendoa dute klima-aldaketaren arloan eta, gainera, askotarikoak dira; eta azkenik, Klima 
Aldaketaren Euskal Estrategia - KLIMA 2050k oso zehaztapen- eta ezarpen-maila handia 
du. Gainera, nabarmendu beharrekoa da onartu aurretik ere erakunde askok eman ziotela 
babesa proiektuari. 

Klima Aldaketaren Euskal Estrategia - KLIMA 2050 2015eko ekainean onartu zen 
eta 2 helburu ditu. Lehenik, berotegi-efektuko gasen isurketak murrizteari eta energia 
berriztagarriaren kontsumoa handitzeari lotuta dago. Bigarrenik, klima-aldaketara 
egokitzearekin lotuta, klima-aldaketaren aurrean Euskadik erresilientzia izan dezala 
planteatzen du, edo, beste modu batean esanda, lurraldea martxan mantentzea, urteak igaro 
ahala kliman jazoko diren aldaketak gorabehera; hori da Urban Klima 2050 proiektuaren 
helburu nagusia.

KLIMA 2050 Estrategiaren eta duela gutxiko beste ikerlan batzuen arabera, honako hauek 
izango dira Euskadin klima-aldaketak izango dituen ondorio nagusiak:

l Itsas maila igoko da: 2050erako itsas maila 18-22 cm igotzea espero da, eta 53-80 
cm-ra ere helduko litzateke 2100. urtean; hala, eragina izango luke ekosistemetan eta 
kostaldeko udalerrietan.

l Prezipitazioen erregimena alatu egingo da: XXI. mendearen amaierarako 
prezipitazioak % 15 murriztuko direla aurreikusten da. Euri arineko egunak apurka-
apurka murriztuko dira, baina prezipitazio handiak ugaritu egingo dira. 

l Tenperatura igo egingo da: Aurreikusten da 1,5 eta 5 gradu artean igoko dela datozen 
urteetan, eta askoz gehiago mendearen amaieran. 
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Estrategiak egokitzeko ekintzak –lurraldea, herriak, azpiegiturak eta antzekoak aldatzea– 
proposatzen ditu klima-aldaketaren ondorioak leuntzeko, baita klima-aldaketa arintzeko 
ekintzak ere. Ildo horretatik, berotegi-efektuko gasen isurketak murriztea eragingo duten 
neurriak proposatzen ditu, hala nola mugikortasun jasangarria sustatzea edo energia 
berriztagarriak ezartzea, besteak beste. KLIMA 2050 Estrategiaren esparruan, Euskadin klima-
ekintza aktibatzeko katalizatzaileetako bat izango da Urban Klima 2050 proiektua. 

KLIMA 2050 Estrategia bosturteko ekintza-planen bidez hedatzen da. Gaur egun, lehen 
ekintza-plana (2015-2020) berrikusita dago, eta Trantsizio Energetikoaren eta Klima 
Aldaketaren Plana (2021-2024) zehaztuta dago.

Europar Batasunak Urban Klima 2050 LIFE Integratua onartu izanak agerian uzten du 
Euskadik, klima-gobernantzako esparrua izanik, ondo koordinatutako estrategia duela. 
Horrek Euskadi osoa biltzen du, eta hainbat eragile publiko eta pribatu ere elkartzen ditu, 
Euskaditik kanpoko beste erakunde batzuekiko koordinazioa sustatzeaz gain. Proiektuaren 
hasierako asmoa da estrategia- eta ezarpen-eredu hori Europar Batasuneko beste eskualde 
batzuetan errepikatu ahal izatea. 

Horrez gain, 2019ko uztailean Eusko Jaurlaritzak mundu osoko erakunde politiko, sozial eta 
akademikoekin bat egin du klima-larrialdiari buruzko deklarazio formalarekin, erresilienteak 
eta karbonoan neutroak izango diren lurraldea eta gizartea lortze aldera. Horrez gain, Eusko 
Legebiltzarrak konpromisoa hartu du klima-larrialdia ikusirik anbizioz eta presaz jarduteko 
beharrezkoak diren ekimenak sustatu, bultzatu eta adosteko. Urban Klima 2050 proiektua 
aukera da erronka horri heltzeko Euskadiren ikuspegitik, lurralde gisa.

Oso garrantzi handiko LIFE proiektu integratua da:

l 6 urteko iraupena (2025era arte).

l 19,8 milioi euroko zuzeneko inbertsioa (EBren 10,2 milioi).

l 625 milioi euro baino gehiago mobilizatzea espero da.

l 20 erakunde bazkide. 

l 40 ekintza zehatz barne hartzen ditu.

Proiektuaren bazkideak

Partzuergoak 20 erakunde elkartzen ditu, eta modu koordinatuan lan egiten dute erakunde 
horiek Urban Klima 2050 proiektuan ezarritako helburuak lortzeko.

l Ihobe: Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen 
Sailaren ingurumen-jarduketarako sozietate publikoa da, Udalsarea 2030 foroaren 
idazkaritza nagusi gisa aritzen da, eta KLIMA 2050 Klima Aldaketaren Euskadiko 
Estrategiaren jarraipena eta, hori hedatzeko, eragileen eta administrazioen arteko 
koordinazioa sustatzeko lana egiteko mandatua du. Enpresa hori proiektuaren liderra 
eta koordinatzailea da, eta erraztaile gisa arituko da proiektuko ekintza gehienak 
gauzatzeko.

