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LABURPEN EXEKUTIBOA 

Alkateen Itunarekin bat eginez, Irunek eredu energetiko berri baterantz aurrera 
egiteko hartutako konpromisoa sendotu du. Horrez gain, gastu publikoa murrizteko 
beharra nagusi den garai honetan, Udalak eraginkortasunaren eta baliabideen 

arrazoizko erabileraren aldeko apustu sendoa egin du. 

Konpromiso horren ondorioz egin da, hain zuzen ere, bizitegi sektorean, zerbitzu 
sektorean, garraio sektorean, hondakinen tratamenduan eta lehen sektorean eragina 

izango duen Energia Iraunkorrerako Ekintza Plan (EIEP) hau. 

Plan honek UEk 2020rako ezarritako helburuetatik haratago joatea ahalbidetu 
behar dio udalerriari, bere lurraldean CO2 emisioak gutxienez % 20 murriztuz, 

eraginkortasun energetikoa % 20 areagotzearen eta eskari energetikoaren % 20ri 
energia berriztagarrien bidez erantzutearen ondorioz. 

Udalerriko balantze energetikoa 

EIEPen aztertutako sektoreek udalerriko kontsumo energetikoaren % 94 hartzen 
dute; beraz, Planak hiriko energiarekin zerikusia duten ia kontsumo eta berotegi 
efektuko gasen (BEG) emisio guztietan eragin ahal izango du. 

Hasteko, aipatzekoa da udalerriko balantze energetikoan pisu handiena duen 
sektorea garraioena dela (% 69); ondorioz, Ekintza Planean arreta berezia eskaini 
behar zaio. 

Dena den, 2007 eta 2010 artean bere kontsumo energetikoa murriztu duen 
sektore bakarra da (-% 7,3); aldiz, bizitegi sektorearen eta zerbitzu sektorearen 
kontsumo energetikoak areagotu egin dira, % 10,5 eta % 2,8, hurrenez hurren. 

Bilakaera horren arrazoi nagusia, besteak beste, krisi ekonomikoak garraio sektorean 
duen eragin berezia da. Horrez gain, 2010. urtea 2007.a baino hotzagoa izan zen, 

eta, beraz, etxeetako berogailuen erabilera areagotu egin zen. 

Bestalde, Udalaren 2010eko kontsumoak EIEPen esparruko kontsumoaren % 1,5 
besterik ez du hartzen. Beste batzuekin alderatuta, sektore honek pisu txikia du, 

baina garrantzi berezia ematen zaio, herritarrentzat eredu izan daitekeelako eta 
gastu publikoa aurreztea dakarrelako. Izan ere, Udalaren lokalen eta argi publikoen 
eraginkortasun energetikoa hobetzeak faktura elektrikoa nabarmen murriztea 

ahalbidetzen dute. 
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Udalerriko BEG emisioen balantzea 

2010eko udalerriko BEG emisioak 336 mila tona CO2·eq-koak izan ziren (biztanleko 

5,5 CO2·eq). Murrizketa horren arrazoi nagusia zerbitzu sektoreko, hondakinen 
tratamenduko, bizitegi sektoreko eta garraio sektoreko emisioen sorrera murriztu 
izana da (-% 24,5, -% 13,6, -% 9,2 eta -% 7,3, hurrenez hurren). 

Oro har, emisioen murrizketa eskari energetikoa eta hondakinen ekoizpena 
gutxitzearen ondorioa da, baita aztertutako aldian EAEko mix elektrikoa hobetu 
izana ere, unitate energetiko bakoitzeko sortutako BEG emisioak nabarmen murriztuz 
(-% 31,2). 

Udalari dagokionez, emisioen sorrerari egiten dion ekarpena % 1,3koa da, 2010eko 
EIEPen esparruarekin alderatuta. Ekipamenduari eta argiztapen publikoari lotutako 
emisioak nabarmen murriztu dira, eta udal ibilgailuei dagokien erregai kontsumoa, 
aldiz, areagotu. Horren arrazoia mix elektrikoaren emisioen intentsitatea murriztu 

izana da, ez eskari energetikoa murriztu izana (2007 eta 2010 artean % 2,7 areagotu 
baita). 

2020. urteko joerazko egoera eta estrategia 

EIEPek bere neurriak ezartzearen ondorioz murritz ditzakeen emisioen kopurua 

joerazko egoera edo BAU (“Business as usual”) kalkulatuta ezagutzen da. Egoera 
horrek EIEPen jasotako neurriak aplikatu ezean 2020an sektore bakoitzean jasoko 

liratekeen kontsumo energetikoa eta BEG emisioak aurreikustea ahalbidetzen du. 

Simulazio eredua aplikatuta, 2020. urterako BEG emisioak % 4,4 areagotuko direla 
kalkulatzen da, informazioa dugun azken urtetik (2010); baina % 6,8 murriztuko 
dira aztertutako oinarri urtetik (2007). Kontuan hartutako sektore guztietan 
murriztuko dira emisioak 2007-2020 aldian. 

2010-2020 aldirako aurreikusitako emisioak areagotzearen arrazoia horien 

hazkuntzaren aldeko faktoreak eta horien murriztapenaren aldekoak gainjartzea da. 

BEG emisioen hazkuntzaren aldeko faktoreen artean, aipatzekoak dira zerbitzu 
eta garraio sektoreetako errenta maila eta jarduera ekonomikoa. Izan ere, arlo 
horiek hasieran gorakada eskasa izango dute, erritmo nahiko baxuan (krisiaren 
aurreko erritmoarekin alderatuta). 

Faktore konpentsatzaileen artean, hasteko mix elektrikoaren BEG emisioen 
intentsitatearen beherakadak izango duen jarraipena nabarmendu behar da (energia 
berriztagarrien erabilera areagotzearen ondorioz); dena den, beherakada hori ez da 

2007-2010 aldikoaren adinakoa izango. Ibilgailuen eraginkortasun energetikoan 
aurreikusitako hobekuntza nabarmena eta zerbitzu sektoreko 
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ekoeraginkortasunaren hobekuntza ere aipatzeko moduko faktoreak dira. 

EIEPeko ekintzen zehaztapena 

Hainbat ildo estrategikotan banatutako 92 neurri barne hartzen dituen Ekintza 
Plan bat egin da. Neurri horiek zehaztean, sektore multzoko jarduketa (Udala, 
bizitegi sektorea eta zerbitzu sektorea) eta esku-hartze ildo posibleak 

(eraginkortasun energetikoa, energia berriztagarriak, mugikortasuna, hondakinak, 
ura eta natura ingurunea) hartu dira kontuan, horietako batzuetan Udala sustatzaile 

edo bideratzaile baino izan ez arren. 

EIEPeko egoera 

Proposatutako neurriak gauzatuta, simulazio ereduan ikus daitekeenez, 2020rako 
BEG emisioak % 29,9 murriztuko dira, ezarritako oinarri urtearekin (2007) 
alderatuta, Itunaren bidez hartutako % 20ko murriztapen konpromisoa gaindituz. 

Mugikortasuna da BEG emisioen murrizketa handiena dakarren ildo estrategikoa; 
izan ere, EIEPen bidez murriztutako emisio guztien % 68 hartzen du. Murriztapen hori 

Hiriko Mugikortasun Iraunkorrerako Planari (HMIP) eskertu behar zaio batik bat. Plan 
hori asmo handikoa da, eta eragin nabaria du ibilgailu pribatuari loturiko 
mugikortasun eskariaren murriztapenean. 

Eraginkortasun energetikoa da BEG emisioen murrizketan eragin handiena duen 
bigarren ildo estrategikoa (% 17). Hain zuzen ere, ildo hori eskariaren kudeaketa 

politikei ekoizpen energetikoaren eskaintza politikei baino lehentasun handiagoa 
ematea dakarren ikuspegi estrategikoa aplikatzean datza. Horrez gain, Udalak eragin 
berezia izan dezake esparru honetan, zuzeneko gauzatze neurrien bidez (bere 

instalazioetan) edo elementu sustatzaileen bidez (bizitegi eta zerbitzu sektoreetan). 

Hondakinen eta energia berriztagarrien ildoen eragina ere esanguratsua da, baina 
ez du horrenbesteko pisurik aurreko kasuekin alderatuta. Azkenik, uraren eta natura 
ingurunearen ildo estrategikoak dira EIEPeko emisioen murrizketa orokorrean 
eragin txikiena dutenak (% 1 eta % 0,1, hurrenez hurren). 
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1. AURREKARIAK ETA TESTUINGURUA  

1.1 Aurrekariak 

Energiarekin zerikusia duten gaiek eragin handia dute ingurumenean, lanean eta 

biztanleen eguneroko bizitzan. Gastu energetikoek aurrekontu karga handia dakarte 
administrazio publikoarentzat, eta, ondorioz, beharrezkoa da kontsumo energetikoa 

murrizteko modu eraginkorrak garatzea. 

Europar Batasunak adierazten duen moduan, tokiko ekintza nahitaezkoa da 
Erkidegoko politika energetikoan ezarritako helburuak lortu ahal izateko. Toki 

administrazioek zuzenean eragin dezakete eskari energetikoan, beren kontsumo 
energetikoa kudeatuz. Alabaina, zeharkako eragina ere izan dezakete, azken 
erabiltzaileei energia modu eraginkorragoan erabiltzeko informazioa eta motibazioa 

emanez. 

Administrazio horiek hornikuntza energetikoari eragiten dioten erabaki 

garrantzitsuak ere har ditzakete. Sistema eraginkorragoak eta energia 
berriztagarriak erabiltzearen alde egiten duten erabakiek tokiko ekoizpen 
energetikoa sustatu eta munduko beste toki batzuetako baliabide energetikoekiko 

menpekotasuna murriztu dezakete. 

Horrez gain, klima aldaketa gero eta erronka handiagoa da toki administrazioentzat; 
izan ere, klima aldaketa murrizteko eta aldaketa horretara egokitzeko neurriak 

hartzera behartuta sentitzen dira. Ekintza horietako askok eraginkortasun 
energetikoa handiagotzearekin eta energia berriztagarriak erabiltzearekin dute 
zerikusia. 

1.2 Klima aldaketari aurre egiteko jarduketa esparrua 

Giza jarduerak kliman duen eragina argi gelditu zen 1972ko Stockholmeko Giza 
Ingurumenaren 1. Mundu Biltzarrean. Ordutik, nazioarteko komunitateak, Nazio 

Batuak eta Munduko Meteorologia Erakundea buru dituela, analisi eta ikerketa 
prozesu luze bati ekin dio. 

1992ko Rio de Janeiroko Goi Bilerak (ingurumenari eta garapenari buruzko Nazio 

Batuen biltzarrak) behin betiko bultzada eman zion mundu mailako arazo hau 
lantzeko beharrari, eta konponbide aringarririk onartzen ez duela, prebentiboak 
baizik, zehaztu zuten bertan. Goi bilera horren ondorioz, Klima Aldaketari buruzko 

Nazio Batuen Esparru Hitzarmena zehaztu eta sinatu zen. Hitzarmen horrek Kiotoko 
Protokoloari (1997) bide eman zion, herrialde industrializatuetako emisioak 
murrizteko konpromisoak ezartzeko tresna gisa. 
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Europar Batasunak (EB) 1998an sinatu zuen, eta arlo horretako politika eta legegintza 

lidergoa hartu zuen bere gain, gaur egunera arte egoera horri eutsiz. 2002an, EBk 
Kiotoko Protokoloa berretsi zuen. 

Bere aldetik, Espainiako Parlamentuak aho batez berretsi zuen Kiotoko Protokoloa 
2002. urtean, eta EBk bere estatu kideen artean egindako murrizketa konpromisoen 
banaketa onartu zuen. 

2005ean jarri zen lehen aldiz martxan emisio eskubideen Europako merkatua, 
2003/87/CE Zuzentaraua aplikatzearen ondorioz. Horri esker, emisioen 
inbentarioetan emisio eskubideen merkatuaren zuzentarauaren menpe dauden 

emisioak eta gainerako emisioak (sektore zehaztugabeetatik datozenak) bereizi ahal 
izan ziren lehen aldiz. 

2007an, Espainiak bigarren Esleipen Plana eta Klima Aldaketari Aurre Egiteko eta 
Energia Garbiaren Aldeko Espainiako Estrategia aurkeztu zituen, azken hau Klima 
Aldaketaren Aurkako Politikak Koordinatzeko Batzordeak eta Klimaren Kontseiluak 

onartuta. Plan horien helburua zehaztu gabeko sektoreen (emisio merkatuaren 
zuzentarauaren menpe ez daudenen) emisioak murriztea zen. 

Horrez gain, nazioarteko komunitatea eta EB gogor lan egiten ari dira 2013-2020 

aldirako berotegi efektuko gas emisioak murrizteko konpromiso berriak finkatzeko. 
Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmeneko Alderdien 
Biltzarrean (COP 13, Bali), Baliko ibilbide orria zehaztu zen; bertan, hitzarmena 

sinatu zuten guztiek, AEB barne, 2013-2020 aldirako murrizketa konpromisoak 
martxan jartzeko konpromisoa hartu zuten. Ondorengo COPetan (Posnania, 2008; 

Kopenhage, 2009; Cancún, 2010; eta Durban, 2011), konpromiso berriak ezartzeko 
ahalegina areagotu zen; dena den, konpromiso horiek ez dute arrakastarik izan orain 
arte. 

Testuinguru horretan, Europako Batzordeak klima aldaketari eta energiari buruzko 
EBren neurriak aplikatu zituen 2008an. Neurri horiei esker, estatu kideek 2020rako 
beren CO2 emisioak gutxienez % 20 murrizteko konpromisoa hartu zuten. Hala, 

Alkateen Ituna izeneko ekimena sortu zen. Itun horrekin beste aurrerapauso bat 
eman nahi da, Europako udalerriak eta hiriak helburu horietan haratago joatera 
gonbidatuz, borondatezko akordio baten bidez. 

Gaur egun, Europako 4.300 hiri baino gehiago daude Itunarekin bat eginda. Euskadin, 
Irunez gain, beste hainbat herrik ere egin dute bat Itunarekin: Donostia, Basauri, 

Gasteiz, Areatza, Bilbo, Oñati, Amezketa, Abanto Zierbena, Balmaseda, Tolosa, 
Usurbil, Portugalete eta Hondarribia. 
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1.3 Irungo iraunkortasunari eta klima aldaketari dagokien testuingurua 

Irunek gutxi gorabehera 42 km2-ko azalera du. Hiriko jarduera barne hartzen duen 

eremua lurraren azaleraren % 20koa da, eta gainerako % 80a landa jardueretarako 
erabiltzen da batik bat. 

Bere kokapen geografikoarekin bat etorriz, eta mugako udalerria denez, Irunek eta 

bere inguruak komunikazio eremu garrantzitsu bat osatzen dute, eta nazioarteko 
garraio azpiegitura ugari bateratzen dira bertan. 

Udalaren garapenak eta hazkuntza ekonomikoak lotura handia izan dute komunikazio 
eta garraio zerbitzuekin, baita nazioarteko igarobide gisa duen kokapen 
estrategikoarekin lotutako jarduera industrialekin ere. Azken urteetan, hirugarren 

sektoreak garrantzi handia hartu du Irungo ekonomian, izan ere, merkataritza 
jarduerek, logistikak eta garraioak nabarmen egin dute gora. 

Eredu energetiko berri baterantz eta baliabideen arrazionalizaziorantz aurrera 

egiteko dugun beharra ikusita, Irunek bat egin zuen Alkateen Itunarekin 
(aurrerantzean, Ituna), 2010eko irailaren 9an. 

Ituna sinatzearen ondorioz, alkatetzak bere gain hartu du UEk 2020rako ezarritako 
helburuetatik haratago joateko konpromisoa, bere lurralde eremuko CO2 emisioak 
gutxienez % 20 murriztuz. Horretarako, eraginkortasun energetikoa % 20 areagotu 
behar du eta eskari energetikoaren % 20ri energia berriztagarrien bidez erantzun 
behar dio. 

Konpromiso orokor hori betetzeko, beste konpromiso partzial hauek gauzatu behar 

dira: 

1. Energia Iraunkorrerako Ekintza Plana egitea eta aurkeztea, urtebeteko 
epean, Ituna ofizialki sinatzen denetik kontatzen hasita. Bertan, zehaztutako 

helburuak lortu ahal izateko gauzatu beharreko ekintzak bilduko dira. Horrez 
gain, oinarrizko erreferentzia urteko eta 2020. urteko emisioen inbentario 
bat egin beharko da. 

2. Udalerriko egiturak egokitzea, baita beharrezko ekintzak gauzatzeko giza 
baliabide nahikoak esleitzea ere. 

3. Segimendu txosten bat aurkeztea gutxienez bi urtez behin, Ekintza Plana 
onartzen denetik hasita, Plana ebaluatzeko, horren segimendua egiteko eta 
kontrolatzeko helburuarekin. 

Azken urteetan, Irunek zenbait ekimen gauzatu ditu (planak, araudiak eta 
proiektuak), garapen iraunkorra sustatzeko eta kontsumo energetikoa eta BEG 

emisioak murrizteko asmoz. 
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Ekimen horien artean, hauek nabarmendu behar dira (guztiz bat datoz Irungo PAESen 

izaerarekin eta helburuekin): 

• Aalborgeko gutuna sinatzea (2000) 

• Irungo iraunkortasun energetikoari buruzko akordioa (2002) 

• Irun 2020 Estrategia Plana 

• Tokiko Agenda 21en diagnostikoa (2006) 

• Tokiko Agenda 21en I. Ekintza Plana (2007) 

• Irungo Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren berrikuspenaren aurrerapena (2010) 

• Irungo Mugikortasun eta Trafiko Plan Integrala (2006-2007) 

• Irungo Hiriko Mugikortasun Iraunkorrerako Plana (2010) 

• Brigadaren ibilgailuen ikuskaritza energetikoak (2002) 

• Kontsumo energetikoen datu-baseak (argiztapen publikoa eta udal eraikinak) 
(2002-2010) 

• Udal energia alternatiboen instalazioen eta partaidetutako enpresen eta urteko 

ekoizpenen datu-basea (2002-2010) 

• Irungo garraio kolektiboaren datu-basea (2002-2010) 

• Eraginkortasun energetikorako eta energia aurrezteko irizpideak sartzea udal 
eraikinetako jarduketetan (2002-2010) 

• Hiri altzariak teknologia berrietara egokitzeko jarduketak, energia aurrezteko 
helburuarekin (2002-2010) 

• Ekoscan ikuskaritzako eraginkortasunaren eta aurreztutako energiaren oinarrizko 
azterketak, obretarako udal brigadan eta Arbesko udal haurtzaindegian (2002) 

• Energiaren, mugikortasunaren, uraren eta hondakinen arloetako herritarren 
sentsibilizaziora eta hezkuntzara bideratutako jarduketak (2002-2010) 

• Bioterra azokako CO2 konpentsazioak eta beste batzuk (2007-2010) 

Hala, udalerriak EIEP egiten hasteko abiapuntu sendoa izango du, Plana gauzatzeko 

egindako ahaleginak ahalik eta balio handiena izan dezan. Horretarako, hutsune 
handienak hautematen diren alderdietan jarduketa esparruak eta ekimenak 
zehaztuko dira, eta mundu mailako integraziorako esparru bat sortuko da, funtsezko 

elementu gisa murriztutako BEG emisioen kontabilitatea eta Alkateen Itunaren 
testuinguruan ezarritako murrizketa helburuen lorpena izango dituena. 

Ekimen horren azken helburua Udalak hartutako konpromisoa betetzen laguntzea da, 
plan eraginkor bat, udalerriaren eskakizun eta aukera espezifikoetara egokitutakoa, 
diseinatzen saiatuz. 
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2. HASIERAKO DOKUMENTAZIOAREN AZTERKETA 

Hasteko, erabil daitezkeen plan eta azterketa nagusiak bildu eta aztertu dira, aurrez 
energiaren, ingurumenaren eta klima aldaketaren arloetan planifikatutako neurriak, 
EIEPen sar daitezkeenak, identifikatzeko, eta orain arte egindako ahaleginari 

dagokion balioa emateko. 

Horretarako, honako dokumentu hauek hartu dira kontuan: 

 Irungo iraunkortasun energetikoari buruzko akordioa (2002) 

 Tokiko Agenda 21en I. Ekintza Plana (2007-2012) 

 Irungo Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren berrikuspenaren aurrerapena 
(2010) 

 Gobernu programa (2007-2011) 

 Irungo Hiriko Mugikortasun Iraunkorrerako Plana (2010) 

Horrez gain, Tokiko Agenda 21en I. Ekintza Planaren (2007-2012) esparruan egindako 
jarduketen txostenetako edukiak bildu eta aztertu dira, Planaren urteko ebaluaziotik 
ateratakoak. Eduki horiek Udalsarea 21en MUGI 21 aplikazio informatikoan eskura 

daitezke. 

Aurrez energiaren esparruan planifikatutako neurrien zerrenda osoa eta jatorrizko 
dokumentuaren erreferentzia 1. eranskinean zehaztuta daude. 
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3. OINARRI URTEKO (2007) ETA DATUAK ESKURAGARRI DITUGUN 
AZKEN URTEKO (2010) KONTSUMO ENERGETIKOAK 

Jarraian oinarri urteko (2007) udal sektore desberdinetako kontsumo energetikoei 
dagozkien emait  zak ikus daitezke. 

3.1 Azken kontsumo energetikoaren banaketa, udalerriko sektoreen 
arabera 

• Udalerriko kontsumo orokorrari ekarpen handiena egiten dion sektorea garraioena 
da: udalerriko guztizko kontsumoaren % 65 kontuan hartutako oinarri urtean (2007) 
eta % 62 2010ean. Oinarri urtean, alde handia dago garraio sektorearen eta gainerako 
sektoreen artean: bizitegi sektorea (% 17), zerbitzu sektorea (% 11) eta, azkenik, 
industria (% 7) (1. irudia). 

• Aipatzekoa da sektore industrialaren ekarpen txikia (% 7, 2010ean), EAE osoarekin 
alderatuta (% 44, 2009an) (2. irudia); ondorioz, gainerako sektoreek pisu handiagoa 
dute, EAE mailan dutena baino. Industriako kontsumo energetikoaren portzentaje 
baxuaren arrazoi nagusia hiriaren egitura bera da; izan ere, zerbitzu sektoreak pisu 
handia du, eta industriak oso txikia. 

• Kontsumoen egitura antzekoa da 2007an eta 2010ean; dena den, garraio sektoreko 
kontsumoak pixka bat murriztu dira (% 65etik % 62ra) eta bizitegi zerbitzuaren pisua 
areagotu egin da (% 17tik % 20ra). Bilakaera horren faktoreetako bat krisi ekonomikoak 
garraio sektorean izan duen eragin berezia da. Bestalde, 2010. urtea 2007.a baino 
hotzagoa izan zen, eta, beraz, etxeetako berogailuen erabilera areagotu egin zen. 

 
  1. irudia. Irungo kontsumo energetikoaren banaketa, sektoreen arabera (2007 eta 2010) 

  Iturria: Bertan egina, enpresa hornitzaileen eta beste iturri batzuen datuetatik abiatuta 

 

 
  2. irudia. EAEko kontsumo energetikoaren banaketa, sektoreen arabera (2009) 

  Iturria: EEE (3E2020 estrategia) 
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3.2 Azken kontsumo energetikoaren banaketa, EIEPen esparruko 
sektoreen arabera 

• EIEPen esparruak (ez du industriaren sektorea barne hartzen) udalerriko kontsumo 
energetikoaren % 94 hartzen du; beraz, Planak hiriko energiaren arloko ia kontsumo 
eta BEG emisio guztietan eragina izan dezake. 

• EIEPen esparru osoan, pisu gehien duen sektorea garraioena da (% 69, 2007an), eta, 
ondorioz, Ekintza Planean arreta berezia izan behar du. Horren atzetik daude 
bizitegi sektorea (% 19) eta zerbitzuena (% 12) (3. irudia). 

• EIEPeko sektore desberdinen arteko pisu erlatiboa EAEn jasotakoaren antzekoa da: 
bizitegi sektoreak zerbitzu sektoreak baino gutxi gorabehera % 50eko pisu handiagoa 
du, eta garraio sektoreak hirukoiztu egiten du (urtearen arabera) bizitegi sektorea. 

• Udalaren kontsumoa (zerbitzu sektorearen barnean sartzen da) EIEPen esparruko 
kontsumo osoaren % 1,5ekoa da 2010eko datuetan (4. irudia). Beraz, sektore honek 
ez du garrantzi handirik beste datu batzuekin alderatuta, baina esanguratsua da, 
herritarrentzat eredu ona delako eta gastu publikoan aurrezteak udal aretoen eta 
argien eraginkortasun energetikoa hobetzea ekar dezakeelako. 

 

 
  3. irudia. EIEPen esparruko kontsumo energetikoaren banaketa, sektoreen arabera (2007 eta 

2010) 

 
  4. irudia. EIEPen esparruko kontsumo energetikoaren banaketa, sektoreen arabera, Udala eta 

uraren sektorea bereizita (2007 eta 2010) 
Iturria: Bertan egina, enpresa hornitzaileen eta beste iturri batzuen datuetatik abiatuta 
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3.3 Azken kontsumo energetikoaren bilakaera orokorra eta sektoreen 
araberakoa  

• 2007. urtearen (EIEPen oinarri urtearen) eta 2010. urtearen artean, EIEPen 
esparruko urteko kontsumo energetikoa % 2,8 murriztu da, 1,15 milioi MWh-tik 
1,12 milioi MWh-ra (5. irudia); alegia, biztanleko kontsumoa 19 MWh-tik 18,3 MWh-ra 
igaro da. Murrizketa hori garraio sektorearen kontsumoak izan duen beherakadaren 
ondorioz gertatu da (-% 7,3). Aldiz, denbora tarte horretan, bizitegi sektoreko eta 
zerbitzu sektoreko kontsumo energetikoa areagotu egin da (+% 10,5 eta +% 2,8, 
hurrenez hurren). 

• Bizitegi sektorearen kontsumo energetikoa areagotzeko faktore nagusia, besteak 
beste, 2010. urtea 2007. urtea baino hotzagoa izan zela da, horrek etxeetan 
berogailua gehiago erabiltzea ekarri baitzuen. Garraioaren kasuan, mugikortasun 
iraunkorrago baten alde martxan jarritako tokiko politikek eduki izan dezaketen 
eragina kontuan hartzekoa bada ere, murrizketa horren arrazoi nagusia krisi 
ekonomikoak sektorean izan duen eragina izan da, argi eta garbi (sektore honek 
bidaiarien eta salgaien garraioa barne hartzen du). 

• 2007-2010 aldian sektoreen araberako kontsumoek jasan duten bilakaera 2007. eta 
2009. urteen artean EAEn izandako bilakaeraren antzekoa da; izan ere, kasu horretan 
garraio sektoreak % 11,2ko beherakada izan zuen, eta bizitegi sektoreak eta zerbitzu 
sektoreak % 10,7 eta % 6 areagotu zuten beren kontsumo energetikoa, hurrenez hurren 
(Iturria: EEE (3E2020 estrategia)). 

 

 
  5. irudia. Udalerriko kontsumo energetikoaren bilakaera, sektoreen arabera (2007-2010) 

Iturria: Bertan egina, enpresa hornitzaileen eta beste iturri batzuen datuetatik abiatuta 
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3.4 Azken kontsumo energetikoaren egitura eta bilakaera, iturrien 
arabera  

• EIEPen esparruko kontsumo orokorrari ekarpen handiena egiten dion iturri 
energetikoa erregai likidoei dagokiena da (% 69, 2010ean). Horren atzetik daude, 
alde handiarekin, elektrizitatea (% 16), gas naturala (% 13) eta petrolioaren gas 
likidotuak (% 2). Azkenik, energia berriztagarrien sorkuntza dugu (% 0,06), oraindik 
oso urria dena (6. irudia). 

• 2007-2010 aldian, iturrien araberako kontsumoen egiturak antzeko jarraitu du. Dena 
den, elektrizitatearen kontsumoa % 0,2 murriztu da, 2010. urtean 184.294 MWh-ra 
(biztanleko 3 MWh) iritsiz (7. irudia eta 8. irudia). Aldi berean, gas naturala 142.927 
MWh-ra iritsi da (biztanleko 2,3 MWh), % 8,3 areagotuta (2007. urtearekin alderatuta). 

• Petrolioaren gas likidotuei dagokienez, 2007-2010 aldian horien kontsumoa nabarmen 
areagotu bada ere (2010ean, 23.528 MWh; alegia, biztanleko 0,4 MWh) pisu erlatibo 
txikia izaten jarraitzen dute, gainerako iturriekin alderatuta. 

• Erregai likidoek, gehien kontsumitzen den iturria osatzen badute ere, kontsumo 
murrizketa handiena izan dute, hain zuzen ere, % 5,9koa, 2010ean 764.791 MWh-ra 
iritsiz (biztanleko 12,6 MWh). Beherakada horrek lotura du garraio sektoreko 
kontsumoen jaitsierarekin. 

 
  6. irudia. Udalerriko kontsumo energetikoaren banaketa, iturri energetikoen arabera (2007 eta 

2010) 
Iturria: Bertan egina, enpresa hornitzaileen eta beste iturri batzuen datuetatik abiatuta 
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  7. irudia. Udalerriko kontsumo energetikoaren bilakaera, iturri energetikoen arabera (2007-2010) 

Iturria: Bertan egina, enpresa hornitzaileen eta beste iturri batzuen datuetatik abiatuta 

 

 
  8. irudia. Udalerriko kontsumo energetikoaren bilakaera, biztanleko iturri energetikoen arabera 

(2007-2010) 
Iturria: Bertan egina, enpresa hornitzaileen eta beste iturri batzuen datuetatik abiatuta 
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3.5 Azken kontsumo energetikoaren egitura, iturrien eta sektoreen 
arabera 

• Garraio sektoreak erregai likidoak besterik ez ditu erabiltzen (9. irudia). 
Etorkizunean ibilgailu elektrikoak izango duen garrantzia dela eta, sektoreko mix 
energetikoa aldatu egingo da. Mix horren pixkanakako aldaketak BEG emisioen 
murrizketan izango duen eragina mix elektrikoaren bilakaeraren araberakoa izango da, 
baita energia berriztagarriek mix elektriko horretan izango duten pisuaren araberakoa 
ere. 

• Iturri desberdin gehien erabiltzen dituen sektorea bizitegiena da. Horien artean, gas 
naturala (% 48,3) eta elektrizitatea (% 36,5) nabarmendu behar dira, baita PGLk 
(% 8,7) eta erregai likidoak ere (% 6,6) (9. irudia). Gas naturalaren eta PGLren 
kontsumoei dagokienez, urteko gorabehera handiagoak ikus daitezke; gorabehera 
horiek korrelazio zuzena dute aztertutako urteko baldintza klimatikoekin. Izan ere, 
baldintza horiek eragin zuzena dute etxeetako berogailuen erabileran (gehienek 
gasarekin eta PGLrekin funtzionatzen dute), eta berogailuak dira bizitegi sektoreko 
kontsumo elementu nagusiak. 

• Elementu nagusi gisa elektrizitatea duen mix energetikoa gehien erabiltzen duen 
sektorea zerbitzuena da, eta kontsumo portzentaje handiena du (% 70,1). Ondorioz, 
sektore hori da, BEG emisioei dagokienez, mix elektrikoaren bilakaera eta emisio 
kopurua (tCO2/kWh) gehien nabarituko duena. 

• Energia berriztagarrien azken kontsumoaren pisua oso urria da oraindik zerbitzu 
(% 0,2) eta bizitegi (% 0,2) sektoreetan. Dena den, datozen urteetan gehikuntza 
handiena izan dezaketen iturrietako bat da, eta EIEPek horiengan eragina eduki ahal 
izango du. 

 

 
  9. irudia. EIEPen esparruko kontsumo energetikoaren egitura, iturri energetikoen eta sektoreen 

arabera (2010) 
Iturria: Bertan egina, enpresa hornitzaileen eta beste iturri batzuen datuetatik abiatuta 
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3.6 Udalaren kontsumo energetikoen banaketa eta bilakaera, erabileren 
arabera 

• Oinarri urtean, Udalak udalerriko kontsumo orokorraren % 1,3 bakarrik hartzen 
zuen, eta EIEPen esparruko kontsumoaren % 1,4. 

• Erabileren araberako banaketa ez da ia batere aldatu aztertutako urteetan. 2007an, 
ekipamenduei lotutako kontsumoa Udalaren kontsumo osoaren % 45ekoa izan zen; 
atzetik argiztapena (% 41) eta udal ibilgailuak (% 14) zituela (10. irudia). 

• 2010ean, Udalaren kontsumo energetikoa 16.637 MWh-koa izan da (biztanleko 
0,273 MWh); kopuru hori % 2,7 areagotu da 2007tik (16.202 MWh; alegia, biztanleko 
0,268 MWh) (11. irudia eta 12. irudia). 

• Oinarri urtetik aurrerako bilakaeraren joera orokorra udal ibilgailuei eta 
ekipamenduei dagokien kontsumo energetikoa haztea da (+% 12,9 eta +% 3,7, 
hurrenez hurren). Argiztapena izan da aldi horretan bere kontsumo energetikoa 
murriztu duen atal bakarra (-% 2) (11. irudia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  10. irudia. Udalaren kontsumo energetikoaren banaketa, erabileren arabera (2007 eta 2010) 

Iturria: Bertan egina, Udalaren datuak erabilita 
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  11. irudia. Udalaren kontsumo energetikoaren bilakaera, erabileren arabera (2007 eta 2010) 

Iturria: Bertan egina, Udalaren datuak erabilita 

 

 
  12. irudia. Udalaren kontsumo energetikoaren bilakaera, biztanleko erabileren arabera (2007 eta 

2010) 
Iturria: Bertan egina, Udalaren datuak erabilita 
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3.7 Udalaren kontsumo energetikoaren banaketa eta bilakaera, iturrien 
arabera 

• Elektrizitatea da Udalaren iturri energetiko nagusia (% 54), 2007tik % 0,1 
areagotuta (8.982 MWh 2010ean). Elektrizitate kontsumo hori eraikinetan nahiz 
argiztapenean ikus daitezke (13. irudia eta 14. irudia). 

