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“Euskadiko Itun Berdea: 
ingurumena sektorekako 
politiketan txertatzea”

Ihobe gara, Eusko Jaurlaritzako 
Ekonomiaren Garapen, 
Jasangarritasun eta Ingurumen 
Sailaren ingurumen-jarduketarako 
sozietate publikoa.

Ihobe Memoria 2021

Pandemiak eragindako krisiak argi utzi du osasunaren, ekonomiaren eta 
ingurumenaren artean dagoen harreman estua. Eta hori komunitate 
zientifikoak ere berretsi egiten du. 

Ingurumena politika sektorialetan integratzea funtsezkoa da gizarte gisa 
aurre egin behar diegun erronka nagusiei heltzeko; aurrekaririk gabeko 
magnitudeko eta urgentziako erronkak dira, eta gure mugak gainditzen 
dituzte: klima-krisia, eredu zirkularreranzko paradigma-aldaketa eta 
jasangarritasuna dira, zentzu zabalean, erronka global handiak. Euskadiko 
gure Itun Berdea. 

Horiek dira, halaber, Ihobe sozietate publikoan lantzen ditugun 
lehentasunezko hiru jarduketa-lerroak. Animatu nahi zaituztegu 2021ean 
lortutako emaitza nagusiak ezagutzera.

Arantxa Tapia Otaegi
Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen sailburua  
Ihobe - Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoaren presidentea.

Gure helburua da ingurumena hobetzea,  
ingurumen-irizpideak euskal politika publikoetan 
txertatuz, gure herrialdearentzako eta bertako 
erakundeentzako lehiakortasun-balio jasangarri gisa.



“Gure ingurumena  
hobetzen ari gara”

2021a legealdiko lehen urte gogorra izan da, erronka eta lorpen 
handiekin gure sozietate publikoarentzat. Urteko memoria honetan 
zehar emaitza nagusiak azpimarratuko ditugu. 

Baina lorpenak pertsonek lortu dituzte; lantaldea osatzen dugun 
pertsonek: Ihobe lantaldea. Eta, aldi berean, bat egiten dugu Eusko 
Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen 
Saileko lantaldearekin. 

2022rako erronka gisa, ingurumen-onura handienak sortzen dituzten, 
gure enpresen lehiakortasuna hobetzen duten eta lurralde aurreratu 
eta erresiliente gisa indartzen gaituzten eremuetan zentratuko gara. 
Gure ingurumena hobetzen aurrera egiten ari gara; gure herrialdea 
hobetzen.

Alexander Boto Bastegieta
Ihobe – Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoaren zuzendari nagusia. 
Eusko Jaurlaritza .
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Ihobe gara, Eusko Jaurlaritzako 
Ekonomiaren Garapen, 
Jasangarritasun eta Ingurumen 
Sailaren ingurumen-jarduketarako 
sozietate publikoa.

Gure helburua da ingurumena hobetzea,  
ingurumen-irizpideak euskal politika publikoetan 
txertatuz, gure herrialdearentzako eta bertako 
erakundeentzako lehiakortasun-balio jasangarri gisa.



Gure ibilbide-orria

2021eko Kudeaketa Plana 
deskargatzea

2024ko Plan Estrategikoa 
deskargatzea
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Ihobe gara, Eusko Jaurlaritzako 
Ekonomiaren Garapen, 
Jasangarritasun eta Ingurumen 
Sailaren ingurumen-jarduketarako 
sozietate publikoa.

Gure helburua da ingurumena hobetzea,  
ingurumen-irizpideak euskal politika publikoetan 
txertatuz, gure herrialdearentzako eta bertako 
erakundeentzako lehiakortasun-balio jasangarri gisa.

https://memoria2021ihobe.unaimcfly.com/wp-content/uploads/2022/04/Plan-de-Gestio%CC%81n-2021_Ihobe.pdf
https://memoria2021ihobe.unaimcfly.com/wp-content/uploads/2022/04/Plan-Estrate%CC%81gico-2024_Ihobe.pdf
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Ihobe

Ihobe ekinean

Memoria 2021

enpresa eta erakunde 
mobilizatuta ekonomia 
zirkularraren eta  
klima-aldaketaren arloan

proiektu publiko 

sustatu ditu Tokiko 
ekoberrikuntza 
klimatikorako 

laguntza-programak

19

Euskadiko ETE  
Zirkularra  

dirulaguntzen 
 lehen deialdian

ETE

106
proiektu

finantzatu dira 
2021eko 

Ekoberrikuntza 
zirkularrerako 

deialdiaren bidez

40
udalerri

Tokiko  
Agenda 2030 
diseinatzeko 
prozesuan  

50

+500

2021eko emaitzak
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2021eko emaitzak

Ihoberen eragin biderkatzailea sektore pribatuaren gainean 6 €-koa izan da: 
exekutatutako aurrekontuaren euro bakoitzeko 6 € bideratu dira ingurumenean inbertitzera 

bideratu dira 
ingurumen-politikaren 
sektore-integraziora

70 
milioi euro

€

2021. urteko Ihoberen lanaren bitartez:

Izandako eraginak

tona gutxiago 
berotegi-efektuko gas

hektarea lurzoru 
berreskuratuta

tona hondakin eta lur 
isuri gabe

148.627 60,5 138.370 

Ihobe ekinean
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Ihobe ekinean

tresna

30

ezagutza aurreratuan erabakiak hartzeko  
(argitalpenak, bisoreak, metodologiak, gida teknikoak, etab.) 