l Eusko Jaurlaritza: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak 
(Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Zerbitzuaren eta Portu eta Itsas Gaietako 
Zuzendaritzaren bitartez) eta Osasun Sailak izango dira Eusko Jaurlaritzan inplikatuta 
egongo direnak eragileak mobilizatzeko, dagozkien proiektuko ekintzak egin ditzaten.
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l Foru Aldundiak: Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundien presentzia 
funtsezkoa da klima-aldaketaren arloko politikak abiarazteko. 

l 7 udal: Bakio, Bermeo, Bilbo, Donostia, Gernika-Lumo, Gasteiz eta Zarauzko udalak 
arituko dira lanean dagozkien udalerrietan klima-aldaketaren arloko ekintzak 
abiarazteko. 

l Lurralde-agentziak: EEE (Energiaren Euskal Erakundea) eta URA (Uraren Euskal 
Agentzia) euren jarduera-eremuekin lotutako hainbat ekintzatan nahasiko dira. 

l 5 teknologia-zentro (teknologia-ikerketa eta -garapena): Azti, BC3, Neiker, Tecnalia 
eta Tecnun zentroek teknologiaren alorreko laguntza emango dute hainbat proiektutan, 
emaitzak zabaltzen laguntzeaz gain, mintzaldien, argitalpenen eta antzekoen bidez. 

l Naturklima: Duela gutxi sortutako fundazio horrek ekintzak abiarazi, sustapen-lana 
egin eta hezi egingo du klima-aldaketaren arloan, Gipuzkoan.
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2PROIEKTUAREN HELBURUAK 

Urban Klima 2050 proiektuaren betearazpena balio hauek zuzentzen dute:

l Zeharkako ekintzak: askotariko baliabideak txertatzea klima-aldaketarekiko 
erresilientzia faboratzeko udalerrietan. 

l Administrazioa adibide gisa: gobernatzeko modu berriak bultzatzea, administrazioa 
aldaketaren eragilea izan dadin. 

l Berrikuntza eta aukerak: ondorio aplikagarrietako ekintzak eta frogapenak egitea, 
erabakiak hartzen dituztenen eta intereseko beste eragile batzuen beharrei erantzungo 
dietenak.

l Eraldatzeko jakitea: erabakiak hartzeko prozesuan txertatzeko ezagutza sortzea.

l Partaidetza-prozesuak: funtsezko eragileekin eta herritarrekin batera irtenbideak 
diseinatzea. 

l Herritarren ahalduntzea: ingurumenarekin arduratsuak diren jokabideak eta 
bizimodu osasungarriagoak izateko konpromiso iraunkorrarekin.

Gainera, berariazko helburu batzuk ezarri dira:

l Klima-aldaketaren aurkako estrategia lurralde-plangintzan eta sektore-politiketan 
sartzea (osasuna, ura eta energia).

l Ekintzak abiaraztea hiru eremu pilotutan (kostaldean, ibaien arroetan eta hiri-
eremuetan).

l KLIMA 2050 Estrategian bilduriko esku hartzeko 24 ildoak abiaraztea.

l Klima-aldaketaren arloan gobernantza hobetzea.

l Proiektuan garatutako kasu praktikoak lurraldeko beste eremu batzuetara eramatea.

Jarraian, proiektuaren jarduera-mailetako esku hartzeko eremuekin lotutako mapak biltzen 
dira (kostaldea, arroa, eta eskualdea), baita horren esparruan garatuko diren pilotuen 
kokapena ere.
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C6 ekimenaren landa-ekimenetarako zona pilotuak - kostaldea

Ibai-arroak C4, C5 eta C6 ekimenetan
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Diseinatu diren ekintza guztiak KLIMA 2050 Klima Aldaketaren Euskadiko Estrategiaren 
bederatzi jomugekin lotuta daude:

l 1. xedea. Karbono gutxiko modelo energetiko baten alde egitea.

l 2. xedea. Isurketarik gabeko garraio baterantz jotzea.

l 3. xedea. Lurraldea eraginkorragoa eta erresilienteago egitea.

l 4. xedea. Ingurune naturala erresilienteago egitea.

l 5. xedea. Lehen sektorea erresilienteago egitea, eta haren isurketak murriztea.

l 6. xedea. Hiri-hondakin gutxiago sortzea, eta tratatu gabeko zero isurketa lortzea.

l 7. xedea. Arriskuei aurrea hartzea.

l 8. xedea. Jakintza berritzea, hobetzea eta transferitzea.

l 9. xedea. EAEko administrazio publikoa arduratsua, eredugarria eta erreferentea izatea 
klima-aldaketaren arloan.

C4 ekimenaren zona pilotuak - Hiriko eta hiri-inguruko eskala
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3PROIEKTUAREN BLOKEAK 

Urban Klima 2050 proiektuaren ekintzak bost multzotan banatuta daude, Life deialdiak 
ezarritakoez gain.

 
Aztertu

Lehenik eta behin, diagnostiko bat egingo da hasieran. Alde batetik, KLIMA 2050 Estrategia 
berrikusiko da haren ekintza-planen bidez, etengabeko hobekuntzaren ikuspegitik. Bestetik, 
Euskadiko klima-arriskuaren azterketa zabalduko da oraindik garatu ez diren alderdietan. 

Zehaztu

Bigarrenik, ekintzak zehaztuko dira: nola, non eta noiz jardun isurketak murrizteko eta 
lurraldearen erresilientzia lortzeko. Gainera, klima-aldaketaren arazoa politiketan txertatzeko 
gidalerroak ezarriko dira.