• Bigarren iturria gas naturala da (% 31), eraikinetan garrantzi handia baitu. Bere 
kontsumoa % 2,7 areagotu zen 2007 eta 2010 artean, eta 5.076 MWh-ra iritsi zen. 

• Erregai likidoek osatzen dute hirugarren iturri energetikoa (% 15). Horien kontsumoa 
% 12,9 areagotu zen 2007. eta 2010. urteen artean, 2.578 MWh-ra iritsiz. 

• Ez dira kontuan hartu aztertutako urteetako PGL kontsumoak. 

 

 
  13. irudia. Udalaren kontsumo energetikoaren banaketa, iturri energetikoen arabera (2007 eta 

2010) 
Iturria: Bertan egina, Udalaren datuak erabilita 
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  14. irudia. Udalaren kontsumo energetikoaren bilakaera, iturri energetikoen arabera (2007-2010) 

Iturria: Bertan egina, Udalaren datuak erabilita 
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4. OINARRI URTEKO (2007) ETA DATUAK ESKURAGARRI DITUGUN 
AZKEN URTEKO (2010) EMISIOEN INBENTARIOA 

4.1 BEG emisioen banaketa, udalerriko sektoreen arabera  

• Irun osoan BEG emisioei ekarpen handiena egiten dien sektorea garraioena da; 
kontuan hartutako oinarri urtean (2007) udalerriko emisio guztien % 51 hartzen zuen, 
eta 2010ean, berriz, % 55 hartu du (15. irudia). Garraioen ondoriozko emisio kopuru 
altu hori hiriko kontsumo energetikoek duten pisu handiaren ondorio zuzena da. 

• Bizitegi sektoreak, zerbitzu sektoreak eta hondakinen tratamenduak antzeko pisua 
dute emisioen banaketan (% 12 eta % 15 artean 2007an, eta % 11 eta % 16 artean 
2010ean) (15. irudia). 

• Sektoreen araberako BEG emisioen banaketa ez da ia aldatu 2007-2010 aldian. Dena 
den, aipatu behar da garraio sektoreko emisioak pixka bat areagotu direla (% 51tik 
% 55era) eta industriarenak jaitsi egin direla (% 9tik % 5era). 

• Lehen sektoreak emisio guztien % 1 bakarrik hartzen du. 

 

 
  15. irudia. Udalerriko BEG emisioen banaketa, sektoreen arabera (2007 eta 2010) 

Iturria: Bertan egina, iturri desberdinak eta Udalsarea 21 metodologia erabilita 
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4.2 BEG emisioen banaketa, EIEPen esparruko sektoreen arabera 

• EIEPen esparruak (ez du industriaren sektorea barne hartzen) udalerriko BEG 
emisioen % 94 inguru hartzen du. Hori dela eta, Planak udalerrian ekoitzitako BEG 
emisioen murrizketan eragin nabarmena eduki ahal izango du. 

• EIEPen esparru osoan, pisu handiena duen sektorea garraioena da (% 58, 2010ean); 
horrez gain, energia gehien kontsumitzen duen sektorea ere bada (% 66) (1. irudia). 
Ondorioz, bereziki epe motzera lehentasuna duen sektorea da, bere eskari 
energetikoari dagokionez. 

• Bizitegi sektorea eta zerbitzuena dira, hurrenez hurren, bigarrena (% 17) eta 
laugarrena (% 11) beren BEG emisioen garrantziaren arabera, hiriko balantze 
energetikoan agertzen den ordenari bere horretan eutsiz (% 21 eta % 13, hurrenez 
hurren). Dena den, zerbitzu sektoreak garrantzi erlatibo handiagoa du, 
elektrizitatearekiko menpekotasun handiagoa duelako, eta horren 2010eko emisio 
faktorea (294,51 tCO2/kWh) beste iturri batzuena baino handiagoa delako, 
esaterako, gas naturalarena (202,16 tCO2/kWh) edo erregai likidoena (250 tCO2/kWh 
inguru). Gas naturalak pisu handiagoa du bizitegi sektorean, eta erregai likidoa ia 
iturri bakarra izan zen 2010ean garraio sektorean.  

• Hondakinen kudeaketak EIEPeko sektoreetako BEG emisioen % 13 hartu zuen 
2007an, zabortegian sortzen diren emisioen ondorioz. Hemen ez ditugu kontuan 
hartuko hiriaren karbono aztarna osatuko luketen kontsumitutako produktuen bizi 
zikloari (erauzketa, transformazioa, ekoizpena eta banaketa) lotutako BEG emisioak, 
EIEP egiteko Europako metodologiak hala ezartzen duelako. 

• 2010eko datuetan, Udalaren BEG emisioak (zerbitzu sektorean sartzen dira) EIEPeko 
emisio guztien % 1 dira (17. irudia). Balio hori balantze energetikoan duten pisuaren 
baliokidea da. Era berean, uraren zikloak EIEPen esparruko emisioen % 0,1 besterik ez 
du eragin 2010ean. 

• Lehen sektorean sortutako BEG emisioek (aziendak, laborantzarako erabilitako 
lurrak eta karbono hustubide gisa aritzen diren basoko hainbat espezie barne hartzen 
ditu) portzentaje oso txikia hartzen dute, % 1 besterik ez 2010ean. 

 
  16. irudia. EIEPen esparruko BEG emisioen banaketa, sektoreen arabera (2007 eta 2010) 

Iturria: Bertan egina, iturri desberdinak eta Udalsarea 21 metodologia erabilita 
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  17. irudia. EIEPen esparruko BEG emisioen banaketa, sektoreen arabera, Udala eta uraren 

sektorea bereizita (2007 eta 2010) 
Iturria: Bertan egina, iturri desberdinak eta Udalsarea 21 metodologia erabilita 
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4.3 BEG emisioen bilakaera orokorra eta EIEPeko sektoreen araberakoa  

• Berotegi efektuko gas emisioak % 10,7 murriztu dira 2010. urtean, 2007ko 
datuekin (oinarri urtea) alderatuta; hain zuzen ere, 376 mila tCO2·eq-tik 
336 tCO2·eq-ra igaro dira. Beraz, biztanleko emisioen bilakaera hau izan da: 
6,2 tCO2·eq-tik 5,5 tCO2·eq-ra (18. irudia eta 19. irudia). 

• Beherakada horren arrazoi nagusia zerbitzu sektoreko eta hondakinen tratamenduko 
emisioen sorrera murriztu izana da (-% 24,5 eta -% 13,6, hurrenez hurren), baita 
bizitegi sektoreko eta garraio sektoreko sorrera ere (-% 16,8 eta -% 7,3, hurrenez 
hurren). Aztertutako aldian sektore batek ere ez ditu bere emisioak areagotu. 

• Emisioak murrizteko arrazoi nagusiak aztertutako aldian eskari energetikoa eta 
hondakinen ekoizpena murriztea eta EAEko mix elektrikoa hobetzea izan dira; hala, 
ekoitzitako unitate energetiko bakoitzeko sortutako BEG emisioak nabarmen murriztu 
dira (-% 31,2). Egoera horrek zerbitzu sektoreko emisioak murriztea ahalbidetu du (-% 
24,5), sektoreko kontsumo energetikoa handitu egin bada ere (+% 2,8); baita etxeko 
sektoreko BEG emisioak murriztea ere (-% 9,2), kontsumo energetikoa areagotu egin 
bada ere (+% 10,5). 

• 2007-2009 aldian, bilakaera nahiko handia izan da EAEko balioetan. Aldi horretan, 
sektore ia guztietako emisioak jaitsi ziren, baina azken urtean industria, garraio eta 
energia sektoreetan izandako murrizketa nabarmendu behar da bereziki. 

• Zehaztu gabeko sektoreei dagokienez, EAEko biztanle bakoitzaren BEG emisioen 
kopurua udalerrikoa baino pixka bat baxuagoa da. 2010eko EAEko inbentarioaren 
arabera, zehaztu gabeko emisioen ratioa biztanleko 5,33 tCO2·eq-koa da. Hirian, 
aldiz, balio hori biztanleko 5,8 tCO2·eq-koa da urte horretan bertan, EIEPeko 
sektoreak eta industria kontuan hartuta. Industria alde batera uzten badugu, 
udalerriko balio hau biztanleko 5,5 tCO2·eq-raino jaisten da. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18. irudia. Udalerriko BEG emisioen bilakaera, sektoreen arabera (2007-2010) 

Iturria: Bertan egina, iturri desberdinak eta Udalsarea 21 metodologia erabilita 
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  19. irudia. Udalerriko biztanle bakoitzeko BEG emisioen bilakaera, sektoreen arabera (2007-2010) 

Iturria: Bertan egina, iturri desberdinak eta Udalsarea 21 metodologia erabilita 
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4.4 BEG emisioen egitura eta bilakaera, iturrien arabera 

• Kontsumo mailaren araberako banaketarekin bat etorriz, EIEPen aplikazio esparruaren 
barneko kontsumo energetikoari lotutako emisioen % 70 erregai likidoen 
ondoriozkoak izan ziren 2010ean. Horien atzetik, alde handiarekin, elektrizitatea 
(% 18ko ekarpenarekin) eta gas naturala (% 10) daude (20. Irudia). 

• Bilakaerari dagokionez, emisioak murrizteko joera izan da nagusi 2007. urtetik, ia 
iturri guztietan, gas naturalaren eta petrolioaren gas likidotuaren kasuan izan ezik. 
Izan ere, azken horien kontsumoak lotura zuzena du baldintza klimatologikoekin, 
2010. urtea 2007a baino hotzagoa izan baitzen (21. irudia). 

 

 
  20. irudia. Udalerriko BEG emisioen banaketa, iturri energetikoen arabera (2007 eta 2010) 

Iturria: Bertan egina, iturri desberdinak eta Udalsarea 21 metodologia erabilita 

 

 
  21. irudia. Udalerriko BEG emisioen bilakaera, iturri energetikoen arabera (2007-2010) 

Iturria: Bertan egina, iturri desberdinak eta Udalsarea 21 metodologia erabilita 
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4.5 Udalaren BEG emisioen banaketa eta bilakaera, erabileren arabera 

• Udalak emisioen sorkuntzari egindako ekarpena EIEPen esparruko % 1,3koa izan zen 
2010ean (17. irudia). 

• Udalak 2007. urtean sortutako urteko emisioen balioa 5.444 tCO2·eq-koa izan zen 
(biztanleko 0,09 tCO2·eq). 2010ean, aldiz, emisioak 4.330 tCO2·eq-koak izan dira 
(biztanleko 0,071 tCO2·eq), oinarri urtean baino % 20,5 gutxiago. 

• Erabileren araberako banaketa behatuz gero, 2010ean argiztapenari lotutako 
emisioak Udalak guztira sortutako emisioen % 44 izan zirela ikus dezakegu. Horren 
atzetik daude ekipamenduak (% 40) eta udal ibilgailuak (% 16) (22. irudia). 

• 2010era arteko bilakaeraren ezaugarri nagusia argiztapen publikoaren eta 
ekipamenduen emisioen murrizketa da (-% 32,6 eta -% 12,4, hurrenez hurrez), baita 
udal ibilgailuen kontsumoari lotutako emisioen gorakada ere (+% 12,9) (23. irudia). 

• Udalaren guztizko BEG emisioak murrizteko arrazoia EAEko mix elektrikoaren 
emisioen intentsitatea % 31,2 murriztu izana da (tCO2·eq/kWh), eta ez eskari 
energetikoa gutxitu izana (hain zuzen ere, % 2,7 areagotu da 2007 eta 2010 artean). 

 

 
  22. irudia. Udalaren BEG emisioen banaketa, erabileren arabera (2007 eta 2010) 

Iturria: Bertan egina, Udalak emandako datuak eta Udalsarea 21 metodologia erabilita  
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  23. irudia. Udalaren BEG emisioen bilakaera, erabileren arabera (2007 eta 2010) 

Iturria: Bertan egina, Udalak emandako datuak eta Udalsarea 21 metodologia erabilita 

 

  

 



EIEPen dokumentua  29 

5. 2020. URTEKO JOERAZKO EGOERA ETA ESTRATEGIA 

5.1 EIEPeko joerazko egoera eta BEG emisioak murrizteko helburuak 

Alkateen Ituna sinatuta, hiriak 2020rako bere lurralde esparruko CO2 emisioak 

gutxienez % 20 murrizteko (zehaztutako oinarri urteko emisioekin alderatuta) 
konpromisoa hartu du. Horretarako, Energia Iraunkorrerako Ekintza Plan hau egin eta 

ezarri behar da. Planaren irismena aipatutako lortu beharreko helburuaren arabera 
zehaztu da. 

2007a hartu da oinarri urtetzat, eta, beraz, EIEPen irismenak 2020ko hiriko 

BEG emisioak 2007koak baino % 20 gutxiagokoak izatea ahalbidetu behar du. 

Ondorioz, EIEPen diseinuaren lehen aldagaia bertako neurriak ezartzearen ondorioz 
murritz daitezkeen BEG emisioen kopurua da. Horretarako, oinarri urteko 

BEG emisioak (aurreko atalean daude adierazita) eta EIEPen zehaztutako neurririk 
aplikatu ezean 2020an sortuko liratekeen BEG emisioak ezagutu behar dira. 

EIEPen zehaztutako neurririk aplikatu ezean 2020an sortuko liratekeen emisioen 
balioa kalkulatzeko, joerazko egoera bat edo BAU bat (“Business as usual”) sortu 
behar da. 

BAU egoera sortzeko, 2010-2020 aldiko emisioen bilakaera simulatuko duen eredu bat 
eraiki behar da, aldagai sozioekonomikoak (biztanleria, balio erantsi gordinaren 
bilakaera, etab.), energetikoak eta ingurumenekoak (sektore ekonomikoen 

eraginkortasun energetikoa, mix elektrikoa, ibilgailu parkearen eraginkortasuna, 
mugikortasun eskaria, hondakinen ekoizpena, ur kontsumoa, etab.) aintzat hartuta. 
Aldagai horietatik ateratako datuak etorkizuneko ereduan sartuz gero, 2010-2020 

aldirako BEG emisioak aurreikus daitezke.  

24ko grafikoan 2020. urterako BAU egoerako emisioen balioaren eta oinarri urteko 

(2007) emisioen % 80ri dagokion emisio kopuru baliokidearen arteko desberdintasuna 
oinarritzat hartuta murriztu beharreko BEG emisioak kalkulatzeko prozeduraren 
simulazio bat ikus daiteke, datu ez errealekin egina. 
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  24. irudia. EIEPen bidez murriztu beharreko BEG emisioen definizioa 

Iturria: Bertan egina 

 

5.2 Egoerak simulatzeko eredua 

Hau da EIEP egiteko testuinguruan gauzatutako egoerak simulatzeko eredua 

sortzearen eta aplikatzearen helburu nagusia: 

• Udalerri osoko kontsumo energetikoaren eta BEG emisioen 2020. urtera arteko 

bilakaera orokorra eta sektoreen araberakoa aurreikusiko duen joerazko 

egoera (edo BAU) egitea. 

• Udalerri osoko kontsumo energetikoaren eta BEG emisioen 2020. urtera arteko 

bilakaera orokorra eta sektoreen araberakoa aurreikusiko duen EIEP egoera 

egitea. Egoera hori sortzeko, joerazko egoera eta EIEPen zehaztutako neurri 

guztien eragina gehitu behar dira. 

Hori kontuan hartuta, honako helburu hauek izango dituen tresna bat gauzatu 
beharko dugu: 

• BEG emisioak % 20 murrizteko helburua betetzeko eta hiriko mix energetikoan 

energia berriztagarriek % 20ko parte-hartzea izan dezaten ahalbidetzeko, 

EIEPen bidez lortu behar den kontsumo energetikoen eta BEG emisioen 

murrizketa maila zenbatzea. 

• EIEPeko neurrien bidez gauzatutako ahalegin maila egokitzea (neurrien 

irismena eta intentsitatea), gutxienez Alkateen Itunaren bidez hartutako 

konpromisoa betetzeko. 



EIEPen dokumentua  31 

• Gastu-irabazi erlazioari dagokionez (kontsumoak aurreztea, emisioak eta 

gastu ekonomikoa) emaitza ezin hobeak lortzea ahalbidetzen duten neurri 

motak identifikatzea. Hala, neurri batzuei lehentasun handiagoa eman ahal 

izango diegu, politika publikoen ahalegin zehatz batzuen eta horien gastuen 

araberako emisioen murrizketen ebidentzia oinarritzat hartuta. 

• EIEPeko egoeraren simulazioak barne hartuko duen kalkulu esparru bat 

ahalbidetzea, EIEPeko neurriek 2020ko joerazko egoeraren balioetan izan 
dezaketen eragina kalkulatzeko. Horri esker, sendotasun eta zehaztasun 

handiagoa emango diogu lortutako murrizketen kalkuluari (oinarrizko ildoaren 

egoeraren gaineko ohiko aplikazioarekin alderatuta). 

• Neurriak gainjartzearen ondoriozko efektu sistemikoak integratzea 
ahalbidetuko duen EIEPeko egoeraren simulazioaren barneko kalkulu esparru 

integratu bat sortzea. 

Udalerriko BEG emisioak sortzen dituzten oinarrizko faktoreek osatuko dute simulazio 
ereduaren abiapuntua: 

 

 

Kontsumo horien barnean, 2010-2020 aldiko kontsumoak handitzea edo txikitzea 
dakarten parametro sozioekonomikoak edo teknologikoak daude, zuhaitz eran 
antolatuta. Horrez gain, EIEPeko politiken bidez alda daitezkeen aldagaiak edo 

parametroak daude zehaztuta; bai politika horien bidez bakarrik alda daitezkeenak 
(esaterako, Udalaren kontsumoak) bai Udalaz gaindiko politikak eta EIEPeko politikak 
bateratuta alda daitezkeenak (esaterako, mix elektrikoaren emisioen 

intentsitatearen bilakaera). 
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Sektore bakoitzak zuhaitz espezifiko bat barne hartzen du, oro har, ordena logiko 

honekin: 

(1) Faktore sozioekonomikoak. 

(2) Eskaria murrizteko politikak (sektore desberdinen kontsumo energetikoa, 
garraiobide bakoitzean egindako distantziak, hondakinen ekoizpena edo ur 
kontsumoa). 

(3) Mix energetikoa (kontsumo energetikoa eta ibilgailuen parkea) eta hondakinen 
kudeaketa (bilketa eta azken tratamendua) hobetzeko politikak. 

Erantsitako irudian, hondakinen arlorako eredua ikus daiteke, adibide gisa. Eredu 

horrek faktore sozioekonomikoak eta politiken bidez alda daitezkeen aldagaiak barne 
hartzen ditu. Datu horiekin, ereduan sartutako eragiketa kate baten bidez, joerazko 
egoerako edo BAU egoerako 2020. urteari dagozkion BEG emisioen balioa kalkulatzen 

da (EIEPen bidez alda daitezkeen parametroen balioa aldatu gabe), baita EIEP 2020 
egoera izango litzatekeena ere (EIEPen bidez alda daitezkeen ereduaren barneko 

aldagaiei EIEPeko neurrien eragina gehituta). 

 
 
  25. irudia. EIEPen bidez murriztu beharreko biztanleko BEG emisioen zehaztapena 

Iturria: Bertan egina 

Egoerak egitean, sektore guztietarako zuhaitz espezifikoak sortu ditugu, natura 

ingurunerako izan ezik. Sektore hori ez dugu egoeren diseinuan sartu, Alkateen 
Ituneko metodologiak emisioen inbentarioan ez sartzea gomendatzen duelako, 

Itunaren gune nagusia sektore energetikoa delako eta kontsumo energetikoarekin 
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zerikusirik ez duten emisioen garrantzia oso txikia izaten delako sektore horrekin 

alderatuta. Erabaki horri sektorean esku hartzeko ditugun zailtasunak eta Udalak 
sektore horretan eragiteko duen ahalmen txikia gehitu behar zaizkio. 

3. eranskinean eredua osatzeko eta egoerak simulatzeko aplikatutako irizpide 
metodologikoak daude zehaztuta. 
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5.3 2020ko joerazko egoera 

Jarraian, Irungo BAU egoeraren simulazio eredua aplikatzearen ondorioz lortutako 

emaitzak ikus daitezke. 

5.3.1 Udalerriko BEG emisio orokorren bilakaera 

• Simulazio eredua aplikatuta, 2020rako, egoeretan kontuan hartutako udalerriko 
EIEPeko sektore guztien BEG emisioak 346.409 tCO2·eq-koak izango direla 
kalkulatzen da (biztanleko 5,65 tCO2·eq). Beraz, emisio kopurua % 4,4 haziko da 
informazioa dugun azken urtetik (2010), baina % 6,8 murriztuko da kontuan 
hartutako oinarri urtetik (2007) (26. irudia). 

• 2007. eta 2010. urteen arteko BEG emisioen murrizketa oso handia da (-% 10,7), 
batez ere, krisi ekonomikoaren ondorioek eta mix elektrikoko BEG emisioen 
intentsitatearen murrizketak (tCO2·eq/MWh) bat egitearen ondorioz. 

• 2010-2020 aldian BEG emisioak oso gutxi areagotuko direla aurreikusten da, 
areagotze hori eragingo duten faktoreak eta emisioen murrizketa ahalbidetzen 
duten faktoreak gainjartzearen ondorioz. 

• BEG emisioak haztea ahalbidetzen duten faktoreen artean, errenta mailaren eta 
zerbitzu eta garraio sektoreko jarduera ekonomikoaren hazkuntza aipatu behar dira 
(hasieran hazkuntza hori nahiko urria da, baina, gero, nabarmenagoa, nahiz eta 
krisiaren aurretik bezain nabarmena ez izan). Kontuan hartutako azken 10 urteetan 
etxe bakoitzeko egoiliarren batezbestekoa murriztu izanak ere zeresan handia izan 
du. 

• Faktore konpentsatzaileen artean, lehenik aipatu behar da 2010-2020 aldian mix 
elektrikoko BEG emisioen intentsitateak behera egiten jarraituko duela (-% 11,1), 
energia berriztagarri gehiago erabiliko direlako. Dena den, beherakada hori 2007-2010 
aldikoa baino txikiagoa izango da (-% 31,2). 

• Ibilgailuen eraginkortasun energetikoak izango duen hobekuntza ere nabarmentzeko 
faktorea da; izan ere, egindako distantziako BEG emisioak % 14 murriztuko direla 
kalkulatzen da (2020rako proiektatutako ibilgailuen parkea eta 2010eko ibilgailuen 
parkea alderatuta). Eraginkortasunaren hobekuntza hori eragingo duten faktoreak 
teknologikoak, ekonomikoak (erregaien prezioak gora egingo duela aurreikusten da) 
eta arauei dagozkienak izango dira, eta nazioartean zein Europa mailan ikusi ahal 
izango dira (horregatik hartu dira kontuan BAU egoerako elementu gisa). Faktore 
horiei EIEPeko neurri osagarriak gehituko zaizkie ondoren, hobekuntza hori are gehiago 
hobetuko dutenak. 

• Amaitzeko, aurreikuspenen arabera zerbitzu sektore gertatuko den 
ekoeraginkortasunaren hobekuntza ere nabarmendu behar da (+% 4,33), sortutako 
balio erantsi gordinaren unitate bakoitzeko BEG emisioetan adierazitakoa. 
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  26. irudia. Udalerriko EIEPeko sektore guztien BEG emisioen bilakaeraren joerazko egoera (BAU) 

(2007-2020) 
Iturria: Bertan egina, iturri desberdinak erabilita  

 

 
  27. irudia. Udalerriko EIEPeko sektore guztien biztanleko BEG emisioen bilakaeraren joerazko 

egoera (BAU) (2007-2020) 
Iturria: Bertan egina, iturri desberdinak erabilita  
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5.3.2 BEG emisioen bilakaera, sektoreen arabera  

• Aztertutako sektore guztietako emisioek egingo dute behera 2007-2020 aldian (28. 
irudia). Murrizketa handiena izango duten sektoreak urarena (-% 50,4) eta Udala 
(-% 29,5) izango dira, pisu erlatibo gutxienekoak badira ere, atzetik zerbitzu sektorea 
(-% 20) izango dutela. Murrizketa txikiagoa izango da hondakinen sektorean (-% 12,9), 
garraio sektorean (-% 3,6) eta, azkenik, bizitegi sektorean (-% 1,6). 

• 2020. urterako proiektatutako BEG emisioen egiturak ez du aldaketa nabarmenik izan 
2010eko datuekin alderatuta (29. irudia). Garraio sektoreak emisio gehien sortzen 
dituena izaten jarraitzen du (% 59), atzetik bizitegi sektorea (% 18), hondakinena 
(% 12), zerbitzuena (% 10) eta, azkenik, Udala (% 1) eta ura (% 0,1) dituela. 

 
  28. irudia. BEG emisioen bilakaeraren joerazko egoera (BAU), EIEPeko sektoreen arabera 

(2007-2020) 
Iturria: Bertan egina, iturri desberdinak erabilita 
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  29. irudia. BAU 2020 egoerako BEG emisioen banaketa 

Iturria: Bertan egina, iturri desberdinak erabilita 

 

5.4 EIEPen ikuspegia zehazteko estrategia 

Kontuan hartuta BAU egoerak 2007-2020 aldirako % 6,8ko BEG emisioen murrizketa 
aurreikusten duela, eta EIEP konpromisoak 2020rako BEG emisioak % 20 murriztea 
barne hartzen duela (oinarri urtearekin, 2007arekin, alderatuta), helburura iristeko 

egin beharreko murrizketa % 13,2koa da (ikusi 1.taula). 

Beraz, EIEP ezartzearen ondorioz murriztu beharreko gutxieneko emisio 
gehigarrien kopurua 48.982 tona CO2·eq-koa da, alegia, ia 1 tona CO2·eq hiriko 
biztanle bakoitzeko. 

Emisioen murrizketa helburu hori betetzeko, sektore bakoitzean egin beharreko 

murrizketak gainjarri behar dira; ez da nahitaezkoa izango sektore bakoitzerako 
murrizketak proportzio berean egitea. Dena den, 1 sektore bakoitzean lortu 
beharreko emisioen murrizketa helbururako dagoen distantzia ikus daiteke (% eta 

balio absolutua). 
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1. taula. BEG emisioak murrizteko helburuak 

BEG emisioak murrizteko helburuak, sektoreen arabera 

Unitateak: mila tCO2·eq 

 
2007 
(mila 

tCO2·eq) 

2020 
(mila 

tCO2·eq) 

2010-
2020 (%) 

2007-
2020 (%) 

Helburu
arekiko 
distantzi

a  

Helburuare
kiko 

distantzia 
(mila 

tCO2·eq) 
Joerazko egoera (BAU), 
Udala 4,8 3,4 -% 7,4 -% 29,5 -% 9,5 -0,5 

Joerazko egoera (BAU), 
bizitegia 63,3 62,3 % 8,4 -% 1,6 % 18,4 11,6 

Joerazko egoera (BAU), 
zerbitzuak 44,1 35,3 % 5,5 -% 20 % 0 0,0 

Joerazko egoera (BAU), 
mugikortasuna 210,7 203,2 % 4 -% 3,6 % 16,4 34,7 

Joerazko egoera (BAU), 
hondakinak 48,1 41,9 % 0,8 -% 12,9 % 7,1 3,4 

Joerazko egoera (BAU), ura 0,8 0,4 -% 7,1 -% 50,4 -% 30,4 -0,2 
Joerazko egoera (BAU), 
EIEPeko sektoreak guztira 371,8 346,4 % 4,4 -% 6,8 % 13,2 49,0 

Iturria: Bertan egina, hainbat iturri erabilita 

EIEPen bidez murrizteko BEG emisioen irismena eta BAU egoeraren bidez 2020rako 
proiektatutako BEG emisioen egitura kontuan hartuta, EIEP honako ildo estrategiko 
hauen bidez egituratu da: 
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EIEPen IKUSPEGI ESTRATEGIKOAREN PUNTU NAGUSIAK 

• EIEPen neurrietan tokiko eragileen (herritarrak, enpresak eta hirugarren 
sektorea) eta Udalaz gaindikoen (Udalaz gaindiko administrazioak) politikak, 
planak eta ekimenak sartzea, lehendik aurreikusitakoak edo etorkizunean sar 
daitezkeenak, baldin eta hiri honen sisteman eragina badute, bereziki, kontsumo 
energetikoan eta sortutako BEG gasen emisioan. 

• Udalak datozen urteetarako aurreikusita dituen politikak, planak eta 
ekimenak, energia aurrezten eta udalerriko BEG emisioak murrizten lagunduko 
digutenak, planean sartzea. Hala, EIEPi kontsumo energetikoan eta/edo BEG 

emisioetan eragina duten politikak barne hartzeko eginkizuna ere emango diogu, 
nahiz eta planaren diseinuak ez dien irizpide energetikoei esklusiboki (kasu 

batzuetan, ezta nagusiki ere) erantzungo kasu guztietan. 

• Ahal den sektore multzo (Udala, bizitegi sektorea eta zerbitzu sektorea) eta 
esku-hartze ildo gehienetan (eraginkortasun energetikoa, energia berriztagarriak, 

mugikortasuna, hondakinak, ura eta natura ingurunea) parte hartzea, horietako 
batzuetan Udala sustatzaile baino izan ez arren. Dena den, ahaleginak osagai 

energetiko garrantzitsuenetara bideratu behar dira, bereziki Udalaren eragin 
txikiena jasaten duten sektoreetara: bizitegi sektorea eta zerbitzu sektorea. 

• 2020. urterako BEG emisioen banaketan pisu handiena duten sektoreei 
eskainitako ahaleginari lehentasuna ematea: mugikortasuna eta bizitegi 
sektorea. Mugikortasunaren kasuan, kontuan hartu behar da Udalak esku 
hartzeko aukera handiagoa duela sektore honetan. 

• Arreta berezia eskaintzea Udalaren sektoreari, ez udalerriko BEG emisioetan 
garrantzi handia duelako (% 2 baino gutxiago), baizik eta eragin handiena jasan 

dezakeen sektorea delako, Udalak ekonomikoki asko aurreztea ekar 
dezakeelako eta, azkenik, herritarrentzat eredu delako. 

• Lehentasuna ematea, hasteko, sektore bakoitzeko eskaria murrizteari 
(kontsumo energetikoa, mugikortasun eskaria, hondakinen ekoizpena, ur 
kontsumoa), eta, ondoren, aipatutako eskaria betetzeko eskaintzan izan 
dezakegun esku-hartzeari (mix energetikoa, mix elektrikoa, ibilgailuen 
teknologietako hobekuntzak, hondakinen tratamendurako kudeaketa eta 
azpiegiturak, garraio azpiegiturak, etab.). 
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  30. irudia. EIEP hiriko kontsumo energetikoan eta BEG emisioetan eragina duten eragileen 

aniztasunerako politikak eta ekimenak integratzeko esparru gisa 
Iturria: Bertan egina 

 

 
  31. irudia. Udalak udalerriko kontsumo energetikoa eta BEG emisioak murrizteko izandako 

esku-hartze mailak 
Iturria: Bertan egina  
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6. EIEPeko EKINTZEN ZEHAZTAPENA  

6.1 Aurkezpena 

Alde batetik, udalerrian egindako azterketen berrikuspenaren bidez egindako 

hasierako egoeraren azterketa, eta, bestetik, emisioen inbentarioa eta 2020rako BAU 
egoera abiapuntutzat hartuta, 2012-2020 aldian ezarri beharreko neurriak zehaztu 

dira, Energia Iraunkorrerako Ekintza Planaren testuinguruan. 

Ezarritako neurrien irismena zehazteko, irizpide hau erabili da: hiriak sinatutako 
Itunean zehaztutako 2020rako BEG emisioak murrizteko helburua lortzeko 

lagungarriak izatea. 

Planaren eskema udal teknikarien artean eztabaidatu eta adostu dute, beren 
ekarpenetan proposatutako zuzenketak eginez. Ondoren, EEEko talde teknikoak 

eskema sakon aztertu du. 

Atal honetan Ekintza Planeko edukiak aurkeztuko ditugu; hasiera batean, Planaren 

ikuspegi orokor bat emanez, eta, ondoren, hartutako neurri multzoko edukiak 
aurkeztuz. 
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6.2 Ekintza Planaren egitura eta ezaugarri nagusiak 

6.2.1 Ekintza Planaren edukien egitura 

EEEk Euskal Herrian EIEP egiteko ezarritako metodologiaren arabera, Ekintza Plana 
4 mailatan dago egituratuta: 

ILDO ESTRATEGIKOAK: 

1. ILDOA. ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA 

2. ILDOA. ENERGIA BERRIZTAGARRIAK 

3. ILDOA. MUGIKORTASUNA 

4. ILDOA. HONDAKINAK 

5. ILDOA. URA 

6. ILDOA. NATURA INGURUNEA 

SEKTOREAK: 

- Bizitegi sektorea 

- Zerbitzu sektorea 

- Udala (udal bulegoak, argi publikoak eta seinaleak barne hartzen ditu) 

- Udalerria (bizitegi sektorea eta zerbitzu sektorea batera) 

Ildo estrategiko eta jarduketa sektore bakoitzerako, esku-hartzea behar duen 
kontzeptu energetiko multzo bat dago, metodologian bertan aurrez definitutakoa 

(esaterako, eraginkortasun energetikorako edo bizitegi eraginkortasunerako hauek 
zehaztuko lirateke, besteak beste: berogailua/etxeko ur beroa, barneko eta kanpoko 
argiak, hozte sistema, etxetresna elektrikoak…). 