Jasangarritasunaren aldeko  
ingurumen plangintzari laguntzea

urrian onartua urrian onartua azaroan onartua abenduan onartua

https://www.ihobe.eus/argitalpenak/2021-2024-energia-trantsizioa-eta-klima-aldaketaren-plana
https://www.ihobe.eus/argitalpenak/ekonomia-zirkularraren-eta-bioekonomiaren-2024-plana
https://www.ihobe.eus/argitalpenak/euskadiko-hondakinak-prebenitu-eta-kudeatzeko030ko-plana-6
https://www.ihobe.eus/argitalpenak/euskadiko-erosketa-eta-kontratazio-berdearen-programa-2030
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euskal enpresa

14
enplegu

148.000 
enpresa hornitzaile

103.000 

2011n, enpresa handien eta Eusko Jaurlaritzaren arteko lankidetza marko batean sortutako  
itun publiko-pribatua ekonomia zirkularreko proiektu berritzaileak garatzeko,  

ezagutza sortzeko eta Euskadiko industria sarera transferitzeko, 
 Ihobe Idazkaritza Teknikotzat duela. 

 
Basque Ecodesign Centerreko kideak:

http://www.basqueecodesigncenter.net/Default.aspx?IdMenu=20552758-7739-4933-B86F-8A063BB65ABC&Idioma=eu-ES
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Euskadiko ekonomia zirkularraren zerbitzu aurreratuen zentroa kudeatzen dugu, Eusko Jaurlaritzaren, 
Bilboko Udalaren, Deustuko Unibertsitatearen, Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU),  

Mondragon Unibertsitatearen, Euskadiko LHren Ikerketa Aplikatuko Zentroaren (Tknika) 
 eta Novia Salcedo Fundazioaren lankidetza publiko-pribatuaren emaitza. 

 
Basque Circular Huben bitartez, enpresetan praktikak eginez prestatu dira:

gazte

130

http://www.basquecircularhub.eus/Default.aspx?IdMenu=5633B060-B157-4552-BEA8-FDBFE48BFA20&Idioma=eu-ES
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bisitaldi

170.000

Euskadiko ingurumen-hezkuntzako zentroen sarea kudeatzen dugu, lau egoitza dituena: 
bi Bizkaian (Urdaibaiko Ekoetxea eta Meatzaldeko Ekoetxea)  

eta bi Gipuzkoan (Txingudiko Ekoetxea eta Azpeitiko Ekoetxea). 

Ekoetxeak 2021ean:

euskal udalerri

191

Ihobe Jasangarritasunerako Udalerrien Euskal Sarearen Idazkaritza Teknikoa da. Udalerriek eta 
administrazio publikoek osatzen duten sare horrek 20 urteko ibilbidea egin du ikuspuntu oso batetik 

Euskadiko udalerrien jasangarritasuneko politikak koordinatzeko  plataforma moduan.  

Udalsarea 2030eko kideak 2021ean: 

http://www.ekoetxea.eus/hasiera
http://www.udalsarea2030.eus/hasiera
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ekintza

136

EAEko Hiri Hondakinen Koordinazio Organoa (HHKO), Ihobek koordinatutako Idazkaritza Teknikoa duena, 
arduratzen da Euskadin Hondakinak Prebenitzeko Europako Asteko jarduerak koordinatzeaz. 

 
 

Euskadin, 2021eko edizioan, 
Hondakinak Prebenitzeko Europako Astean egin ziren: 

jarduera

+200
toki erakunde

63
pertsona

biltzen dituztenak 

865.000

Ihobek eta Energiaren Euskal Erakundeak (EEE) ASTEKLIMA antolatzen dugu, Euskadiko Klimaren eta 
Energiaren Astea. Bigarren edizioan, 2021eko irailaren 24tik urriaren 3ra Euskadiko txoko guztietara 

zabaldu zen, eta lortu zuen:

https://www.asteklima.eus/eu/
http://www.ocru.net/default.aspx?IdMenu=452C5908-94E1-4A1B-9690-2CCAA3C75A95&Idioma=eu-ES
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21 3 6 74 85 9 10

2021 hamar mugarritan

Eusko Jaurlaritzaren 
Erosketa eta 
Kontratazio Publiko 
Berdearen programak

Informazio gehiago

Urtarrila

lortu du 38 erakunderen erosketen % 46 berdetzea,  
eta mundu-mailako saria jaso du

Ekonomia zirkularraren 
zerbitzu aurreratuen 
Europako hegoaldeko 
lehen zentroa

Informazio gehiago
Eusko Jaurlaritzak eta Bilboko Udalak sortua.

Martxoa

https://www.ihobe.eus/albisteak/eusko-jaurlaritzaren-erosketa-eta-kontratazio-publiko-berdearen-programak-lortu-du-38-erakunderen-erosketen-46-berdetzea-eta-mundu-mailako-saria-ja-2
http://www.basquecircularhub.eus/Default.aspx?IdMenu=5633B060-B157-4552-BEA8-FDBFE48BFA20&Idioma=eu-ES
https://www.ihobe.eus/albisteak/eusko-jaurlaritzak-eta-bilboko-udalak-europako-hegoaldeko-ekonomia-zirkularraren-zerbitzu-aurreratuen-lehen-zentroa-sortu-dute
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Ihobe ekinean

21 3 6 74 85 9 10

2021 hamar mugarritan

Maiatza

Garapen ekonomiko zuzenerako  
eta jasangarrirako Euskadiko eredua.

Euskadiko Itun 
Berdea sortu da.

Euskadiko 21 udalek egin dute bat Klimaren eta 
Energiaren aldeko Alkateen Itunarekin.

Aitortza ekintza 
klimatikoaren aldeko 
konpromisoari

Informazio gehiago

Maiatza

Informazio gehiago

https://www.ihobe.eus/albisteak/basque-green-deal-bidezko-garapen-jasangarrirako-euskal-eredua
https://www.ihobe.eus/albisteak/basque-green-deal-bidezko-garapen-jasangarrirako-euskal-eredua
https://youtu.be/RMoaMzRUXms
https://www.ihobe.eus/albisteak/tapiak-aitortzen-du-alkateen-klima-eta-energia-itunari-atxikitako-21-euskal-udalen-klima-ekintzarekiko-konpromisoa
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21 3 6 74 85 9 10

2021 hamar mugarritan

Maiatza

Euskadik % 2 murriztu zituen 
berotegi-efektuko gasen emisioak pandemiaren aurreko urtean.