AZTERTU

A.1 Klima 2050 estrategia 
berrikustea 
etengabeko 
hobekuntzaren 
ikuspegitik

A.2 EAEko klima-
arriskuaren azterketa 
areagotzea

DEFINITU

C.1 Plangintzarako gidalerroak

C.1.1 Klima 2050 Estrategiarako 
ekimen trakziogile egokien definizioa

C.1.2 Klima-aldaketa lurralde- eta hirigintza-
plangintzan integratzeko gidalerroak

C.1.3 Klima-aldaketari Euskadin aurre egiteko ekintzak 
lehenestea (irizpide anitzeko azterketa) , 
lurraldea EAEko lurralde-kudeaketaren unitateen 
arabera kudeatzeko : tokikoa ( hiria eta 
eskualdea), kostaldea eta ibai-arroa

C.2 Klima-aldaketa lurralde- eta hirigintza-plangintzan 
integratzea

C.2.1 Klima 2050 Estrategia Lurralde-antolamenduan 
modu eraginkorrean integratzea (LPS, LPP, Plan 
Partzialak, Plan Bereziak).

C.2.2 Udalerrietako Larrialdi Planak aztertzea: alerta-
sistema integratzea.

C.3 Klima-aldaketa Politika Sektorialetan integratzea 
(Osasuna, Ura eta Energia)

C.3.1 Klima-aldaketa Osasun alorreko politiketan 
integratzea

C.3.2 Klima-aldaketa Energia alorreko politiketan 
integratzea

C.3.3 Klima-aldaketa Ur alorreko politiketan 
integratzea

AHALDUNDU

C.7 Herritarren artean konpromisoa eta ahalduntzea 
sustatzea.

C.7.1 Herritarrei zuzendutako prestakuntza

C.7.2 Herritarren zientziaren plataforma

C.8 Administrazioa eragile izateko ahalduntzearen 
bultzatzea

C.8.1 Klima-aldaketaren inguruko gaitasun 
teknikoak eta formakuntza indartzea

C.8.2 Sektore publikoaren kontratazioa erabiltzea 
karbono gutxiko ekonomiara zuzendutako 
aldaketaren motor gisa

C.8.3 Udalentzako tresnak eta trebakuntza sortzea

C.8.4 Finantzazio-iturriak koordinatzeko taldeak 
sortzea

KUDEATU

C.9 Gobernantza aldatzeko egiturak sortzea.

C.9.1 Klima-aldaketaren  jarraipenerako 
behaketa sistemaren definizioa

C.9.2 Klima 2050 Estrategia zeharka sartzearen 
ikaskuntza- eta ebaluazio-sistemaren 
diseinua

C.9.3 Klima-aldaketan jarduteko gobernantza 
eredu berrien diseinua

2020 Estrategia berrikustea

EGIN

C.4 Toki mailan esku hartzeko pilotuak (hiria eta eskualdea)

C.4.1 Naturan oinarritutako soluzioak eta gainontzeko 
onurak.

C.4.2 Landa- eta hiri-inguruneen arteko konexioa, 
ekosistemen zerbitzuak.

C.4.3 Mugikortasun jasangarria,  emisioen murrizketa, 
bizimodu osasuntsua.

C.4.4 Energia berriztagarriak ezartzea

C.5 Ibai-arroetan esku hartzeko pilotuak

C.5.1 Naturan oinarritutako irtenbideak, ibai-arroetan

C.5.2 Ur-hornidurarekin lotutako egokitzapen-neurriak 

C.6 Kostaldeak esku hartzeko pilotuak

C.6.1 Kostaldeko udalerriak egokitzeko neurriak

C.6.2 Portuak egokitzeko neurriak

C.6.3 Kostalde naturalak egokitzeko neurriak
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Jardun

Proiektu pilotuak abiaraziko dira, etorkizunean beste udalerri, eskualde edo arro batzuetara 
eraman ahal izateko asmoarekin. Proiektuak egingo diren gune nagusiak hiri-eremuak izango 
dira, besteak beste, honako hauek: Bakio, Bermeo, Bilbo, Donostia, Gernika-Lumo, Gasteiz 
eta Zarautz. Hiri-inguruko eremuei dagokienez, Urdaibain, Debabarreneko kostaldean eta 
Arabako Errioxan abiaraziko dira proiektu pilotuak. Butroe, Oka, Ibaizabal, Deba, Urumea, 
Zadorra, Baia eta Ebro ibaietan proiektuak egingo dira arroetan edo bokaleetan. 
 

EKIMEN PILOTUEN GEOGRAFIA- ETA BIZTANLE-ESTALDURA

KOKALEKUA AZALERA (Km2) BIZTANLEAK

Arabako Errioxa 316,00 11.000

Urdaibai 224,00 46.788

Debabarrena 180,00 73.011

Bilbo 41,60 345.821

Donostia / San Sebastián 60,89 186.064

Vitoria-Gasteiz 276,00 244.634

Bakio 16,12 2.604

Bermeo 34,00 16.861

Zarautz 14,80 23.117

Gernika 8,60 16.869

Guztira 1.129,41 933.039

Ehunekoa EAErekiko (%) % 16 % 43

EAE 7.234 2.164.311

Ahaldundu

Herritarrekin nahiz administraziora atxikitako langileekin arituko da elkarlanean, 
prestakuntzaren bidez ohituren aldaketa bultzatzeko eta ildo horretatik aurrera egiteko 
aukera emango duten tresna berriak diseinatuz. 

