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ZER DA AKTIBATU + ?
Bizkaiko Foru Aldundiaren ekimen bat da, herritarrek
iraunkortasunaren garapenean parte har dezaten lortzeko
helburua duena. Global Action Plan (GAP) erakundearen
programa batean oinarritzen da, Nazio Batuek sustatua. Aholku
erraz eta praktikoen bidez, energia eta uraren kontsumoaren,
erosketen, hondakinen eta mugikortasunaren inguruan
herritarrok ditugun ohiturak aldatzea du helburu, hori
guztia gure aztarna ekologikoa arindu eta gure
etxeko eta tokiko ekonomia hobetzeko.

HELBURU IRAUNKORRAK
DITUEN PROGRAMA

ETXE AKTIBOAK

INGURUMEN ARLOKO
TXAPELDUNAK

Etxean ingurumen eragina
murriztea eta jokabide
iraunkorrak
barneratzea.

ERAGINKORTASUN

ENERGETIKOA

EROSKETAK ETA

HONDAKINAK

Ikastetxean energiaren kontsumoa
% 5ean murriztea.
Eskola komunitatearen ohiturak
aldatzea: Pantailak, ordenagailuak
eta inprimagailuak itzaltzea, argiak
itzaltzea, galdaren erabilera hobetzea
eta abar.
Parte hartzen duten ikastetxeen
% 80ek programa burutzea.
Ikastetxe bakoitzean sortzen diren
hondakinen bolumena % 4an murriztea.
Gaikako bilketan sakontzea.
Eskola komunitatearen ohiturak
aldatzea: Paper gutxiago kontsumitzea,
materialak berrerabiltzea, plastikozko
ontzi gutxiago erabiltzea eta abar.
Erosketa irizpideak aldatzea.
Parte hartzen duten ikastetxeen % 80k
programa burutzea.

HELBURUAK

HELBURUAK

Ikastetxeetan garatzen
da, bi bloke
bereizitan.

Etxeen % 2,0
erregistratzea.
Etxeko energiaren
kontsumoa murriztea.
Etxeko uraren
kontsumoa murriztea.
Gaikako bilketarako
edukiontziak gehiago
erabiltzea.
CO2 isurpenak
murriztea.
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URTEZ ARITU GARA,
ARRAKASTA HANDIZ,
BIZKAIKO ETXE ETA
IKASTETXEEI LAGUNTZEN
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Bilbo

Enkarterriak,
Ezkerraldea eta
Meatzaldea

Mungialdea,
Txorierri, Erandio, Getxo eta Leioa

Uribe Kosta, Lea Artibai
eta Busturialdea-Urdaibai

Arratia eta Nerbioi-Ibaizabal

Amorebieta-Etxano, Durangaldea,
Ermua eta Mallabia

2
HORI ETA ASKOZ GEHIAGO
LORTUTAKOAK

UDALERRIAK

Honakoak dira Aktibatu +
programan parte hartu duten
etxe eta ikastetxeek lortutako
aurrezkiak, barneratutako
ohiturez gain:

1
PERTSONA ASKOK HARTU
DUGU KONPROMISOA DAGOENEKO
4.000 etxek hartu dute parte.
112 udalerritan arrakasta handiz
burutu dute programa.
66 ikastetxe eta 3
unibertsitatetan 57.000
pertsona aritu dira guztira,
programan parte hartzen.

ETXEAK

Energia: %2,8
Ura: %4,7
Hondakinak: %3,1
Mugikortasuna: %1,5

ENERGIA:
82 CO2 tona aurreztu dira:
Bilbotik New Yorkerako bidaian
164 hegazkinek kontsumitzen
dutena.

IKASTETXEAK

3
ERAKUNDE PUBLIKO ETA PRIBATU
GARRANTZITSUEKIN ARI GARA LANEAN

EROSKETAK ETA HONDAKINAK
Hondakinen gaikako bilketa
hobetu zen, baita horien
kopurua murriztu ere.
Erosketa irizpideak aldatu dira
ikastetxeetan, hondakinen
sorkuntza murrizteko.
Hondakinen kudeaketa egoki
batek dituen onuren
kontzientzia hartu zuten.