Ihobek argitaratu duen Euskadiko berotegi-efektuko gasen azken inbentariotik atera dira datuak. 
2021eko irailean datuak lurralde historikoen arabera banatuta argitaratu ziren:

Bizkaia Araba Gipuzkoa

Informazio gehiago

https://www.ihobe.eus/argitalpenak/2019ko-euskadiko-berotegi-efektuko-gasen-isurien-inbentarioa
https://www.ihobe.eus/argitalpenak/2019ko-euskadiko-berotegi-efektuko-gasen-isurien-inbentarioa
https://www.ihobe.eus/argitalpenak/2019ko-euskadiko-berotegi-efektuko-gasen-isurien-inbentarioa
https://www.ihobe.eus/albisteak/euskadik-2-murriztu-zituen-bere-berotegi-efektuko-gasen-isuriak-pandemiaren-aurreko-urtean
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21 3 6 74 85 9 10

2021 hamar mugarritan

Ekaina

Ekodiseinuari eta ekonomia zirkularrari 
buruzko aliantza publiko-pribatua  
adostu zuten Eusko Jaurlaritzak eta Euskadiko 14 enpresak. 

Bideoa

Informazio gehiago

https://www.ihobe.eus/albisteak/eusko-jaurlaritzak-eta-14-euskal-enpresak-ekodiseinu-eta-ekonomia-zirkularreko-estatuko-aliantza-publiko-pribatu-garrantzitsuena-adostu-dute
https://youtu.be/QosPB23SZiQ
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21 3 6 74 85 9 10

2021 hamar mugarritan

Ekaina

Euskadin ingurumenaren 
egoera hobetzen ari da

Deskargatzea

Informazio gehiago

https://www.ihobe.eus/argitalpenak/euskadiko020ko-ingurumenaren-egoera-eta-aurreikuspenak-3
https://www.ihobe.eus/albisteak/euskadi-ondo-ari-da-aurrera-egiten-bere-ingurumen-egoerari-dagokionez


Urria
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21 3 6 74 85 9 10

2021 hamar mugarritan

Iraila

ASTEKLIMA 2021 ekimenarekin herritarrak hurbildu 
nahi dira trantsizio energetikoaren eta klimatikoaren 
erronkara ia 200 jardueraren bitartez.

Euskadiko  
Klimaren eta 
Energiaren Astea

Informazio gehiago

Euskadiko ETE  
Zirkularra ekimenak  
dirulaguntzen beste  
programa bat aktibatu zuen 
Euskadiko enpresa txikietan eta ertainetan ekonomia zirkularra  
aktibatzeko. 

Informazio gehiago

https://youtu.be/OSb30Uxw7lg
https://www.ihobe.eus/albisteak/asteklima-2021-ekimenak-trantsizio-energetiko-eta-klimatikoaren-erronka-hurbildu-die-euskaldunei-200-jarduera-baino-gehiagorekin
https://www.ihobe.eus/albisteak/eusko-jaurlaritzak-laguntza-programa-berri-bat-aktibatu-du-euskal-eteetan-ekonomia-zirkularra-bultzatzeko
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21 3 6 74 85 9 10

2021 hamar mugarritan

Urria

parte hartu zuen eskualdeen bozeramaile izateko.

Euskadik Klima-aldaketari buruzko 
Munduko Biltzarrean  (COP 26)

Bideoa

Informazio gehiago

https://youtu.be/NsAp0IbvKao
https://www.ihobe.eus/albisteak/euskadik-cop-26-klima-aldaketari-buruzko-nazio-batuen-mundu-konferentzian-parte-hartu-du-eskualdeen-ahotsaren-buru-izateko
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Bisitaldiak berriz martxan 
Argalarioko segurtasun-biltegian, 
erreferentea kutsatutako 
lurzoruak berreskuratzeari 
dagokionez

Enpresari aplikatutako ekonomia 
zirkularreko berezko masterreko 
lehen promozioa graduatu da 
UPV/EHUn

135 ekintza baino gehiago, 
Euskadiko Hondakinak 
Prebenitzeko Europako Astean

 
2021/05/14

 
2021/07/02

 
2021/11/25

130 gazte aritu dira ekonomia 
zirkularraren gainean prestatzen 
eta praktikak egiten, Basque 
Circular Huben bitartez

Urdaibai Biosfera Erreserbak 
turismo-leku jasangarriaren 
egiaztagiria lortu du, Euskadiko 
lehena

Euskadi lider da Europako 
Ekoetiketa Ekologikoa duten 
ostatuen Estatuko rankingean

 
2021/12/23

 
2021/07/01

 
2021/07/13

2021eko gertaera garrantzitsu gehiago

https://www.ihobe.eus/albisteak/130-gaztek-jaso-dituzte-ekonomia-zirkularreko-prestakuntza-eta-praktikak-basque-circular-hub-i-esker
https://www.ihobe.eus/albisteak/euskadi-liderra-da-estatuko-rankingean-europako-ekoetiketa-ekologikoa-duten-ostatuei-dagokienez
https://www.ihobe.eus/albisteak/urdaibaiko-biosfera-erreserbak-turismo-helmuga-jasangarriaren-euskadiko-lehen-ziurtagiria-jaso-du
https://www.ihobe.eus/albisteak/graduatu-egin-da-upv-ehuren-enpresari-aplikatutako-ekonomia-zirkularra-berezko-masterraren-lehenengo-promozioa
https://www.ihobe.eus/albisteak/berriro-hasi-dira-argalarioko-segurtasun-biltegirako-bisitak-lurzoru-kutsatuen-berreskurapenean-erreferentea-den-proiektu-hau-ezagutzeko
https://www.ihobe.eus/Noticias/Ficha.aspx?IdMenu=f625387a-1fe9-409a-92bf-96e37699c4a2&Cod=aaa62620-e4a7-4033-a93f-6a1e75e5bea9&Idioma=eu-ES
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Alexander Boto, Ihobeko zuzendari 
nagusia: “Ingurumen-politika 
fruituak ematen ari da” 