Kudeatu

Multzo honen esparruan klima-gobernantzarako egiturak sortuko dira, hala nola klima-
aldaketako huba, klima behatzeko eginkizun nagusia izango duena; halaber, klima-
gobernantzarako eredu berriak ere zehaztuko dira. 
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4EKINTZA BAKOITZAREN  
FITXA TEKNIKOA 

AZTERTU
 

A.1 EKINTZA:
KLIMA 2050 ESTRATEGIA BERRIKUSTEA, ETENGABEKO 
HOBEKUNTZAREN IKUSPEGITIK

Ekintzaren deskribapena: 
Klima-aldaketarekin lotutako testuingurua aldakorra da, eta etengabe eguneratzea 
eskatzen du. Urban Klima 2050 proiektuaren esparruan, KLIMA 2050 Estrategiaren helburu, 
jomuga eta jarduera-ildoak berrikusiko direla dago aurreikusita. Gainera, horren inpaktu 
sozioekonomikoa aztertuko da.

Arduraduna eta parte-hartzaileak: Ihobe / BC3.

Kostu estimatua: 159.496 €

Ekintzaren iraupena: 2020-2025

A.2 EKINTZA:
EUSKADIKO KLIMA-ARRISKUAREN AZTERKETA ZABALTZEA

Ekintzaren deskribapena: 
Azken urteetan Euskadin hainbat ikuspegitatik lan egin da klima-arriskuaren arloan. Zehazki, 
itsas mailaren igoeran, tenperaturaren edo prezipitazioen egoeretan eta udal klima-arriskuan, 
besteak beste. Horregatik, ekintza hau ez da hutsetik hasiko, aurreko lanak osatuko ditu. 
Hainbat aldagaitan sakonduko da, hala nola hezetasunean, haizean, erradiazioan edo 
higaduran; egoera gehiago garatuko dira eguneroko prezipitazio eta tenperaturetarako, eta 
Gipuzkoako lerradurak aztertuko dira, EAE osora esportatzeko moduko metodologia bat 
diseinatzeko.

Arduraduna eta parte-hartzaileak: Ihobe / Gipuzkoako Foru Aldundia,  
Neiker eta Tecnalia.

Kostu estimatua: 237.886 €

Ekintzaren iraupena: 2019-2023
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ZEHAZTU

C.1 EKINTZA:
PLANGINTZARAKO GIDALERROAK EZARTZEA 

«Plangintza eraldatzeko  
ezagutza garatzea».

C.1.1 EKINTZA:
EUSKADIN KLIMA-ALDAKETAREN ARLOAN ONENAK 
IZANGO LIRATEKEEN EKINTZAK ZEHAZTEA

Ekintzaren deskribapena:
Ekintzaren helburua zera da, KLIMA 2050 Estrategiaren barnean, gauzatu beharreko 
ekintza-planak osatuko dituzten neurriak zehaztea. Ekintza garatzeko, bost jarduera egingo 
dira: ekintza-plana diseinatzeko testuingurua zehaztea, eragileen arteko koordinazioa 
gauzatzea, ekintza-planaren zirriborroa prestatzea, parte hartzeko prozesua garatzea 
eta ekintza-planaren behin betiko dokumentua prestatzea. Bi ekintza-planak elkarlanean 
eta sarean lan eginez diseinatuko dira, Euskadin klima-aldaketarekin lotutako eragile 
garrantzitsuekin. 

Arduraduna eta parte-hartzaileak: Ihobe / Tecnun.

Kostu estimatua: 120.302 €

Ekintzaren iraupena: 2020 y 2025
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C.1.2 EKINTZA:
KLIMA-ALDAKETA LURRALDE- ETA HIRI-PLANGINTZAN 
INTEGRATZEKO GIDALERROAK

Ekintzaren deskribapena:
Ekintza honen helburu nagusia lurralde- eta hiri-plangintzarako tresnetan klima-aldaketa 
integratzeko eta, zehazki, horretara egokitzeko gidalerroak zehaztea da. Horretarako, 
hainbat azpieginkizun egingo dira: informazioa modu sistematikoan aztertuko da, klima-
aldaketa lurralde-antolamendurako gidalerroetan aintzat hartu ote den aztertuko da, 
lurralde-gobernantzarako beharrak aztertuko dira, lurralde- eta hiri-plangintzarako tresnetan 
klima-aldaketa integratzeko balio dezaketen puntuak identifikatuko dira, eta klima-aldaketa 
lurralde- eta hiri-plangintzan integratzeko metodologia-ildoak sortuko dira elkarlanean.

Arduraduna eta parte-hartzailea: Tecnalia.

Kostu estimatua: 37.263 €

Ekintzaren iraupena: 2019-2024

C.1.3 EKINTZA:
KLIMA ALDAKETAREN ARLOKO EKINTZAK LEHENESTEA 

Ekintzaren deskribapena:
Ekintzak lehenesteko, KLIMA 2050 Estrategiaren ekintza-planetan aurreikusitako ekintzak 
aztertuko dira, eta egokienak direla iritzitakoak lehenetsiko dira, hainbat irizpide kontuan 
hartuta: ekonomikoak, sozialak, efizientzia eta abar. Horretarako, aldagai garrantzitsuenak 
identifikatuko dira, planen sektore bakoitzaren arabera: nekazaritza, hiri- eta lurralde-
plangintza edo kostaldea, besteak beste.

Arduraduna eta parte-hartzaileak: Ihobe / Azti, BC3, Neiker, Tecnalia eta Tecnun.

Kostu estimatua: 171.355 €

Ekintzaren iraupena: 2020 y 2025
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C.2 EKINTZA: 
KLIMA-ALDAKETA LURRALDE- ETA HIRI-PLANGINTZAN INTEGRATZEA

«Lurralde- eta hiri-plangintza  
eraldatzea klima-aldaketara  
egokitzeko»”.