NEURRIAK: 

Planeko ekintza zehatz desberdinak dira, hainbat eremu deskribatzaileren 
bidez zehaztutako ezaugarriak dituztenak: kodea, titulua, ildo estrategikoa, 

sektorea, osagai energetikoa, lehentasuna, helburua, deskribapena, 
gauzatzearen arduraduna, segimenduaren arduraduna, parte hartzen duten 

eragileak, beste plan batzuekiko harremana, egutegia, aldizkakotasuna, 
lotura duten adierazleak, oharrak, aurreztutako energia, saihestutako 
emisioak, kostua, itzulera tasa sinplea, sortutako energia berriztagarria, 

emisioen gastu unitarioa, aurreztutako zenbatekoa, finantziazioa. Ezaugarriak 
Ekintza Planaren Fitxetan daude jasota. 
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ELEMENTU SUSTATZAILEAK: 

Neurri batzuk gauzatzen laguntzen duten Udaleko esku-hartze elementuak, 
bereziki, horiek beste eragile batzuen menpe daudenean (esaterako, 

hiritarrak edo udalerriko sektore ekonomiko desberdinak). 

Elementu sustatzaileak askotarikoak izan daitezke, eta honako kategoria 
hauek barne hartuko dituzte: 

• Hirigintza plangintza 

• Alderdi fiskalak eta ekonomikoak 

• Ordenantzak 

• Barneko prozedurak eta zuzentarauak 

• Kudeaketa eta beste batzuk 

 
Neurriek elementu sustatzaile bat, bat baino gehiago edo bat ere ez izan ditzakete 

lotuta. Bestalde, elementu sustatzaile batek neurri batean edo gehiagotan izan 
dezake eragina. 
 

32 Irungo EIEPen eskema orokorra ikus daiteke, puntu hauek barne hartzen dituena: 
kontuan hartutako ildo estrategikoak, horiek sektoreetan izan dezaketen aplikazioa 
eta horietan erabil daitezkeen neurri eta elementu sustatzaileak. 

 
  32. irudia. Irungo EIEPen eskema orokorra 

Iturria: Bertan egina 
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6.2.2 Planeko neurrien fitxa deskribatzaileen edukiak 

EEEk Euskal Herriko EIEP egiteko ezarritako metodologiari jarraituz, Ekintza Planeko 
neurri eta elementu sustatzaileen ezaugarriak honako deskribatzaile hauen bidez 
zehaztu dira:  

DESKRIBATZAILEA DEFINIZIOA 

NEURRIA 

Kodea 
Neurriaren identifikazio zenbakia. Zenbakia honela osatuta egongo da: 

(ildoa).(sektorea).(neurriaren zenbakia) 

Izenburua Neurriari buruzko testu sintetikoa, erraz ulertzeko modukoa. 

Ildo estrategikoa Neurriari dagokion ildo estrategikoa: 

- 1. ildoa. Eraginkortasun energetikoa 
- 2. ildoa. Energia berriztagarriak 

- 3. ildoa. Mugikortasuna 

- 4. ildoa. Hondakinak 

- 5. ildoa. Ura 

- 6. ildoa. Natura ingurunea 

Sektorea Neurriari dagokion azterketa esparrua: 

Bizitegiak, zerbitzuak, Udala, udalerria (bizitegiak eta zerbitzuak) 

Osagai energetikoa Neurriari dagokion ildo estrategiko/sektore bakoitzaren barneko 

jarduketa esparru espezifikoa. 

Lehentasuna Lehentasun maila (handia, ertaina, txikia) ezartzen du, zenbait 

aldagairen arabera, esaterako: aurreztutako energiari eta BEG 
emisioen murrizketari dagokion balio absolutua, gastu unitate 

bakoitzeko murriztutako GEI emisioen araberako eraginkortasuna, 

bideragarritasun ekonomikoa (aldeko GEI itzulera tasaren edo diru 
laguntza ildoen arabera) edo araudi esparru bat izatea. 

Helburua Neurriaren irismen espezifikoa, modu kuantitatiboan adierazitakoa, 

gauzatze eta/edo emaitza helburuei erreferentzia egin diezaiekeena, 

kasuaren arabera. 

Deskribapena Neurriaren oinarrizko definizioa eta ezaugarriak. Ondoren gauzatu ahal 
izateko, eta, beranduago, ebaluazioa egin ahal izateko beharrezko 

elementuak barne hartzen ditu. 
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DESKRIBATZAILEA DEFINIZIOA 

Gauzatzearen 
arduraduna 

Neurria gauzatzeko edo ezartzeko prozesuan parte hartzen duten 

eragileak edo erakundeak. Eragile nagusia eta bigarren mailakoak 

bereizten dira (bigarren mailako eragileek neurria aplikatzen 

laguntzeko balioko dute). 
Askotarikoa izan daiteke, eta ez du zertan Udalekoa izan. Hauek 

identifikatu dira nagusiki: 

- Udaleko sailak 

- Neurrian (bai gauzatze prozesuan bai finantziazioan) parte hartzen 

duten Udalaz gaindiko administrazio publikoak 

- Herritarrak 

- Sektore ekonomiko espezifikoak (esaterako, merkataritza sektorea) 

- Elkarte ekonomikoak edo profesionalak (esaterako, merkatarien 

elkarteak, instalatzaileen elkarteak, elkargo profesionalak, etab.) 

- Beste gizarte eragile batzuk: unibertsitatea, fundazioak, etab. 

Segimenduaren 
arduraduna 

Neurriaren segimenduan parte hartzen duten eragileak edo 

erakundeak. 

Parte hartzen 
duten eragileak 

Neurriaren garapenean zerikusia duten eragileak, erakundeak, 

biztanleria sektoreak edo beste erakunde batzuk, baita gauzatze 
prozesuaren arduradun zuzenak ez badira ere. 

Beste plan 
batzuekiko 
harremana 

Neurriarekin lotura duten planak, proiektuak edo bestelako ekimenak. 

Kasu batzuetan, beste sektore plan batetik ateratako neurriak izan 

daitezke. 

Egutegia 
Neurria hartzeko edo ezartzeko gehienezko aldia. 

Programazioa neurriaren lehentasun eta bideragarritasun irizpideen 

araberakoa izango da, baita neurriak barne hartzen dituen zereginen 

eta horiek gauzatzeko epearen araberakoa ere. 

Aldizkakotasuna 
Neurria ezartzeko proposatutako maiztasuna:  

Aldi oro, behin, urtero, bi urtez behin, lau urtez behin. 

Lotura duten 
adierazleak 

Neurriaren helburu espezifikoaren betetze mailaren ebaluazioari 

lotutako adierazlea. 

Oharrak Iruzkin argigarriak eta/edo fitxaren beste eremu batzuetan sartutako 

edukien justifikazioa, bereziki neurriaren irismenari eta aplikatutako 
gastuen kalkuluari dagokiena. Aurreztutako energiari edo murriztutako 

emisioei buruzko oharrak dagozkien eranskinetan daude jasota. 
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DESKRIBATZAILEA DEFINIZIOA 

Aurreztutako 
energia 

Neurria ezarrita aurrez daitekeen energia kantitatea. 

Saihestutako 
emisioak 

Murriztutako berotegi efektuko gasen emisioak. Tonatan adierazten da, 

urtean x tona CO2·eq. 

Kostua Ekintza gauzatzeko edo ezartzeko kalkulatutako gastu ekonomikoa edo 

inbertsioa. Eurotan adierazten da. 

Itzulera tasa 
sinplea 

Ekintza gauzatzeko edo ezartzeko egindako gastu ekonomikoa 

berreskuratzen den aldia, dagokion aurrezpen energetikoaren (eta, 
ondorioz, ekonomikoaren) bidez. Urtetan adierazten da. 

Sortutako energia 
berriztagarria 

Espero den ekoizpen energetikoa. kWh-tan adierazten da. 

Kostua tCO2-ko Berotegi efektuko gasen emisio unitate bakoitzaren gastua. Eurotan 

adierazten da, x euro CO2·eq tona bakoitzeko. 

Aurreztutako 
zenbatekoa 

Neurria ezartzearen ondorioz ekonomikoki aurreztutako diru kopurua. 

Eurotan adierazten da. 

Finantziazioa Neurria finantza dezakeen erakundea. 

Elementu 
sustatzailea(k) 

Neurria gauzatzen laguntzen duten Udalaren esku-hartze elementuak, 

bereziki, neurria beste eragile batzuen menpe dagoenean (esaterako, 
herritarrak edo sektore ekonomiko desberdinak). 
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Neurriarekin lotura duten elementu sustatzaileek ere ezaugarri bereziak barne 

hartzen dituzte, honako deskribatzaile hauen araberakoak: 

DESKRIBATZAILEA DEFINIZIOA 

LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Deskribapena Elementu sustatzailearen definizioa eta oinarrizko ezaugarriak. 

Mota Udal jarduketa esparruaren sailkapena: araudia, zerga arloa, hirigintza 
plangintza, kudeaketa, beste batzuk. 

Arduraduna 
Elementu sustatzailearen gauzatze prozesuaz/segimenduaz arduratzen 

den Udaleko sail espezifikoa. 

Egutegia 
Neurria gauzatzeko edo ezartzeko erabili beharko litzatekeen 
gehienezko denbora tartea. 

Programazioa neurriaren lehentasun eta bideragarritasun irizpideen 

araberakoa izango da, baita neurriak barne hartzen dituen zereginen 

eta horiek gauzatzeko epearen araberakoa ere. 
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6.3 Irungo Energia Iraunkorrerako Ekintza Planaren neurriak 

Irungo EIEPek 92 neurri barne hartzen ditu, ildo estrategikoen eta sektoreen arabera 
banatuta, 33n ikus daitekeen moduan. 

Nabarmentzekoa da Planak barne hartzen dituen eraginkortasun energetikoko 
neurrien kopuru handia (% 44), aurrez EIEPen ikuspegiaren alderdi estrategikoetan 
aipatutako bi faktore direla medio: 

(1) Eskari energetikoaren murrizketari eskaintza neurriei baino lehentasun handiagoa 
emateko irizpidea. 

(2) Udalaren eraginkortasun energetikorako neurrien gainhaztapena, udalerriko 

kontsumo energetikoaren eta BEG emisioen garrantzi txikiarekin alderatuta. 
Gainhaztapen horren arrazoi nagusiak Udalak zuzenean eragiteko duen gaitasun 
handiagoa, Udalarentzako ekonomikoki aurrezteko aukerak, eta neurriek dakarten 

eredua emateko funtzioa dira. Horrez gain, neurri horiek, Udalak zuzenean 
kudeatzen dituenez, gehiago zehaztu dira, errazago ezarri ahal izateko. 

Mugikortasun ildo estrategikoaren barneko neurri kopurua itxuraz ez da oso handia 

(% 13); dena den, esparru horretako jarduketaren irismena aipagarria da, elementu 
sustatzaile asko barne hartzen dituzten neurriek osatzen baitute. 

 
  33. irudia. Neurrien banaketa, ildo estrategikoen eta sektoreen arabera 

Iturria: Bertan egina 

Udalari lotutako neurrien pisua ez da gehiegi aldatu kontuan hartutako ia ildo 
estrategiko guztietan (aurrez aipatutako irizpidearen aplikazioan oinarrituta). 

Eraginkortasun energetikoa (1. ildoa), hondakinak (4. ildoa) eta ura (5. ildoa) 
ildoetan, neurriek bizitegi sektorean duten pisua zerbitzu sektorean dutena baino 
handiagoa da, bai bizitegi sektoreko kontsumo energetikoaren eta GEI emisioen pisu 
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handiagoagatik bai administrazioak sektorean duen esku-hartze ahalmen 

handiagoagatik (ikusi 34. irudia). 

Dena den, esan beharra dago ildo estrategiko batzuetan (energia berriztagarriak, 

mugikortasuna eta ura), ez dagokiola edo ez dela garrantzitsua bi sektoreetako 
zenbait ekintza bereiztea, eta bietan aldi berean esku hartzen dela. 

 

  34. irudia. Ildo estrategiko bakoitzeko neurrien banaketa, sektoreen arabera 
Iturria: Bertan egina  
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Hona hemen Irungo EIEPek barne hartzen dituen 92 neurriak: 

ILDOA SEKTOREA NEURRIAK 
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1.1.1 Galdara eta hozte sistema zaharrenak eta eraginkortasun 
txikienekoak berritzea eta, horien ordez, dauden teknologia eta 
ekipo onenak jartzea. 

1.1.2 Sistema eskasak edo hobetu daitezkeen sistemak dituzten 
eraikinetan klimatizazio sistemen eraginkortasuna handitzea. 

1.1.3 Eraikin berrietan isolamenduak sendotzea eta klimatizazioko eta 
etxeko ur beroko instalazioak erregulatzeko sistemak jartzea. 

1.1.4 Birgaitze lanetan isolamenduak sendotzea eta klimatizazioko eta 
etxeko ur beroko instalazioak erregulatzeko sistemak jartzea. 

1.1.5 Eraikinak argiztatzeko instalazioen osagai ez eraginkorren ordez, 
kontsumo txikiko osagai berriak jartzea eta kontrol sistema 
berritzaileak barneratzea. 

1.1.6 Eraikinen inguratzaile termikoak hobetzea eta neurri 
bioklimatikoak, aireztapen naturala eta eguzki babesak aplikatzea. 

1.1.7 Udal barruan erabiltzeko eta energia arloko kanporako lanak 
kontrolatzeko irizpideen eskuliburu bat idaztea eta ezartzea, 
eraikin berriek eta birgaitutakoek gutxieneko A eta B mailako 
ziurtagiri energetikoa izan dezaten, hurrenez hurren. 

1.1.8 Kontsumo handieneko eraikinetan telekudeaketa energetikorako 
sistemak ezartzea, jardunbide energetiko egokien plan batekin 
batera. 

1.1.9 Eraikin publiko guztietako klimatizazioko eta etxeko ur beroko 
instalazioetan prebentziozko mantentze lanak egingo direla eta 
EITEren eskakizun guztiak beteko direla bermatzea. 

1.1.10 Egungo garbiketa kontratuan eta kontratu berrietan berokuntzaren 
eta argiztapenaren kontrolari dagokionez garbitzaileentzako 
jardunbide egokiak sartzea. 

1.1.11 Udaleko eta enpresa publikoetako zerbitzu guztietarako energia 
kudeatzeko software zentralizatu bat ezartzea, kontsumo eta 
kontabilitate energetikoa kontrolatu ahal izateko. 

1.1.12 Bero kontsumo handiko eraikin berrietan mikrokogenerazioko 
sistemak instalatzea, ahal dela, biomasa darabilten sistemekin. 

1.1.13 Udal teknikariei eraikin publikoetako instalazio energetikoak modu 
eraginkorrean erabiltzen irakasteko etengabeko prestakuntzako 
programa bat abiaraztea. 
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1.1.14 Kanpoko argien eraginkortasun energetikoari buruzko araudia 
betetzen ez duten argiak eta argi eraginkortasun txikiko argiak 
ordeztea. 

1.1.15 Piztea zelula fotoelektriko bidez kontrolatzeko sistemen ordez, 
erloju astronomiko bat jartzea. 

1.1.16 Erloju astronomikoak eta aurrezte gailuak pizteko programazioa 
aldatzea. 
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1.1.17 Piztea telekudeaketa bidez kontrolatzeko sistema gehiago 
instalatzea, eta erreguladorea-egonkorgailua eta kontsumo 
handiagoa dutenak lehenestea. 

1.1.18 Argiztapen kutxa gehienetan goiburuko fluxua 
erregulatzeko/egonkortzeko sistemak jartzea, ahalik eta 
teknologia eraginkorrenak erabilita. 

1.1.19 Kutxa berrietan eta birgaitu beharrekoetan argiztapen teknologia 
berritzaileak (LED) modu pilotuan ezartzea, eta ondoren kutxa 
guztietan ezarri ahal izango den ebaluatzea. 

1.1.20 Argien mantentze lanak, kudeaketa energetikoa eta telekudeaketa 
ebaluatzeko baliabide informatikoak eta prozedurak integratzea. 
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1.2.1 Hiri garapen berrietan eraginkortasun energetiko handiko 
irizpideak sartzea. 

1.2.2 Hirian egin beharreko etxebizitza publikoetarako A mailako 
ziurtagiri energetikoa lortzea. 

1.2.3 Etxebizitzen birgaitze lan partzialetan eraginkortasun 
energetikorako irizpideak sartzea. 

1.2.4 Etxebizitzetan egungo leihoen ordez pixkanaka eraginkortasun 
handiagoko leiho berriak jartzea. 

1.2.5 Eraginkortasun txikiagoko etxetresna elektrikoen ordez pixkanaka 
A mailako eta goragoko mailako etxetresna elektriko berriak 
jartzea. 

1.2.6 Goritasunezko bonbillen ordez kontsumo txikiko bonbilla berriak 
erabiltzea. 

1.2.7 Lehengo banakako galdaren ordez kondentsazio galdara berriak 
jartzea. 

1.2.8 Lehengo instalazio elektrikoak berritzea. 

1.2.9 Bizitegi gune isolatuetan District Heating bidezko bero sistema 
zentralizatuak instalatzea. 

1.2.10 Biztanleentzako kontsumo energetiko arduratsuaren arloko 
informazio eta sentsibilizazio kanpainak gauzatzea. 

1.2.11 Eskoletan kontsumo energetiko arduratsuaren arloko ingurumen 
hezkuntzako kanpainak gauzatzea. 

1.2.12 Egun dauden etxebizitzak berritzea, Eraikuntzaren Kode Teknikoak 
ezarritako gutxienekoak baino eraginkortasun energetiko 
handiagoko irizpide zorrotzagoak aplikatuta. 
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1.3.1 Berokuntzako eta etxeko ur beroko galdarak aldatzea, eta 
eraginkortasun handikoak jartzea. 

1.3.2 Dendetan eraginkortasun handiagoko teknologiak darabiltzaten 
argiak jartzea. 

1.3.3 Zerbitzuetarako eraikuntza berrietan edo birgaitutakoetan 
A mailako ziurtagiria edo zero emisioko balantzea lortzea. 

1.3.4 Ostalaritzan eta hirugarren adinekoentzako egoitzetan 
mikrokogenerazioko instalazioak jartzea (ahal dela, biomasa 
darabiltenak). 

1.3.5 Kudeaketa energetikorako IKT teknologietan oinarritutako 
sistemak barneratzea, kontsumo energetikoaren berri izateko, 
erabileran aurrezteko neurriak aplikatzeko eta horien eragina 
ebaluatzeko aukera emango dutenak. 

1.3.6 Hirugarren sektorean, eraginkortasun energetikoaren arloan 
baterako ardurak hartzera bultzatzeko programa bat abiaraztea. 

1.3.7 Hirugarren sektorean energia aurrezteko eta eraginkortasuna 
lortzeko neurrien berri emango duen materiala prestatzea. 

1.3.8 Berokuntzako eta etxeko ur beroko sistemak dituzten eta bero 
fluido eramaile gisa ura darabilten eraikuntzetan District Heating 
bidezko bero sistema zentralizatuak instalatzea. 
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2.1.1 Ahal den udal eraikinetan pixkanaka eguzki energia 
fotovoltaikoa jartzea. 

2.1.2 Eguzki sistema termikoen funtzionamendu egokia eta 
eraginkorra bermatzea. 

2.1.3 Etxeko ur bero gehien kontsumitzen duten udal eraikinetan 
eguzki sistema termikoak instalatzen jarraitzea. 

2.1.4 Eraikin publiko berrietan beroa biomasa erabiliz sortzen duten 
sistemak eta/edo klimatizazio sistema geotermikoak 
barneratzea. 
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2.2.1 Bizitegi sektorean beroa biomasa erabiliz sortzen duten sistema 
gehiago jartzea. 

2.2.2 Behe tenperaturako eguzki energia hartzeko eta biltegiratzeko 
sistemak barneratzea, sustapen berrietako etxeko ur bero 
eskariaren % 40 estaltzeko, eta lehendik dauden etxebizitzetan 
duten presentzia areagotzea. 

2.2.3 Etxebizitza berrietan klimatizazio sistema geotermikoen bidez 
beroa sortzeko sistemak barneratzea. 
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 2.2.4 Etxebizitzetako olio erabiliak udalerrian dauden garraio 

publikoko sistemetarako edo elektrizitatea eta beroa sortzeko 
zentraletarako termikoki aprobetxatzea. 
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2.3.1 Autobideen alboetan, zerbitzubideetan eta gune interstizialetan 
eguzki panel fotovoltaikoak instalatzea. 

2.3.2 Azalera handietako teilatuetan eguzki panel fotovoltaikoak 
instalatzea (industrialdeak, merkataritza guneak, etab.). 

2.3.3 Aparkalekuetan eguzki panel fotovoltaikoak instalatzea. 

2.3.4 Zerbitzu sektorean eguzki energia hartzeko eta biltegiratzeko 
behe tenperaturako sistemak barneratzea. 

2.3.5 Berokuntza eta etxeko ur bero asko kontsumitzen duten 
merkataritza eraikinetan beroa biomasa erabiliz sortzen duten 
sistemak barneratzea. 

2.3.6 Zerbitzu sektorean eraginkortasun handiko klimatizazio 
sistemak barneratzea, teknologia geotermikoaren 
laguntzarekin. 
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3.1.1 Udaleko lantokietarako garraio plan bat prestatzea eta 
ezartzea. 

3.1.2 Administrazioek eta enpresa emakidadunek ibilgailu garbiak 
erostea. 

3.1.3 Udal ibilgailuen eta zerbitzuak ematen dituzten ibilgailuen 
kudeaketa optimizatzea. 

U
da

le
rr

ia
, 

ar
lo

 p
ri

ba
tu

a 
et

a 
ze

rb
it

zu
ak

 

3.2.1 Oinezkoen mugikortasuna hobetzeko eta sustatzeko programa 
bat ezartzea. 

3.2.2 Txirrindularien mugikortasuna hobetzeko eta sustatzeko 
programa bat ezartzea. 

3.2.3 Garraio publikoa indartzeko programa bat ezartzea. 

3.2.4 Ibilgailu pribatua kudeatzeko eta salgaiak garraiatzeko 
programa bat ezartzea. 

3.2.5 Mugikortasunaren kudeaketa hobetzeko plan bat ezartzea. 

3.2.6 Mugikortasun iraunkorreko hezkuntza eta komunikazio 
programa bat ezartzea. 

3.2.7 Eraginkortasunez gidatzeko tekniketan trebatzea. 

3.2.8 Emisio gutxiko banaketa ibilgailuen erabilera bultzatzea. 

3.2.9 Ibilgailu garbiak, bereziki elektrikoak eta bioerregaiak 
erabiltzen dituztenak, erosi eta erabil daitezen sustatzea. 
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4.1.1 Baliabideen udal kontsumoa murriztea. 

4.1.2 Ontzi hondakin eta beste era bateko hondakin gutxiago sortzea. 

4.1.3 Udal bulego eta zerbitzuetan sortutako hondakinak hobeto 
kudeatzea. 

4.1.4 Hondakinen sorrerari aurrea hartzeko eta sortzen diren hondakinak 
behar bezala kudeatzeko lanetan Udaleko langile guztiei 
erantzukizun berberak ematea. 
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4.2.1 Hiri hondakinen gaikako bilketa optimizatzeko jardunak indartzea 
eta hondakinen sorrerari aurrea hartzeko sentsibilizazio kanpainak 
egitea. 

4.2.2 Konposterako zati organikoa biltzeko bitartekoak ezartzea. 

4.2.3 Txingudiko Eskualdeko Hiri Hondakinen Plan Integralaren helburuak 
lehenago betetzen laguntzea, bereziki garbiguneak sortzekoa. 

4.2.4 Postontzietan utzitako publizitateak sortzen dituen hondakinen 
kantitatea murriztea. 

4.2.5 Ontzi berrerabilgarrien erabilera sustatzea. 

4.2.6 Elikagaiak arduraz erosi eta kontsumitu daitezen sustatzea. 

4.2.7 Autokonpostajea sustatzea. 

4.2.8 Gai eta tresna erabiliak berreskuratu, konpondu, berritu eta sal 
daitezen bultzatzea. 
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4.3.1  Dendetan eta zerbitzuetako establezimenduetan (ostalaritzako 
establezimenduak, adinekoentzako egoitzak, ikastetxeak, 
ospitaleak, etab.) elikagaiak alferrik gal daitezen saihestea. 

4.3.2  Ikastetxeetan materialen berrerabilera sustatzea. 

4.3.3 Ekoizle handientzat materia organikoa gaika biltzeko zerbitzu bat 
ezartzea, konposta egiteko. 

4.3.4 Azalera handiekin elkarlanean hondakin gutxiago sortzeko baterako 
jardunak gauzatzea. 
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5.1.1 Kontsumoen kontrola eta segimendua egiteko sistema bat 
ezartzea. 

5.1.2 Udal eraikinetan eta ekipamenduetan ur kontsumoa 
eraginkorrago bihurtzen lagunduko duten ura aurrezteko 
sistemak instalatzea. 

Bi
zi

te
gi

ak
 5.2.1 Etxean ur kontsumoa murrizteko jardunbide egokiei buruzko 

informazio kanpainak egitea. 

5.2.2 Etxebizitzetan ura aurrezteko gailuak eta sistemak instalatzea. 
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 5.3.1 Zerbitzu sektorean ur kontsumoa murrizteko jardunbide egokiei 

buruzko informazio kanpainak egitea. 
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 5.4.1 Saneamendu sarean mareen eta euri uren infiltrazioak 

murriztea. 
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6.1.1 Garbiketa, entresaka eta inausketetako hondakinak erregai gisa 
erabiltzea. 

6.1.2 Nekazaritzako ibilgailuetan gasolioaren ordez biodiesela 
erabiltzea. 

6.1.3 Kontserbazio nekazaritzako teknikak erabiliz lurra gutxiago 
lantzea. 

6.1.4 Basoen kudeaketan jardunbide egokiak aplikatzea, ahalik eta 
CO2 gehien xurgatzeko. 
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Ekintza Plana egituratzean ikusi dugunez, 3. ildoari (mugikortasuna) lotutako neurri 
guztiak 2 sektoretan bana daitezke: Udala eta udalerria, eta hala zehaztu dira 

ezaugarrien fitxetan. 

Garraio pribatua eta zerbitzu sektoreari lotutako garraioa barne hartzen dituenez, 
“udalerria” sektorea erabiltzea erabaki dugu, mugikortasun neurriek bi esparruei 

eragiten baitiete (garraio publikoa, bideak oinezkoentzat bihurtzeko lanak, 
udalerriko ibilgailuen sustapena, ibilgailu elektrikoentzako kargagailuen instalazioa, 
etab.). 

 “Udalerria” sektorea kontuan hartu da 2. ildoko (energia berriztagarriak) eta 
5. ildoko (ura) zenbait neurri zehatzetan ere, bizitegi sektoreari eta zerbitzu 
sektoreari batera eragiten dieten kasuetan. 

 

6.4 Neurrien eta elementu sustatzaileen ezaugarriak 

Jarraian, neurrien fitxa deskribatzaile guztiak ikus daitezke, ildo estrategikoen eta 

sektoreen arabera ordenatuta. 
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1.1.1 
Galdara eta hozte sistema zaharrenak eta eraginkortasun txikienekoak 
berritzea eta, horien ordez, dauden teknologia eta ekipo onenak 
jartzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Udala (ekipamenduak) 

OSAGAI ENERGETIKOA: Berokuntza eta hozte 
sistema 

LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

11 galdara eta 4 bero ponpa ordeztea, Eraikuntzaren Kode Teknikoko irizpideei jarraituz eta nahitaezko gutxieneko 
ziurtagiri bat izateko, Eraikinen Eraginkortasun Energetikoari buruzko Zuzentarau berriak finkatzen duen bezala 
(2010/31/UE). 

Deskribapena: 

Udal instalazioetako klimatizazio ekipoen errendimendua hobetzea proposatzen da, ekipo zaharrenen eta 
eraginkortasun txikienekoen ordez dauden teknologia onenak dituzten eraginkortasun handiko ekipo berriak jarrita. 
Ondorengo 2 ordezkapen motak egingo dira: 
1) Galdara estandarren ordez kondentsazio galdarak / behe tenperaturakoak jartzea. 
Egungo galdaren ordez kondentsazio galdarak jartzea; azken hauek errendimendu handikoak dira (barneko bero 
ahalmenaren % 110). Eraginkortasuna errekuntzako keen kondentsazio beroa aprobetxatuz handitzen da. 
Teknologia honek errekuntza gasek sortutako ur lurruna hartu eta likido bihurtzen du. Galdara atmosferiko klasiko 
batekin bero sorraren zati handi bat keen bidez kanporatzen da; horren arabera, beraz, errekuntza produktuek oso 
tenperatura handia hartzen dute, 150 ºC ingurukoa. 
Kondentsazio galdara bat erabilita, bero sorraren zati handi bat berreskuratzen da eta, horrela, gas kutsagarri 
gutxiago sortzen dira. Gaur egun kondentsazio galdara batek edo behe tenperaturako batek ohiko galdara batek 
baino gehienez % 10 errendimendu handiagoa izan dezake. 
Hamar urte baino gehiago izanez gero edo berokuntzarako ur bero gutxi sortuz gero, galdarak aldatzea 
gomendatzen da. 
Sistemaren kontsumo energetiko osoa eta eraginkortasuna hobetzeko aldea aintzat hartuta, 11 ekipamendutan 
galdara aldatzea proposatzen da (ikus eranskina). 
2) 10 urte baino gehiago dituzten klimatizazio ekipoak kentzea, errendimendu txikiagoa dutelako (COP), eta horien 
ordez errendimendu handiagokoak jartzea. Teknologia berriei esker, gutxienez 3,5eko errendimendua duten bero 
ponpak daude eta, teknologia berri horien guztien artean, geotermikoa nabarmentzen da, 5era arteko 
errendimendua izan baitezake. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Hezkuntza, Euskaltegia, 
Kultura eta Gazteria 

Ingurumena eta Baratzeak Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Hezkuntza, Euskaltegia, 
Kultura eta Gazteria, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Ordeztutako galdara kopurua. 
Ordeztutako bero ponpa kopurua. 
Ekipamendu publikoen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 
Aurreztutako 
argindarra: 256.196 kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: 317.874 kWht Kostua tCO2-ko: 6.315 €/tCO2 

Saihestutako emisioak: 156 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 149.515  € 

Kostua: 985.076 € 
Finantziazioa: Irungo Udala, diru laguntzak 

Itzulera tasa sinplea: 6,6 urte 
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Oharrak: 

Lehentasunez ordeztu beharreko ekipoak proposatzerakoan ondorengo irizpideak hartu dira kontuan: kontsumo 
energetikoaren analisia, eraikinen benchmarking-a, eraikinetarako bisitak eta ekipamenduen egungo ezaugarriak. 
Proposamena 6. eranskinean zehaztu da. 
Ondorengo eraikinetako galdarak aldatzea pentsatu da: 
Adinekoentzako udal egoitza, Gizarte Ongizatea, Elatzeta LHI, Toki Alai LHI, Luis Mariano Gizarte Zentroa, Musika 
Eskola, C_D kalifikazioa duten eraikinak, laginaren % 38 (9 eraikin). 

Ondorengo eraikinetako bero ponpak aldatzea pentsatu da: 
Dunboa IBI, C_D kalifikazioa duten eraikinak, laginaren % 17 (4 eraikin). 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Zerbitzuak kanpora ateratzeko zerbitzu energetikoen enpresekin sinatutako kontratuak. 

Deskribapena: 

Zerbitzu energetikoen enpresekin zerbitzuak kanpora ateratzeko kontratuak sinatzea. Horri esker, neurria 
finantzatuko da, etorkizunean energiaren prezioak izan ditzakeen aldaketen aurrean Udalaren kostu ekonomikoa 
egonkortu egingo da, eta neurriaren baitan abiarazten diren eraginkortasun jarduerak erabat ezarriko dira. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Hezkuntza, Euskaltegia, 
Kultura eta Gazteria 

2012-2019 
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1.1.2 Sistema eskasak edo hobetu daitezkeen sistemak dituzten eraikinetan 
klimatizazio sistemen eraginkortasuna handitzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Udala (ekipamenduak) 

OSAGAI ENERGETIKOA: Berokuntza / Hozte sistema LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

15 eraikinetan klimatizazio sistemen eraginkortasuna hobetzea, Eraikuntzaren Kode Teknikoko baldintzak bete 
ditzaten eta Eraikinen Eraginkortasun Energetikoari buruzko Zuzentarau berriko (2010/31/UE) baldintzak 
betetzearen ildotik joan daitezen.  