Ekintza klimatikoa egituratzen 
duen bere eredu soziala, 
ekonomikoa eta industriala azaldu 
du Euskadik Glasgowko COP26n

Zortzi zetazeo mota bistaratu dira 
2021ean Urdaibaiko kostaldean 
“Zetazeoak 10etan” programaren 
bidez  

2021/12/22  
2021/09/30

 
2021/11/25

2030erako Europar Batasunaren 
Biodibertsitate Estrategiari 
buruzko informazio-jardunaldi 
batean hartu du parte Ihobek

Orkestrak eta Ihobek Euskadiko 
lehiakortasunerako Europako Itun 
Berdearen aukerei buruzko txosten 
bat prestatu dute

Ingurumen administrazioari 
buruzko Euskadiren etorkizuneko 
legea aurkeztu die Eusko 
Jaurlaritzak udalei

 
2021/11/18

 
2021/10/25

 
2021/10/04

2021eko gertaera garrantzitsu gehiago

https://www.ihobe.eus/albisteak/alexander-boto-ihobeko-zuzendari-nagusia-ingurumen-politika-emaitzak-ematen-ari-da
https://www.ihobe.eus/albisteak/euskadik-bere-eredu-sozial-ekonomiko-eta-industriala-azalduko-du-glasgowko-cop26an-ekintza-klimatikoa-egituratzeko-elementu-gisa
https://www.ihobe.eus/Noticias/Ficha.aspx?IdMenu=f625387a-1fe9-409a-92bf-96e37699c4a2&Cod=d691813e-eb1c-4596-b542-431f164233be&Idioma=eu-ES
https://www.ihobe.eus/albisteak/europar-batasunaren-2030erako-biodibertsitate-estrategiari-buruzko-informazio-jardunaldi-batean-parte-hartuko-du-ihobek
https://www.ihobe.eus/albisteak/orkestrak-eta-ihobek-txosten-bat-egin-dute-europako-itun-berdeak-euskadiren-lehiakortasunerako-dituen-aukeren-gainean
https://www.ihobe.eus/albisteak/eusko-jaurlaritzak-etorkizuneko-euskadiko-ingurumen-administrazioaren-legea-aurkeztu-die-udalei
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Ihobek ekonomia zirkularrari 
buruzko ezagutza partekatu du 
Iberoamerikako Idazkaritza 
Nagusiak antolatutako nazioarteko 
panel batean

LIFE IP Urban Klima 2050 
proiektuak arrakasta handia izan 
du Europako Batzordearen bisitan

Ihobek eta Orkestrak euskal 
enpresek klima-trantsizioaren eta 
ekonomia zirkularraren aurrean 
duten lehiakortasuna aztertu dute

Alexander Botok Erromako Klubeko 
Euskal Taldean parte hartu du 
ekonomia zirkularrari eta 
hazkundearen mugei buruzko 
hitzaldi batekin 
 
2021/06/21

Ihobek eta Aclima ingurumenaren 
klusterrak Euskadiren enplegu 
berdeko beharrak identifikatu 
dituzte

Ihobek klima-aldaketari aurre 
egiteko jarduera ezari buruzko 
hausnarketa bat partekatu du 
Erresuma Batuko gobernuko 
ingurumeneko taldearekin 

2021/05/06  
2021/04/29

2021eko gertaera garrantzitsu gehiago

 
2021/02/04  

2021/07/23 
2021/09/22

https://www.ihobe.eus/albisteak/ihobek-ekonomia-zirkularrari-buruzko-ezagutza-konpartitu-du-iberoamerikar-idazkaritza-nagusiak-antolatutako-goi-mailako-nazioarteko-panel-batean
https://www.ihobe.eus/albisteak/life-ip-urban-klima-2050-proiektuak-arrakasta-handia-izan-du-europako-batzordearen-bisitan
https://www.ihobe.eus/albisteak/ihobek-eta-orkestrak-euskal-enpresek-klima-trantsizioaren-eta-ekonomia-zirkularraren-aurrean-duten-lehiakortasuna-aztertuko-dute
https://www.ihobe.eus/albisteak/alexander-botok-erromako-klubaren-euskal-taldean-parte-hartuko-du-ekonomia-zirkularrari-eta-hazkundearen-mugei-buruzko-hitzaldi-batez
https://www.ihobe.eus/albisteak/ihobek-eta-aclima-ingurumenaren-klusterrak-euskadiko-enplegu-berdearen-beharrak-identifikatuko-dituzte
https://www.ihobe.eus/albisteak/ihobek-klima-aldaketaren-aurka-ez-jardutearen-inguruko-hausnarketa-bat-konpartitu-du-britainiar-gobernuareki
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Ihobek hitzarmena berritu du 
Kazetarien Euskadiko Elkartearekin 
eta Elkargoarekin ingurumenari 
buruzko komunikazioa sustatzeko 
 
2021/03/25

Ihobek energiaren, uraren, 
erregaiaren eta paperaren 
kontsumoa txikitu du 2019an
 
2021/02/24

Natura Bizia dokumentala,  
Euskadiko eta Nafarroako 
biodibertsitatea balioan jartzea 
xede duena, zinematara iritsi da 
 
2021/04/15

Circular Berrindartzea programak  
100 gazte eraman ditu 2021ean 
Euskadiko ETEetan praktikak 
egitera, haien ibilbide-orriak 
diseinatzeko asmoz 
 
2021/04/08 

Europako Eskualdeetako 
Lantaldean, Euskadik nabarmendu 
du eskualdeetako gobernuek 
leheneratze berdean duten 
funtsezko zeregina 
 
