
  

 

 

AIREAREN KALITATEA "ONA" DEN URTEKO EGUNAK 

15.AIREAREN KALITATEA "ONA" DEN URTEKO EGUNAK  

Adierazle taldea 

UDALERRIAK ETA ESKUALDEAK (INGURUMEN-ARLOKOAK) 

Definizioa 

Bizkaiko udalerrietan airearen kalitatea “ontzat" jotzen den egunen ehunekoa. 

Kutsatzaile jakin batzuen legeriak adierazten dituen mugak gainditzen diren egun kopurua 

jakiteko, Ingurumen eta Lurralde Politikako Sailaren EAEko airearen kalitatearen zaintza-sareko 

estazioetan neurtutako datuak erabili ziren. 

Unitateak 

Ehunekoa 

Datuen urte-tartea 

2011tik 2013ra 

Kalkulu-aldizkakotasuna 

Urtekoa 

Informazio-iturria 

Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politika Saila 

Oharrak 

Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak erabiltzen duen unitate 

espazial berbera da; horretarako kontuan hatzen dira haize nagusiak, haiek baitira kutsatzaileak 

sakabanatzen dituztenak. Hain zuzen ere: 
• Goi Nerbioi 

• Behe Nerbioi 

• Enkarterriak  

• Ibaizabal – Debagoiena 

• Kostaldea 

 



  

 

 

UR-KONTSUMOA 

16. UR-KONTSUMOA 

Adierazle taldea 

UDALERRIAK ETA ESKUALDEAK (INGURUMEN-ARLOKOAK) 

Definizioa 

Adierazle honek Bizkaiko udalerrietako biztanleko eta urteko ur-kontsumo osoa aztertu 

eta adierazten du. 

Adierazlea kuantifikatzeko, urteko ur-kontsumoaren datuak erabiliko dira, sektoreka 

banatuak, eta udalerria denean ur-hornikuntzaren erakunde kudeatzailea, beharrezko 

informazioa eskatuko zaie udalerriei; udalerriek bigarren mailako sarearen kudeaketa udalaz 

gaindiko eremuko erakundeen esku utzi dutenean, datuak erakunde horietakoak izango dira. 

Unitateak 

l/biz/egun 

Datuen urte-tartea 

2011tik 2013ra 

Kalkulu-aldizkakotasuna 

Urtekoa 

Informazio-iturria 

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa, Busturialdeako eta udalerrietako Partzuergoa 

Oharrak 

 

 



UR-MASEN EGOERA EKOLOGIKOA 

17.UR-MASEN EGOERA EKOLOGIKOA 

Adierazle taldea 

UDALERRIAK ETA ESKUALDEAK (INGURUMEN ARLOKOAK) 

Definizioa 

Ibaien kalitatea honela irudikatzen da adierazle honetan: baldintza naturalei dagokienez 

ageri duen aldaketa-maila ebaluatzen duen egoera ekologikoaren arabera, zeinaren emaitza 

aztertutako kalitate biologiko, hidromorfologiko eta fisikokimikoen elementuen ebaluazioren 

emaitzen artean okerrena den. 

Unitateak 

Ur-masa bakoitzak honako kalitate hauetako bat izan dezake: “Txarra”, "Eskasa" 

“Neurrizkoa", "Ona" edo "Oso ona" 

Datuen urte-tartea 

2011tik 2013ra 

Kalkulu-aldizkakotasuna 

Urtekoa 

Informazio-iturria 

EAEko azaleko ur-masen kalitatearen zaintza-sarea. 

Oharrak 

Udalerri bakoitzean azaletik jariatzen diren ur-masa adina balio daude, emaitzak ur-masei 

lotuta daudenez eta ez, berez, udalerri bakoitzari. 



  

 

 

URBANIZATU GABEKO LANDA-AZALERA 

18.URBANIZATU GABEKO LANDA-AZALERA 

Adierazle taldea 

UDALERRIAK ETA ESKUALDEAK (INGURUMEN-ARLOKOAK) 

Definizioa 

Udalerrian eraldatu ez den lurra adierazten du. Udalerriaren lur guztiari jadanik 

artifizialduta dagoena kentzen zaio eta Udalplanen Bizitegi Lur gisa (Hiri-lurzoru bateratua, Hiri-

lurzoru ez bateratua eta Hiri-lurzoru ez-urbanizagarrietako Landa Guneak), Jarduera 

Ekonomikoetarako Lurzorua (Hiri-lurzorua, Hiri-lurzoru ez bateratu, Hiri-lurzoru ez 

urbanizagarrietako Jarduera ekonomikoak eta Garraioak eta Komunikazioak), Sistema 

Orokorretarako Lurzorua (Oinarrizko azpiegiturak, ekipamenduak, bideak, portuak, aireportuak, 

trenbidea eta AHT) eta Erauzketa Jardueretarako Lurzoru Ez Urbanizagarria. 