C.2.1 EKINTZA:
KLIMA 2050 ESTRATEGIA LURRALDE-PLANGINTZAN INTEGRATZEA

Ekintzaren deskribapena:
Ekintza hau C.1.2 ekintzarekin lotuta dago. Ondorioen arabera, bi pilotu egingo dira:  
klima-aldaketa kontuan hartzea Energia Berriztagarrien Lurralde Plan Sektoriala prestatzeko 
prozesuan eta horretan klima-aldaketaren ikuspegia txertatzea, eta, bereziki, Zorrotzako 
Puntako Plan Berezian egokitzea. Halaber, ekintza horren ondoriozko irakaspenek C.1.2 
ekintza elikatu eta osatuko dute.

Arduraduna eta parte-hartzaileak: Tecnalia / EEE.

Kostu estimatua: 211.560€

Ekintzaren iraupena: 2019-2025

C.2.2 EKINTZA: 
LARRIALDIETAKO UDAL-PLANAK EBALUATZEA

Ekintzaren deskribapena:
Ekintza honen esparruan, larrialdietako udal-planak eguneratzeko metodologia garatuko da, 
klima-aldaketa kontuan hartuta. Proiektu pilotuetako bat Donostian egingo da, eta euriaren, 
tenperaturaren, haizearen eta itsas mailaren igoeraren ondorioak integratuko dira haren 
larrialdietako planean. 

Arduraduna eta parte-hartzaileak: Tecnalia / Donostiako Udala.

Kostu estimatua: 347.584€

Ekintzaren iraupena: 2019-2025
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C.3 EKINTZA:
KLIMA-ALDAKETA SEKTORE-POLITIKETAN INTEGRATZEA 
(OSASUNA, URA ETA ENERGIA)

«Osasunaren, uraren eta energiaren  
alorretako politikak klima  
aldakorrera egokitzea».

C.3.1 EKINTZA:
KLIMA-ALDAKETA OSASUN-POLITIKETAN INTEGRATZEA

Ekintzaren deskribapena:
Ekintza honen bidez, Urban Klima 2050 proiektuak ezagutza zabala lortuko du bektoreek 
–hau da, eltxo tigrearen moduko gaixotasun-transmisoreek– eragindako gaixotasunekin 
lotutako inpaktuei dagokienez. Klima-aldaketarekin lotutako etorkizuneko arriskuak egungo 
prebentzio-planetan txertatzeko aukera emango duten tresnak eta adierazleak eratzeko 
balioko du ezagutza horrek. Gainera, hiri-plangintzako ekimenek osasunean eta biztanleen 
bizi-kalitatean izan ditzaketen ondorioak identifikatuko dira.

Arduraduna eta parte-hartzaileak: BC3 / Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila eta Neiker.

Kostu estimatua: 628.312€

Ekintzaren iraupena: 2019-2025

C.3.2 EKINTZA:
KLIMA-ALDAKETA ENERGIA-POLITIKETAN INTEGRATZEA

Ekintzaren deskribapena:
Ekintza honen bidez, klima-aldaketa eta, bereziki, egokitzapena integratu nahi dira autonomia-
erkidegoko energia-politiketan, eredu efizientea, hain urrakorra ez dena eta erresilienteagoa 
lortzeko, hori funtsezkoa baita orokorrean hobeto egokituta egongo den gizarte bat lortzeko. 
Ekintzaren esparruan, klima-aldaketaren arloan energia-sektoreari buruzko informazio 
osagarria sortzea planteatzen da, baita Euskadiko Energia Estrategia 2030 berrikustea ere, 
klima-aldaketaren ikuspegitik eta, bereziki, egokitzapenaren arlotik. Bi proiektu pilotu egingo 
dira (Bilbon eta Zarautzen), muturreko gertakarien aurrean udal banaketa-sareak izan 
dezakeen klima-arriskua ebaluatzeko.

Arduraduna eta parte-hartzaileak: Tecnalia / Bilboko Udala, Zarauzko Udala,  
EEE eta Tecnun.

Kostu estimatua: 416.474€

Ekintzaren iraupena: 2019-2023
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C.3.3 EKINTZA:
KLIMA-ALDAKETA POLITIKA HIDROLOGIKOETAN INTEGRATZEA

Ekintzaren deskribapena:
Helburua klima-aldaketa Euskadiko politika hidrologikoetan hobeto integratzea da, zehazki, 
plan hidrologikoetan, lehorte-egoeretarako plan berezietan eta uholde-arriskua kudeatzeko 
planetan. Horretarako, azpiekintza hauek gauzatuko dira: klima-aldaketak uholdeetan, 
baliabide hidrikoetan, lehorteetan eta baliabidearen balantzean eta eskarian dituen eraginen 
azterlana.

Arduraduna eta parte-hartzailea: URA.

Kostu estimatua: 300.000€

Ekintzaren iraupena: 2019-2021 y 2023-2025

JARDUN

C.4 EKINTZA:
TOKIAN-TOKIAN (HIRIAN ETA ESKUALDEAN) ESKU HARTZEKO PILOTUAK

«Udalerrietan  
klima-aldaketaren arloko ekintzak  
garatzen ditugu».

C.4.1 EKINTZA:
IRTENBIDE NATURALAK ETA HAIEN ONURAK 

Ekintzaren deskribapena:
Ekintza honen bidez, udal-mailan irtenbide natural onenak hautatzen, diseinatzen eta 
abiarazten lagunduko duten metodologiak eta tresnak diseinatuko dira. Gainera, proiektu 
pilotu bat abiaraziko da Euskadiko hiru hiriburuetan. Halaber, abiarazitako ekintzen 
eraginkortasunaren jarraipena egingo da. 

Arduraduna eta parte-hartzaileak: Tecnalia / Ihobe, Bizkaiko Foru Aldundia,  
Bilboko Udala, Donostiako Udala eta Gasteizko Udala.