2021/03/26

2021eko gertaera garrantzitsu gehiago

https://www.ihobe.eus/albisteak/natura-bizia-proiektua-hego-euskal-herriko-biodibertsitatea-balioan-jartzea-xede-duena-zinematara-iritsi-da
https://www.ihobe.eus/albisteak/circular-berrindartzea-2021-programak-100-gazte-integratuko-ditu-euskal-enpresa-txiki-eta-ertainetan-praktikak-egiteko-eta-haien-ekonomia-zirkularrer
https://www.ihobe.eus/albisteak/euskadik-europako-eskualdeen-batzordearen-aurrean-nabarmendu-du-tokiko-gobernuen-eginkizuna-funtzeskoa-dela-berreskurapen-berdeari-dagokionez
https://www.ihobe.eus/albisteak/ihobe-sozietate-publikoak-akordioa-berritu-du-euskal-kazetarien-elkarte-eta-elkargoarekin-ingurumen-komunikazioa-sustatzeko
https://www.ihobe.eus/albisteak/ihobek-bere-energia-ur-erregai-eta-paper-kontsumoak-murriztu-zituen-2019an
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Jasangarritasunerako 
Udalerrien Euskal Sarearen 
ekarpena Garapen 
Jasangarriaren Helburuei 

2021/12/01

“20 years of ecodesign” 
Euskadin fabrikatutako 
produktu zirkularren 
katalogoa

2021/10/01

Euskadiko eraikuntza 
industrializatu 
jasangarriaren gida

2021/12/15 2021/12/10

Euskadin berotegi-efektuko 
gasak isurtzeko eskubideen 
salerosketari buruzko 
txostena

Nabarmendutako argitalpenak

Euskadiko klima eta 
energiaren tokiko planak 
egiteko gida

2021/11/08 2021/07/15

Europar Batasuneko etiketa 
ekologikoa

Erakundeen karbono-aztarna. 
Kalkulatzeko tresna

2021/12/17

https://www.ihobe.eus/argitalpenak/euskadin-fabrikatutako-produktu-zirkularren-katalogoa-3
https://www.ihobe.eus/argitalpenak/euskadiko-eraikuntza-industrializatu-jasangarriaren-gida-3
https://www.ihobe.eus/argitalpenak/euskal-udalerrien-ekarpena-garapen-jasangarriaren-helburuei-3
https://www.ihobe.eus/argitalpenak/euskadin-berotegi-efektuko-gasak-isurtzeko-eskubideen-salerosketari-buruzko-txostena-3
https://www.ihobe.eus/argitalpenak/euskadiko-klima-eta-energiaren-tokiko-planak-egiteko-gida-3
https://www.ihobe.eus/argitalpenak/europa-batasunaren-etiketa-ekologikoa-3
https://www.ihobe.eus/argitalpenak/eaeko-co2-ex-ante-xurgapenen-kalkulagailua
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Nazioarteko Ihobe

Euskadi eta Eusko Jaurlaritza 
jasangarritasunean erreferente izateko 
laguntzen dugu 
ezagutza eta jardunbide egokiak trukatuz, ordezkaritza eta eragin politikoaren bitartez eta aliantza global 
berriak sortuz.
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Regions4, Garapen Jasangarriaren aldeko Eskualde 
Gobernuen Nazioarteko Sarearen presidentea da 
Euskadi. Zenbait ekimenen bidez, 77 eskualde biltzen 
ditu, guztira, 300 milioi pertsona baino gehiago, 
lankidetzan aritzeko klima-aldaketarako 
egokitzapenaren eta biodibertsitatearen arloetan, 
2030 Agenda ibilbide-orri hartuta, etorkizun 
jasangarria eta erresilientea bermatzeko asmoz.

Informazio gehiago

2021ean, Regions4 honako hauetaz arduratu da:

beste erakunde batzuez antolatzea eskualdeko 
gobernuen ekitaldi nagusia, Nazio Batuen Goi Mailako 
Foro Politikoaren markoan, New Yorken uztailean;  

Euskadik bat egitea 2020 osteko biodibertsitatearen 
marko global berriari buruzko Edinburgoko Adierazpena 
sinatu duten 220tik gora gobernuekin;

Ihoberen partaidetza, hizlari nagusi moduan, klima-aldaketaren, 
biodibertsitatearen eta garapen jasangarriaren agendak 
integratzeari buruzko mintegi batean; eta 

Euskadik parte-hartze nabarmendua izatea COP26en maila 
anitzeko ekintzaren pabilioian, Glasgowen, eta Urban Klima 
2050 hautatu izana, jardunbide egoki moduan, Raising 
ambitions on climate adaptation argitalpenean. 

Sareko lana 21 3 4

http://www.regions4.org/
http://www.regions4.org/
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Parisko Itunari jarraikiz emisioak gutxitzeko 
konpromisoa duten estatuen eta eskualdeen 
munduko sare handieneko, Under2 Coalition sareko, 
Batzorde Exekutiboko kidea de Euskadi. Ekintza 
klimatikoan, politika publikoko berrikuntzan eta 
gardentasunean lan egiten duten 260 gobernu   
baino gehiago dira sareko kide, hau da, munduko 
ekonomiaren % 50.

Informazio gehiago

Euskadik Net Zero Futures ekimen globalean parte hartu 
izana, eskualdeek neutraltasun klimatikoaren alde egiten 
duten lanari ikusgarritasuna emateko (+info); 

Euskadik COP26ren nazioarteko prentsaurrekoan  
parte hartu izana aurkezteko eskualdeen 2030erako 
konpromisoak klima-aldaketari aurre egiteko;

2021eko, Under2 Coalition sarearen gertaera garrantzitsuak honako hauek dira:

Euskadik parte hartu izana Under2 Coalition sareko 
Asanblea Nagusian, COP26n, non aipamen bat jaso baitzuen 
Under2 Coalition Lidergo Sarietako lehen edizioan tokiko 
ekoberrikuntza klimatikoaren gaineko dirulaguntzen 
programari esker. 

Sareko lana 21 3 4

https://www.theclimategroup.org/under2-coalition
https://www.theclimategroup.org/under2-coalition
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Informazio gehiago

2021ean birtualki egin zen ENCORE biltzarra eta 
YOUTHCORE ekitaldia. Azken horretan, Tullamoreko 
adierazpena aurkeztu zuten, Europako ingurumen 
politikaren aldeko lankidetza handiagoa lortzeko 
deialdi bat.