Deskribapena: 

Unitate terminalak eremutan ondo banatuta ez dituzten klimatizazio sistema zaharren eraginkortasuna hobetzea 
proposatzen da. 
Horretarako, unitateak berriro aztertuko dira eta horien potentzia, kopurua eta banaketa klimatizatu beharreko 
eremuen beharretara egokitu. Horri esker, eskari energetikoari eta erosotasun termikoko eskariari eraginkortasun 
handiko sistemekin erantzun ahal izango zaio. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Hezkuntza, Euskaltegia, 
Kultura eta Gazteria 

Ingurumena eta Baratzeak Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Hezkuntza, Euskaltegia, 
Kultura eta Gazteria, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Urtean hobetutako klimatizazio sistema kopurua. 
Ekipamendu publikoen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra: -      kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: 30.792 kWht Kostua tCO2-ko: 1.022 €/tCO2 

Saihestutako emisioak: 6 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa:  1.540 € 

Kostua: 5.820 € 
Finantziazioa: Irungo Udala 

Itzulera tasa sinplea: 4 urte 

Oharrak: 

Lehentasunez zer eraikinetan aplikatu proposatzerakoan ondorengo irizpideak hartu dira kontuan: kontsumo 
energetikoaren analisia, eraikinen benchmarking-a eta bisitatutako eraikinen ezaugarriak. Proposamena dagokion 
eranskinean zehaztu da. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Zerbitzuak kanpora ateratzeko zerbitzu energetikoen enpresekin sinatutako kontratuak. 

Deskribapena: 

Zerbitzu energetikoen enpresekin zerbitzuak kanpora ateratzeko kontratuak sinatzea. Horri esker, neurria 
finantzatuko da, etorkizunean energiaren prezioak izan ditzakeen aldaketen aurrean Udalaren kostu ekonomikoa 
egonkortu egingo da, eta neurriaren baitan abiarazten diren eraginkortasun jarduerak erabat ezarriko dira. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Hezkuntza, Euskaltegia, 
Kultura eta Gazteria 

2012-2020 
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1.1.3 Eraikin berrietan isolamenduak sendotzea eta klimatizazioko eta etxeko 
ur beroko instalazioak erregulatzeko sistemak jartzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA 

SEKTOREA: Udala (ekipamenduak) 

OSAGAI ENERGETIKOA: Berokuntza / Hozte sistema 
eta etxeko ur beroa 

LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Klimatizazioa eta etxeko ur beroa erregulatzeko sistemak jartzea eta horien isolamenduak hobetzea, betiere, 
indarreko araudiak ezartzen duenaren gainetik. 
Deskribapena: 
Instalazioen lekurik zailenetan berokuntza, klimatizazio eta/edo etxeko ur beroko banaketa sareen isolamenduaren 
lodiera handitzea proposatzen da, baita sistemen errendimendua maximizatzea ere, klimatizazio sistemak 
erregulatuta. Horren harira, ondorengo jarduerak gauzatuko dira: 
- Berokuntza eta klimatizazioa erregulatzeko sistemen eraginkortasuna optimizatzea, programagailuak eta kanpo 
tenperatura neurtzeko zunda erabiliz. 
- Erradiadoreetan balbula termostatikoak instalatzea. 
- Kontrol urruneko termostatoak instalatzea, kableak kanalizatu behar ez izateko eta instalazioa errazteko, eta 
haien kokapena, programazioa eta tenperaturak zehaztea. 
- Berogailurik ez duten eremuetan hodiak isolatzea. 
- Eremuz eremu elektrobalbulak dituen erregulazio sistema jartzea. 
- Klimatizazio zirkuituetan erloju programagarria instalatzea. 
- Termo elektrikoa duten etxeko ura berotzeko sistemetan ordutegi erregulagailuak instalatzea. 
- Galdararen keak ateratzeko bidean isolamendua jartzea. 

- Kanpo zunda duen erregulazio programagarriko zentralita instalatzea. 
- Asteko ordutegia programatzeko gailu bat instalatzea, klimatizazio eta berokuntza ekipoen funtzionamendua 
kontrolatzeko. 
- Ur kontsumoko puntuetan egurasbideak instalatzea, etxeko ur beroa kontsumitzen duten puntuak lehenetsiz. 
- Hotz sistemak kontrolatzen dituzten termostatoak kontrolatzea, erabiltzaileen eskura gera ez daitezen, gutxienez 
EITEko baldintzetan ezarri bezala.  
Isolamenduei dagokienez, zehatz-mehatz bete beharko da EITE gutxienez, eta ahalik eta erregulazio sistema 
aurreratuenak ezarri, EITEk jarritakoaz haraindi. 
Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 
Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Hiri Garapena 

Hiri Garapena, Ingurumena eta 
Baratzeak 

Obrak, Eraikinak Mantentzeko Zerbitzua, 
Hezkuntza, Euskaltegia, Kultura eta 
Gazteria, Ingurumena eta Baratzeak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 
- 2012-2019 Behin 
Lotura duten adierazleak: 
Urtean instalatutako erregulazio sistemen kopurua. 
Urtean isolamendua indartu den ekipamendu kopurua. 
Ekipamendu publikoen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 
Aurreztutako 
argindarra: - kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: - kWht Kostua tCO2-ko: - €/tCO2 

Saihestutako emisioak: - tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Kostua: - € 
Finantziazioa: Irungo Udala, diru laguntza 

posibleak Itzulera tasa sinplea: - urte 

Oharrak: 

Ez da kontuan hartu zenbat energia aurreztu den, ez baitugu informazio nahikoa eraikin berrien ezaugarriei eta 
erabilera tipologiari buruz. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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1.1.4 Birgaitze lanetan isolamenduak sendotzea eta klimatizazioko eta etxeko 
ur beroko instalazioak erregulatzeko sistemak jartzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Udala (ekipamenduak) 

OSAGAI ENERGETIKOA: Berokuntza / Hozte sistema 
eta etxeko ur beroa 

LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Birgaitze lanetan isolamenduak indartzea eta klimatizazioko eta etxeko ur beroko instalazioak erregulatzeko 
sistemak jartzea, gutxienez EITE betetzeko eta Eraikinen Eraginkortasun Energetikoari buruzko Zuzentarau berriko 
(2010/31/EU) baldintzak betetzeko prozesuan aurrera egiteko. 

Deskribapena: 

Klimatizazio, berokuntza eta/edo etxeko ur beroko banaketa hodien isolamendua hondatuta duten eraikinetan 
berau hobetzea proposatzen da. Isolamendua hondatuta egoteak erregai kontsumo osoaren % 7ra ere irits 
daitezkeen galera energetikoak eragiten ditu. 
Klimatizazio sistemen erregulazioa ondorengo jardueren bidez hobetuko da: 
- Berokuntza eta klimatizazio sistemak eskuz erregulatzeko gailuen ordez programagailuak eta kanpo tenperatura 
neurtzeko zunda dituztenak jartzea; orobat, erregulazio programa eraginkor bat martxan jartzea. 

- Erradiadoreetan balbula termostatikoak instalatzea. 
- Irrati bidezko termostato bat instalatzea eta horren kokapena, programazioa eta tenperaturak zehaztea. 
- Berogailurik ez duten eremuetan hodiak isolatzea. 
- Erregulazio sistema hobetzea, eremuz eremu elektrobalbulak jarrita. 
- Klimatizazio zirkuituan erloju programagarria instalatzea. 
- Termo elektrikoa duten etxeko ura berotzeko sistemetan ordutegi erregulagailuak instalatzea. 
- Galdararen keak ateratzeko bidearen isolamendua hobetzea. 
- Kanpo zunda duen erregulazio programagarriko zentralita instalatzea. 
- Asteko ordutegia programatzeko gailu bat instalatzea, klimatizazio eta berokuntza ekipoen funtzionamendua 
kontrolatzeko. 
- Ur kontsumoko puntuetan egurasbideak instalatzea, etxeko ur beroa kontsumitzen duten puntuak lehenetsiz. 
- Hotz sistemak kontrolatzen dituzten termostatoak kontrolatzea, edozeinen eskueran gera ez daitezen. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Hezkuntza, Euskaltegia, 
Kultura eta Gazteria 

Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Ingurumena eta 
Baratzeak 

Obrak, Eraikinak Mantentzeko Zerbitzua, 
Hezkuntza, Euskaltegia, Kultura eta 
Gazteria, Ingurumena eta Baratzeak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Urtean instalatutako erregulazio sistemen kopurua. Urtean isolamendua indartu den ekipamendu kopurua. 
Ekipamendu publikoen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 
Aurreztutako 
argindarra:                 60.021    kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa:               492.573    kWht Kostua tCO2-ko:              629    €/tCO2 

Saihestutako emisioak:  114 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 30.524 € 

Kostua: 71.730 € 
Finantziazioa: Irungo Udala, diru laguntza 

posibleak Itzulera tasa sinplea: 2,3  urte 

Oharrak: 

Lehentasunez zer eraikinetan aplikatu proposatzerakoan ondorengo irizpideak hartu dira kontuan: kontsumo 
energetikoaren analisia, eraikinen benchmarking-a eta bisitatutako eraikinen ezaugarriak. Proposamena dagokion 
eranskinean zehaztu da. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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1.1.5 
Eraikinak argiztatzeko instalazioen osagai ez eraginkorren ordez, 
kontsumo txikiko osagai berriak jartzea eta kontrol sistema berritzaileak 
barneratzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Udala (ekipamenduak) 

OSAGAI ENERGETIKOA: Barneko eta kanpoko 
argiztapena 

LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Eraikinak argiztatzeko instalazioen osagai ez eraginkorren ordez kontsumo txikiko osagai berriak jartzea eta kontrol 
sistema berritzaileak barneratzea, Eraikinen Eraginkortasun Energetikoari buruzko Zuzentarau berriaren arabera 
(2010/31/EU) gutxieneko ziurtagiri energetikoa lortze aldera.  

Deskribapena: 

Argiztapen sistemen eraginkortasun energetikoa ondorengo jardueren bidez hobetzea proposatzen da: 
- Argien eremuz eremuko banaketa eta eraikinak argiztatzeko linea elektrikoen sektorekako banaketa hobetzea, 
hobetu baldin badaitezke. 
- Egungo argi mailak aztertzea eta argiztapen artifiziala berraztertzea. 
- Eraikinetako komunetan, eskaileretan eta korridoreetan presentzia sentsoreak, tenporizadoreak eta 
programagailuak instalatzea. 
- Argiak pizteko zelula fotosentikorrak instalatzea, argi naturala aprobetxatzeko. 
- Bonbilla gorien ordez kontsumo txikiko bonbillak jartzea. 
- Bonbilla halogenoen ordez kontsumo txikiko bonbillak jartzea. 
- Fluoreszenteetan luminaria eta erreaktantzia elektromagnetikoen ordez elektronikoak jartzea. 
- Argien piztea eskuz erregulatzeko gailua instalatzea, argi naturala aprobetxatzeko. 
- Erauzgailuetan tenporizadorea instalatzea. 
- Argiak pizterakoan sektorekako banaketa hobetzea. 
- Eraikin osorako argiteria erregulatzeko sistema zentralizatu bat instalatzea. 
- Eraikinaren kanpoko argiak kontrolatzeko erloju astronomikoa instalatzea. 
- Eraikinaren kanpoko argietan merkurio lurrunezko bonbillen ordez goi presioko sodio lurrunezko bonbillak jartzea. 
- Bideragarria den udal eraikinetan argien sektorekako piztea hobetzea, bereziki eskoletan, eskola orduetatik 
kanpo ikasgela eta korridoreetako argi guztiak piztuta egon ez daitezen, gaueko segurtasuna bermatzeko argiei 
dagokienez udaltzaingoak egindako gomendioei jarraiki. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Hezkuntza, Euskaltegia, 
Kultura eta Gazteria 

Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Ingurumena eta 
Baratzeak 

Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Hezkuntza, Euskaltegia, 
Kultura eta Gazteria, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Hobetutako sistemak urtean. 
Ekipamendu publikoen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra: 353.524 kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: -      kWht Kostua tCO2-ko:           1.259    €/tCO2 

Saihestutako emisioak: 134 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 55.561 € 

Kostua: 168.747 € 
Finantziazioa: Irungo Udala, diru laguntza 

posibleak Itzulera tasa sinplea: 3 urte 
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Oharrak: 

Lehentasunez zer eraikinetan aplikatu proposatzerakoan ondorengo irizpideak hartu dira kontuan: kontsumo 
energetikoaren analisia, eraikinen benchmarking-a eta bisitatutako eraikinen ezaugarriak. Proposamena dagokion 
eranskinean zehaztu da. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Zerbitzuak kanpora ateratzeko zerbitzu energetikoen enpresekin sinatutako kontratuak. 

Deskribapena: 

Zerbitzu energetikoen enpresekin zerbitzuak kanpora ateratzeko kontratuak sinatzea. Horri esker, neurria 
finantzatuko da, etorkizunean energiaren prezioak izan ditzakeen aldaketen aurrean Udalaren kostu ekonomikoa 
egonkortu egingo da, eta neurriaren baitan abiarazten diren eraginkortasun jarduerak erabat ezarriko dira. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Hezkuntza, Euskaltegia, 
Kultura eta Gazteria 

2012-2020 
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1.1.6 Eraikinen inguratzaile termikoak hobetzea eta neurri bioklimatikoak, 
aireztapen naturala eta eguzki babesak aplikatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Udala (ekipamenduak) 

OSAGAI ENERGETIKOA: Inguratzaile termikoa LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Eraikinen inguratzaile termikoak hobetzea, eskari energetikoaren murrizketa adierazgarriak lortzeko eta, hala, 
Eraikinen Eraginkortasun Energetikoari buruzko Zuzentarau berriaren arabera (2010/31/EU) gutxieneko ziurtagiri 
energetikoa eskuratzeko. Neurri bioklimatikoak, aireztapen naturala eta eguzki babesak ere aplikatzea.  

Deskribapena: 

Eraikinen inguratzaile termikoa hobetzea proposatzen da, horien eskari energetikoa mugatzeko, beren erosotasun 
termikoa, inertziak eta airearekiko iragazkortasuna hobetzeko eta eguzki erradiazioaren eragina arintzeko.  
Ondorengo jarduerak proposatzen dira: 
- Beira bakunen ordez aire kamera eta eguzki kontrola dituzten beira bikoitzak jartzea. 
- Eraikuntzaren estankotasuna hobetzea; horretarako, irekiduretan infiltrazioak murriztuko dira, ateak eta leihoak 
hobeto doituta eta ixteko zintak eta aparra jarrita. 
- Eraikinaren sarreran ate bikoitza jartzea. 
- Barneko eguzki babesak jartzea. 
- Kanpoko eguzki babesak jartzea. 
- Isolamendu termikoa eta akustikoa dituen sabai izun bat jartzea. 
- Eraikinaren isolamendu termikoa hobetzea. 
 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Hezkuntza, Euskaltegia, 
Kultura eta Gazteria 

Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Ingurumena eta 
Baratzeak 

Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Hezkuntza, Euskaltegia, 
Kultura eta Gazteria, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Estalkiak hobetu beharra duen eraikin kopurua urtean, ordeztutako azalera 
Ekipamendu publikoen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra: -      kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: 89.866 kWht Kostua tCO2-ko:   4.067    €/tCO2 

Saihestutako emisioak: 17 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa:   4.493    € 

Kostua: 69.144 € 
Finantziazioa: Irungo Udala, diru laguntza 

posibleak Itzulera tasa sinplea:     15,4 urte 

Oharrak: 

Lehentasunez zer eraikinetan aplikatu proposatzerakoan ondorengo irizpideak hartu dira kontuan: kontsumo 
energetikoaren analisia, eraikinen benchmarking-a eta bisitatutako eraikinen ezaugarriak. Proposamena dagokion 
eranskinean zehaztu da. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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1.1.7 

Udal barruan erabiltzeko eta energia arloko kanporako lanak 
kontrolatzeko irizpideen eskuliburu bat idaztea eta ezartzea, eraikin 
berriek eta birgaitutakoek gutxieneko A eta B mailako ziurtagiri 
energetikoa izan dezaten, hurrenez hurren. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Udala (ekipamenduak) 

OSAGAI ENERGETIKOA: Berokuntza eta hozte 
sistema 

LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Udal barruan erabiltzeko eta energia arloko kanporako lanak kontrolatzeko irizpideen eskuliburu bat idaztea eta 
ezartzea, eraikin berriek eta birgaitutakoek gutxieneko A eta B mailako ziurtagiri energetikoa izan dezaten, 
hurrenez hurren. 

Deskribapena: 

Udal barruan erabiltzeko eta kanporako lanak kontrolatzeko irizpideen eskuliburu bat izatea. 
Eraikin guztietarako Eraikinen Eraginkortasun Energetikoari buruzko Zuzentarau berrian (2010/31/EU) aipatzen den 
ziurtagiri energetikoa lortzea, baita honako hauek ere:  
A mailako ziurtagiri energetikoa udal eraikin berri guztietarako. 
B mailako ziurtagiri energetikoa birgaitutako udal eraikin guztietarako.  

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Hiri Garapena, Obrak, Eraikinak 
Mantentzeko Zerbitzua, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Hiri Garapena, Obrak, Eraikinak 
Mantentzeko Zerbitzua, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Hiri Garapena, Obrak, Eraikinak 
Mantentzeko Zerbitzua, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

A mailako ziurtagiri energetikoa duten eraikin berriak eta birgaitutakoak (%). 
Ekipamendu publikoen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra: - kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: - kWht Kostua tCO2-ko: - €/tCO2 

Saihestutako emisioak: - tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Kostua: 4.000 € 
Finantziazioa: Irungo Udala 

Itzulera tasa sinplea: - urte 

Oharrak: 

Ez da kontuan hartu zenbat energia aurreztu den, ez baitugu informazio nahikoa birgaituko diren eraikinen edo 
eraikin berrien ezaugarriei eta erabilera tipologiari buruz. 
Ekintzaren kostua kalkulatzeko, ekintza gauzatzeko kanpo laguntza teknikoaren kontratazioa hartu da kontuan.  
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

 Kanpora ateratzen diren zerbitzu energetikoak kontrolatzeko irizpideen eskuliburua. 

Deskribapena: 

Kanpora ateratzen diren eraginkortasun energetikoko zerbitzuak kontrolatzeko oinarrizko irizpideen eskuliburu bat 
prestatuko da, udal barruan erabiltzeko.  

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Ingurumena, Obrak, Eraikinak 
Mantentzeko Zerbitzua 

2013-2014 
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1.1.8 Kontsumo handieneko eraikinetan energiaren telekudeaketako sistemak 
ezartzea, jardunbide energetiko egokien plan batekin batera. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Udala (ekipamenduak) 

OSAGAI ENERGETIKOA: Berokuntza, hozte sistema, 
argiztapena 

LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

200.000 kWh baino gehiago kontsumitzen dituzten eraikinetan energiaren telekudeaketako sistema ezartzea. 

Deskribapena: 

Instalazioetan energia aurreztea eta energia aurrezten jarraitzea ahalbidetuko duen kudeaketa eraginkor bat 
egiteko, aplikatzen den ereduak hainbat alderdi barne hartu behar ditu: energiaren kudeaketa (hornidurak eta 
erosotasuna), instalazioak behar bezala erabiltzearen eta mantentzearen ondoriozko jardunbide egokiak 
(erregulaziokoak nahiz erabiltzekoak) eta ekipoak ordezteko eta berritzeko inbertsio posibleak. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Hezkuntza, Euskaltegia, 
Kultura eta Gazteria 

Hiri Garapena, Obrak, Eraikinak 
Mantentzeko Zerbitzua, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Hezkuntza, Euskaltegia, 
Kultura eta Gazteria, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2013 Urtero 

Lotura duten adierazleak: 

200.000 kWh baino gehiago kontsumitzen duten eta telekudeaketa duten eraikinak (%). 
Ekipamendu publikoen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra:                 49.332    kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa:                 73.998    kWht Kostua tCO2-ko:               1.875   €/tCO2 

Saihestutako emisioak:    32 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 12.580 € 

Kostua: 60.000 € 
Finantziazioa: Irungo Udala, diru laguntza 

posibleak Itzulera tasa sinplea:                 4,8    urte 

Oharrak: 

Kalkuluak egiteko, neurria energia gehien kontsumitzen duten 4 eraikinetan aplikatuko dela hartu da aintzat. 
Eraikin horiek dagokion eranskinean zehaztu dira. 
Ondorengo irizpidea erabili da: energia gehien kontsumitzen duten 4 eraikinen kontsumo osoa hartu da (eraikin 
horiek 200.000 kWh baino gehiago kontsumitzen dute) eta eraikineko gutxi gorabehera % 15 aurrez daitekeela 
kontuan izan. Kostuari dagokionez, eraikineko gutxi gorabehera 15.000 €-ko kostua finkatu da, eta 4 urtetan 
banatu. Hala, urteko kostua 3.750 €-koa da. 
Kostu horren barruan sartzen dira ekipoak ezartzea, erregulatzeko eta mantentzeko jardunbide egokien 
protokoloak osatzea eta balioztatzea, eta instalazioak erabiltzea, baita 4 urteko mantentze lanak egitea ere, 
Begiralea proiektuan egin den aurretiko kostu proposamenetik abiatuta. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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1.1.9 
Eraikin publiko guztietako klimatizazioko eta etxeko ur beroko 
instalazioetan prebentziozko mantentze lanak egingo direla eta EITEren 
eskakizun guztiak beteko direla bermatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Udala (ekipamenduak) 

OSAGAI ENERGETIKOA: Berokuntza eta hozte 
sistema 

LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Eraikin publiko guztietan prebentziozko mantentze lanak egitea. 
Eraikin publiko guztietan EITE berria zorrotz betetzea. 
Eraikin publiko guztietan aldizkako errendimenduen segimendua egitea, Eraikinen Eraginkortasun Energetikoari 
buruzko Zuzentarau berriak (2010/31/UE) ezartzen duenaren arabera. 
 

Deskribapena: 

Kontsumo energetikoak kontrolatzea proposatzen da, baita jardunbide energetiko egokien plan bat ezartzea ere, 
gainerako eraikinetarako eredu izan dadin eta kudeaketa eredu eraginkor bat finkatzen lagun dezan. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Hezkuntza, Euskaltegia, 
Kultura eta Gazteria 

Hiri Garapena, Obrak, Eraikinak 
Mantentzeko Zerbitzua, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Hezkuntza, Euskaltegia, 
Kultura eta Gazteria, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2013 Urtero 

Lotura duten adierazleak: 

Prebentziozko mantentze lanak jasotzen dituzten eraikinak (%). 
EITE betetzen duten eraikinak (%). 
Aldizkako errendimenduen segimendua duten eraikinak (%). 
Ekipamendu publikoen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra: - kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: - kWht Kostua tCO2-ko: - €/tCO2 

Saihestutako emisioak: - tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Kostua: 96.000 € 
Finantziazioa: Irungo Udala, diru laguntza 

posibleak Itzulera tasa sinplea: - urte 

Oharrak: 

Ez da kontuan hartu zenbat energia aurreztu den, neurri honi esker sistemek beren eraginkortasun maila gorenari 
euts baitiezaiokete, baina horien errendimendua handitu gabe. Horrenbestez, funtsean neurriak ez du energia 
aurrezteko balio, baina, bukaerako kontsumoa sistemaren eskariaren/errendimenduaren berdina dela ikusita, 
instalatutako sistemen errendimendu maximoarekin bat datorren kontsumo energetiko bat bermatzen du. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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1.1.10 
Egungo garbiketa kontratuan eta kontratu berrietan berokuntzaren eta 
argiztapenaren kontrolari dagokionez garbitzaileentzako jardunbide 
egokiak sartzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Udala (ekipamenduak) 

OSAGAI ENERGETIKOA: Berokuntza, hozte sistema, 
argiztapena 

LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Ekipamendu publikoen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean) murriztea. 

Deskribapena: 

Egungo garbiketa kontratuan eta kontratu berrietan berokuntzaren eta argiztapenaren kontrolari dagokionez 
garbitzaileentzako jardunbide egokiak sartzea. Bi profil ezarriko dira argi eta garbi: bata, argiztapenarena, eta, 
bestea, berokuntzarena; eta horietan erabiltzen diren eraikinak eta erabiltzen ez direnak bereiziko dira. Kontuan 
izango dira udaltzaingoak gaueko segurtasunerako argiei buruz emandako gomendioak. 
Hartzen diren neurrien helburua izango da eraikin osoan argiak eta klimatizazio sistemak piztuta ez uztea eta, 
bertan inor ez dagoenean, sistema horien erabilera orduak ahalik eta gehien murrizten saiatzea. 
Eskuliburua ezartzeko, prestakuntza espezifikoa emango zaie garbitzaileei eta betetze mailaren eta egon litezkeen 
gorabeheren segimendua ere egingo da.  
Neurri hau kultur, gazteria eta hezkuntza tipologiako eraikin guztietan eta kiroldegietan ezartzea proposatzen da.  

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Eraikinak Mantentzeko Zerbitzua, 
Hezkuntza, Euskaltegia, Kultura eta 
Gazteria 

Hiri Garapena, Obrak, Eraikinak 
Mantentzeko Zerbitzua, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Hezkuntza, Euskaltegia, 
Kultura eta Gazteria, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2013 Urtero 

Lotura duten adierazleak: 

Ekipamendu publikoen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean), neurria aplikatuko 
den eraikin kopurua, gauzatutako prestakuntza saioak. 

Aurreztutako 
argindarra:            15.827  kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa:            23.741  kWht Kostua tCO2-ko: -      €/tCO2 

Saihestutako emisioak:    10 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 4.036 € 

Kostua: -      € 
Finantziazioa: Irungo Udala 

Itzulera tasa sinplea:      - urte 

Oharrak: 

Zenbat energia aurrezten den kalkulatzeko, kultur, gazteria eta hezkuntza tipologiako eraikinak eta kiroldegiak 
hartu dira kontuan. Neurri hau ezarri ostean aurreztutako kontsumo energetiko osoaren % 0,5ekoa izango litzateke 
gutxi gorabehera. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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1.1.11 
Udaleko eta enpresa publikoetako zerbitzu guztietarako energia 
kudeatzeko software zentralizatu bat ezartzea, kontsumo energetikoak 
eta kontabilitatea kontrolatu ahal izateko. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Udala (ekipamenduak) 

OSAGAI ENERGETIKOA: Berokuntza, hozte sistema, 
argiztapena 

LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Eraikinetako eta argiztapen publikoko kontsumo energetiko guztiak kudeatzeko software bat izatea. Ekipamendu 
publikoen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean) murriztea. 

Deskribapena: 

Abiapuntu gisa merkaturatze enpresen fakturazio datuak hartuta edo, bestela, irakurketak eginez gero edo 
monitorizazio sistemak izanez gero, benetako kontsumoen datuak hartuta, hornidura energetikoen eta kontsumoen 
kudeaketan oinarritutako aplikazio informatikoko sistemak barneratzea.  
Ahalegina egingo da energiaren kudeaketa eta informazio sistemak ondorengo funtzioak izan ditzan, besteak beste:  
- Datuak eta grafikoak kontsultatzea, aztertu beharreko kontsumoaren xehetasun mailari (polizatik hasi eta iturrien 
arabera multzokatzeraino), horien eta eraginkortasun energetikoko adierazleen bilakaeraren azterketari eta 
benchmarking bidez hirugarrenekiko alderaketari erreparatuz.  
- Kudeaketa zentralizatuaren bidez fakturazioko gorabeheren segimendua eta kontrola egiteko aukera ematen 
duten abisuak eta alarmak jartzea. 
Neurri honen bidez, kontsumo energetikoaren % 3 aurreztea aurreikusten da. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Ingurumena eta Baratzeak Hiri Garapena, Obrak, Eraikinak 
Mantentzeko Zerbitzua, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Hezkuntza, Euskaltegia, 
Kultura eta Gazteria, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2013 Urtero 

Lotura duten adierazleak: 

Kudeaketa energetikoko software bat duten eraikin eta argi publikoen kontsumo energetikoak (%). 
Ekipamendu publikoen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra:           21.196    kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: 31.785 kWht Kostua tCO2-ko: 
   

             821    
 

€/tCO2 

Saihestutako emisioak: 14 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 5.404 € 

Kostua: 11.500 € 
Finantziazioa: Irungo Udala 

Itzulera tasa sinplea:                  2,1    urte 

Oharrak: 

Kostuak kalkulatzeko kudeaketa energetikoko software bat ezartzea (SIE markakoa edo antzekoa) hartu da kontuan 
eta 350 polizatarako hornidura energetikoen kontsumoak kudeatzeko lanen aurrekontua egin da.  
Aurreikuspenen arabera, halako sistemak ezarrita eta horien segimendua eginda, Udaleko kontsumo osoaren 2-4,5 
artean aurrez daiteke batez beste. 
Kalkuluen arabera eraikinetako kontsumo osoaren % 1 aurreztuko da Udaleko polizen eta kontsumo energetikoaren 
kudeaketagatik. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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1.1.12 Bero kontsumo handiko eraikin berrietan mikrokogenerazioko sistemak 
instalatzea, ahal dela, biomasa darabilten sistemekin. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Udala (ekipamenduak) 

OSAGAI ENERGETIKOA: Berokuntza eta hozte 
sistema 

LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Urte osoan zehar ustez bero kontsumo handia izango duten eraikin berrietan mikrokogenerazioko sistemak 
ezartzea.  

Deskribapena: 

Kontsumo energetiko handiko eraikinetan/zentroetan mikrokogenerazioko sistemak ezartzean proposatzen da. 
Halako sistemek eraginkortasun energetiko eta ingurumen eraginkortasun handia dute, erregai baten bidez aldi 
berean elektrizitatea eta beroa sortzen baitute. Ahal dela erregai gisa biomasa eta lagungarri gisa gasa 
darabiltzaten kogenerazioko sistemak erabiltzea gomendatzen da.  
  
Halako sistemei esker, eraikinaren kontsumo energetikoaren % 15 ere aurrez daiteke eta banaketaren ondoriozko 
galerak saihesten dira, banaketa kontsumitzen den lekuan bertan egiten baita.  

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Hiri Garapena, Ingurumena eta 
Baratzeak 

Hiri Garapena, Obrak, Eraikinak 
Mantentzeko Zerbitzua, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Hezkuntza, Euskaltegia, 
Kultura eta Gazteria, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Ekipamendu publikoen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra: - kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: - kWht Kostua tCO2-ko: - €/tCO2 

Saihestutako emisioak: - tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Kostua: - € 
Finantziazioa: Irungo Udala 

Itzulera tasa sinplea: - urte 

Oharrak: 

Ez da kontuan hartu zenbat energia aurreztu den, ez baitugu informazio nahikoa eraikin berrien ezaugarriei eta 
erabilera tipologiari buruz. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Zerbitzuak kanpora ateratzeko zerbitzu energetikoen enpresekin sinatutako kontratuak. 

Deskribapena: 

Zerbitzu energetikoen enpresekin zerbitzuak kanpora ateratzeko kontratuak sinatzea. Horri esker, neurria 
finantzatuko da, etorkizunean energiaren prezioak izan ditzakeen aldaketen aurrean Udalaren kostu ekonomikoa 
egonkortu egingo da, eta neurriaren baitan abiarazten diren eraginkortasun jarduerak erabat ezarriko dira. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Hezkuntza, Euskaltegia, 
Kultura eta Gazteria 

2013-2020 
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1.1.13 
Udal teknikariei eraikin publikoetako instalazio energetikoak modu 
eraginkorrean erabiltzen erakusteko etengabeko prestakuntzako 
programa bat abiaraztea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Udala (ekipamenduak) 

OSAGAI ENERGETIKOA: Berokuntza, hozte sistema, 
argiztapena 

LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Ekipamendu publikoen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean) % 2 murriztea, 
jardunbide energetiko egokien programa bat ezarrita eta eraikinetako berokuntza eta argiztapen sistemak 
erregulatzeko protokoloak optimizatuta. 

Deskribapena: 

Instalazio energetikoak eraginkortasunez erabiltzeko Udaleko langileak ingurumen portaera egokia izatera 
bultzatuko dituen oinarrizko prestakuntza programa bat garatzea eta ezartzea. 
Programak ondorengo funtzioak izango ditu: 
- Prestakuntza jarduera tekniko espezifikoak identifikatzea eta eskaintzea, ingurumen alderdia Udaleko langileen 
jarduera profesionalean integratzeko asmoz. 

- Udaleko langileei ingurumen arloko erabaki politikoak ezagutaraztea, baita Udalak iraunkortasunaren eta klima 
aldaketa arintzearen alde duen konpromisoa ere. 
- Iraunkortasunarekiko konpromisoan parte hartzen duten udal zerbitzuen eginkizunaren berri ematea. 
- Energia aurrezteko eta eraginkortasunez erabiltzeko eta kontsumo energetikoko sistemak eta ekipoak kudeatzeko 
jarduera protokoloak ezagutaraztea. Ondorengo arlo tematikoak lantzea proposatzen da, energia aurrezten 
laguntzeko: isolamendua, klimatizazioa (berokuntza eta hozte sistemak), etxeko ur beroa, argiztapena, ekipo 
elektrikoak eta igogailuak. 
Udal ekipamenduen ingurumen hobekuntza lortzeko lagungarriagoak diren lanetan aritzen diren langileak 
lehenetsiko dira, adibidez, ekipamenduetako eta erosketa eta kontratazio zerbitzuko arduradunak eta kudeaketa 
energetikoko arduradunak. Hala, beraz, goi karguek eta erdiko karguek lehentasuna izango dute. Eginkizun tekniko 
profesionaletan ingurumen irizpideak barneratzen lagunduko duten prestakuntza tresnak eskaini nahi dira. Tresna 
horiek Udalarenak berarenak izango dira edo, bestela, beste erakunde batzuek antolatutako ikastaroetan parte 
hartuta erabil daitezkeenak. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Diziplina-Jarduerak, Diziplina-Obrak Hiri Garapena, Obrak, Eraikinak 
Mantentzeko Zerbitzua, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Obrak, Eraikinak Mantentzeko 
Zerbitzua, Hezkuntza, Euskaltegia, 
Kultura eta Gazteria, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Ertaina 
Lotura duten adierazleak: 

Antolatutako prestakuntza saioetan egindako ordu kopurua. Eragindako eraikinak, planean izena eman duten 
erabiltzaileak.  
Ekipamendu publikoen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 
Aurreztutako 
argindarra:  9.166 kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: 13.749 kWht Kostua tCO2-ko:  8.959 €/tCO2 

Saihestutako emisioak:     6 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 2.337 € 

Kostua: 54.000 € 
Finantziazioa: Irungo Udala 

Itzulera tasa sinplea: 23 urte 

Oharrak: 

Aurreikuspenen arabera urtean 6.000 € inbertituko dira teknikariak prestatzeko kanpainetan. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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1.1.14 Kanpoko argien eraginkortasun energetikoko araudia betetzen ez duten 
argiak eta argi eraginkortasun txikiko argiak ordeztea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Udala 

OSAGAI ENERGETIKOA: Argiztapen publikoa eta 
seinaleztapena 

LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Hiriko kaleko argi guztiek eraginkortasun energetikoko araudia betetzea. 