Kostu estimatua: 1.048.810€

Ekintzaren iraupena: 2019-2025
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C.4.2 EKINTZA: 
HIRI- ETA LANDA-EREMUEN ARTEKO LOTURA ETA LURRALDEAREN
 ERRESILIENTZIA HOBETZEKO FUNTSEZKOA DEN AZPIEGITURA BERDEA

Ekintzaren deskribapena:
Ekintza honen bitartez, hiru lurralde historikoetan banatutako zazpi proiektu gauzatuko 
dira. Bermeon, narriatutako hiri-inguruko eremuak berreskuratuko dira klima-aldaketaren 
ondorioetara egokitzeko, eta nekazaritza ekologikoko jardunbideak sustatuko dira. Gasteiz 
inguruan, helburua izango da Aramangelu/Basaldea parkeko tokiko nekazaritza ekologikoa 
sustatzea, kanpoaldeko degradatutako eremuak leheneratzea –Bermeoko eredu berari 
jarraituz–, eta udaleko sektore agroekologiko guztiak ere sailkatzea. Donostian, Artikutzako 
presa naturalizatuko da eta Oberan mendia espezie autoktonoekin basoberrituko da (Cipres 
de Lawson landaketa ordeztuz). Azkenik, Debabarrena eskualdean, eremua naturalizatzeko 
eraztun berde bat sortuko da. 

Arduraduna eta parte-hartzaileak: Neiker / Ihobe, Bizkaiko Foru Aldundia,  
Gipuzkoako Foru Aldundia, Bermeoko Udala, Donostiako Udala eta Gasteizko Udala.

Kostu estimatua: 2.090.147€

Ekintzaren iraupena: 2019-2025

C.4.3 EKINTZA: 
MUGIKORTASUN JASANGARRIA ETA OSASUNGARRIA

Ekintzaren deskribapena:
Ekintzaren helburua mugikortasun jasangarriagoa sustatzea da. Jarduketei dagokienez, 
besteak beste, bizikleta elektrikoen sare publikoa sortuko da Gasteizko hiri-inguruan, baita 
oinezkoentzako eta bizikletentzako bideen sistema bat ere Urdaibai Biosfera Erreserban. 

Arduraduna eta parte-hartzaileak: EJ-Urdaibai / Arabako Foru Aldundia.

Kostu estimatua: 968.391€

Ekintzaren iraupena: 2019-2025
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C.4.4 EKINTZA: 
ENERGIA BERRIZTAGARRIAK INPLEMENTATZEA

Ekintzaren deskribapena:
Ekintzaren helburu nagusia da hainbat energia-iturri berriztagarriren proiektuak sustatzea. 
Horretarako, frogapen-proiektu batean lan egindo da Arabar Errioxan, mahastien 
inausketaren hondakinak biomasa gisa berrerabiltzeko. Gainera, 900 kW-ko eguzki-planta 
fotovoltaiko bat jarriko da Bizkaiko eraikin enblematiko baten estalkian. Halaber, Bermeoko 
portuan sistema bat hidrotermala garatuko da; Donostian, autokontsumoko lau proiektu 
ezarriko dira, eta, Araban, energia berriztagarriak inplementatuko dira landaguneetan 
autokontsumoa sustatzeko.

Arduraduna eta parte-hartzaileak: EEE / Arabako Foru Aldundia eta Donostiako Udala.

Kostu estimatua: 2.756.786€

Ekintzaren iraupena: 2019-2025

C.5 EKINTZA: 
IBAI-ARROETAN ESKU HARTZEKO PILOTUAK

«Ibaien inguruan  
klima-aldaketaren arloko  
ekintzak garatzen ditugu».

C.5.1 EKINTZA:
IBAI-ARROETAKO IRTENBIDE NATURALAK

Ekintzaren deskribapena:
Ekintzaren helburu nagusia etorkizuneko ibaien uholdeak prebenitzea da, hainbat ibaitan 
irtenbide naturalak abiaraziz. Arro hauetan esku hartuko da: Bakioko Estepona ibaian, hiri-
padura bat sortuko baita; Donostiako Errekatxulo ibaian, erreka berriz naturalizatuko baita, 
eta Natura 2000 Sareko ibarbasoak basoberrituko dira Araban. 

Arduraduna eta parte-hartzaileak: URA / Arabako Foru Aldundia eta Bakioko Udala.

Kostu estimatua: 1.372.276€

Ekintzaren iraupena: 2019-2023
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C.5.2 EKINTZA: 
UR-HORNIDURAREKIN LOTUTAKO EGOKITZAPEN-NEURRIAK

Ekintzaren deskribapena:
Helburua Arabako Baia ibaiaren ur-horniduraren alternatibak aztertzea da, klima-aldaketaren 
agertokiak aintzat hartuz.

Arduraduna eta parte-hartzailea: URA.

Kostu estimatua: 100.000€

Ekintzaren iraupena: 2020-2021

C.6 EKINTZA: 
KOSTALDEAN ESKU HARTZEKO PILOTUAK

«Euskal kostaldean  
klima-aldaketaren arloko  
ekintzak garatzen ditugu».

C.6.1 EKINTZA: 
HIRI-KOSTALDEA EGOKITZEA

Ekintzaren deskribapena:
Ekintza hau kostaldean arriskuak prebenitzeko tresna berriak inplementatzera bideratuta 
dago. Pilotua Zarautzen gauzatuko da, leku jakin batzuetan kamerak jarriz. Gainera, 
koordinazioaren hobekuntza, eguraldiaren iragarpena egiteko sistemen hobekuntza eta 
arriskuen prebentziorako plan berriaren integrazioa barne hartuko ditu.