Euskadi, Udalsarea 2030en bitartez, jasangarritasunerako 
udalerrien sare globalaren kide da. Europako 30 
herrialdetako 160 gobernutik gora dira ICLEI Europako 
kide, tokiko ekintzaren bidez lortzeko emisio gutxiko eta 
naturan oinarrituko garapen zuzena, erresilientea eta 
zirkularra.

#SustainableCities kanpainaren markoan, 2021ean, 
ICLEI Europak, Euskadik eta Aalborgek, Europako 
Eskualdeetako Lantalderen eta Europako 
Inbertsioen Bankuaren babesaz, Ekintza 
Eraldatzailearen Sarien 5. edizioa  antolatu dute. 
Tarragonako Valls herriko La Titaranya bizilekuen 
kooperatiba birgaitzeko proiektua saritu dute.

Informazio gehiago

Euskadi ENCORE plataforma politikoko Batzorde 
Exekutiboko kide da, non biltzen baitira Europako 122 
gobernu EBko ingumen-politika eraginkortasunez 
aplikatzen laguntzeko, gobernantza hobetzeko eta  
hiru arlotan jarduteko: zero emisioko helburua lortzea 
ekintza klimatikoaren bitartez, zerbitzu ekosistemikoak 
zaintzea eta hobetzea eta trantsizio zuzena sortzeko 
gizarte zirkularra integratzea.

Sareko lana 21 3 4

https://www.encoreweb.bayern.de/
https://www.encoreweb.bayern.de/
https://iclei-europe.org/
https://iclei-europe.org/
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Urban Klima 2050 LIFE proiektu integratua da 
Euskadin hurrengo urteetan ekintza klimatikoari 
dagokionez indarrean izango den egitasmo handiena. 
19,8 milioi euroko inbertsioaren eta 20 erakunde 
kideren bitartez, proiektuak 40 ekintza zehatz 
gauzatzea proposatzen du, bost bloketan antolatuta, 
klima-aldaketa arintzeko eta horretara egokitzeko 
euskal lurraldean.

Europako proiektuak

2021ean proiektuaren bidez argitaratu dira zazpi txosten, tresna edota ezarpen material; antolatu dira hiru mintegi tekniko, 
herritarrak kontzientziatzeko kanpaina bat eta proiektuko aurrerabidea jakinarazteko nazioarteko hiru ekitaldi,  
horietako bi Glasgowko COP26n.

Informazio gehiago

21 3 4 5

https://www.urbanklima2050.eu/eu/
https://www.urbanklima2050.eu/eu/
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2021ean proiektua Donostian aurkeztu da, Luistarrak, Gaztelu eta Zarategi inguruetan, eta Gasteizko Adurtza eta San Kristobal 
auzoak eta Basauriko Federico Mayo birgaitzeko azterketak egin dira, 8,5 milioi euro inguruko inbertsioa lortze aldera,  
urtean 250 tona CO2 baliokide gutxitzeko helburuaz.

Europako Batzorderen babesaz, Horizon 2020 
programaren markoan, AGREE proiektuaren xedea da 
inbertsioak sustatzea Euskadiko etxebizitza-eraikin 
pribatuen eraginkortasun energetikoa eta bertako 
biztanleen bizi-kalitatea hobetzeko. Eusko 
Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailak zuzentzen du 
proiektua Gasteizko, Donostiako eta Basauriko 
udalekin, Ihoberekin eta Tecnaliarekin lankidetzan.

Informazio gehiago

Europako proiektuak 21 3 4 5

https://agree-basquecountry.eu/eu/
https://agree-basquecountry.eu/eu/
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Informazio gehiago

Proiektuak biltzen ditu Europako hamar 
herrialdetako 35 erakunde, eraikuntzaren sektorean 
ekonomia zirkularra txertatzeko prozesuan aurrera 
egiteko. Ihobek proiektuko komunikazio eta 
dibulgazio-jarduerak zuzentzen ditu.

2021ean, bere ibilbideko lehen urtean, Iceberg 
proiektuak tresna funtzionalak garatu ditu eraikinak 
azkar digitalizatzeko beren bizitza baliagarriaren 
amaieran; eraispenen planifikazioa hobetzeko eta 
hondakinak zehatzago kuantifikatzeko eta 
identifikatzeko; eta trazabilitatea zehazteko 
eraikuntzako eta eraispeneko materialen 
zirkulartasuna hobetze aldera.

Informazio gehiago

Adapyr proiektua Klima Aldaketaren Pirinioetako 
Behatokiak (OPCC) zuzentzen du eta xede dauka 
behaketa, kapitalizazioa, transferentzia eta 
Pirinioetan klima-aldaketara egokitzeko jardunbide 
egokiak bereganatzea mugaz gaindiko testuinguru 
batean. Ihobe proiektuko kidea da beste hamaika 
erakunderekin batera, eskualdekoak, estatukoak eta 
nazioartekoak.

Proiektuaren ekintza nagusiei dagokienez,  
2021ean Klima Aldaketaren Pirinioetako Estrategia 
argitaratzeko lana amaitu zen. 2050erako ikuspegia 
zehazten du, baita Pirinioetako erronka eta jarduketa 
ildoak ere, klima-aldaketari dagokionez.

Europako proiektuak 21 3 4 5

https://iceberg-project.eu/
https://iceberg-project.eu/
https://www.opcc-ctp.org/eu
https://www.opcc-ctp.org/eu
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Informazio gehiago

2021eko bigarren erdian, POSIDON proiektuaren 
2. fasea amaitu zen arrakastaz, eta irailean 3. faseari
ekin zitzaion, 2022ko martxoan amaitzea
aurreikusita duena.

Area Science Park Italiako agentziak koordinatzen duen 
POSIDON egitasmoak nazioarteko hamar erakunde 
biltzen ditu lurzoruaren kutsadurarako irtenbide 
berritzaileak eta jasangarriak identifikatzeko, egokiak 
eta errentagarriak. Ihobe proiektuarekin lankidetzan ari 
da kide tekniko moduan. Europako Horizon 2020 
programaren parte da.