Deskribapena: 

Zeruaren argi kutsadura saihestea, dauden lanparen errendimendua hobetuta, lanparen argia gehiago aprobetxatu 
ahal izateko optikak dituzten argien bidez. Argia gehiago aprobetxatzen denez, zenbait kasutan argiztatu 
beharreko bidean lanpararen potentzia murriztu ahal izango da lux maila handitu behar izan gabe. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Mugikortasuna, Bide Publikoa eta 
Obrak 

Mugikortasuna, Bide Publikoa eta 
Obrak 

Mugikortasuna, Bide Publikoa eta 
Obrak; Hirigintza eta Ingurumena 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2014-2015 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Argi berriak dituzten kutxen kontsumo energetikoa, kutxek aurreko urteetan izandako kontsumo energetikoarekiko 
(%). 
Argien kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra:                259.075    kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: -      kWht Kostua tCO2-ko:  
5.095 €/tCO2 

Saihestutako emisioak: 96 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 38.861 € 

Kostua: 489.150 € 
Finantziazioa: EEE, IDAE, EJ, Gipuzkoako Foru 

Aldundia, Udala Itzulera tasa sinplea: 12,6 urte 

Oharrak: 

Lanpararen potentzia murrizteari loturiko aurrezteak eta argiak aldatzeko egin beharreko inbertsioa ordeztu 
beharreko argi kopuruaren eta horien ordez jarriko den modeloaren arabera baloratuko dira. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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1.1.15 Zelula fotoelektriko bidezko piztea kontrolatzeko sistemen ordez erloju 
astronomikoa jartzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Udala 

OSAGAI ENERGETIKOA: Argiztapen publikoa eta 
seinaleztapena 

LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Udalerriko argiztapenak dituen zelula fotoelektriko guztiak ordeztea. 

Deskribapena: 

Argiztapenaren kontsumo energetikoa murriztu nahi da, argiak gauez piztu eta itzaltzen direla ziurtatuz.  
Oraindik zelula fotoelektrikoa duten kutxa guztietan argiak erloju astronomiko bidez pizteko sistemak instalatzea 
proposatzen da. Erloju astronomiko hauei esker, argiak erabiltzen direneko orduak optimiza daitezke, puntu 
geografiko batean eguzkia zehatz-mehatz zer ordutan irteten eta sartzen den bai baitakite. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Mugikortasuna, Bide Publikoa eta 
Obrak 

Mugikortasuna, Bide Publikoa eta 
Obrak 

Mugikortasuna, Bide Publikoa eta 
Obrak; Hirigintza eta Ingurumena 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2013 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Pizte sistema ordeztuta duten kutxetako argi kontsumo energetikoa, kutxek aurreko urteetan izandako argi 
kontsumo energetikoarekiko (%). 
Argien kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra: 10.381 kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: -      kWht Kostua tCO2-ko:   221 €/tCO2 

Saihestutako emisioak:     4 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa:                        1.557    € 

Kostua:   851 € 
Finantziazioa: EEE, IDAE, Udala 

Itzulera tasa sinplea:      0,5 urte 

Oharrak: 

Ondorengo argiztapen kutxetan: 16; 52; 67; 107; 113; 121; 122 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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1.1.16 Erloju astronomikoak eta aurrezteko gailuak pizteko programazioa 
aldatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Udala 

OSAGAI ENERGETIKOA: Argiztapen publikoa eta 
seinaleztapena 

LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Ekipoen pizte denbora orokorra murriztea eta fluxua erregulatzeko sistemak edo maila bikoitzeko erregulazio 
sistemak dituzten lineetan pizte murriztuko denboraren proportzioa handitzea. 

Deskribapena: 

Kutxa guztietan argiak pizteko eta itzaltzeko orduaren programazioa atzeratzea gomendatzen da; alegia, eguzkia 
sartu eta 10 minutura piztuko dira argiak eta eguzkia irten baino 10 minutu lehenago itzali. Horrela, egunero 20 
minuturi dagokion argi kantitatea aurreztuko da. 
Fluxua erregulatzeko sistemak ahalik eta goizen aktibatzea proposatzen da, bide motaren arabera, eta murrizketa 
hori itzaltzeko agindua eman arte mantentzea, ahal denetan. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Mugikortasuna, Bide Publikoa eta 
Obrak 

Mugikortasuna, Bide Publikoa eta 
Obrak 

Mugikortasuna, Bide Publikoa eta 
Obrak; Hirigintza eta Ingurumena 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2013 Urtero 

Lotura duten adierazleak: 

Pizteko/Itzaltzeko ordutegia aldatuta eta murrizketa sistemak sartuta dituzten kutxetako argi kontsumo 
energetikoa, kutxek aurreko urteetan izandako argi kontsumo energetikoarekiko (%). 
Argien kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra: 149.718 kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: -      kWht Kostua tCO2-ko: 0      €/tCO2 

Saihestutako emisioak:    56 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 22.458 € 

Kostua: 0      € 
Finantziazioa: EEE, IDAE, Udala 

Itzulera tasa sinplea:      0 urte 

Oharrak: 

Argiztapen kutxa guztietan. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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1.1.17 
Piztea telekudeaketa bidez kontrolatzeko sistema gehiago instalatzea 
eta erreguladorea-egonkorgailua eta kontsumo handiagoa dutenak 
lehenestea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Udala 

OSAGAI ENERGETIKOA: Argiztapen publikoa eta 
seinaleztapena 

LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Piztea kontrolatzeko sistema gehiago ezartzea, gutxienez udalerriko argi kontsumoen % 80 izatera iristeko. 

Deskribapena: 

Izandako gorabeherei buruzko informazio zehatza izateak pizte sisteman matxurarik edo hutsegiterik izan den eta 
fluxua erregulatzeko zer sistema dauden jakitea ahalbidetzen du. 

Halako sistemak jartzeko, kontsumo energetiko handiagoa eta fluxu erreguladorea-egonkorgailua duten argiztapen 
kutxak lehenetsiko dira, hain zuzen ere, 10 argi kutxa. Fluxua erregulatzeko-egonkortzeko ekipoak monitorizatzea 
ezinbestekoa da ekipoen funtzionamendua kontrolatzeko eta egon litezkeen gorabeherak azkar konpontzeko. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Mugikortasuna, Bide Publikoa eta 
Obrak 

Mugikortasuna, Bide Publikoa eta 
Obrak 

Mugikortasuna, Bide Publikoa eta 
Obrak; Hirigintza eta Ingurumena 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2014-2015 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Piztea telekudeaketa bidez kontrolatzeko sistemak dituen argiztapenaren kontsumo energetikoa, kutxa horiek 
aurreko urteetan izandako kontsumo energetikoari dagokionez (%). 
Antzemandako gorabehera eta/edo matxura kopurua eta erantzun denbora. 
Erreguladorea-egonkorgailua itzalita zegoela iragandako denbora, aurreko urteetan iragandako batez besteko 
denborari dagokionez (%). 
Argien kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra: 25.858 kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: -      kWht Kostua tCO2-ko:  1.418 €/tCO2 

Saihestutako emisioak:    10 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa:  3.879 € 

Kostua: 13.600 € 
Finantziazioa: EEE, IDAE, Udala 

Itzulera tasa sinplea:     3,5 urte 

Oharrak: 

Fluxu erreguladorea eta potentzia handiena duten 10 argiztapen kutxetan instalatuko dira sistema horiek: 
1; 5; 73; 110; 125; 131; 141; 142; 148; 149 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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1.1.18 
Argiztapen kutxa gehienetan goiburuko fluxua 
erregulatzeko/egonkortzeko sistemak jartzea, ahalik eta teknologia 
eraginkorrenak erabilita. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Udala 

OSAGAI ENERGETIKOA: Argiztapen publikoa eta 
seinaleztapena 

LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

7,5 eta 15 kW arteko potentzia duten argiztapen kutxa guztietan maila bikoitzeko erregulazio sistemak ezartzea. 

Deskribapena: 

Fluxua erregulatzeko-egonkortzeko sistemek argiztapen maila txikiagotzen dute gutxien erabiltzen diren orduetan. 
Instalazio bera erabiliz nahi den argiztapen maila izan dezakegu gaueko lehen orduetan eta, beharrezkoa ez 
denean, murriztu. Gainera, murriztaileek-egonkorgailuek elikatze indarrari egonkor eusten diote, hornitzailearen 
aldaketetatik babestuz eta pixkanaka piztuz eta erregulatuz, lanparen bizitza baliagarria handitzeko. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Mugikortasuna, Bide Publikoa eta 
Obrak 

Mugikortasuna, Bide Publikoa eta 
Obrak 

Mugikortasuna, Bide Publikoa eta 
Obrak; Hirigintza eta Ingurumena 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2014-2015 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Erregulazio bikoitzeko sistema duten argiztapen kutxak (%). 
Fluxua murrizteko-egonkortzeko ekipoak dauden argiztapen kutxen kontsumoa, kutxa horiek aurreko urteetan 
izandako kontsumoari dagokionez. 
Argien kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra: 356.355 kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: -      kWht Kostua tCO2-ko:  3.404 €/tCO2 

Saihestutako emisioak:   132 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 53.453 € 

Kostua: 450.000 € 
Finantziazioa: EEE, IDAE, Udala 

Itzulera tasa sinplea:     8,4 urte 

Oharrak: 

Fluxua erregulatzeko-egonkortzeko gailurik gabeko eta 7,5 eta 15 kW arteko potentziako 36 argiztapen kutxetan 
instalatzea: 
8; 9; 13; 14; 17; 19; 21; 25; 41; 50; 51; 53; 54; 60; 64; 68; 69; 74; 77; 78; 85; 87; 88; 111; 122; 123; 127; 130; 136; 
139; 140; 146; 153; 154; 156; 157 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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1.1.19 
Kutxa berrietan eta birgaitu beharrekoetan argiztapen teknologia 
berritzaileak (LED) modu pilotuan ezartzea, eta ondoren kutxa guztietan 
ezarri ahal izango den ebaluatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Udala 

OSAGAI ENERGETIKOA: Argiztapen publikoa eta 
seinaleztapena 

LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Kutxa pilotuan kontsumoa murriztea eta teknologia mota berri honen errendimendua eta mantentzea ebaluatzea. 

Deskribapena: 

Argiztapen publikorako potentzia handiko led argiek nabarmen murritz dezakete kontsumoa. Horretarako, berariaz 
led teknologiarekin erabiltzeko argiak jarri behar dira, eta argi horiek gure ingurunean erabiltzeko baliozkotu. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Mugikortasuna, Bide Publikoa eta 
Obrak 

Mugikortasuna, Bide Publikoa eta 
Obrak 

Mugikortasuna, Bide Publikoa eta 
Obrak; Hirigintza eta Ingurumena 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2016-2019 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Argien kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra: 39.804 kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: -      kWht Kostua tCO2-ko:  3.386 €/tCO2 

Saihestutako emisioak:    15 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa:  5.971 € 

Kostua: 50.000 € 
Finantziazioa: EEE, IDAE, Udala 

Itzulera tasa sinplea:     8,4 urte 

Oharrak: 

Egungo kutxan honela ordeztuko dira: 150 W-eko goi presioko sodio lurrunezko 100 lanpararen ordez 60 W-eko 100 
LED lanpara jarriko dira. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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1.1.20 Argien mantentze lanak, kudeaketa energetikoa eta telekudeaketa 
ebaluatzeko baliabide informatikoak eta prozedurak integratzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Udala 

OSAGAI ENERGETIKOA: Argiztapen publikoa eta 
seinaleztapena 

LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Argiztapen publikoaren kontsumo energetiko osoa kudeatzeko eta telekudeaketa sistemek monitorizatutako 
kontsumo errealeko datuak jasotzeko software bat izatea. 

Deskribapena: 

Informazio eta kudeaketa energetikoko sistema integral bati esker, udalerriko kontsumoak eta fakturak azter eta 
ebalua daitezke. Informazio honen inguruko segimenduak eta automatikoki sortzen diren alarmek instalazioen 
funtzionamendua ebaluatzea eta zuzentzea ahalbidetzen dute, baita energia eta dirua aurreztea ere. Sistemari 
esker, telekudeaketako ekipoekin egindako monitorizaziotik edo kontadorea irakurtzetik lortu diren kontsumo 
errealeko datuak sartu ahal izango dira eta, horrela, kontsumo erreala eta fakturatutakoa alderatu. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Mugikortasuna, Bide Publikoa eta 
Obrak 

Mugikortasuna, Bide Publikoa eta 
Obrak 

Mugikortasuna, Bide Publikoa eta 
Obrak; Hirigintza eta Ingurumena 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2013 Urtero 

Lotura duten adierazleak: 

Kudeaketa energetikoko software bat duten argi kontsumoak (%). 

Argien kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra: 65.958 kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: -      kWht Kostua tCO2-ko:   343 €/tCO2 

Saihestutako emisioak:    24 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 9.894 € 

Kostua:  8.400 € 
Finantziazioa: EEE, IDAE, Udala 

Itzulera tasa sinplea:      0,8 urte 

Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 

 



EIEP dokumentua  81 
 

 

1.2.1 Hiriaren garapen berrietan eraginkortasun energetiko handiko irizpideak 
sartzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Berokuntza / Hozte sistema 
eta etxeko ur beroa 

LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Etxebizitza sustapen berrien kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean) % 2 murriztea, 
hirigintza iraunkorreko irizpideak aplikatuta. 

Deskribapena: 

Eraginkortasun irizpideak aplikatzea, energia aurrezteko eta hiri eraldaketa iraunkorra izateko. 
Hona hemen hirigintza garapen eraginkorrerako oinarrizko irizpideak: 
- Uharteetan oinarrituta espazialki jarraitua izango den hiri konpaktu bat sortzeko hiri plangintza egitea. 
- Eremu guztietako erabilera ugariak bilduko dituzten hiri garapenak egitea, segregazio sozial edo ekonomikoa 
saihesteko. 
- Bioklimatismo arkitektonikoa faboratuko duen hiri trazadura egoki bat zehaztea.  

- Batez besteko etxebizitza dentsitateak nahikoak izatea ongizate psikofisikoa bermatzeko eta harreman handia 
izateko, betiere, mantentze kostu onargarriekin. 
- Familia anitzetarako etxebizitzak eraikitzen saiatzea, energiari erreparatuz eraikin handiak familia bakarrentzat 
direnak baino eraginkorragoak baitira, bolumen/azalera erlazioa dela eta. 
- Eraikin guztietan energia berriztagarriko gutxieneko hornidura bat erregulatzea. 
- Baliabide naturalak barrutitan edo etxebizitza multzotan banatuta aprobetxa daitezen sustatzea eta guneak 
unitate nagusietarako gordetzea. 
Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Hiri Garapena, Diziplina-Obrak, 
Irungo Etxebizitzarako Elkarte 
Publikoa 

Hiri Garapena Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa, 
EEE, eraikuntza enpresak, zerbitzu 
energetikoen enpresak, biztanleak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Behin 
Lotura duten adierazleak: 

Bizitegien kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean).  
Neurriek eragindako etxebizitza kopurua. 
Aurreztutako 
argindarra: - kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: 213.864 kWht Kostua tCO2-ko: - €/tCO2 

Saihestutako emisioak:  40 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 10.693 € 

Kostua: - € 
Finantziazioa: Baliabide propioak 

Itzulera tasa sinplea: - urte 

Oharrak: 

Aurreztuko dena kalkulatzeko Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean aipatzen diren 3.000 etxebizitza berriak hartu 
dira kontuan. % 2ko aurreztea berokuntza eskariaren egoerari bakarrik aplikatu zaio. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 
Hirigintza plangintza (HAPO eta garapeneko plangintza). 
Deskribapena: 

Hainbat irizpide barneratuko dira, aurretik izandako esperientzia oinarritzat hartuta: orientazioa, hiri dentsitatea, 
uharteen arabera zentralizatutako instalazioetarako gunea, eta uharteak diseinatzeko hirigintzako beste irizpide 
batzuk. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 
Hirigintza plangintza Hiri Garapena 2012-2019 
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1.2.2 Hirian egin beharreko etxebizitza publikoetarako A mailako ziurtagiri 
energetikoa lortzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Berokuntza / Hozte sistema 
eta etxeko ur beroa 

LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Hirian egin beharreko etxebizitza publiko guztietan A mailako ziurtagiri energetikoa lortzea (helburua 1.350 
etxebizitza inguru egitea edo birgaitzea izango da, bloketan). Hobekuntza horrek bero eskaria % 25 murriztuko du. 

Deskribapena: 

Eraikinen eraginkortasun energetikoko ziurtagiria 2002/91/CE Zuzentarauak ezarritako betebehar bat da 
(zuzentarau horrek badu baliokidea Espainiako antolamendu juridikoan, hain zuzen ere, 47/2007 Errege Dekretua, 
eraikin berrien eraginkortasun energetikoko ziurtagiria lortzeko oinarrizko prozedura onartzen duena). 
Ziurtagiri horretan, eta eraginkortasun energetikoko etiketa baten bidez, eraikin bakoitzari eraginkortasun 
energetikoko maila bat jartzen zaio, A mailatik hasita (eraginkortasun energetiko handienekoei) G mailaraino 
(eraginkortasun energetiko txikienekoei). 

Eraikin publikoei B mailako kalifikazio energetikoa exijitzea proposatzen da, etxebizitza publiko berrietan eskari 
energetikoa murrizteko. Eskaria betetzeko, errendimendu handiko sistemak eta energia berriztagarrien iturriak 
erabiliko dira eta, horrela, A mailako kalifikazio energetikoa lortuko da.  
Gutxi barru, birgaitutako eraikinen eraginkortasun energetikoko ziurtagiria lortzeko oinarrizko prozedura onartuko 
da. 
Neurri hau aplikatuta, kalifikazio hau duten etxebizitzen berokuntzako kontsumo energetikoa % 25 murriztu ahal 
izango da, C letratik A letrara igarotzean eraginkortasun energetikoa handitzearen ondorioz. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Hiri Garapena, Diziplina-Obrak, 
Eusko Jaurlaritza, Irungo 
Etxebizitzarako Elkarte Publikoa 

Hiri Garapena Irungo Etxebizitzarako Elkarte 
Publikoa, eraikuntza enpresak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

A kalifikazio energetikoa duten etxebizitza berriak (%). 
Bizitegien kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra: - kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: 1.106.746    kWht Kostua tCO2-ko: 17.242 €/tCO2 

Saihestutako emisioak:   313 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 

 
55.337 € 

Kostua: 5.400.000 € 
Finantziazioa: EEEren laguntzak, biztanleak 

Itzulera tasa sinplea: 97,6 urte 

Oharrak: 

Helburutzat hartutako etxebizitza kopurua eraiki nahi diren etxebizitza berrien % 45 da (babes ofizialeko 1.350 
etxebizitza). 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Hirigintza plangintza (HAPO eta garapeneko plangintza). 
Deskribapena: 

Babes ofizialeko etxebizitza berrien plangintzan A gutxieneko baldintza izan dadila jartzea. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Hirigintza plangintza Hiri Garapena 2012-2019 
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1.2.3 Etxebizitzen birgaitze lan partzialetan eraginkortasun energetikoko 
irizpideak sartzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Berokuntza / Hozte sistema 
eta etxeko ur beroa 

LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

1.2.4tik 1.2.8ra bitarteko jarduerak partzialki birgaitzen diren eraikin guztietan sartzea. 

Deskribapena: 

Birgaitu beharreko etxebizitza proposamen berrietan eta berritzeko eremu berrietan eraginkortasun energetiko 
handiko irizpideak barneratzea. Horren harira, bi jarduera proposatzen dira: 
 
- Batzorde bat sortzea, gauzatu nahi diren birgaitze proiektuak azter ditzan eta (proiektuen nahiz obren) barne 
kontrolerako irizpide eta protokoloen gida bat presta dezan, eraikinak birgaitzeko lanetan B mailako ziurtagiri 
energetikoa lortu ahal izateko.  
- Etxebizitzak berritzeko plan berezietan eta partzialetan irizpide energetiko iraunkorrak barneratzea eta 
ondorengoak egitea: 

a) Energetikoki iraunkorrak diren hirigintzako irizpideak zehaztea, hiri garapenean aplikatzeko. 
b) Kontzeptuok aribidean diren eta martxan jarriko diren plan berezietan eta partzialetan integratzeko 
aukerak aztertzea. 

Gutxi barru, birgaitutako eraikinen eraginkortasun energetikoko ziurtagiria lortzeko oinarrizko prozedura onartuko 
da. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Ingurumena eta Baratzeak, Irungo 
Etxebizitzarako Elkarte Publikoa, 
birgaitze enpresak, biztanleak, 
auzokideen komunitateak, finken 
administratzaileak 

Ingurumena eta Baratzeak, EJko 
Etxebizitza Zuzendaritza 

Irungo Etxebizitzarako Elkarte 
Publikoa, birgaitze enpresak, 
biztanleak, auzokideen 
komunitateak, finken 
administratzaileak, kreditu 
erakundeak, EEE, EJko Etxebizitza 
Zuzendaritza 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2016 Urtero 

Lotura duten adierazleak: 

B ziurtagiri energetikoa duen birgaitutako etxebizitza kopurua. 

Bizitegien kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra: - kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: - kWht Kostua tCO2-ko: - €/tCO2 

Saihestutako emisioak: - tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Kostua: - € 
Finantziazioa: - 

Itzulera tasa sinplea: - urte 

Oharrak: 

Aurreztutako energia, gutxitutako emisioak eta kostuak ondorengo ekintzen bidez kalkulatzen dira. 
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HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Etxebizitzak birgaitzeko zerga pizgarriak, EIOZ eta OHZ zergetan bonifikazioa emanez. 

Deskribapena: 

Etxebizitzak birmoldatzea bultzatu nahi da. Hala, birgaitze lanak sarituko dira, zerga ordenantzen bidez zerga 
onurak emanez. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Fiskalitatea  Esku-hartzea 2012-2019 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Aldundia eta Eusko Jaurlaritza sartzea, egungo etxebizitzetan energia arloko berritze edo egokitzapen lanak 
egiteko pizgarriak gehi ditzaten eta etxeetan energia aurreztea bultza dezaten: kontsumo txikiko bonbillak, 
leihoak, etab. 
Deskribapena: 

Aldundia eta Eusko Jaurlaritza sartzea, etxebizitzak eraginkortasun energetikoko irizpideak aplikatuta birgaitzeko 
pizgarriak eta onurak gehi ditzaten. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Fiskalitatea Esku-hartzea 2012-2019 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Eraikinak energetikoki birgaitzeko produktu erakargarriak dituzten kreditu erakundeak. 

Deskribapena: 

Kreditu erakundeak sartzea, eraikinetan energia arloko birgaitze lanak edo birgaitze lan integralak egiten dituzten 
auzokideen komunitateei produktu erakargarriak, kreditu bigunak eta hobaridun tasak eskain diezazkieten. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Fiskalitatea Finantza erakundeak 2012-2019 
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1.2.4 Dauden etxebizitzetan egungo leihoen ordez pixkanaka eraginkortasun 
handiagoko leiho berriak jartzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Inguratzaile termikoa LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Bizitegitarako eraikinen (91.119,43 m2 leiho) eraginkortasun energetikoa % 20 handitzea. Horrela, eraikinaren 
babes termikoa hobea izango da, beira eta markoa ordeztuko baitira, eta airearen iragazkortasuna ere hobetuko 
da. 

Deskribapena: 

Etxebizitzen % 20ri beira bakunen ordez beira bikoitzak jartzea proposatzen da. 
Kasu honetan beira eta markoa aldatzea gomendatzen da, transmitantzia termiko altua dutelako, eraikinaren 
fatxadaren zati garrantzitsu bat osatzen dutelako eta eraikinaren galera handienak elementu horien bidez 
gertatzen direlako. 
Eraginkortasuna handitzeko, transmitantzia termiko txikiko beirak eta markoak erabiliko dira eta airearen 
iragazkortasuna hobetu (estankotasuna hobetu). 
Leihoak ordeztuta, neurria aplikatuko den etxebizitza guztien berokuntza eskariaren % 23 aurreztuko da. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Biztanleak, Irungo Etxebizitzarako 
Elkarte Publikoa, auzokideen 
komunitateak 

Ingurumena eta Baratzeak EEE, Eusko Jaurlaritza (Industria) 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Urtero 

Lotura duten adierazleak: 

Ordeztutako leihoen azalera (m2). 
Bizitegien kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra: - kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: 4.409.715    kWht Kostua tCO2-ko: 15.633 €/tCO2 

Saihestutako emisioak:                   816    tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 220.486 € 

Kostua: 12.756.720 € 
Finantziazioa: Biztanleak, laguntza posibleak 

Itzulera tasa sinplea: 57,9 urte 

Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Biztanleentzako informazio gune bat sortzea. 

Deskribapena: 

Biztanleei zuzenean nahiz telefonoz informazioa emateko gune bat sortzea, eraginkortasun energetikoaren arloan 
aholku emateko.  
Ekimen partikularrei aholkularitza eta orientazio juridikoa eskaintzea. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Ingurumena eta Baratzeak 2012-2019 
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1.2.5 Eraginkortasun txikiagoko etxetresna elektrikoen ordez pixkanaka A 
mailako eta goragoko mailako etxetresna elektriko berriak jartzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Etxetresna elektrikoak eta 
gailu elektronikoak 

LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Etxebizitzen % 25ean etxetresna elektriko zaharren ordez A mailako edo goragoko mailako eraginkortasun 
energetikoko etxetresna berriak jartzea. 

Deskribapena: 

92/75/CE Zuzentarauaren arabera, eraginkortasun energetikoko 7 mota daude. Horietako bakoitza identifikatzeko 
kolore eta letra kode bat dago: berdea eta A letra ekiporik eraginkorrenei dagozkie, eta gorria eta G letra, berriz, 
eraginkortasun txikienekoei. Hau etxetresna elektriko guztiek dute, nahiz eta familia bakoitzerako etiketa bat 
egon. 2010ean 2010/30/UE Oinarrizko Zuzentarauak, 2010eko maiatzaren 19koak, eta hura garatzen duten 
arautegiek salmentarako produktuei jarri beharreko eraginkortasun energetikoko etiketak finkatu zituzten, besteak 
beste.  

Europar Batasunaren eraginkortasun energetikoko etiketa berriak beste 3 maila ditu gorantz: A+, A++, A+++. Horri 
esker, kontsumitzaileak azkarrago identifika dezake etxetresna elektrikoaren eraginkortasuna.  
Hona hemen etiketa berria dakarten etxetresna elektrikoak, A+, A++ eta A+++ mailetakoak barne: 

• Garbigailuak  

• Ontzi garbigailuak 

• Hozkailuak, izozkailuak eta horien konbinazioak. 

• Telebistak 

• Ardoak gordetzeko armairuak  

• Aire girotuko etxeko gailuak. 
Horrela, ekipo horien portaera energetikoa ondorengo mailetan sailkatzen da:  
A+++ mailako eraginkortasun energetikoa  <% 22 Kontsumo energetiko txikia 
A++ mailako eraginkortasun energetikoa  % 22 - 30 
A+ mailako eraginkortasun energetikoa   % 30 - 42 

A mailako eraginkortasun energetikoa  % 42 - 55 
B mailako eraginkortasun energetikoa  % 55 - 75 
C mailako eraginkortasun energetikoa  % 75 - 90 
D mailako eraginkortasun energetikoa   % 95 - 100  Kontsumo energetiko ertaina 
E mailako eraginkortasun energetikoa  % 100 - 110  
F mailako eraginkortasun energetikoa  % 110 - 125 
G mailako eraginkortasun energetikoa  > % 125 
1993an Europan egindako alderaketen arabera, hozkailu, garbigailu, eta abarren urteko kontsumoa neurtu zen eta 
aztertutako gailuen batez besteko kontsumoa D eta E letren artean kokatu zen.  
Ondorengo etxetresna elektrikoak ordeztea proposatzen da: 
A mailako garbigailua eta ontzi garbigailu bitermikoa, A++ mailako hozkailuak eta izozkailuak, A mailako labeak 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Biztanleak, auzokideen 
komunitateak 

Ingurumena eta Baratzeak Esku-hartze Komunitarioa, 
biztanleak, auzokideen 
komunitateak, EEE, Merkataritza 
Ganbera 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

A mailako edo goragoko mailako eraginkortasun energetikoko etxetresna elektrikoak dituzten etxebizitzak (%) 
Bizitegien kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 
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Aurreztutako 
argindarra: 3.435.270 kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: 1.460.039 kWht Kostua tCO2-ko: 4.667 
 €/tCO2 

Saihestutako emisioak: 1.579 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 760.056 € 

Kostua: 7.369.283 € 
Finantziazioa: Biztanleak, laguntza posibleak 

Itzulera tasa sinplea:     9,7 urte 

Oharrak: 

- 
 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Biztanleentzako informazio gune bat sortzea. 

Deskribapena: 

Etxean, enpresetan eta administrazioan eraginkortasun energetikoko hobekuntzak egiteko EEEk eta IDAEk ematen 
dituzten laguntzen berri ematea Udalaren/Tokiko Agenda 21en webgunearen bidez, eta biztanleekin 
komunikatzeko leiho bat jartzea. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Diru laguntza Ingurumena eta Baratzeak 2012-2019 
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1.2.6 Goritasunezko bonbillen ordez kontsumo txikiko bonbilla berriak 
erabiltzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Argiztapena LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Argiztapen sistemaren eraginkortasuna hobetzea, etxebizitzen % 30en (7.910 etxebizitza) ohiko bonbillen ordez 
errendimendu energetiko handiko sistemak jarrita. Etxebizitza bakoitzean 60 W-eko 3 bonbilla ordeztuko dira. 

Deskribapena: 

Argiztapen instalazioen eraginkortasun energetikoa hobetzeko, ohiko bonbillen ordez eraginkortasun handikoak 
jartzea proposatzen da. 
Beti da gomendagarria goritasunezko bonbillen ordez kontsumo txikikoak edo led bonbillak erabiltzea, energia 
aurrezten baita. Goritasunezko bonbilla batek 10-20 lm/w arteko errendimendua du eta kontsumo txikiko bonbilla 
batek, berriz, 38-91 lm/w arteko errendimendu aldakorra.  
Kontsumo txikiko bonbilla batek % 50 - 80 energia gutxiago kontsumitzen du. Epe motzera bonbilla ez eraginkorrak 
egiteari utziko zaio; gainera, kontsumo txikiko bonbillen errendimendu estandarrak hobetzea aurreikusi da. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Biztanleak, auzokideen 
komunitateak 

Ingurumena eta Baratzeak Esku-hartze Komunitarioa, 
biztanleak, auzokideen 
komunitateak, EEE, Merkataritza 
Ganbera 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Kontsumo txikiko bonbillak darabiltzaten etxebizitzak (%). 
Bizitegien kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra:            1.273.249    kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: -      kWht Kostua tCO2-ko: 245 €/tCO2 

Saihestutako emisioak:                   484    tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 229.185 € 

Kostua: 118.652 € 
Finantziazioa: Biztanleak, laguntza posibleak 

Itzulera tasa sinplea:     0,5  urte 

Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Biztanleentzako informazio gune bat sortzea. 

Deskribapena: 

Udalaren/Tokiko Agenda 21en webgunean biztanleei zuzenean nahiz telefonoz informazioa emateko gune bat 
sortzea, aholkularitza eta orientazio juridikoa eskainiz ekimen partikularrak bultzatzeko. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Ingurumena eta Baratzeak 2012-2019 
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1.2.7 Banakako galdara zaharren ordez kondentsazio galdara berriak jartzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Berokuntza eta etxeko ur 
beroa 

LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

7.682 etxebizitzetako galdara estandarren ordez kondentsazio galdarak jartzea. 

