
Donostiako Udala

• Udalak egin beharreko lanen aurrekontua guztira: 700.245 €

• LIFEren konturako finantzaketa: 379.650 €

• Udalaren konturako finantzaketa: 320.595 €

• Udalerrian egingo diren ekintzak:

– Udalaren larrialdi-planen analisia: alerta-sistema integratzea (C.2.2.)

– Konponbide naturalak, eraginkortasuna eta elkarrekiko onurak (C.4.1.)

– Artikutzako presa landareztatzea eta Lawson altzifrearen basoa ordeztea (C.4.2.)

– Autokontsumoko eguzki-instalazio fotovoltaikoak (C.5.4.)

– Errekatxulo errekastoaren birnaturalizazioa (C.5.1.)



Udalaren larrialdi-planen analisia: alerta-sistema integratzea (C.2.2.) 

Helburuak: 
• Bi tresna garatzea, helburu hauekin: 

– indize meteo-klimatikoak proiektatzea; datozen hamarkadetako klima-modeloen desbideratzeak aztertzea; maila 

lokaleko alerta-atalaseak gomendatzea.

– tresna metodologikoa sortzea udalaren larrialdi-planen analisia egokitzeko maila lokalean nahiz udalerriz 

gaindiko testuinguruan gerta daitezkeen arriskuei.

• Bi tresnak Donostian ezartzea erakusle gisa; haizeak eta itsasoak biztanleriari eragindako 

inpaktuetan zentratuko da, eta udalaren larrialdi-planetan duten islan.

• Udalerriko arriskuak eta kalteberatasunak aztertuko dira, eta dagokien alerta-atalaseak esleituko 

zaizkie; horrela, halako arriskuak monitorizatzeko eta aztertzeko sistema gomendatu ahal izango 

dugu. 



Naturan oinarritutako konponbideak, eraginkortasuna eta elkarrekiko 

onurak (C.4.1.)

Helburuak: 

•C4.1 ekintzaren helburu orokorra: Udalerriei laguntzea naturan oinarritutako konponbideak hautatzen, 

diseinatzen eta exekutatzen, tresna eta metodologia berritzaileen bidez.

Emaitzak:

•Naturan oinarritutako konponbideen Donostiako mapa potentziala berrikustea. 

•Naturan oinarritutako konponbideen parte-hartze berriak hautatzea eta lehenestea Donostiako hiriaren 

erosotasun termikoa hobetzeko. 

• Hirigune erosoen diseinurako Gida lantzea, naturan oinarritutako konponbideen bidez. 



Artikutzako presa landareztatzea eta Lawson altzifrearen basoa ordeztea 

(C.4.2.)

• Berriki hustutako Artikutzako urtegiaren ibai-konektagarritasuna eta 

ur-bazterreko landaredia berreskuratzea (urtegiak 6,1 km2-ko area 

bateko ura jasotzen zuen), eta urtegi zaharraren isatseko haltzadi-

basoa babestea.

• Espezie aloktonoko baso bat (Lawson altzifrea) pagadi/harizti 

azidofiloen espezie tipikoekin ordeztea.



Autokontsumoko eguzki-instalazio fotovoltaikoak (C.4.4.)

•Lau autokontsumo-proiektu udal-instalazioetan

•Helburua: udal-eraikinen energia-kontsumoa murriztea 

•Aurreikusitako emaitzak: CO2 isuriak eta kontsumoari asoziatutako kostua 

murriztea; horniduraren independentzia handiagoa.

•Administrazioaren eredugarritasuna bultzatu nahi da.



Errekatxulo errekastoaren birnaturalizazioa (C.5.1.) 

•Añorga-Errekalde auzoa: industrialde baten eta parke publiko 

baten artean dagoen errekastoa. 

•Helburua: artifizializazio-egoera lehengoratzea.

•Jarduketa: artifizializatutako zatia ordeztea naturan 

oinarritutako ingurumen-inpaktu txikiagoko konponbide 

batekin. 