Europako proiektuak 21 3 4 5

https://www.posidonproject.eu/
https://www.posidonproject.eu/
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pertsona 
40 emakume 

14 gizon

54

Gardentasunarekin, gobernu onarekin 
eta emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunarekin konprometitutako 
erakunde bat gara.

goi mailako 
tituludunak

%78
urteko  

batez besteko 
adina

49
poztasun maila 
Ihobeko lanari 

dagokionez

8,12
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Ihobeko administrazio-kontseilua

PRESIDENTEA

Arantxa Tapia Otaegi
Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun 
eta Ingurumeneko sailburua

KONTSEILUKIDEA

Alberto José Fernández González
Teknologia eta Berrikuntza zuzendaria

KONTSEILUKIDEA

Ane Etxenausia Aramburuzabala
Zerga Administrazioko zuzendaria

PRESIDENTEORDEA

Amaia Barredo Martín
Ingurumen Jasangarritasuneko 
sailburuordea

KONTSEILUKIDEA

Olga Martín García
Aclima-ko zuzendari nagusia

ZUZENDARI NAGUSIA 

Alexander Boto Bastegieta
Ihobeko zuzendari nagusia

KONTSEILUKIDEA

Javier Agirre Orcajo
Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia 
Zirkularraren zuzendaria

José Antonio Armolea Solabarrieta
Ihobeko Aholkularitza Juridikoko zuzendaria

IDAZKARIA
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Ihobeko organigrama

Aholkularitza juridikoa

Jose Antonio Armolea

ZUZENDARITZA ESTRATEGIKOA

Ignacio Quintana
Estrategia eta Berrikuntza 

ZUZENDARITZA NAGUSIA

Alexander Boto Bastegieta
Ihobeko zuzendari nagusia

Jaione Lanborena 
Idazkaritza Nagusia

Mari Mar Alonso 
Ekintza klimatikoa

Ekonomia zirkularra

ARLO ZUZENDARITZA 

José María Fernández 

Ingurumen jasangarritasuna

Xabier González 

IN MEMORIAM
Marian Barquín López

Beti izango zara Ihoberen parte.
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Ihobe eta berdintasuna

III. Berdintasun Planaren zenbait emaitza:

Sarea osatzen duten erakundeek bereizgarria 
dute, eta emakumeen eta gizonen boluntarioki 
sustatzeko konpromisoa.

Emakundek emandako 
“Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako 
Lankidetza Erakundea” 
aitorpena daukagu 

Egun, gure IV. Berdintasun Plana prestatzen ari gara.

Langile guztiei prestakuntza ematea ahalduntze 
mintegi batean eta zainketen ekonomia feministaren 
mintegi batean. 

Inguruko eragileekin lankidetzan aritzea, lan-merkatuan 
sartzeko zailtasunak dituzten emakumeen 
enplegagarritasuna sustatzeko. 

Kontratazio-prozedurak berrikustea zuzenketak 
egiteko edo berdintasun-klausulak txertatzeko. 

Change the Change nazioarteko biltzarra egitea, 
emakumeen lidergoa sustatzeko hitzaldiekin eta 
klima-aldaketa azalduz genero-ikuspegitik.
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Ihobe eta gizarte‑erantzukizuna

Gizarte-lana egiteko aukera ematen diguten jardueretan 
aktiboki parte hartzen dugu, gure gaitasunekin eta 
balioekin bat etorriz, gure estrategia indartzeko eta 
ingurumen-jasangarritasunean laguntzen duten 
neurriak bultzatzeko. Hori guztia, partaidetzaren 
bitartez, kooperazioko, gizarteratzeko eta hezkuntzak 
jarduerak abiaraziz.

Gure jarduera eremuko 
arlo sozialeko 
erakundeen garapena 
zaintzen dugu 

2021eko gertaera nagusiak

6 gizarteratze-enpresa  
eta enplegu zentro berezi 

kontratatuta.

50 ordenagailu eman 
dizkiegu hamar bat GKEri 

partaidetza-prozesu batean.

% 15 gizarteratze-enpresa 
inguru kontratatu ditugu, 

Eusko Jaurlaritzak ezarritako 
% 5 baino gehiago

%15

Baldintza-orrien ereduak 
berrikusi ditugu gizarte-klausulak 

eraginkorrak izan daitezen.

Erosketa-prozeduraren 
bertsio berriak 

gizarteratze-enpresen 
zuzeneko kontratazioa 

ahalbidetzen du.

fakturatuta  
gizarteratze-enpresei  

eta enplegu zentro bereziei.

+35.000€

50
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Gardentasuna

ustiapen aurrekontua 
2021ean 

13,7M€
aurrekontuaren 

exekuzioa 2021ean

%100
finantza-zorra

%0
batez besteko epea 

hornitzaileen fakturak 
ordaintzeko 2021ean

16 días



Ihobe gehiago
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Itunak

Sozietate publiko honen ezaugarrietako bat da beste erakunde batzuei etengabe laguntzeko bokazioa 
duela, eta ingurumen-politikaren arloan lankidetzan aritzeko dinamika horrek onura egiten dio Euskadiko 
gizarte osoari. 

Ihobe lankidetza estuan aritzen da hurrengo erakunde hauekin:

https://www.orkestra.deusto.es/eu/
https://aclima.eus/eu/
https://www.bc3research.org/index.php?lang=eu_ES
https://neiker.eus/eu/
https://www.confebask.es/eu/instituzionala/zer-da-confebask?q=institucional/que_es_confebask
https://www.uik.eus/eu
https://www.ehu.eus/eu/home
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Erakunde hornitzaileak

Ihobek urtero antolatzen du Ihoberen erakunde 
hornitzaileen foroa, sozietate publikoaren lan-ildoak 
eta kontratazio-plana ezagutarazteko helburuz. 
Hala, bai Ihobek bai Euskadiko eragile 
sozioekonomikoek dituzten azpisektore horretako 
ezagutza- edo laguntza-behar estrategikoak 
nabarmentzen dituzte. Gainera, enpresa parte-
hartzaileen eskaerak jasotzen dituzte foroan. 