Deskribapena: 

Egungo galdaren ordez kondentsazio galdarak jartzea. Neurri hau banakako instalazioa duten familia bakarreko eta 
familia anitzeko etxeetan gauzatzea proposatzen da. Banakako sistemen % 30 ordeztuko dela kalkulatzen da. 
Hamar urte baino gehiago dituzten galdarak aldatzea gomendatzen da, berokuntzarako ur bero gutxi sortzerakoan 
errendimendu txikia baitute. Eraginkortasuna errekuntzako keen kondentsazio beroa aprobetxatuz handitzen da. 
Teknologia honek errekuntza gasek sortutako ur lurruna hartu eta likido bihurtzen du. Betiko galdara atmosferiko 
batekin bero sorraren zati handi bat keen bidez kanporatzen da eta, beraz, errekuntza produktuak oso tenperatura 
altuetara heltzen dira, 150 ºC ingurura. Kondentsazio galdara erabilita, bero sorraren zati handi bat berreskura 
daiteke eta, horrela, gas kutsatzaile gutxiago isurtzen dira. Gaur egun kondentsazio galdara batek edo behe 
tenperaturako batek ohiko galdara batek baino gehienez % 30 errendimendu handiagoa izan dezake. 
Neurri hau aplikatzearen helburua da aplikatu beharreko etxebizitza guztietan kontsumitzen den berokuntzaren 
eta etxeko ur beroaren % 30 aurreztea (erabilera orduei erreparatuz). 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Biztanleak, auzokideen 
komunitateak 

Ingurumena eta Baratzeak Esku-hartze Komunitarioa, biztanleak, 
auzokideen komunitateak, finken 
administratzaileak, EEE, Industria, 
Merkataritza Ganbera 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Galdarak ordeztu dituzten etxebizitzen kopurua. 
Bizitegien kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 
Aurreztutako 
argindarra: - kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa:             7.115.743    kWht Kostua tCO2-ko: 8.756 €/tCO2 

Saihestutako emisioak:                1.316    tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 355.787 € 

Kostua: 11.523.226 € 
Finantziazioa: Biztanleak, laguntza posibleak 

Itzulera tasa sinplea: 32,4 urte 

Oharrak: 

Ohiko galdara baten eta kondentsazio galdara baten arteko aldea bakarrik hartu da kostu gisa. Neurri hau beren 
bizitza baliagarriaren amaierara iritsi diren galdarak ordezteko beharrean oinarrituta proposatzen da, eta ez 
energia aurrezteko inbertsio irizpideetan oinarrituta. Horregatik sartu da EIEPen, itzulera tasa handia izan arren.  
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Biztanleentzako informazio gune bat sortzea. 

Deskribapena: 

Udalaren/Tokiko Agenda 21en webgunean biztanleei zuzenean nahiz telefonoz informazioa emateko gune bat 
sortzea, aholkularitza eta orientazio juridikoa eskainiz ekimen partikularrak bultzatzeko. 
Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Ingurumena eta Baratzeak 2012-2019 
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1.2.8 Instalazio elektriko zaharrak berritzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Beste batzuk LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Etxebizitzen % 25ean instalazio elektrikoak berritzea. 

Deskribapena: 

Instalazio elektriko zaharrak berritzea proposatzen da, halako instalazioak dituzten etxebizitzen gaur egungo 
segurtasun baldintzak, eraginkortasun energetikokoak eta funtzionalitatekoak betetzeko, baita horien 
bizigarritasun baldintzak ere; kontua da instalazio elektriko zaharrek potentzia gutxi onartzen dutela eta, beraz, 
bateraezinak dira etxetresna elektrikoen mota ezberdinen gaur egungo erabilera zabalduarekin. 
Neurri honi esker, argindar galerak % 15 murritz daitezke. 
Instalazioak berritzeko lanek Behe Tentsiorako Erregelamendu Elektroteknikoa (REBT-RD842/2002) bete behar 
dute. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Biztanleak, auzokideen 
komunitateak 

Ingurumena eta Baratzeak Esku-hartze Komunitarioa, 
biztanleak, auzokideen 
komunitateak, finken 
administratzaileak, EEE, Industria, 
Merkataritza Ganbera 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Berritutako instalazioak izango dituzten etxebizitzak (%). 
Bizitegien kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra: 1.440.423 kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: - kWht Kostua tCO2-ko: 58.463 €/tCO2 

Saihestutako emisioak:   548 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 259.276 € 

Kostua: 32.008.961 € 
Finantziazioa: Biztanleak 

Itzulera tasa sinplea: 123,5 urte 

Oharrak: 

Neurri hau instalazio elektrikoak berritzeko beharrean oinarrituta eta arau kontuak direla medio proposatzen da, 
eta ez energia aurrezteko inbertsio irizpideetan oinarrituta. Horregatik sartu da EIEPen, itzulera tasa handia izan 
arren. Inbertitutakotik asko berreskuratu ahal izango denez, neurri hau Behe Tentsioko Erregelamendu 
Elektroteknikoa betetzen ez duten eta, segurtasun arrazoiak tarteko, horren beharra duten instalazioei aplikatzea 
gomendatzen da. Kalkuluen arabera, ekintza Irungo etxebizitza guztien % 25i aplikatuko zaie; horiek Behe 
Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa betetzen ez dutela uste da. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Biztanleentzako informazio gune bat sortzea. 

Deskribapena: 

Udalaren/Tokiko Agenda 21en webgunean biztanleei zuzenean nahiz telefonoz informazioa emateko gune bat 
sortzea, aholkularitza eta orientazio juridikoa eskainiz ekimen partikularrak bultzatzeko. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Ingurumena eta Baratzeak 2012-2019 
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1.2.9 Bizitegi gune isolatuetan District Heating bidezko bero sistema 
zentralizatuak instalatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Berokuntza eta etxeko ur 
beroa 

LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Eraikinen % 25ean etxeko ur bero eskariaren % 15 eta berokuntza eskariaren % 10 betetzea. 

Deskribapena: 

Berokuntza eta etxeko ur bero eskariaren zati bat beroa sortzeko zentral bat erabiliz estaliko da. Zentral horrek 
eraikinen azpizentraletara banatuko du beroa eta, bertan, tratatu egingo da, trukagailu baten bidez eraikin osoan 
beroa banatzeko ezaugarri egokiak izan ditzan. 
Sistema mota honen errendimendua eraikineko sistema zentralizatuena baino % 20 handiagoa izan daiteke, eta 
etxebizitzetako banakako sistemena baino % 30 - 40 handiagoa. 
District Heating-ak erregai mota ezberdinak erabil ditzake, nahiz eta egokiena erregai berriztagarriak (biomasa) 
erabiltzea izango litzatekeen, eta lagungarri gisa motordun gas naturala kogeneraziorako eta eguzki energia 
fotovoltaikoa. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Hiri Garapena, Irungo 
Etxebizitzarako Elkarte Publikoa, 
auzokideen komunitateak 

Hiri Garapena Esku-hartze Komunitarioa, 
biztanleak, sustatzaileak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Instalatutako sistema baliokide kopurua. 
Bizitegien kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra:       kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: 1.009.039    kWht Kostua tCO2-ko: 7.710      €/tCO2 

Saihestutako emisioak:                   187   tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 50.452 € 

Kostua:  1.441.804    € 
Finantziazioa: EEE, finantza erakundeak (KOI), 

pribatuak Itzulera tasa sinplea: 28,6 urte 

Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Biztanleentzako informazio gune bat sortzea. 

Deskribapena: 

Udalaren/Tokiko Agenda 21en webgunean biztanleei zuzenean nahiz telefonoz informazioa emateko gune bat 
sortzea, aholkularitza eta orientazio juridikoa eskainiz ekimen partikularrak bultzatzeko. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Ingurumena eta Baratzeak 2012-2019 
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1.2.10 Biztanleentzat kontsumo energetiko arduratsuaren arloko informazio eta 
sentsibilizazio kanpainak gauzatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Hainbat LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Biztanleek aurrezteko eta eraginkortasuna lortzeko neurriak ezarrita bizitegien kontsumoa % 4,5 murriztea. 

Deskribapena: 

Biztanleentzat aholkularitza eta sentsibilizazio programak egitea, kontsumo energetiko arduratsuaren arloan 
sentsibilizatzeko, ohiturak aldatuta klima aldaketan duten eragina murrizteko asmoz. 
Udalaren/Tokiko Agenda 21en webgunean informazio gune iraunkor bat sortzea proposatzen da, baita 
eraginkortasun energetikoa hobetzeko kanpaina espezifikoak garatzea ere, besteak beste, ondorengo alderdiei 
buruzkoak: 

- Etxetresna elektrikoak 
- Etxeko ur beroa 
- Berokuntza sistemak 
- Argiztapena 
Programa hauen helburua jokabidea aldaraztea da, energia modu arrazionalago batean erabil dadin faboratzeko. 
Hori dela eta, biztanleei beharrezko informazioa edo mekanismoak eskainiko zaizkie beren jokabideak 
ingurumenean zer eragin duen jakiteko, baita zer hobetu daitekeen ikusteko ere, egoeraz jabetu daitezen eta 
jokabidea alda dezaten.  
Orobat, neurri hau ildo estrategiko berean dauden beste neurri batzuen elementu sustatzailea da. Etxebizitzen % 
10 sentsibilizatuko dela uste da. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Ingurumena eta Baratzeak Ingurumena eta Baratzeak Esku-hartze Komunitarioa, Herritarren 
Informazioa eta Arreta, biztanleak 

Beste plan batzuekiko 
harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Gauzatutako kanpaina kopurua. 
Bizitegien kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean), parte-hartze aktiboa izan duten 
biztanleak. 
Aurreztutako 
argindarra: 391.190 kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: 653.990 kWht Kostua tCO2-ko:    76 €/tCO2 

Saihestutako emisioak:   397 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 103.114 € 

Kostua: 30.000 € 
Finantziazioa: Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia 

Itzulera tasa sinplea:      0,3 urte 

Oharrak: 

Etxean aurrez daitekeenari erreparatuz, esan daiteke kanpainek, zuzenean eta zeharka, eta hezkuntza ekimenek 
bizitegi sektorearen kontsumo energetikoa % 4,5 murrizten lagunduko dutela. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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1.2.11 Eskola umeentzat kontsumo energetiko arduratsuaren arloko ingurumen 
hezkuntzako kanpainak gauzatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Hainbat LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Aurrezte eta eraginkortasun neurrien bidez bizitegien kontsumoa % 0,5 murriztea. 

Deskribapena: 

Eskoletan ingurumen hezkuntzako kanpainak garatzea, batez ere lehen eta bigarren hezkuntzan. Kanpaina horien 
helburua energia erabiltzearen inguruan jokabidea aldatzea da (beharrezkoak ez diren argiak itzaltzea, etxetresna 
elektrikoen eta argiztapen sistemen ekoeraginkortasun ezaugarriak ezagutzea, etab.). 

Energiari eta energia aurrezteari loturiko gaiak aztertzen ez diren urteetan gai horiek zeharka lantzea proposatzen 
da, gai horien inguruan sentsibilizatzeko eta alferrikako kontsumoak murrizteko. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Ingurumena eta Baratzeak Ingurumena eta Baratzeak Hezkuntza 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Urtero 

Lotura duten adierazleak: 

Bizitegien kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean), gauzatutako kanpaina kopurua. 

Aurreztutako 
argindarra: 43.466 kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: 72.666 kWht Kostua tCO2-ko:   483 €/tCO2 

Saihestutako emisioak:    31 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 11.457 € 

Kostua: 15.000 € 
Finantziazioa: Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia 

Itzulera tasa sinplea:     1,3 urte 

Oharrak: 

Neurri hau aplikatzeak ikasleen % 10 sentsibiliza ditzakeela eta kontsumoa % 0,5 murritz dezakeela uste da. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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1.2.12 
Egun dauden etxebizitzak berritzea, Eraikuntzaren Kode Teknikoak 
ezarritako gutxienekoak baino eraginkortasun energetiko handiko 
irizpide zorrotzagoak aplikatuta. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Berokuntza / Hozte sistema 
eta etxeko ur beroa 

LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Egun dauden etxebizitzen % 2 berritzea (600 etxebizitza) eta, birgaitu gabeko etxebizitzekin alderatuta, batez 
beste berokuntza eskariaren % 50 aurreztea. 

Deskribapena: 

Etxebizitzak berritzerakoan eraginkortasun handiko irizpideak aplikatuz egitea proposatzen da. Ekintza honen 
bidez, Eraikuntzaren Kode Teknikoan adierazitakoa baino kalitate hobeko itxiturak lortu nahi dira. Kanpo itxituren 
Isolamenduak hobetuko dira eta aire infiltrazioak minimizatu (fatxada: 6-8 cm, estalkiak eta kanpo zoruak: 9-12 
cm, eta beira bikoitzak: 4-12-4). 
Jarduera honen bidez, % 50 ere aurrez daiteke berokuntza eskaria Eraikuntzaren Kode Teknikoa aplikatu aurreko 
ereduari jarraitzen dion egungo etxebizitzari dagokionez. Etxebizitza tipologiaren arabera jarduera zein egoeratan 
aplikatuko den 4. eranskinean zehaztu da (Bizitegiak), 1.2.12 puntuan. 
  

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Biztanleak, sustatzaileak, eraikuntza 
enpresak, Irungo Etxebizitzarako 
Elkarte Publikoa 

Hiri Garapena, Ingurumena eta 
Baratzeak 

Biztanleak, sustatzaileak, eraikuntza 
enpresak, Irungo Etxebizitzarako 
Elkarte Publikoa 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Urtero 

Lotura duten adierazleak: 

Berritutako etxebizitza kopurua, eskari eta kontsumo energetikoa, eta aurreikusitako aurreztea. 

Aurreztutako 
argindarra:           1.405.957   kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa:           1.718.392 kWht Kostua tCO2-ko: 2.800 €/tCO2 

Saihestutako emisioak:   852 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 338.992 € 

Kostua: 2.386.200    € 
Finantziazioa: Biztanleak 

Itzulera tasa sinplea: 7 urte 

Oharrak: 

Leihoak aldatzearen kostu osoa eta isolamendua instalatzearena bakarrik hartu dira kontuan, obra kostu orokorra 
alde batera utzita, adibidez, ziurtagiri energetikoa lortzeko kostu nagusiak. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Berritze lanetan inbertitzeko laguntza publikoen programa. 

Deskribapena: 

Beharrezko eraikuntza irizpideak aplikatuko dira egungo etxebizitzetako itxituren kalitatea hobetzeko eta eskari 
energetikoa % 50 murrizteko. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Fiskalitatea EEE, Eusko Jaurlaritza 2012-2019 
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1.3.1 Berokuntzako eta etxeko ur beroko eraginkortasun handiko galdarak 
jartzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Zerbitzuak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Berokuntza eta etxeko ur 
beroa 

LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Zerbitzuetako (funtsean jatetxe eta hoteletako eta bulegoetako) berokuntza eta etxeko ur bero eskariaren % 25i 
eragitea, eta establezimendu horietako galdaren errendimendua % 25 hobetzea. 

Deskribapena: 

Neurri hau berokuntza eta etxeko ur bero sistemen eraginkortasuna hobetzeko gauzatuko da. 
Hamar urte baino gehiago dituzten edo berokuntzarako ur bero gutxi sortzen duten galdarak aldatzea gomendatzen 
da.  
Eraginkortasuna errekuntzako keen kondentsazio beroa aprobetxatuz handitzen da. 
Teknologia honek errekuntza gasek sortutako ur lurruna hartu eta likido bihurtzen du. Betiko galdara atmosferiko 
batekin bero sorraren zati handi bat keen bidez kanporatzen da eta, beraz, errekuntza produktuak oso tenperatura 
altuetara heltzen dira, 150 ºC ingurura. Kondentsazio galdara erabilita, bero sorraren zati handi bat berreskura 
daiteke eta, horrela, gas kutsatzaile gutxiago isurtzen dira. Gaur egun kondentsazio galdara batek edo behe 
tenperaturako batek ohiko galdara batek baino gehienez % 30 errendimendu handiagoa izan dezake. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Jatetxeak, ostalaritza, Eusko 
Jaurlaritza (Osasuna eta Industria), 
zerbitzu energetikoen enpresak 

Merkataritza, Ostalaritza eta 
Turismoa 

Merkataritza, Ostalaritza eta 
Turismoa; Ingurumena; jatetxeak; 
ostalaritza; Eusko Jaurlaritza (Osasuna 
eta Industria); zerbitzu energetikoen 
enpresak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Berritutako sistema kopurua. 
Zerbitzuen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra: -      kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: 4.498.061    kWht Kostua tCO2-ko: 805 €/tCO2 

Saihestutako emisioak: 832 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 224.903 € 

Kostua: 670.140 € 
Finantziazioa: Zerbitzuak 

Itzulera tasa sinplea: 3 urte 

Oharrak: 

Kostuan kondentsazio galdara baten eta ohiko galdara baten kostuen arteko aldea baino ez da kontuan hartzen. 
Batez beste galdara bakoitzak 100 kW-eko potentzia izango duela eta urtean 2.000 ordu lan egingo dituela 
kalkulatzen da. 
 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Zerbitzu sektorean zerbitzu energetikoen enpresekin energia bermatuko kontratuak ezartzea. 

Deskribapena: 

Hainbat modutara aplika daitezke zerbitzu energetikoen enpresak eraikinetan. Aukera bat instalazio termikoa 
zerbitzu energetikoen enpresari lagatzea izan daiteke eta, erregaia hornikuntza konpainiari ordaindu ordez, kWh 
termikoak zerbitzu energetikoen enpresari erostea (enpresa arduratzen da energia primarioa erosteko harremanaz 
eta instalazioa zaintzeaz).  
Beste aukera bat aurreztea partekatzea izan daiteke; bezeroak eta zerbitzu energetikoen enpresak egon litekeen 
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aurreztearen ondoriozko irabazi ekonomikoa zatitzea itundu dezakete. Aurreztutakoaren zati batek zerbitzu 
energetikoen enpresak egin izan dezakeen inbertsioa estaliko du; beste zati bat zerbitzu energetikoen 
enpresarentzat izango da; eta beste zatia bezeroarentzat. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Zerbitzuak 2012-2019 
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1.3.2 Dendetan eraginkortasun handiagoko teknologiak darabiltzaten argiak 
jartzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Zerbitzuak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Argiztapena LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Zerbitzuetako argiztapenerako argindar eskaria % 25 murriztea. 304 establezimendu ingurutan aplikatuko da 
neurria eta establezimendu berriek baldintza hori bete beharko dute. 

Deskribapena: 

Barruko argiak ordezteko, ondorengo jarduerak gauzatuko dira: 
• Eremutan ondo banatuta ez dauden argiztapen kableak eremutan eta sektoretan ondo banatzea, batez ere denda 
ertain edo handietan eta supermerkatu txikietan. 
• Argiztapen naturalaren argi mailak aztertzea eta argiztapen artifiziala berraztertzea. Argi naturala ahalik eta 
gehien erabiliz argi gutxiago piztu beharko lirateke. Neurri hau argi asko pizten dituzten eraikinetan aplikatuko da, 
betiere, ezaugarri egokiak badituzte: egunaren zati handi batean eremu eguzkitsuetan egon behar dute, itzal 
handia egiten dieten elementu mugakiderik gabe. 
Hona hemen argi naturalaz baliatzeko irtenbiderik egokienak: eguzki hodiak, argizuloak, heliostatoak, elementu 
zeharrargiak eta zuntz optikoko kableak. Funtsean, halako neurriak erakusleihoak eta leihate handiak dituzten 
dendetan aplikatzea proposatzen da. Solairu bateko eraikin isolatuetan dauden dendetan argizuloak edo eguzki 
hodiak jar daitezke. 
• Fluoreszenteetako argi, lanpara eta erreaktantzia mekanikoen ordez errendimendu handieneko beste elementu 
batzuk jar daitezke. Neurri hau era guztietako dendetan aplika daiteke, baina, bereziki, foku, lanpara halogeno 
eta fluoreszente ugari dituztenetan. 
• Argiak pizteko eskuzko erregulazio automatikoa instalatzea, erakusleihoak eta leihate handiak dituzten 
establezimenduetan argi naturala aprobetxatzeko. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Zerbitzuak, zerbitzu energetikoen 
enpresak 

Merkataritza, Ostalaritza eta 
Turismoa 

Ingurumena; Merkataritza, Ostalaritza 
eta Turismoa; dendarien elkarteak; 
zerbitzu energetikoen enpresak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Berritutako lokal kopurua. Zerbitzuen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra: 8.032.436 kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: -      kWht Kostua tCO2-ko:   125 €/tCO2 

Saihestutako emisioak:  3.053 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 1.445.838 € 

Kostua: 380.324 € 
Finantziazioa: Zerbitzuak, diru laguntza 

posibleak Itzulera tasa sinplea:      0,3 urte 

Oharrak: 

Aurreikuspenen arabera, energiaren % 25 aurreztuko da lanparen eta erreaktantziaren eraginkortasuna hobetuta, 
eremukako banaketa hobetuta, argi naturala hobeto aprobetxatuta eta kontrol eta erregulazio sistemak hobetuta. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 
Denden barruko argiei gutxieneko errendimendu baldintzak aplikatzea. 
Deskribapena: 
Establezimendu berrietarako jarduera lizentziak ematerakoan eta lehendik dauden eraikinen obrak egiteko 
lizentziak ematerakoan Eraikuntzaren Kode Teknikoak argiztapenerako jarritako gutxieneko errendimendu 
baldintza bat barneratzea. Eraginkortasun energetikoaren arloan murriztailea izan nahi da, energia aurrezten 
lagunduko duten eraikin hobeak eta sistema eraginkorragoak izateko. 
Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Araudia Hirigintza eta Ingurumena 2012-2019 
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1.3.3 Zerbitzuetarako eraikuntza berrietan edo birgaitutakoetan A mailako 
ziurtagiria edo zero emisioak lortzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Zerbitzuak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Berokuntza, hozte sistema LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Zerbitzuetarako eraikin berrien eta/edo erabat birgaitutakoen % 50ek A mailako ziurtagiri energetikoa izan dezaten 
lortzea. 

Deskribapena: 

Eraikinen eraginkortasun energetikoko ziurtagiria 2002/91/CE Zuzentarauak ezarritako betebehar bat da 
(zuzentarau horrek badu baliokidea Espainiako antolamendu juridikoan, hain zuzen ere, 47/2007 Errege Dekretua, 
eraikin berrien eraginkortasun energetikoko ziurtagiria lortzeko oinarrizko prozedura onartzen duena). 
Ziurtagiri horretan, eta eraginkortasun energetikoko etiketa baten bidez, eraikin bakoitzari eraginkortasun 
energetikoko maila bat jartzen zaio, A mailatik hasita (eraginkortasun energetiko handienekoei) G mailaraino 
(eraginkortasun energetiko txikienekoei).  

Neurri honen bidez eraikin berrien % 50ek (bai proiektuan daudenak bai amaitutakoak kontuan hartuta) A mailako 
ziurtagiri energetikoa lortzea proposatzen da. Neurri honi esker, % 20 eta % 30 artean aurreztuko da energia, B 
mailako ziurtagiri energetikoa duen eraikin batekin alderatuta. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Zerbitzuak Merkataritza, Ostalaritza eta 
Turismoa 

Merkataritza, Ostalaritza eta 
Turismoa; Ingurumena; Eusko 
Jaurlaritza 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

A mailako ziurtagiri energetikoak lortzen dituzten zerbitzu jardueretarako eraikin berrien edo birgaitutako 
eraikinen % urtean. 
Zerbitzuen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra: 68.154 kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: 1.936.964 kWht Kostua tCO2-ko:  3.863 €/tCO2 

Saihestutako emisioak:   384 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 109.116 € 

Kostua: 1.484.441 € 
Finantziazioa: Zerbitzuak, diru laguntza 

posibleak Itzulera tasa sinplea:    13,6 urte 

Oharrak: 

Berokuntza eskariaren % 10en eta hozteko eskariaren % 5en baliokidea den establezimendu kopurua eraiki edo 
osorik birgaitu daitekeela uste da. Ehuneko horretatik D mailatik A mailara igarotzeko eraginkortasun energetikoa 
% 25 hobetzen da berokuntzari dagokionez eta % 10 hozteari dagokionez. A mailaren eta Eraikuntzaren Kode 
Teknikoaren arteko isolamendu aldea bakarrik hartzen da kontuan, baita leihoetako hobekuntzak ere. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Diru laguntzak ematerakoan eraginkortasun energetikoko baldintzak sartzea. 

Deskribapena: 

Diru laguntzak ematerakoan eraginkortasun energetikoko baldintzak sartzea. Diru laguntzak eskuratu ahal izateko 
moduko eraginkortasun energetikoko baldintza batzuk zehaztea da asmoa. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Araudia Hirigintza eta Ingurumena; Mugikortasuna, 
Bide Publikoa eta Obrak 

2012-2019 
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1.3.4 
Ostalaritzan eta hirugarren adinekoentzako egoitzetan baterako 
mikrokogenerazioko instalazioak jartzea (ahal dela, biomasa 
darabiltenak). 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Zerbitzuak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Berokuntza eta etxeko ur 
beroa 

LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Kogenerazio bidez ostalaritzako eta hirugarren adinekoentzako egoitzetako eskariaren (eskari elektrikoaren eta 
bero eskariaren) % 10 sortzea. 

Deskribapena: 

2002ko uztailaren 29an Europako Batzordeak zuzentarau proposamen bat aurkeztu zuen bero erabilgarri eskarian 
oinarrituta energiaren barne merkatuan kogenerazioa sustatzeko. 2004ko otsailaren 21ean Europar Batasunaren 
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, "Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2004/8/CE Zuzentaraua, 2004ko 
otsailaren 11koa" izenburupean. 
Zuzentarauak bero erabilgarri eskarian eta energia primarioaren aurreztean oinarrituta bero eta elektrizitate 
eraginkortasun handiko kogenerazioa sustatzeko eta garatzeko esparru bat sortzea du helburu. 

Kogenerazioa sustatzeko eta garatzeko proposamenarekin jarraituz, zerbitzuetan, hoteletan eta hirugarren 
adinekoentzako egoitzetan kogenerazioa ezartzea proposatzen da. 
Hain zuzen ere, 15 establezimendutan jardutea proposatzen da, hotel eta zahar etxe ertainetan sistemarik 
ohikoenak 35,5 kWt eta 16 kWe-koak direla kontuan izanda. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Zerbitzuak Merkataritza, Ostalaritza eta 
Turismoa 

Merkataritza, Ostalaritza eta Turismoa; 
Hirigintza eta Ingurumena; EEE 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Kogenerazio bidez urtean sortutako energia (kWh urtean) 
Kogenerazio sistema duen eraikin kopurua (kopurua urtean) 
Zerbitzuen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra: 1.700.776 kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: 1.892.625    kWh 

Aurreztutako beroa: - kWht Kostua tCO2-ko: 425 €/tCO2 

Saihestutako emisioak:   677 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 306.140 € 

Kostua: 288.000    € 
Finantziazioa: Zerbitzuak 

Itzulera tasa sinplea:      1,0 urte 

Oharrak: 

16-20 kWe eta 35 kWt-ko instalazioetarako merkatu kostuak hartzen dira kontuan. Horien % 35 biomasaz elikatzen 
direla hartzen da kontuan. Aurreztuko dena kalkulatzeko energia termiko bera ematen duten kondentsazio 
galdaren sistemekin alderatu da. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Biztanleei eraginkortasun energetikoari buruzko informazioa emateko gune bat sortzea. 

Deskribapena: 

Biztanleei zuzenean nahiz telefonoz informazioa emateko gune bat sortzea, eraginkortasun energetikoaren arloan 
aholku emateko. Ekimen partikularrei aholkularitza eta orientazio juridikoa eskaintzea. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Merkataritza, Ostalaritza eta Turismoa 2012-2019 



Irungo Energia Iraunkorrerako Ekintza Plana (EIEP) 
 

100 

1.3.5 

Kudeaketa energetikoko IKT teknologietan oinarritutako sistemak 
barneratzea, kontsumo energetikoaren berri izateko, erabileran 
aurrezteko neurriak aplikatzeko eta horien eragina ebaluatzeko aukera 
emango dutenak. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Zerbitzuak 

OSAGAI ENERGETIKOA: 
Berokuntza, hozte sistema, 
argiztapena eta beste 
batzuk 

LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Sektoreko eraikinen % 75en kudeaketa energetikoa; horrek kontsumo osoaren eraginkortasuna % 5 hobetuko du. 

Deskribapena: 

Abiapuntu gisa merkaturatze enpresen fakturazio datuak hartuta edo, bestela, irakurketak eginez gero edo 
monitorizazio sistemak izanez gero, benetako kontsumoen datuak hartuta, hornidura eta kontsumo energetikoen 
kudeaketan oinarritutako aplikazio informatikoko sistemak barneratzea eta energia eraginkortasunez kudeatzeko 
sistemak ezartzea. 

Neurri hau aplikatuta argindar kontsumoa % 10 aurreztuko da bulego, denda eta jatetxeetan eta berokuntza eta 
klimatizazio kontsumoa, berriz, % 5. Horretarako, kontsumoak kontrolatu, erregulazio eta kontrol sistemak 
optimizatu eta jardunbide egokiak abiaraziko dira. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Zerbitzuak Merkataritza, Ostalaritza eta 
Turismoa 

Zerbitzuak, Merkataritza, 
Ostalaritza eta Turismoa; 
Ingurumena 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2013 Urtero 

Lotura duten adierazleak: 

Zerbitzuen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). Eraikinen eta/edo 
monitorizazio ekipoen kopurua. 

Aurreztutako 
argindarra: 4.269.040 kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: 3.215.963 kWht Kostua tCO2-ko:   289 €/tCO2 

Saihestutako emisioak:  2.218 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 929.225 € 

Kostua: 640.000 € 
Finantziazioa: Zerbitzuak, diru laguntza 

posibleak Itzulera tasa sinplea:      0,7 urte 

Oharrak: 

Eraikinetan monitorizazioko eta kontroleko 80 ekipo instalatzea pentsatu da; horien kostua 8.000 eurokoa izango 
da instalazioko. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Biztanleei eraginkortasun energetikoari buruzko informazioa emateko gune bat sortzea. 

Deskribapena: 

Biztanleei zuzenean nahiz telefonoz informazioa emateko gune bat sortzea, eraginkortasun energetikoaren arloan 
aholku emateko. Ekimen partikularrei aholkularitza eta orientazio juridikoa eskaintzea. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Merkataritza, Ostalaritza eta Turismoa 2013-2019 
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1.3.6 Hirugarren sektorean eraginkortasun energetikoaren arloan baterako 
ardurak hartzea bultzatzeko programa bat abiaraztea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Zerbitzuak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Hainbat LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Hirugarren sektoreak eraginkortasun energetikoaren arloan baterako ardurak hartzeko programa bat gauzatzea, 
zerbitzuetako kontsumo energetikoa % 0,5 murrizteko asmoz. 

Deskribapena: 

Hirugarren sektorean baterako ardurak hartzea sustatzeko programa bat egitea proposatzen da. Horren baitan, 
beren egoera energetikoari buruzko diagnostiko erraz bat egiten lagunduko zaie eta, udal aholkularitzarekin, 
hobekuntza ekintzak gauzatzen eta ekintza horien segimendua egiten. 
Programa bulego, hotel, denda, biltegi eta abarren jabeei eta mantentze lanetako enpresei zuzenduta egongo 
litzateke. 
Halako taldeak energia aurrezteko sistemak ezartzeko logiketan barneratu nahi dira, pixkanaka negozioetan eta 
eguneroko zerbitzuetan sar ditzaten. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Merkataritza, Ostalaritza eta 
Turismoa; Mugikortasuna, Bide 
Publikoak eta Obrak. 

Merkataritza, Ostalaritza eta 
Turismoa 

Zerbitzuak, Merkataritza, 
Ostalaritza eta Turismoa; 
Ingurumena 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2013 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Gauzatutako kanpaina kopurua. 
Zerbitzuen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra: 48.681 kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: 20.793 kWht Kostua tCO2-ko: 1.825  €/tCO2 

Saihestutako emisioak:    22 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa:  9.802 € 

Kostua: 40.800 € 
Finantziazioa: Zerbitzuak, diru laguntza 

posibleak Itzulera tasa sinplea:    4,2 urte 

Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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1.3.7 Hirugarren sektorean energia aurrezteko eta eraginkortasuna lortzeko 
neurrien berri emango duen materiala prestatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Zerbitzuak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Hainbat LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Zerbitzuetako kontsumoa % 2 murriztea, aurrezteko eta eraginkortasun energetikoa lortzeko neurrien bidez. 

Deskribapena: 

Komunikazio materiala prestatzea, hirugarren sektoreko jarduera ekonomikoek aurrezteko eta eraginkortasun 
energetikoa lortzeko jarduerak martxan jartzeko lagungarriak izan daitezen. Material hori denda eta bestelako 
jarduera ekonomikoei helaraztea proposatzen da. 

Zehazki, gidetan ondorengo alderdiei buruzko informazioa bilduko litzateke: 
- Aurreztearen, eraginkortasun energetikoaren eta energia berriztagarrien arloan nahitaez bete beharreko 
arautegiaren egoerari buruzko informazioa. 
- Egun dauden diru laguntzei, laguntzei eta finantziazioari buruzko informazioa. 
- Jardunbide energetiko egokiei eta horien emaitzei buruzko informazioa. 
- Gehiago aurrezteko eta eraginkortasun energetikoa hobetzeko aplikatutako teknologia berriei buruzko 
informazioa. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Merkataritza, Ostalaritza eta 
Turismoa 

Merkataritza, Ostalaritza eta 
Turismoa 

Zerbitzuak; Merkataritza, 
Ostalaritza eta Turismoa, 
Ingurumena 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2013 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Zerbitzuen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean); jarduera kopurua, argitalpenak, 
etab.  

Aurreztutako 
argindarra: 1.129.409 kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: 1.649.576 kWht Kostua tCO2-ko:    34 €/tCO2 

Saihestutako emisioak:   734 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 285.772 € 

Kostua: 25.000 € 
Finantziazioa: Zerbitzuak, diru laguntza 

posibleak Itzulera tasa sinplea:      0,1 urte 

Oharrak: 

Aurreztea kalkulatzeko zerbitzuetan kontsumo energetikoa % 2 murrizten saiatzea proposatzen da. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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1.3.8 
Berokuntzako eta etxeko ur beroko sistemak dituzten eta bero fluido 
eramaile gisa ura darabilten eraikuntzetan District Heating bidezko bero 
sistema zentralizatuak instalatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L1: ERAGINKORTASUN 
ENERGETIKOA SEKTOREA: Zerbitzuak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Berokuntza eta etxeko ur 
beroa 

LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Bero asko behar duten eraikinetan etxeko ur beroko eskariaren % 10i eta berokuntzaren % 20ri erantzutea: 
jatetxeak, hotelak, adinekoen egoitzak eta osasun arloko eraikinak. 