Unitateak 

% 

Datuen urte-tartea 

2011tik 2013ra 

Kalkulu-aldizkakotasuna 

Urtekoa 

Informazio-iturria 

Ingurumen eta Lurralde Politikako Saila (UDALPLAN) 

Oharrak 

 

 



  

 

 

NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA EKOLOGIKORA BIDERATUTAKO AZALERA OSOA 

19.NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA EKOLOGIKORA BIDERATUTAKO 

AZALERA OSOA 

Adierazle taldea 

UDALERRIAK ETA ESKUALDEAK (INGURUMEN-ARLOKOAK) 

Definizioa 

Nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa elikagaiak ekoizteko sistemak dira, eta lurraren, 

ekosistemen eta pertsonen osasuna eta emankortasun naturala mantendu eta hobetzen dute. 

Funtsean,  prozesu ekologikoetan oinarritzen da, biodibertsitatean eta tokiko baldintzetara 

egokitutako zikloetan, ondorio kutsatzaileak dituzten kanpoko bitartekoak erabili gabe. 

Horretarako, nekazaritza ekologikorako produkzio-teknikek baztertu egiten dituzte ongarri 

kimikoak, pestizidak, genetikoki eraldatutako organismoak, transgenikoak eta, oro har, sintesi-

produktu mota oro, naturalak ez direnak. 

Unitateak 

Ha. 

Datuen urte-tartea 

2011tik 2013ra 

Kalkulu-aldizkakotasuna 

Urtekoa 

Informazio-iturria 

Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua (ENEEK) 

Oharrak 

Nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoak produkzio-sistema iraunkorrak sustatzen dituzte, 

eta, aldi berean, nekazaritza, aurrezki energetikoa, biodibertsitatea eta produktuen kalitatea 

lantzen dituzten pertsonen buruaskitasuna sustatzen du. 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 

HIRI-HONDAKINEN PRODUKZIOA 

20.HIRI-HONDAKINEN PRODUKZIOA 

Adierazle taldea 

UDALERRIAK ETA ESKUALDEAK (INGURUMEN-ARLOKOAK) 

Definizioa 

Bizkaiko Lurralde Historikoan sortzen diren hiri-hondakinak kuantifikatzen dira, etxeko 

hondakinak hain zuzen, eta, aldi berean, etxeko hondakinetan eta zerbitzu eta industrien 

hondakinetan banatzen direnak, eta hondakin komertzialak. 

Unitateak 

Kg/biz/egun 

Datuen urte-tartea 

2011tik 2013ra 

Kalkulu-aldizkakotasuna 

Urtekoa 

Informazio-iturria 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Hondakinen Behatokia 

Oharrak 

Iraunkortasunak gero eta hondakin gutxiago sortzeko beharra azpimarratzen du; 

murrizteak, berrerabiltzeak eta birziklatzeak ingurumen-, ekonomia- eta gizarte-onurak ekartzen 

ditu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 

ENERGIA ELEKTRIKOAREN PER CAPITA KONTSUMOA 

21.ENERGIA ELEKTRIKOAREN PER CAPITA KONTSUMOA  

Adierazle taldea 

UDALERRIAK ETA ESKUALDEAK (INGURUMEN-ARLOKOAK) 

Definizioa 

Udalerri bakoitzean per capita kontsumitzen den energia elektrikoa neurtzen da.  

Unitateak 

Kw/pertsona 

Datuen urte-tartea 

2011tik 2013ra 

Kalkulu-aldizkakotasuna 

Urtekoa 

Informazio-iturria 

Udalmap 

Oharrak 

Energia mota desberdinen erabilera-intentsitateak, baita hainbat iturri energetikoen 

erabilerari lotutako gas kutsatzaileen emisioak ere, zuzenean eragiten du ingurumenaren eta 

baliabide energetikoen egoeran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