2021ean,  
Ihoberen enpresa hornitzaileek teknologia garbiei, 
klima-aldaketarako egokitzapenari eta erosketa 
berdeari buruzko informazio gehiago eskatzen zuten 

Informazio gehiago

https://www.ihobe.eus/albisteak/ihoberen-enpresa-hornitzaileek-teknologia-berriei-klima-aldaketarako-egokitzapenari-eta-erosketa-berdeari-buruzko-ezagutza-gehiago-eskatzen-dute
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Ihobe eta ingurumen-komunikazioa

Ingurumen Informazioaren Kazetarien 
Elkartearekin (APIA) lankidetza-hitzarmena 
daukagu, eta horren ondorioz sortu zen, besteak 
beste, Ingurumen-Komunikazioaren Eskola,  
UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatearen Udako 
Ikastaroen testuinguruan, bi kezka nagusiri 
erantzuna emateko asmoz: komunikazioari eta 
ingurumenari. 
 
2021eko irailaren 8an eta 9an egin zen  
Ingurumen-Komunikazio Eskolaren hirugarren 
edizioaren gai nagusia izan zen trantsizio 
energetikoa eta klimatikoa, ingurumena kontuan 
izan dadin eraldaketa sozial eta ekonomikoa nagusi 
den garaiotan. 

Ingurumen-Komunikazioaren Eskola

Deskargatu memoria

Ihoben uste dugu ingurumen-komunikazioa funtsezkoa dela gizartea eraldatzeko, jasangarriagoa izateko. 
Hori dela eta, 2021ean, Euskadiko Ingurumen-kazetaritza saria eta Ingurumen-Komunikazioaren Eskola 
sustatzen jarraitzeaz gain, jasangarritasunari eta ingurumenari buruzko En verde-Berdean podcast-kanala 
abiarazi dugu.

https://www.ihobe.eus/argitalpenak/ingurumen-komunikaziorako-eskolaren-2021ko-memoria
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Ihobe eta ingurumen-komunikazioa

Euskal Kazetarien Elkartearekin eta Elkargoarekin 
lankidetzan, 2019. urtetik Euskadiko Ingurumen 
Kazetaritzako Saria ematen dugu, informazioaren 
arloan diharduten profesionalen lana aitortzeko;  
hau da, garapen jasangarriaren edota klima-aldaketaren 
ondorioen berri emateko edota natura-ingurunearen 
kontserbazioa bultzatzeko egiten duten lanaren 
garrantzia azpimarratzeko. 

2021eko sariduna Eva Caballero izan da, kazetaria eta 
Radio Euskadiko «La Mecánica del Caracol» irratsaioko 
zuzendaria, ibilbide luzea izateagatik eta gaiak 
zehaztasunez eta seriotasunez lantzeagatik.

Ingurumen-kazetaritza saria
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Ihobe eta ingurumen-komunikazioa

Podcast-kanala

2021ean jasangarritasunari eta ingurumenari buruzko En verde-Berdean podcast kanala abiarazi genuen, 
zeinak, Begoña Beristain kazetariak zuzenduta, ahotsa ematen baitie bizi-eredu jasangarriago bat lortzeko 
lanean ari diren pertsona eta erakundeei. Bertan, Euskadin natura-inguruarekin eta ingurumen arloko 
erronkekin lotura duten esperientzia eta proiektuen berri zabaltzen dute.

Lehen atalean, Gabi Martínez idazle eta naturalista izan zen. Bigarrenean, Avis Produccioneseko zuzendari 
Lexeia Larrañaga eta ekoizle Alex Gutiérrez izan ziren. Hirugarrenera Ekomodoko sormen-zuzendaria eta 
sortzaileetako bat etorri zitzaigun, Adriana Uribesalgo. Laugarren atalean Mater museo ekoaktiboa bisitatu 
genuen, Izaskun Suberbiolaren eskutik. Bosgarrenean, Andreu Escrivà idazle, dibulgatzaile zientifiko eta 
ingurumeneko teknikariak klima-aldaketa geldiarazteko zenbait gako eman zizkigun. 2021eko azken 
atalean, Ihobeko zuzendari nagusi Alexander Boto Euskadiko iraganeko, egungo eta etorkizuneko 
ingurumen-erronkez aritu zen.

Harpidetu!

https://www.ivoox.com/podcast-en-verde-berdean_sq_f11214816_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-en-verde-berdean_sq_f11214816_1.html
https://open.spotify.com/show/21h6a4UjL19lAYrZG6IYXD?si=&61ItieAaNeS1av923xH-2Ufg=&nd=1
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https://www.google.com/maps/place/Ihobe,+Sociedad+P%C3%BAblica+de+Gesti%C3%B3n+Ambiental+del+Gobierno+Vasco/@43.2607315,-2.9388123,17z/data=!4m9!1m2!2m1!1sAlameda+Urquijo+N%C2%BA36+-+6%C2%AA+planta,+48011+-+BILBAO!3m5!1s0xd4e4fd7d2f39737:0xb6a002488b0dfb5d!8m2!3d43.2606066!4d-2.9368671!15sCjJBbGFtZWRhIFVycXVpam8gTsK6MzYgLSA2wqogcGxhbnRhLCA0ODAxMSAtIEJJTEJBT1ovIi1hbGFtZWRhIHVycXVpam8gbsK6MzYgNsKqIHBsYW50YSA0ODAxMSBiaWxiYW-SARFnb3Zlcm5tZW50X29mZmljZQ
https://twitter.com/ihobe_eus
https://www.facebook.com/Ihobe.eus/
https://www.youtube.com/user/ihobenet
https://open.spotify.com/show/21h6a4UjL19lAYrZG6IYXD?si=&61ItieAaNeS1av923xH-2Ufg=&nd=1
https://www.flickr.com/photos/ihobe/
https://www.linkedin.com/company/ihobe/