Deskribapena: 

Berokuntza eta etxeko ur bero eskariaren zati bat beroa sortzeko zentral bat erabiliz betetzea proposatzen da. 
Beroa eraikinetako azpizentraletara bideratuko da eta, bertan, tratatu egingo da, galdararen ordez trukagailu bat 
jarrita eraikina beroz hornitzeko ezaugarri egokiak izan ditzan. 
Sistema mota honen errendimendua eraikineko sistema zentralizatuena baino % 20 handiagoa izan daiteke, eta 
banakako sistemena baino % 30 - 40 handiagoa. 

District Heating-ak erregai mota ezberdinak erabil ditzake; egokiena erregai berriztagarriak erabiltzea izango 
litzateke edo, bestela, gas naturala. 
Neurri honetan eraginkortasun energetikoa hobetzearen ondoriozko aurreztea bakarrik hartzen da kontuan, eta 
etorkizunean energia berriztagarriko iturriren bat erabiliko balitz baino ez litzateke aintzat hartuko energia 
berriztagarrien ekoizpena. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Zerbitzuak Merkataritza, Ostalaritza eta 
Turismoa 

Zerbitzuak; Merkataritza, 
Ostalaritza eta Turismoa; Hirigintza 
eta Ingurumena 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2013 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Sistema zentralizatuen bidez beroa sortzea. District Heating-aren bidez zerbitzua jasotzen duten eraikinen 
kopurua. Zerbitzuen kontsumo energetikoa (kWh urtean) eta BEG emisioak (tCO2·eq urtean). 

Aurreztutako 
argindarra: - kWhe 

Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Aurreztutako beroa: 1.060.809 kWht Kostua tCO2-ko: 917 €/tCO2 

Saihestutako emisioak:   196 tCO2 
Aurreztutako 
zenbatekoa: 53.040 € 

Kostua: 180.000 € 
Finantziazioa: Zerbitzu energetikoen enpresak, 

EEE, enpresa publikoak Itzulera tasa sinplea: 3,4 urte 

Oharrak: 

Eraginkortasun handiko 6 gas galdara instalatuko dira, 150 kW ingurukoak. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Hirigintza plangintza (HAPO eta garapeneko plangintza) eta zerbitzu energetikoen enpresekin sinatutako 
kontratuak. 
Deskribapena: 

Etorkizuneko plangintzan auzoka edo eraikin multzoka unitate zentralizatuak jartzeko guneak sartuko dira eta, era 
berean, zerbitzu energetikoen enpresekin hitzarmen bat egingo da lehendik dauden lekuetan halako unitateak 
instalatzeko. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Hirigintza plangintza Hirigintza, enpresa publikoak 2012-2019 
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2.1.1 Ahal den udal eraikinetan pixkanaka eguzki energia fotovoltaikoa 
jartzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L2: ENERGIA 
BERRIZTAGARRIAK SEKTOREA: Udala 

OSAGAI ENERGETIKOA: Eguzki energia fotovoltaikoa LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Estalkian 100 m2 baino gehiago dituzten eta, orientazioaren eta oztopoen arabera, gutxi gorabehera bideragarritzat 
jotako hartze-potentziala duten ekipamendu berrietan gutxienez eguzki energia fotovoltaikoa instalatzea. Hain 
zuzen ere 278 kWp instalatuko lirateke. 

Deskribapena: 

Horretarako azalera nahikoa duten ekipamendu publiko berri guztietan eguzki energia fotovoltaikoa instalatzea. 
Jakina, ezin izango da azalera osoa erabili, eraikinaren teilatuko oztopoak, orientazioa eta inklinazioak direla 
medio. Ekipamenduak aukeratzeko hartze-potentzialaren bideragarritasuna hartuko da kontuan. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Diziplina-Obrak Hirigintza eta Ingurumena Hirigintza eta Ingurumena, Gizarte 
Ongizatea, Hezkuntza eta Gazteria, 
Kultura eta Kirolak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Urtero 

Lotura duten adierazleak: 

100 m2-tik gorako azalera eta eguzki energia fotovoltaikoa duten ekipamenduen %. 
Ekipamenduetan instalatutako eguzki energia fotovoltaikoa (kWp eta m2). 
Udalerriko energia berriztagarrien ekoizpena (kWh). 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: 277.493 kWh 

Saihestutako emisioak: 105 tCO2 Kostua tCO2-ko:  5.299 €/tCO2 

Kostua: 556.439 € Aurreztutako 
zenbatekoa: 41.624 € 

Itzulera tasa sinplea:    13  urte Finantziazioa: 

Inbertitzaile pribatuak edo 
enpresa publikoak, biztanleek 
inbertitzaile txiki gisa parte 

hartzea, EEEren diru laguntzak 
Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Autokontsumoari loturiko aukerak eta berritasunak azalduko dituen webgune bat martxan jartzea. 

Deskribapena: 

Merkatu energetiko aldakorrari buruzko informazioa eguneratzea, bereziki energia berriztagarrien ekoizpenaren 
eta autokontsumoaren arloan. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Informazioa Hirigintza eta Ingurumena 2012-2019 
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2.1.2 Eguzki sistema termikoen funtzionamendu egokia eta eraginkorra 
bermatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L2: ENERGIA 
BERRIZTAGARRIAK SEKTOREA: Udala 

OSAGAI ENERGETIKOA: Eguzki energia termikoa LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Egoera aztertzea eta eraikin publikoetako eguzki instalazio termiko guztien funtzionamendu egokia bermatzea. 

Deskribapena: 

Udal eraikinetako eguzki instalazioen mantentze lanak eta funtzionamendua egiaztatzea, mantentze lanetako 
kontratuak berrikustea eta horietan jasotzea urtero begiratuko dela sistemaren eguzki ekoizpena eta proiektuan 
aurreikusita zegoena den ala ez egiaztatuko dela. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Diziplina-Obrak Diziplina-Obrak Hirigintza eta Ingurumena, Gizarte 
Ongizatea, Hezkuntza eta Gazteria, 
Kultura eta Kirolak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2013 Urtero 

Lotura duten adierazleak: 

Eraikin publikoetan berrikusi diren eguzki instalazio termikoen %. 
Udalerriko energia berriztagarrien ekoizpena (kWh). 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: 176.200 kWh 

Saihestutako emisioak:    33 tCO2 Kostua tCO2-ko:   333 €/tCO2 

Kostua: 11.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa:  8.810 € 

Itzulera tasa sinplea:     1,2 urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

Bartzelonan eguzki ordenantza ezartzearen esperientziatik abiatuta, instalazioek beren ekoizpen nominalaren % 60 
ekoizten dutela uste da. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Instalazioetan prebentzio lanak egiteko kontratuak eta energia bermatuko kontratuak sustatzea. 

Deskribapena: 

Eguzki instalazioen mantentze lanak egiteko kontratuak gainbegiratzea, ondorengoak egiaztatzeko: instalazioek 
neurgailu energetikoak dituztela, instalazioak energia ekoizteko sei hilez behingo emaitzak izan ditzakeela, behar 
bezala dabilela eta ekoiztu beharrekoa ekoizten duela. Orobat, denboraren poderioz eguzki ekoizpena konstantea 
izan dadin sustatzea. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Eraikinak Mantentzeko Zerbitzua 2012-2013 
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2.1.3 Etxeko ur bero gehien kontsumitzen duten udal eraikinetan eguzki 
sistema termikoak instalatzen jarraitzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L2: ENERGIA 
BERRIZTAGARRIAK SEKTOREA: Udala 

OSAGAI ENERGETIKOA: Eguzki energia termikoa LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Etxeko ur beroa darabilten eraikin publiko berrien teilatuetan, 826 m2-tan, ur beroa sortzeko eguzki sistemak 
jartzea. 

Deskribapena: 

Etxeko ur beroa kontsumitzen duten eraikin publiko berrietan ur beroko eguzki sistema termikoak ezartzea eta 
gutxienez eskariaren % 40ri erantzutea. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Diziplina-Obrak Diziplina-Obrak Hirigintza eta Ingurumena, Gizarte 
Ongizatea, Hezkuntza eta Gazteria, 
Kultura eta Kirolak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Urtero 

Lotura duten adierazleak: 

Eraikin publikoetako teilatuetan instalatutako ur berorako eguzki sistema termikoen azalera (m2). Udalerriko 
energia berriztagarrien ekoizpena (kWh). 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: 578.418 kWh 

Saihestutako emisioak:  107 tCO2 Kostua tCO2-ko: 3.089 €/tCO2 

Kostua: 330.525 € Aurreztutako 
zenbatekoa: 28.921 € 

Itzulera tasa sinplea:    11,4 urte Finantziazioa: 
Zerbitzu energetikoen enpresak, 
EEEren diru laguntzak, enpresa 

publikoak 
Oharrak: 

Instalatutako kW-ren edo dagokion unitateko m2-ren batez besteko merkatu kostuak oinarritzat hartuta (energia 
berriztagarriei buruzko gainerako neurriei ere aplikagarria). 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Zerbitzuak kanpora ateratzeko kontratuak, zerbitzu energetikoen enpresen bidez. 

Deskribapena: 

Instalazio paketeak egitea eta zerbitzu energetikoen enpresei lehiaketa publikoan eskaintzea. Horiek arduratuko 
lirateke inbertsioaz; amortizazio aldian instalazioa ustiatuko lukete eta Udalak egun ordaintzen duena baino 
merkexeago ordainduko luke energia; ondoren, enpresak instalazioa lagako lioke Udalari. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Hirigintza eta Ingurumena 2012-2019 
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2.1.4 Eraikin publiko berrietan beroa biomasa erabiliz sortzen duten sistemak 
eta/edo klimatizazio sistema geotermikoak barneratzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L2: ENERGIA 
BERRIZTAGARRIAK SEKTOREA: Udala 

OSAGAI ENERGETIKOA: Geotermia LEHENTASU
N MAILA: Txikia 

Helburua: 

Klimatizazio kontsumo handia duten eraikinetan truke geotermikoan oinarritutako eraginkortasun energetikoko 
sistemak ezartzea. 140 kWt ezartzea aurreikusten da. 

Deskribapena: 

Oro har, klimatizazio kontsumo handia duten eraikin berrietan edo birgaitutakoetan, truke geotermikoko sistemak 
(ur edo aire bidezkoak) jartzeko aukera aztertuko da. Sistema horiek klimatizazioaren oinarri izango dira eta 
sistema lagungarrietan sostengatuko dira. Udal eraikin publikoetan bi sistema geotermiko instalatuko dira. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Diziplina-Obrak Diziplina-Obrak Hirigintza eta Ingurumena, Gizarte 
Ongizatea, Hezkuntza eta Gazteria, 
Kultura eta Kirolak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Urtero 

Lotura duten adierazleak: 

Instalatutako kW eta energia geotermikoarekin edo beste energia berriztagarri batzuekin ekoiztutako kWh. 

Aurreztutako energia: 112.326 kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:   43 tCO2 Kostua tCO2-ko:   4.558 €/tCO2 

Kostua: 196.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa: 16.849 € 

Itzulera tasa sinplea:     12 urte Finantziazioa: 
Zerbitzu energetikoen enpresak, 
EEEren diru laguntzak, enpresa 

publikoak 
Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Eraikin berrietako instalazioen agiri teknikoak eta/edo zerbitzu energetikoen enpresekin edo enpresa publikoekin 
egindako kontratuak. 
Deskribapena: 

Obren agiri tekniko guztietan halako instalazioak jartzeko aukera eta horien inguruko xehetasunak jasotzea eta 
inbertsio gainkostuak ustiapen kontratuekin, eta/edo aurreztearekin edo diru laguntzekin finantzatzea. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk  Diziplina-Obrak 2012-2019 
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2.2.1 Bizitegi sektorean beroa biomasa erabiliz sortzen duten sistema gehiago 
jartzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L2: ENERGIA 
BERRIZTAGARRIAK SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Biomasa LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Biomasaz elikatutako bero sistema zentralizatuen eraikuntza bultzatzea (barrutika edo etxebizitza blokeka), 
mankomunitateko udalerrian urtean sortutako inausketa eta egur hondakinen % 80 kontsumitu ahal izateko. Guztira 
37 galdara instalatuko dira; horien potentzia termikoa guztira 2.960 kWt-koa izango da. 

Deskribapena: 

Sustapen berrietan eta lehendik daudenetan berokuntzako eta etxeko ur beroko instalazioak barrutika edo 
etxebizitza blokeka jartzea eta horiek, nagusiki, inausketa eta egur hondakinekin egindako biomasaz elikatzea. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Hirigintza eta Ingurumena, 
Txingudiko Zerbitzu 
Mankomunitatea 

Hirigintza eta Ingurumena, 
Txingudiko Zerbitzu 
Mankomunitatea 

Biztanleak, auzokideen 
komunitateak, auzokideen elkarteak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Biomasaz elikatutako bero sistema zentralizatuen ekoizpen energetikoa (kWh). 
Udalerriko energia berriztagarrien ekoizpena (kWh). 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: 3.552.691 kWh 

Saihestutako emisioak:   658 tCO2 Kostua tCO2-ko:  3.262 €/tCO2 

Kostua: 2.146.418 € Aurreztutako 
zenbatekoa: 195.398 € 

Itzulera tasa sinplea:     11 
 urte Finantziazioa: 

Zerbitzu energetikoen enpresak, 
EEEren diru laguntzak, enpresa 

publikoak 
Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Bero ekoizpen zentralizatuko unitateak instala daitezen sartzea hirigintza plangintzan. 

Deskribapena: 

Berokuntzako edo etxeko ur beroko unitate zentralak, barrutikoak, eta inausketa eta egur hondakinak erabiltzetik 
sortutako biomasaz elikatutako sistemak instala daitezen aurreikustea HAPOn, hiri garapen berrietan eta hiri 
inguruneak birgaitzerakoan. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Araudia Hirigintza eta Ingurumena 2012-2019 
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2.2.2 

Behe tenperaturako eguzki energia hartzeko eta biltegiratzeko sistemak 
barneratzea, sustapen berrietako etxeko ur bero eskariaren % 40 
estaltzeko, eta lehendik dauden etxebizitzetan duten presentzia 
areagotzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L2: ENERGIA 
BERRIZTAGARRIAK SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Eguzki energia termikoa LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Bizitegietan 2.140 m2-tan eguzki plaka termikoak instalatzea. 

Deskribapena: 

Eguzki energiari esker etxeko ur beroa aurrezteko honako hau proposatzen da: 

- % 40ko eskaria bete ahal izateko hartze sistemak barneratzea. - Eskari hori betetzeko pertsonako 0,8 m2-ko 
hartze azalera ezarri behar da, hegoalderantz (hegoaldea+- 60º, lehentasunezkoa: 45º), 53º-ko maldarekin eta 
ikusmen oztoporik gabe.  
- Neurri hau etxebizitza berri guztietan eta bideragarritasun tekniko eta ekonomikoaren arabera birgaitutakoetan 
aplikatzea eta dauden etxebizitzetan barneratuz joatea.  

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Biztanleak, auzokideen 
komunitateak, zerbitzu 
energetikoen enpresak, Eusko 
Jaurlaritza (Etxebizitza) 

Hirigintza eta Ingurumena Biztanleak, auzokideen 
komunitateak, auzokideen elkarteak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Instalatutako eguzki plaka termikoen azalera (m2), udalerrian sortzen diren energia berriztagarriak (kWh). 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: 1.497.773 kWh 

Saihestutako emisioak:  278 tCO2 Kostua tCO2-ko:  3.079 €/tCO2 

Kostua: 855.870 € Aurreztutako 
zenbatekoa: 74.889 € 

Itzulera tasa sinplea:    11,4 urte Finantziazioa: Zerbitzu energetikoen enpresak, 
EEEren diru laguntzak, jabeak 

Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Zerbitzuak kanpora ateratzeko kontratuak, zerbitzu energetikoen enpresen bidez. 

Deskribapena: 

Instalazio paketeak egitea eta zerbitzu energetikoen enpresei lehiaketa publikoan eskaintzea. Horiek arduratuko 
lirateke inbertsioaz; amortizazio aldian instalazioa ustiatuko lukete eta Udalak egun ordaintzen duena baino 
merkexeago ordainduko luke energia; ondoren, enpresak instalazioa lagako lioke Udalari. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Hirigintza eta Ingurumena 2012-2019 
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2.2.3 Etxebizitza berrietan beroa biomasa erabiliz sortzen duten sistemak 
eta/edo klimatizazio sistema geotermikoak barneratzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L2: ENERGIA 
BERRIZTAGARRIAK SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Geotermia LEHENTASU
N MAILA: Txikia 

Helburua: 

Bizitegi sektoreko klimatizazio kontsumoa murriztea, teknologia geotermikoan oinarritutako eraginkortasun 
handiko klimatizazio sistemak sartuta. 420 kWt instalatuko dira. 

Deskribapena: 

Klimatizazio (berokuntza eta hozte sistemak) kontsumo handia duten eraikinetan energia geotermikoan 
oinarritutako eraginkortasun handiko sistemak ezar daitezen sustatzea, betiere, kanpoan sistema geotermikoko 
trukagailuak instalatzeko lekua baldin badago. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Diziplina-Obrak Diziplina-Obrak Hirigintza eta Ingurumena, Gizarte 
Ongizatea, Hezkuntza eta Gazteria, 
Kultura eta Kirolak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Urtero 

Lotura duten adierazleak: 

Instalatutako kW eta energia geotermikoarekin edo beste energia berriztagarri batzuekin ekoiztutako kWh. 

Aurreztutako energia: 336.977 kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:   128 tCO2 Kostua tCO2-ko:   4.593 €/tCO2 

Kostua: 588.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa: 50.547 € 

Itzulera tasa sinplea:     12 urte Finantziazioa: 
Zerbitzu energetikoen enpresak, 
EEEren diru laguntzak, enpresa 

publikoak 
Oharrak: 

- 

 
HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Eraikin berrietako instalazioen agiri teknikoak eta/edo zerbitzu energetikoen enpresekin edo enpresa publikoekin 
egindako kontratuak. 
Deskribapena: 

Obren agiri tekniko guztietan halako instalazioak jartzeko aukera eta horien inguruko xehetasunak jasotzea eta 
inbertsio gainkostuak ustiapen kontratuekin, eta/edo aurreztearekin edo diru laguntzekin finantzatzea. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk  Diziplina-Obrak 2012-2019 
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2.2.4 
Olio erabiliak udalerrian dauden garraio publikoko sistemetarako edo 
elektrizitatea eta beroa sortzeko zentraletarako termikoki 
aprobetxatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L2: ENERGIA 
BERRIZTAGARRIAK SEKTOREA: Bizitegiak eta 

Zerbitzuak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Bioerregaia LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Bizitegietan eta zerbitzuetan bildutako landare olio hondakinen % 70 aprobetxatzea, garraio publikoan (biodiesel 
gisa) edo beroa sortzeko zentraletan erabiltzeko. 

Deskribapena: 

Olio erabiliak biltzeko eta gordetzeko edukiontzi sistema bat diseinatzea eta ezartzea, eta biodiesel ekoizleekin 
hitzarmenak sinatzea, aipatu olioak prozesatu eta udal ibilgailuetarako biodiesela ekoizteko. Sistema horrekin 
batera, biztanleen artean bilketa kanpainak egitea. 
Enpresa espezializatuekin halako olioak tratatzea eta biodiesel bihurtzea, udal ibilgailuetan erabiltzeko, ahal 
denetan.  

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Hirigintza eta Ingurumena, 
Txingudiko Zerbitzu 
Mankomunitatea 

Hirigintza eta Ingurumena, 
Txingudiko Zerbitzu 
Mankomunitatea 

EEE, biodiesela ekoizteko enpresak, 
biztanleak, auzokideen 
komunitateak, auzokideen 
elkarteak, dendarien elkarteak eta 
ostalaritza 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Olio erabilietatik sortutako biodiesela (t). 
Udalerriko energia berriztagarrien ekoizpena (kWh). 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: 308.089 kWh 

Saihestutako emisioak: - tCO2 Kostua tCO2-ko: - €/tCO2 

Kostua: Zehazteke € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Olio erabiliak biltzeko kontratuak.  

Deskribapena: 

Bilketa sistema eraginkor bat ezartzea, bildutako olioa biodiesela sortzeko instalazio batean prozesatu ahal 
izateko. Biodiesel fabrikatzaileren batekin harremanetan jartzea, hondakin bat erregai bihurtzeko.  

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Araudia Hirigintza eta Ingurumena 2012-2019 
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2.3.1 Autobideen alboetan, zerbitzubideetan eta gune interstizialetan eguzki 
panel fotovoltaikoak instalatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L2: ENERGIA 
BERRIZTAGARRIAK SEKTOREA: Zerbitzuak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Eguzki energia fotovoltaikoa LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Gune interstizialetan eta autobideen alboetan 2.686 m2-tan 407 kWp-ko eguzki plaka fotovoltaikoak instalatzea. 

Deskribapena: 

Hainbat lekutan (adibidez, trazaduraren ondoriozko bide azpiegituretan: biribilguneetan, bidegurutzeetan, etab.) 
eguzki sistema fotovoltaikoak instalatzea. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

GFA GFA Merkataritza Ganbera, enpresa 
elkarteak. 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Instalatutako eguzki plaka fotovoltaikoen azalera (m2)/potentzia (kWp), udalerrian sortzen diren energia 
berriztagarriak (kWh). 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: 405.938 kWh 

Saihestutako emisioak:   154 tCO2 Kostua tCO2-ko:  5.285 €/tCO2 

Kostua: 814.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa: 60.891 € 

Itzulera tasa sinplea:    13  urte (*) Finantziazioa: Zerbitzu energetikoen enpresak, 
EEEren diru laguntzak, jabeak 

Oharrak: 

 (*) Argindarrez hornitzeko kontratua ez duten lekuei dagokienez ezin da itzulera kalkulatu "balantze garbi" 
kontzeptua erabiltzen baldin bada. Kalkulua egiteko energiaren ekoizpena eta zuzeneko salmenta hartu dira 
kontuan. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Autokontsumoari loturiko aukerak eta berritasunak azalduko dituen webgune bat martxan jartzea. 

Deskribapena: 

Merkatu energetiko aldakorrari buruzko informazioa eguneratzea, bereziki energia berriztagarrien ekoizpenaren 
eta autokontsumoaren arloan. Sentsibilizazio kanpainak. Espazio publikoari dagokionez, Trafikoko Zuzendaritza 
Nagusiarekin, gune interstizialen jabeekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin (GFA) borondatezko akordioak 
negoziatzea. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Informazioa Irungo Udala 2012-2019 
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2.3.2 Azalera handietako teilatuetan eguzki panel fotovoltaikoak instalatzea 
(industrialdeak, merkataritza guneak, etab.). 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L2: ENERGIA 
BERRIZTAGARRIAK SEKTOREA:  Zerbitzuak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Eguzki energia fotovoltaikoa LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

15.433 m2-ko azaleran industrien, merkataritza guneen eta eraikinen teilatuetan eguzki plaka fotovoltaikoak 
instalatzea (2.338 kWp). 

Deskribapena: 

Zerbitzu energetikoen enpresekin industrietako, merkataritza guneetako eta bulego eraikinetako teilatuen alokairu 
hitzarmenak eta kontratuak sustatzea, eguzki sistema fotovoltaikoak instalatzeko. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Inbertitzaile pribatuak Hirigintza eta Ingurumena Merkataritza Ganbera, enpresa 
elkarteak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Instalatutako eguzki plaka termikoen azalera (m2)/potentzia (kWp). 

Udalerriko energia berriztagarrien ekoizpena (kWh). 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: 2.332.215 kWh 

Saihestutako emisioak:   886 tCO2 Kostua tCO2-ko:  5.278 €/tCO2 

Kostua: 4.676.636 € Aurreztutako 
zenbatekoa: 349.832 € 

Itzulera tasa sinplea:    13  urte Finantziazioa: Zerbitzu energetikoen enpresak, 
EEEren diru laguntzak, jabeak 

Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Autokontsumoari loturiko aukerak eta berritasunak azalduko dituen webgune bat martxan jartzea. 

Deskribapena: 

Merkatu energetiko aldakorrari buruzko informazioa eguneratzea, bereziki energia berriztagarrien ekoizpenaren 
eta autokontsumoaren arloan. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Informazioa Irungo Udala 2012-2019 
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2.3.3 Aparkalekuetan eguzki panel fotovoltaikoak instalatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L2: ENERGIA 
BERRIZTAGARRIAK SEKTOREA: Zerbitzuak  

OSAGAI ENERGETIKOA: Eguzki energia fotovoltaikoa LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Askotariko aparkalekuetan pergola erako sistema fotovoltaikoak instalatzea proposatzen da, 203 kWp-koak.  

Deskribapena: 

Merkataritza guneetako aparkalekuetan, udal eraikinetan, ospitaleetako eta abarretako aparkalekuetan pergola 
erako sistema fotovoltaikoak instalatzea, beren itzal eremuengatik bideragarriak diren kasuetan. Azalera 
bideragarriaren % 70ean ezarriko da. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Inbertitzaile pribatuak, Diziplina-
Obrak 

Diziplina-Obrak Merkataritza Ganbera, enpresa 
elkarteak, EEE 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Sistema fotovoltaikoak dituzten aparkalekuen azalerari dagokion %, instalazioa/potentzia (kWp) bideragarria den 
aparkalekuei dagokien azalera guztiarekin alderatuta.  
Udalerriko energia berriztagarrien ekoizpena (kWh). 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: 202.969 kWh 

Saihestutako emisioak:    77 tCO2 Kostua tCO2-ko: 5.286 €/tCO2 

Kostua: 407.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa: 30.445 € 

Itzulera tasa sinplea:    13  urte (*) Finantziazioa: 

Inbertitzaile pribatuak edo 
enpresa publikoak, biztanleek 
inbertitzaile txiki gisa parte 

hartzea, EEEren diru laguntzak 
Oharrak: 

(*) Argindarrez hornitzeko kontratua ez duten lekuei dagokienez ezin da itzulera kalkulatu "balantze garbi" 
kontzeptua erabiltzen baldin bada. Kalkulua egiteko energiaren ekoizpena eta zuzeneko salmenta hartu dira 
kontuan. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Merkatu energetiko aldakorrari buruzko informazioa eguneratzea, bereziki energia berriztagarrien ekoizpenaren 
eta autokontsumoaren arloan. 

Deskribapena: 

Autokontsumoari loturiko aukerak eta berritasunak azalduko dituen webgune bat martxan jartzea. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Informazioa Irungo Udala, EEE, GFA, inbertitzaile 
pribatuak 

2012-2019 
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2.3.4 Zerbitzu sektorean behe tenperaturako eguzki energia hartzeko eta 
biltegiratzeko sistemak barneratzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L2: ENERGIA 
BERRIZTAGARRIAK SEKTOREA: Zerbitzuak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Eguzki energia termikoa LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Zerbitzuen sektoreko etxeko ur beroaren kontsumo handiena duten eraikinetan eguzki plakak instalatzea (guztira 
966 m2). 

Deskribapena: 

Eguzki energiari esker etxeko ur beroa aurrezteko honako hau proposatzen da: 
- % 40ko eskaria bete ahal izateko hartze sistemak barneratzea. Eskari hori betetzeko pertsonako 0,8 m2-ko hartze 
azalera ezarri behar da, hegoalderantz (hegoaldea+- 60º, lehentasunezkoa: 45º), 53º-ko maldarekin eta ikusmen 
oztoporik gabe.  
- Gehienez 220 m2-tan jartzea etxeko ur bero gehien kontsumitzen duten eraikinetan, hau da: ostalaritza eta 
jatetxeak, egoitzak, kirol zentro pribatuak, ur terapiako zentroak eta beste batzuk. 

 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Inbertitzaile pribatuak Hirigintza eta Ingurumena Merkataritza Ganbera, enpresa 
elkarteak, EEE 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Udalerriko energia berriztagarrien ekoizpena (kWh). 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: 676.313 kWh 

Saihestutako emisioak:  125 tCO2 Kostua tCO2-ko: 3.091 €/tCO2 

Kostua: 386.465 € Aurreztutako 
zenbatekoa: 33.816 € 

Itzulera tasa sinplea:    11,4 urte Finantziazioa: 
Zerbitzu energetikoen enpresak, 
EEEren diru laguntzak, enpresa 

publikoak 
Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Eguzki energia bermatuko kontratuak sustatzea, zerbitzu energetikoen enpresen bidez. 

Deskribapena: 

Beren bero/hotz kontsumorako prozesuetan eguzki instalazio termikoak ezartzen dituzten jarduera pribatuei udal 
zergak murriztu diezazkietela sustatzea. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Fiskalitatea Irungo Udala, EEE, GFA, inbertitzaile 
pribatuak 

2012-2019 
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2.3.5 Berokuntza eta etxeko ur bero asko kontsumitzen duten merkataritza 
eraikinetan beroa biomasa erabiliz sortzen duten sistemak barneratzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L2: ENERGIA 
BERRIZTAGARRIAK SEKTOREA: Zerbitzuak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Biomasa LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Zerbitzuetako potentzial handieneko eraikinetan udalerriko egur hondakin posibleen % 80 termikoki aprobetxatzeko 
instalazioak jartzea. Guztira 56 galdara instalatuko dira; horien potentzia termikoa guztira 4.440 kWt-koa izango 
da. 

Deskribapena: 

Eraikin bloketan edo banakako eraikinetan, nola sustapen berriak hala lehendik daudenak izan, berokuntzako eta 
etxeko ur beroko instalazioak jartzea eta horiek, nagusiki, Txingudiko Zerbitzu Mankomunitateko inausketa eta 
egur hondakinekin egindako biomasaz elikatzea batez ere. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Jabe pribatuak, emakidadunak, 
Diziplina-Obrak, Eusko Jaurlaritza 
(Osasuna) eta Industria, Hirigintza 
eta Ingurumena 

Etxebizitza, Hirigintza eta 
Ingurumena, Eusko Jaurlaritza, EEE 

Merkataritza Ganbera, enpresa 
elkarteak, Txingudiko Zerbitzu 
Mankomunitatea 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Biomasaz elikatutako bero sistema zentralizatuen ekoizpen energetikoa (kWh). 
Udalerriko energia berriztagarrien ekoizpena (kWh). 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: 5.329.037 kWh 

Saihestutako emisioak:   988 tCO2 Kostua tCO2-ko:  3.258 €/tCO2 

Kostua: 3.219.627 € Aurreztutako 
zenbatekoa: 293.097 € 

Itzulera tasa sinplea:     11 urte Finantziazioa: 
Zerbitzu energetikoen enpresak, 
EEEren diru laguntzak, enpresa 

publikoak 
Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Bero ekoizpen zentralizatuko unitateak instala daitezen sartzea hirigintza plangintzan. 

Deskribapena: 

Berokuntzako edo etxeko ur beroko unitate zentralak, barrutikoak, eta inausketa eta egur hondakinak erabiltzetik 
sortutako biomasaz elikatutako sistemak instala daitezen aurreikustea HAPOn, hiri garapen berrietan eta hiri 
inguruneak birgaitzerakoan. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Araudia Hirigintza eta Ingurumena 2012-2019 
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2.3.6 Zerbitzu sektorean eraginkortasun handiko klimatizazio sistemak 
barneratzea, teknologia geotermikoaren laguntzarekin. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L2: ENERGIA 
BERRIZTAGARRIAK SEKTOREA: Zerbitzuak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Geotermia LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Zerbitzu sektoreko klimatizazio kontsumoa murriztea, teknologia geotermikoan oinarritutako eraginkortasun 
handiko klimatizazio sistemak sartuta. 630 kWt instalatuko dira. 

Deskribapena: 

Klimatizazio (berokuntza eta hozte sistemak) kontsumo handia duten eraikinetan energia geotermikoan 
oinarritutako eraginkortasun handiko sistemak ezar daitezen sustatzea, betiere, kanpoan sistema geotermikoko 
trukagailuak instalatzeko lekua baldin badago. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Inbertitzaile pribatuak Hirigintza eta Ingurumena Merkataritza Ganbera, enpresa 
elkarteak  

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Instalatutako kW eta energia geotermikoarekin edo beste energia berriztagarri batzuekin ekoiztutako kWh. 

Aurreztutako energia: 505.465 kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:   192 tCO2 Kostua tCO2-ko:   4.593 €/tCO2 

Kostua: 882.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa: 75.820 € 

Itzulera tasa sinplea:     12 urte Finantziazioa: Zerbitzu energetikoen enpresak, 
EEE, enpresa publikoak 

Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Eraikin berrietako instalazioen agiri teknikoak eta/edo zerbitzu energetikoen enpresekin edo enpresa publikoekin 
egindako kontratuak. 
Deskribapena: 

Obren agiri tekniko guztietan halako instalazioak jartzeko aukera eta horien inguruko xehetasunak jasotzea eta 
inbertsio gainkostuak ustiapen kontratuekin, eta/edo aurreztearekin edo diru laguntzekin finantzatzea. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Hirigintza eta Ingurumena 2012-2019 
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3.1.1 Udaleko lantokietarako garraio plan bat prestatzea eta ezartzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L3: MUGIKORTASUNA SEKTOREA: Udala 

OSAGAI ENERGETIKOA: Lantokirako eta 
banaketarako mugikortasuna 

LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Udal lantokietara garraio pribatuan egindako bidaien kuota 10 portzentaje puntu murriztea. 