Arduraduna eta parte-hartzaileak: AZTI / Gipuzkoako Foru Aldundia,  
Zarauzko Udala eta Tecnalia.

Kostu estimatua: 756.316€

Ekintzaren iraupena: 2019-2025
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C.6.2 EKINTZA: 
PORTUAK EGOKITZEA 

Ekintzaren deskribapena:
Ekintza honen bitartez, portuen egungo egoeraren eta haien klima-arriskuaren azterketa 
estrategikoa egingo da. Gainera, hiri-eremuan garatutako uholdeen kontrako babesak eta 
klima-aldaketari dagokionez izan duten bilakaera ebaluatuko dira.

Arduraduna eta parte-hartzaileak: EJ-Portuak / Azti.

Kostu estimatua: 225.421€

Ekintzaren iraupena: 2019-2021

C.6.3 EKINTZA: 
KOSTALDE NATURALETAKO EGOKITZAPEN-NEURRIAK

Ekintzaren deskribapena:
Ekintza hau Lagako hondartza leheneratzera bideratuta dago, lurraldearen erresilientzia 
handitzeko. Horretarako, hainbat neurri gauzatuko dira Oka ibaiaren arroan, hiru 
ingurunetan: estuarioan, hondartzetan eta itsaslabarretan.

Arduradunak eta parte-hartzaileak: EJ-Urdaibai / Bizkaiko Foru Aldundia,  
Gernika-Lumoko Udala, URA, Azti eta BC3.

Kostu estimatua: 1.724.366€

Ekintzaren iraupena: 2022-2025
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AHALDUNDU

C.7 EKINTZA: 
BIZTANLEEN KONPROMISOA ETA KONTZIENTZIAZIOA SUSTATZEA

«Herritarrak ekintzarako  
mobilizatzea, kontzientziazioaren  
eta konpromisoaren bidez».

C.7.1 EKINTZA: 
HERRITARRENTZAKO PRESTAKUNTZA

Ekintzaren deskribapena:
Ekintzaren helburua herritarrak klima-aldaketari buruz kontzientziatzea da, klima-aldaketaren 
arloan nork bere irtenbideak proposatzeko ekintza eta tresna erabilgarriak sustatuz. Nagusiki, 
kontsumo arduratsua, mugikortasun jasangarria eta hiri-elementu naturalak azpimarratuko 
dira, besteak beste. 

Arduraduna eta parte-hartzaileak: Ihobe / Tecnun eta Naturklima.

Kostu estimatua: 404.278€

Ekintzaren iraupena: 2019-2023

C.7.2 EKINTZA: 
HERRITARREN ZIENTZIA-PLATAFORMA

Ekintzaren deskribapena:
Ekintza honetan herritarren zientzia-plataforma bat eskainiko da, pertsonei konponbidearen 
parte izaten lagunduko diena, «klima-eragilearen» figura sustatuz haien ingurua 
mobilizatzeko. Urban Klima 2050 proiektua osatzen duten proiektu pilotuen bidez probatuko 
da plataforma. Horretarako, aplikazioak sortuko dira herritarrek muturreko gertakariak 
kudeatzen lagundu dezaten, baita pilotuen bidez abiarazitako egokitzapen-neurrien emaitzak 
ikuskatzen ere.

Arduraduna eta parte-hartzaileak: Ihobe / Neiker, Tecnalia eta Tecnun.

Kostu estimatua: 283.008€

Ekintzaren iraupena: 2019-2023
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C.8 EKINTZA: 
ADMINISTRAZIOAREN AHALDUNTZEA SUSTATZEA, 
ALDAKETAREN ERAGILEA IZAN DADIN

«Administrazioa ekintzarako mobilizatzea, 
prestakuntzaren bidez».

C.8.1 EKINTZA: 
TREBETASUN TEKNIKOAK SENDOTZEA ETA KLIMA-ALDAKETARI 
BURUZKO PRESTAKUNTZA EMATEA

Ekintzaren deskribapena:
Ekintzaren helburu nagusia klima-aldaketa administrazio publikoen prestakuntzan 
integratzea da. Horretarako, sailen eskakizunak ebaluatuko dira eta prestakuntza-ibilbide 
posible bat diseinatuko da. 

Arduraduna eta parte-hartzaileak: BC3 / Ihobe.

Kostu estimatua: 195.146€

Ekintzaren iraupena: 2019-2025

C.8.2 EKINTZA: 
KONTRATAZIO PUBLIKOA ERABILTZEA KARBONO-ISURKETA 
GUTXIKO EKONOMIA BULTZATZEKO

Ekintzaren deskribapena:
Ekintza honen helburua KLIMA 2050 Estrategiaren eta administrazioen erosketa publikoko 
politiken arteko koherentzia bermatzea da. Horretarako, karbono-isurketa gutxiko ekonomia 
ahalbidetuko duten produktuak eta zerbitzuak erosteko eta kontratatzeko irizpideak 
identifikatuko dira, eta metodologia bat prestatuko da, non emaitza-adierazleak diseinatuko 
diren. Urban Klima 2050 osatzen duten proiektu pilotuak garatzeko, horrelako irizpideak 
txertatuko dira. Azkenik, lortutako emaitzak Eusko Jaurlaritzaren Erosketa Publiko Berdearen 
Programan txertatuko dira.

Arduradunak eta parte-hartzaileak: Ihobe.

Kostu estimatua: 70.000€

Ekintzaren iraupena: 2019-2025
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C.8.3 EKINTZA: 
UDALENTZAKO TRESNAK ETA PRESTAKUNTZA SORTZEA

Ekintzaren deskribapena:
Ekintzaren ardatz nagusia udaletan klima-ekintza errazteko tresnak diseinatzea da, eta horiek 
erabiltzeko gaitasunak sortzea. Horrela, Urban Klima 2050 proiektuak klima-aldaketarekin 
lotutako nazioarteko plataformetan egotera bultzatuko ditu euskal udalak, esaterako, 
«Covenant of Mayors of Climate and Energy» deritzonean. Gainera, klima-aldaketarekin lotutako 
eta aldez aurretik proiekturako garatutako tresnak eskualdera moldatzeko lan egingo da, 
horiek gure lurraldearen errealitatera egokitze aldera. 

Arduraduna eta parte-hartzaileak: Ihobe / EEE eta Tecnalia.

Kostu estimatua: 623.956€

Duración del proyecto: 2019-2025

C.8.4 EKINTZA: 
FINANTZAKETA-ITURRIEN KOORDINAZIO-TALDEAK SORTZEA

Ekintzaren deskribapena:
Ekintza honen esparruan, lantalde bat sortuko da partzuergoan, KLIMA 2050 Estrategia 
proiektu berrien bidez hedatzeko. Horretarako, finantzaketa-iturrien aukerak aztertuko  
dira estatuan, Europan eta nazioartean, baita lankidetza publiko eta pribaturako bide 
posibleak ere. 

Arduraduna eta parte-hartzailea: Ihobe.

Kostu estimatua: 180.000€

Ekintzaren iraupena: 2019-2025
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KUDEATU

C.9 EKINTZA: 
KLIMA-GOBERNANTZARAKO EGITURAK SORTZEA

«Euskal gizartea  
klima-aldaketarekin lotuta  
mobilizatzeko egiturak sortzea».

C.9.1 EKINTZA: 
KLIMA ALDAKETAREN HUBA: BEHATZEKO ETA IKUSKATZEKO SISTEMA

Ekintzaren deskribapena:
Ekintzaren helburua oraingo eta etorkizuneko klima-aldaketari buruzko ezagutza klima-
aldaketaren hub izeneko egitura batean biltzea da. Hub horrek Euskadiko klima-aldaketa 
behatu eta ikuskatzeko eginkizuna izango du. Gainera, klima-aldaketari buruzko informazioa 
hainbat formatutan barreiatzeko funtzioa izango du, informazio hori jasoko duen jendearen 
arabera.

Arduraduna eta parte-hartzaileak: Ihobe / Azti, Neiker, Tecnalia eta Naturklima.

Kostu estimatua: 1.023.073€

Ekintzaren iraupena: 2019-2025

C.9.2 EKINTZA: 
KLIMA 2050 ESTRATEGIAK HIRI-BIZTANLEGUNE HANDIETAN 
ERAGINA DUTEN ESKUALDE-POLITIKETAN DUEN 
INTEGRAZIO-MAILARI BURUZKO AZTERKETA

Proiektuaren deskribapena:
Ekintza honen bidez, KLIMA 2050 Estrategiak hiri-biztanlegune handiekin lotutako politiketan 
duen integrazio-maila aztertuko da. Horretarako, eragileak nahasiko dituzten partaidetza-
prozesuen bidez lan egingo da.

Arduraduna eta parte-hartzaileak: BC3 / Ihobe.

Kostu estimatua: 135.592€

Duración del proyecto: 2019-2021
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C.9.3 EKINTZA: 
KLIMA-ALDAKETAREN ARLOKO EKINTZARAKO 
GOBERNANTZA-EREDU BERRIAK DISEINATZEA

Ekintzaren deskribapena:
Ekintza honen esparruan, klima-aldaketaren arloko politikak hainbat mailatan nola garatzen 
ari diren aztertuko da: eskualdeetan, lurraldeetan eta udalerrietan. Gainera, erreferentziak 
bilatuko dira Europan nahiz nazioartean, Euskadiko maila hauetara ekartze aldera: hiri-
eremuetara, eskualdeetara, arroetara eta kostaldera. 

Arduraduna eta parte-hartzaileak: TECNUN / Ihobe, Gipuzkoako Foru Aldundia,  
BC3 eta Naturklima.

Kostu estimatua: 459.505€

Ekintzaren iraupena: 2020-2025

Proiektuaren berezko ekintzez gain, Urban Klima 2050 proiektuak beste ekintza batzuk ere 
biltzen ditu, proiektuaren inpaktua ikuskatu, jakinarazi eta zabaltzearekin lotutakoak, baita 
horren kudeaketarekin ere. Ekintza horien bidez, helburu hauek lortuko dira:

l Proiektuaren inpaktua ikuskatzea: Proiektuaren ondorioak ikuskatzea, estrategia 
hedatzeari, klima-aldaketaren inpaktua murrizteari, inpaktu sozioekonomikoari eta 
politiken integrazioari dagokienez. 
Kostu estimatua: 400.824€ 

l Jakinaraztea eta hedatzea: Proiektuaren emaitza klima-aldaketan adituak diren 
pertsonei eta herritarrei zabaltzen laguntzea eta EBko beste proiektu batzuekiko 
sinergiak ezartzea.
Kostu estimatua: 617.041€ 

l Proiektuaren kudeaketa: Proiektuak ondorioak dituela bermatzea, baita ondorio 
horiek jarraitutasuna dutela eta balioztatzen direla bermatzea ere.
Kostu estimatua: 539.852€ 



Gehiago jakin nahi duzu  
URBAN KLIMA 2050i buruz?
www.urbanklima2050.eu

http://www.urbanklima2050.eu
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