Deskribapena: 

Udalak mugikortasun plan bat prestatuko du bere lantokietarako, eta bertan legegintzako neurriak eta neurri 
ekonomikoak barneratuko ditu. Planak eragile guztien, langileen ordezkarien eta administrazioaren parte-hartzea 
izan beharko du. Garrantzitsua da planak bidaiak murrizteko helburuen ingurumen balorazioa barne hartzea, baita 
horien betetze mailaren segimendua ere. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna, Giza Baliabideak eta 
Zerbitzu Orokorrak 

Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna 

Ingurumena 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Lau urtez behin 

Lotura duten adierazleak: 

Udal lantokietara iristeko, ibilgailu pribatuan egindako joan-etorrien kuota (%) 

Aurreztutako energia: 43.000 kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak: 12 tCO2 Kostua tCO2-ko: 1.833 €/tCO2 

Kostua: 22.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: EEE - IDAE (% 50) 

Oharrak: 

Aurrekontuak ez du mugikortasun plana ezartzea biltzen, ezta plana berraztertzea ere. 
Neurri hau eta, oro har, mugikortasun politikak zehatz-mehatz eta osorik ekonomikoki zenbatu ezin daitezkeen eta 
energia aurreztetik askoz ere haratago doazen askotariko gizarte eta ingurumen onurak sorrarazteko diseinatzen 
dira (airearen kalitatea eta kalitate akustikoa hobetzea, biztanleen osasuna hobetzea, istripu tasa murriztea, 
irisgarritasuna hobetzea...). Horrenbestez, ez da beharrezkotzat jo aurreztutako zenbatekoaren kontzeptua 
aplikatzea, ezta amortizazioarena ere. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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3.1.2 Administrazioek eta enpresa emakidadunek ibilgailu garbiak erostea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L3: MUGIKORTASUNA SEKTOREA: Udala 

OSAGAI ENERGETIKOA: Udal ibilgailuak LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Pixkanaka, hemendik 2020ra, ibilgailu ofizial guzti-guztiak eta zerbitzuen emakidadunenak ibilgailu “garbiekin” 
ordeztea (egungo emakidak eragozten duen kasuetan izan ezik). 

Deskribapena: 

Automobilen parkea berritzeak ekarpen handia egin diezaioke hiriko mugikortasun iraunkorrari. Interesgarria da 
Udaletik ibilgailu ez kutsatzaileen erosketa sustatzea (propultsio elektriko bidezkoak, erregai pilen bidezkoak, 
hibridoak, gas natural bidezkoak, petrolioaren gas likidotu bidezkoak, hidrogeno bidezkoak, bioerregaiak erabil 
ditzaketenak), ibilgailu ofizialetarako eta zerbitzuen emakidadunen ibilgailuetarako.  
Energia aurrezteaz eta CO2·eq emisioak eta partikulak murrizteaz gain, ibilgailu publikoak udalerri osoarentzako 
ageriko eredu bihur daitezke. Kasu honetan, nahitaezkoa da ekimenaren berri ematea, baita ekimenak Udalaren 
eta enpresa publikoen ibilgailuen eraginkortasunean eta, oro har, hiriko bizi kalitatean dituen eragin positiboak 
jakinaraztea ere. 
Nahitaezkoa izango da une bakoitzeko merkatuaren eskaintza teknologiko espezifikoaren arabera Udalaren 
erabilerarako erosi beharreko ibilgailuak (ibilgailu ofizialak, udaltzaingoarenak, etab.) garbiak izatea. 
Gainera, hiriko zerbitzuen emakidadunek (garbiketa, hondakinen bilketa, lorezaintza) eta garraio publikoko 
zerbitzuak ibilgailu garbiak erabil ditzatela sustatu beharko da, hemendik aurrerako lehiaketetan hala eskatuz edo 
emakidaren indarraldiaren barnean negoziazioak eginez. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Erosketak eta ekipamenduak, Hiri 
Mantenua 

Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna 

Ingurumena 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

HMIP (CA2) 2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Automobil parkean berritutako ibilgailu “garbi” guztien proportzioa, ibilgailu ofizial guztiekin eta zerbitzuen 
emakidadunen ibilgailu guztiekin alderatuta (%). 

Aurreztutako energia: 261.000 kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak: 69 tCO2 Kostua tCO2-ko: - €/tCO2 

Kostua: - € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

Kostua ezin da kalkulatu egungo ibilgailuen eta ibilgailuak berritzeko beharren azterketa zehatz bat egin gabe. 
Zerbitzuen emakidadunen kasuan, berrikuntza horiekin sinatutako kontratuen iraupenaren araberakoa eta ibilgailu 
garbiak erabiltzearen inguruan duten konpromisoaren araberakoa ere izango da. 

Neurri hau eta, oro har, mugikortasun politikak zehatz-mehatz eta osorik ekonomikoki zenbatu ezin daitezkeen eta 
energia aurreztetik askoz ere haratago doazen askotariko gizarte eta ingurumen onurak sorrarazteko diseinatzen 
dira (airearen kalitatea eta kalitate akustikoa hobetzea, biztanleen osasuna hobetzea, istripu tasa murriztea, 
irisgarritasuna hobetzea...). Horrenbestez, ez da beharrezkotzat jo aurreztutako zenbatekoaren kontzeptua 
aplikatzea, ezta amortizazioarena ere. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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3.1.3 Udal ibilgailuen eta zerbitzuak ematen dituzten ibilgailuen kudeaketa 
optimizatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L3: MUGIKORTASUNA SEKTOREA: Udala 

OSAGAI ENERGETIKOA: Udal ibilgailuak LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Kudeaketa eraginkorrerako irizpideak aplikatzea udal ibilgailu guztietan. 

Deskribapena: 

Lehen urratsa flotaren auditoretza bat egitea da. Udal zerbitzuen eta emakidadunen ibilgailu flota bakoitzeko 
ibilgailuen erabilera, km kopurua, garraiatutako karga, kontsumo energetikoa, emisioak eta kostua aztertuko dira.  
Azterketa horretatik abiatuta, flota bakoitzerako doikuntza espezifikoak proposatuko dira zenbait alderditan: 
ibilbideak, ibilgailu egokiaren hautaketa, erabilitako erregaiak. Azterketa horiek gauzatzeko, neurri teknologikoak 
erabili ahal izango dira, flotaren erabileraren segimendu hobea egiteko. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Hiri Mantenua, Garraioa, Bide 
Publikoa eta Hiri Mugikortasuna, 
Trafikoa eta Hiri Segurtasuna 

Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna 

Ingurumena 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Urtero 

Lotura duten adierazleak: 

Flotaren eraginkortasuna kudeatzeko programa batean sartutako ibilgailuen portzentajea. 

Aurreztutako energia:   130.000 kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:    35 tCO2 Kostua tCO2-ko: 345 €/tCO2 

Kostua: 12.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: EEE - IDAE (% 50) 

Oharrak: 

Aurrekontuak auditoretza egitea bakarrik barne hartzen du. 
Neurri hau eta, oro har, mugikortasun politikak zehatz-mehatz eta osorik ekonomikoki zenbatu ezin daitezkeen eta 
energia aurreztetik askoz ere haratago doazen askotariko gizarte eta ingurumen onurak sorrarazteko diseinatzen 
dira (airearen kalitatea eta kalitate akustikoa hobetzea, biztanleen osasuna hobetzea, istripu tasa murriztea, 
irisgarritasuna hobetzea...). Horrenbestez, ez da beharrezkotzat jo aurreztutako zenbatekoaren kontzeptua 
aplikatzea, ezta amortizazioarena ere. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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3.2.1 Oinezkoen mugikortasuna hobetzeko eta sustatzeko programa bat 
ezartzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L3: MUGIKORTASUNA SEKTOREA: Udalerria 

OSAGAI ENERGETIKOA: Hiri mugikortasuna LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Udalerriko mugikortasun osoan, lekualdatzeko moduaren araberako banaketaren % 70 oinezkoa izan dadin lortzea. 

Deskribapena: 

Oinezko joan-etorriak sustatzea da hiriko mugikortasun iraunkorrerako politiken funtsezko jardueretako bat. 
Hirigintza plangintza orokorretik, bizitegi erabileren, jarduera ekonomikoen eta hornidura jardueren bateratzea 
sustatzeko, horien lokalizazio eta intentsitate egokia ziurtatzeko, eta etorkizuneko garapenak hiriaren 
erdigunearekin eta jarduera sektore eta ekipamendu nagusiekin konektatuta egongo direla bermatzeko bitartekoak 
jarri behar dira.  
HMIPeko oinezkoen eta mugikortasun murriztuko pertsonen mugikortasun plana bost programatan egituratzen da: 
- Ibilbide nagusien sare bat zehaztea 
- Herrigunean eta auzoetan oinezkoen mugikortasuna hobetzeko proiektuak: bigarren mailako ardatzak 
- Bizitegientzako lehentasunezko eremua eta 30 km/h-ko guneak 
- Ibilbideak seinaleztatzeko sistema 
- Irisgarritasuna hobetzeko eta oztopoak ezabatzeko plana. 
HMIPek jasotzen duen oinezkoen mugikortasunari buruzko eranskinean programa horietako bakoitza dago 
zehaztuta. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna, Obrak 

Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna 

Hiri Mantenua; Trafikoa eta 
Biztanleen Segurtasuna 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

HMIP (MP1, MP2, MP3, MP4, MP5) 2014-2015 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Oinezko joan-etorrien kuota modala. 

Aurreztutako energia: 17.598.000 kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:  4.575 tCO2 Kostua tCO2-ko: 12 €/tCO2 

Kostua: 55.801 € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

Kostua PC-1eko jardueren kostuari dagokio. Gainerako aurrekontuei dagokienez, HMIPek berak ez zuen egokitzat 
eta/edo bideragarritzat jo proiektu exekutibo espezifiko bat prestatu aurretik neurriaren gutxi gorabeherako 
kostua zehaztea. 
Neurri hau eta, oro har, mugikortasun politikak zehatz-mehatz eta osorik ekonomikoki zenbatu ezin daitezkeen eta 
energia aurreztetik askoz ere haratago doazen askotariko gizarte eta ingurumen onurak sorrarazteko diseinatzen 
dira (airearen kalitatea eta kalitate akustikoa hobetzea, biztanleen osasuna hobetzea, istripu tasa murriztea, 
irisgarritasuna hobetzea...). Horrenbestez, ez da beharrezkotzat jo aurreztutako zenbatekoaren kontzeptua 
aplikatzea, ezta amortizazioarena ere. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ibilbide nagusien sarea (MP1) 

Deskribapena: 

HMIPek guztira 29 km-ko sare bat proposatzen du. Horietatik 17 km ibilbide nagusien sare bati dagozkio eta 
gainerako 12ak bigarren mailako edo auzoko sareari. Proposatutako ibilbide sarea bi sare tipologiatan 
hierarkizatzen da: ibilbide nagusien sareak, sare egituratzaileak, auzoak erdigunearekin lotzen ditu, eta auzoetako 
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ibilbide sareak, berriz, auzo edo sektoreetako puntu eta zerbitzu ezberdinak lotzen ditu. Jarraian, sareetako 
bakoitzean zehaztutako ibilbideak biltzen dira; kontzeptu hau oinezkoen mugikortasunari buruzko eranskinean 
dago garatuta.  
Ibilbide nagusien sarean sei ibilbide nagusi daude: 
1. Iparralde-Erdigunea-Larreaundi 
2. Mendelu-Colon-Artia 
3. Colon-Ventas-Ikastola 
4. Junkal-Euskal Herria-Geltokia-Ospitalea 
5. Colon-San Migel-Puiana 
6. Anaka-Belaskoenea 
Bigarren mailako ibilbideen sarea: Oinezkoentzako auzoko/sektoreko ibilbideek tokiko ekipamenduetara, garraio 
kolektiboko geralekuetara eta auzoko egongune nagusietara daramaten joan-etorri laburragoak bideratzen dituzte. 

Oinezkoentzako ibilbideen sare nagusiak, sare egituratzaileak, auzoak lotzen ditu eta tokiko ekipamendu 
nagusietara daramate. Sarea osatzeko, diagnostikoan oinarrituta oinezko ugarik erabiltzen dituzten eta horientzat 
interes handikoak diren tarteak hartzen dira. Tarte horietatik abiatuta, sarea trazatzen da eta gaur egungo eta 
etorkizuneko hiri mugikortasunean garrantzitsuak diren puntu espezifikoak irisgarriago jartzen dira; tarte gehiago 
ere gehitzen dira, biztanleak oinez zati gehiago egitera bultzatuko dituen sare egitura bat osatzeko. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Hirigintza plangintza Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Obrak 

2014-2015 

 
 
HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Naturan barrenako ibilbideen sarea barneratzea (MP2) 

Deskribapena: 

HMIPen diagnostiko fasean naturan barrenako hainbat ibilbide identifikatu ziren, besteak beste, Badiako Bidea, 
Santiago Bidea, etab. 
Ibilbideok HMIPen sartuta daude, baina horiek onartzeko, hobetzeko eta zaintzeko ekintzak garatzear daude. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Obrak 

2014-2015 

 
 
HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Bizitegientzako lehentasunezko eremua eta 30 km/h-ko guneak (MP3 + PC1) 

Deskribapena: 

Bideak berrantolatzeko neurrien artean hiru ekintza mota daude: oinezkoentzako lehentasunezko eremuak, 30 
km/h-ko guneak eta oinezkoentzako bigarren mailako ardatzak, auzoetako ardatz deiturikoak. 
Auzoetako ardatzak jarduerak, ekipamenduak eta dendak biltzen dituzten kaleak dira; ardatz horiek, halaber, 
berdegune txikietara eramaten dute, hots, "hurbileko" espazio deiturikoetara. Barruko joan-etorrietan oinezkoek 
sare nagusian jarraitzea ziurtatzen dute eta tratamenduak puntualagoak izan daitezke, adibidez, kaleak elkartzen 
diren lekuetan bide segurtasuna hobetzea. Hala ere, gutxieneko estandar fisiko batzuk ere izan behar dituzte, 
biztanleak oinez mugitzea sustatzeko (zabalera, zuhaiztiak, eserlekuak, etab.). 
20 km/h-ko eta 30 km/h-ko ardatzak bereizi dira, kalean bide segurtasuna bermatzeko beharrezko abiadura 
mugaren arabera. 
Talka planak ondorengo neurriak biltzen ditu PC-1 ekintzan: 

- Hondarribia - Zubiaurre - Geltokia - Colon - Nafarroa hiribidea ardatza 30 km/h-ko abiadura muga duten kale 
bihurtzea. 
- Ondorengo sektoreak 30 km/h-ko gune gisa tratatzea: 
    - 30 km/h-ko gunea: Zabaltza plaza eta Fco. de Gainza karrikara arteko luzapena 
    - 30 km/h-ko gunea: Luis Mariano plaza eta Leon Iruretagoiena karrikara arteko luzapena 
    - 30 km/h-ko gunea: Pio XII.aren plaza 
HMIPek askotariko jarduerak biltzen ditu Planaren gauzatze aldian garatzeko: 20 km/h-ko auzoak, 20 km/h-ko 
ardatzak, 30 km/h-ko auzoak, 30 km/h-ko ardatzak eta Eskolara Oinez eta Segurtasunez. 
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Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Obrak 

2012-2013 

 
 
HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

- Ibilbideak seinaleztatzeko sistema (MP4) 

Deskribapena: 

HMIPek ibilbideak seinaleztatzeko sistema edo plan bat sortzea proposatzen du; seinale horietan ibilbideei buruzko 
informazioa, ekipamenduetarako distantzia eta naturarekiko loturak adieraziko lirateke.  
Topaleku nagusietan informazio mugarriak jarriko dira: ibilbideen bidegurutzeak, geltokiak, Udala, merkataritza 
guneak, natura ibilbideak eta bide historikoak. Planean informazio seinale horien kokapena zehaztuko da, baita 
emango duten informazioa ere: ekipamenduetarako distantzia eta naturarekiko loturak. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Obrak 

2014-2015 

 
 
HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

- Irisgarritasuna hobetzeko eta oztopoak ezabatzeko plana (MP5). 

Deskribapena: 

HMIPeko programak mugikortasun urriko pertsonentzat arkitektura oztopoak ezabatzea du helburu. Jardueren 
bidez, oinezkoentzat proposatutako ibilbide sarean mugikortasun unibertsala lortu nahi da, ondorengo irizpideei 
jarraituz: 
• Ibilbideek jarraitzea eta espaloietan oztopoak ezabatzea. 
• Oinezkoentzako pasabideetan beheratzeak eta hobekuntzak egitea. 
HMIPek jasotzen duen oinezkoei buruzko eranskinean, oinezkoentzat proposatutako ibilbide nagusietan 
mugikortasun unibertsala lortzeko gauzatu beharreko jarduerak zehazten dira. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Obrak 

2014-2015 

 



Irungo Energia Iraunkorrerako Ekintza Plana (EIEP) 
 

124 

 

3.2.2 Txirrindularien mugikortasuna hobetzeko eta sustatzeko programa bat 
ezartzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L3: MUGIKORTASUNA SEKTOREA: Udalerria 

OSAGAI ENERGETIKOA: Hiri mugikortasuna LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Udalerriko mugikortasun osoan, lekualdatzeko moduaren araberako banaketaren % 5 bizikleta bidezkoa izan dadin 
lortzea. 

Deskribapena: 

HMIPen sei programa ezarri dira txirrindularien mugikortasun planaren barruan:  
- Egungo hiri ibilbideetan jarduerak egitea,  
- Txirrindularientzako hiri ibilbideen sare bat proposatzea,  

- Gipuzkoako bidegorriak ere barneratzea,  
- Naturan barrenako ibilbideak barneratzea,  
- Bizikletentzako aparkaleku sarea,  
- Txirrindularien mugikortasunean intermodalitatea hobetzea. 
HMIPek jasotzen duen txirrindularien mugikortasunari buruzko eranskinean jarduera programa horietako bakoitza 
dago zehaztuta. 
Talka planak proposamen horiek garatzeko lehentasunak ezartzen ditu, besteak beste, egungo bidegorri sarean eta 
proposatutako sarean jardutea eta trenarekiko intermodalitatea hobetzea. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Obrak 

Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna 

Hiri Mantenua; Trafikoa eta 
Biztanleen Segurtasuna 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

HMIP (MC1, MC2, MC3, MC4) 2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Bizikletan egindako joan-etorrien kuota modala (%) 

Aurreztutako energia: 17.598.000 kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:  4.575 tCO2 Kostua tCO2-ko:  49 €/tCO2 

Kostua: 223.093 € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

Txirrindularientzako hiri ibilbideen sareari dagokion elementu sustatzailearen kostua talka planean baloratutako 1. 
faseko 1. aukerarena da. 1. faserako 2. aukera ere badago, 560.348,61 €-ko aurrekontuarekin. 
Neurri hau eta, oro har, mugikortasun politikak zehatz-mehatz eta osorik ekonomikoki zenbatu ezin daitezkeen eta 
energia aurreztetik askoz ere haratago doazen askotariko gizarte eta ingurumen onurak sorrarazteko diseinatzen 
dira (airearen kalitatea eta kalitate akustikoa hobetzea, biztanleen osasuna hobetzea, istripu tasa murriztea, 
irisgarritasuna hobetzea...). Horrenbestez, ez da beharrezkotzat jo aurreztutako zenbatekoaren kontzeptua 
aplikatzea, ezta amortizazioarena ere. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Txirrindularientzako hiriko ibilbideen sarea (MC2 + PC3) 

Deskribapena: 

HMIPen aurreikusitako hiriko bidegorrien sareak guztira 64 km ditu; horietatik 19 lehendik daude eta gainerako 
45ak, berriz, proposatutakoak dira. 
Guztira 6 ibilbide proposatzen dira, eta, horiez gain, honako hauek ere: ADIFen geltokiarekiko, Urdanibia-Zubieta 
inguruarekiko eta garapen berrietako bideekiko loturak, eta ondorengo zerrendan agertzen diren naturan 
barrenako ibilbideak (horietako batzuk HMIPeko talka planean (PC3) barneratu dira):  



EIEP dokumentua  125 
 

001 Mendelu - Artia, 3.510 m (talka planaren barruan) 
002 MugaSantiago - Industrialdea, 7.783 m 
003 Palmera - Euskal Herria, 2.041 m 
004 Letxunborro, 5.371 m (talka planaren barruan) 
005 San Miguel - Arretxe, 1.628 m 
006 Alde Zahar ingurua, 2.391 m 
007 ADIFen geltoki ingurua, 3.084 m  
008 Urdanibia-Zubieta ingurua, 4.409 m 
009 Hegoaldeko garapen berriak, 2.307 m  
010 Gipuzkoako bidegorriak, 17.567 m 
011 Naturan barrenako ibilbideak 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Hirigintza plangintza Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Obrak 

2014-2015 

 
 
HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Txirrindularientzako ibilbideen egungo sarean jardutea (MC1 + PC2) 

Deskribapena: 

Diagnostiko fasean zenbait eten detektatu ziren egungo sarean, baita bigarren mailako zenbait jarduera egin 
beharra ere, adibidez, espaloiak beheratzea, zebrabideak pintatzea, hiri altzariak kentzea, etab. HMIPek horiek 
guztiak ezabatzea proposatzen du. 
Horietako batzuk (esaterako, galtzadan zebrabideak pintatzea edo hiri altzariak kentzea) errazak dira. Hein 
handiagoan jardun beharreko puntuei "eten puntu" deitu zaie. Diagnostiko fasean zenbait eten detektatu ziren 
egungo sarean, baita bigarren mailako zenbait jarduera egin beharra ere, adibidez, espaloiak beheratzea, 
zebrabideak pintatzea, hiri altzariak kentzea, etab. Horiek guztiak ezabatzea proposatzen da: (Talka plana, PC-2) 
1) 1A tarteko jarduerak: Santiago-Ficoba oinezkoentzako zubia  
2) 1l tarteko jarduerak: Artia kanala Palmenta-Monteron eta Altzukaitzen 
3) 1K tarteko jarduerak: Arbes, Bordatxurirantz 

4) 1M tarteko jarduerak: Errotazar - Ola 
5) 3G tarteko jarduerak: Euskal Herri-Berio 
6) 3H tarteko jarduerak: Euskal Herria - Olaketa 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Obrak 

2012-2013 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Gipuzkoako bidegorri sarea eta naturan barrenako ibilbideena barneratzea (MC3) 

Deskribapena: 

HMIPek Gipuzkoako bidegorri sarea eta naturan barrenako ibilbideen sarea barneratzen ditu. 
Gipuzkoako Bidegorrien Planean probintziako gune nagusiak lotuko dituen eskualde bideen sare zabal bat eratzea 
proposatzen da. Orain arte 89,34 km daude eraikita, 9,88 km eraikitzen eta 42,35 km laster eraikitzen hasteko. 
Proposatutako sareak guztira 424 km izango ditu. Bide horietan bizikletaren erabileraren segimendua egiteko eta 
baldintzak eta aukerak ebaluatzeko, Gipuzkoako Bidegorri Sarearen Behatokia sortu da.  
Hiri arteko eta naturan barrenako bideen sareak iparraldean Gipuzkoako bidegorrien sarearekin bat egiten du, 
Donostia-Txingudi bidean; Urdanibia-Jaizubia sektorearen eta Ikastolako kirol pisten arteko zenbait bide erabiliz, 
Jaizkibel urbanizaziorako sarbide ondotik igarotzen da eta N-I errepidearen trazari jarraitzen dio, Hondarribirako 
sarbideraino. Azken zati hori Gipuzkoako Foru Aldundiaren proiektuaren arabera gauzatuko litzateke. 
Hondarribirako sarbidea Zubimuxutik abiatzen da eta Plaiaundi bidearekin lotzen da. Horrela, kirol eta natur 
eremura iristen da eta FICOBAren eta oinezkoentzako Santiago zubiaren arteko zatiekin bat egiten du, Hendaiarako 
sarbidean, Frantziako EUROVELO sarearekin elkartuz. 
Horrez gain, Gipuzkoako bidegorrien sarea dago (Donostia-Txingudi bidea, Irun eta Hondarribira eta Bidasoaldera 
daramaten adarrekin), 17,56 km-koa, baita naturan barrenako ibilbide sarea ere, 13,54 km-koa. 
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Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Obrak 

2014-2015 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Bizikletentzako aparkaleku sarea (MC4 + PC4) 

Deskribapena: 

Etorkizunean bizikletentzako aparkalekuak jartzeko prozesuak sarea zabaltzearekin batera joan behar luke. 
Ibilbide tarte berri bakoitzean puntu bakoitza non kokatuko den eta zer tamaina izango duen proposatu behar da, 
tokiaren arabera: ekipamenduak, zerbitzuak, lantegi handiak, plazak edo hiriguneak, etab. Kokaleku eta tamaina 
egokiena zehazteko, ekipamendu publikoetako arduradunei, gurasoen elkarteei eta bizikletaren erabiltzaileei 
kontsulta dakieke. 
Plan honetan bizikletentzako aparkalekuak jartzeko leku posibleen proposamen bat egiten da. Sare osoan zehar 
bizikletentzako aparkalekuak jartzea proposatzen da. 
HMIPeko talka planak dio Euskotrenen geltokian bizikletentzako aparkaleku bat jarri behar dela berehala (PC-4), 
RENFEren geltokiko aparkalekuak osatzeko. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Obrak 

2012-2013 
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3.2.3 Garraio publikoa indartzeko programa bat ezartzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L3: MUGIKORTASUNA SEKTOREA: Udalerria 

OSAGAI ENERGETIKOA: Hiri mugikortasuna LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Udalerriko mugikortasun osoan, lekualdatzeko moduaren araberako banaketaren % 20 garraio publiko bidezkoa izan 
dadin lortzea. 

Deskribapena: 

HMIPek garraio publikoari buruz biltzen dituen proposamenak bederatzi programatan antolatzen dira, eta horiek, 
bestalde, ondorengo proposamenak biltzen dituzte: 

- hiriko autobus sarea hobetzea  
- landa garraioaren bideragarritasun azterlan bat egitea  
- geralekuetako irisgarritasuna hobetzea  
- sistemaren informazioa eta irudia geraleku guztietan jartzea 
- hiri arteko autobus sarea hobetzea  
- autobusen zirkulazioa hobetzea, garraio publikoaren lehentasunezko sarea sortuta 
- Donostialdeako metroaren aldeko apustua egitea 
- garraio publikoaren erabilera sustatzea 
- udalerrian garraio nodo bat sortzea. 
HMIPak jasotzen duen garraio publikoari buruzko eranskinean programa guztietako ekintzak daude zehaztuta.  
Talka planak lau programa biltzen ditu: geraleku gehiago jartzea, egun daudenak hobetzea, landa garraioko 
zerbitzua ematea eta bidegurutzeetan semaforoek autobusei lehentasuna ematea. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna 

Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna 

Hiri Mantenua; Trafikoa eta 
Biztanleen Segurtasuna 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

HMIP (TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, 
TP7, TP8, TP9) 

2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Garraio publikoaren kuota modala (%) 

Aurreztutako energia: 61.594.000 kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak: 16.012 tCO2 Kostua tCO2-ko: 7 €/tCO2 

Kostua: 114.200 € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

Neurri hau eta, oro har, mugikortasun politikak zehatz-mehatz eta osorik ekonomikoki zenbatu ezin daitezkeen eta 
energia aurreztetik askoz ere haratago doazen askotariko gizarte eta ingurumen onurak sorrarazteko diseinatzen 
dira (airearen kalitatea eta kalitate akustikoa hobetzea, biztanleen osasuna hobetzea, istripu tasa murriztea, 
irisgarritasuna hobetzea...). Horrenbestez, ez da beharrezkotzat jo aurreztutako zenbatekoaren kontzeptua 
aplikatzea, ezta amortizazioarena ere. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Hiriko autobus sarea hobetzea (TP1 + PC5) 

Deskribapena: 

HMIPek proposatutako hiriko garraio sistemak bi ardatz egituratzaile ditu (1. linea eta 2. linea), eta bi linea 
osagarri, oso eskari espezifikoari erantzuteko: industrialdeetako linea (4. linea) eta auzoetako linea (3. linea). 
Sarea lau irizpideren arabera berrantolatu da: 
1. Hiriko sarearen eraginkortasuna eta arrazionaltasuna handitzea, kostuak areagotu gabe, ondorengoen bidez: 
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• Lineak sinplifikatzea 
• Sare nagusian puntako orduetan maiztasuna handitzea 
• Intermodalitatearen aldeko apustua egitea 
• Bidaia denborak murriztea 
• Bigarren mailako sarean eskaintza eskarira egokitzea 
2. Sarearen gaur egungo estaldurari eustea 
3. Joan-etorrien eta harrerako lekuen arteko erlazioak mantentzea edo handitzea. 
4. Erabiltzaileari linea bakoitzaren funtzionalitatea argi uztea (2. linea eta industrialdeetarako linea). 
HMIPeko talka planak hiri garraio publikoko geraleku berriak sortzea proposatzen du (PC-5). Zehazki, ondorengo 
ekintzak barne hartzen ditu: 
1) 1. linean geralekuak sortzea. 
a) Geltokiko geralekua Pasiotarren Elizaren aurrera aldatzea. 

b) Zaisako eta Hizkuntza Eskolaren aurreko geralekua bateratzea. 
2) 2. linean geralekuak sortzea. 
a) Hermanos Iturino anbulatorioan geraleku bat sortzea. 
Planaren garraio publikoa berrantolatzeko proposamenak HMIPak jasotzen duen garraio publikoari buruzko 
eranskinean daude zehaztuta. 
Aurrekontu nahikorik egon ezean, lehenengo urtean 30 km/h-ko guneei loturiko jarduerak bakarrik gauzatu ahal 
izango lirateke eta bigarren urtean, berriz, Hondarribia - Zubiaurre - Geltokia - Colon - Nafarroa hiribidea ardatzari 
dagozkionak. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Obrak 

2012-2013 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Landa garraioko zerbitzu publikoa (TP2 + PC7) 

Deskribapena: 

HMIPek bideragarritasun azterlan bat egitea proposatzen du, Irungo landa eremu osoari zerbitzua emango dion 
garraio sistema bat martxan jartzeko. 
Egun bada Irunen landa garraioko esperientzia pilotu bat, hirugarren adinekoentzat bakarrik -Bidez Bide proiektua, 
Behemendi-. 
Hona hemen aztertu beharreko landa garraioko beste modalitate posible batzuk: eskariari erantzuteko taxia 
jartzea, edo operadore berberak erantzutea eskariari. 
HMIPeko talka planean adierazten den bezala, lehenik eta behin azterlanak landa eremua eta hirigunea zehaztu 
behar ditu, bateraezintasunei, zerbitzuen ordutegiei eta abarri loturiko arazoak saihesteko.  
Zerbitzu hau martxan jartzean, HMIPen aipatzen den autobus zerbitzuaren berrantolaketa egin beharko da. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Obrak 

2012-2013 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Geralekuetarako irisgarritasuna hobetzea (TP3 ) 

Deskribapena: 

Hona hemen HMIPen proposatzen diren geralekuetarako irisgarritasuna hobetzeko ekintzak: 
1. Geralekuetara iristeko oztopo arkitektonikoak ezabatzea (hiri altzariak, txorkoak, etab.). 
2. Autobusaren sarrerara egokitutako plataforma aurreratuak diseinatzea, urbanizazio arazoak desagerraraztea. 
3. Geraleku-Autobus interfasea (ikusgaitasuna): geralekuan aparka dadin debekatzea, atzeratutako geralekuak 
kentzea, erreakzio denboraren eta bideko abiadura mugaren arteko erlazioa nahikoa ez izatea. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Obrak 

2014-2015 
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HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Irungo irudi komuna ezartzea: diseinua, seinaleztapena eta informazioa (TP4 + PC6) 

Deskribapena: 

1. Seinalerik ez duten geralekuetan seinale egokiak jartzea. 
2. Irungo Udalak geraleku gehienetarako irudi komun bat ezarrita izan arren, batzuek ez dute identifikazio komun 
hori. 

3. Geraleku guztietan lineen ordutegiak eta ibilbideak jartzea. 
4. Geralekuetan markesinak jartzea eta daudenen mantentze lanak hobetzea. 
5. Aurreko bi neurriak barne hartuko dituen geralekuak modernizatzeko plan bat egitea -geralekuetarako 
irisgarritasuna hobetzea eta Irungo geraleku guztietan irudi komun bat ezartzea-. 
Talka plan baten barruan bada geralekuak hobetzeko ekintza bat (PC-6). Hobetu beharreko geralekuen zerrenda 
bat erantsi da; horietan ez dago seinalerik, seinaleak hobetu behar dira edo markesinak jarri behar dira. Era 
berean, ospitaleko geralekua egokitu beharra ere aipatzen da; bazterbidea jarriko zaio, hiri arteko autobusak eta 
hiri barrukoak hartzeko. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Obrak 

2012-2013 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Hiri arteko autobus sarea hobetzea (TP5) 

Deskribapena: 

Berriki hiri arteko autobus lineak berrantolatzea proposatu da, zenbait gabezia antzeman baitira: zerbitzuak 
gainezartzea, lineen artean koordinaziorik ez egotea, harreman zuzen nahikorik ez eskaintzea, eskaintza eskarira 
egokitzea, maiztasuna eta ordutegiak hobetzea.  
Berrantolatzeko proposamen honekin batera, Planak hiriburuarekiko konexio zuzenak indartzen dituzten eta ohiko 
lekuetara iristeko zerbitzu espezifikoak zehazten dituzten jarduera ildoak ere eskaintzen ditu:  

• Hondarribiaren eta Irunen arteko zerbitzuak erregularizatzen dira. Maizago igaroko dira, hots, 10 minututik 
behin. Irteera ordutegiek bi udalerrietatik igarotzen diren gainerako zerbitzuekin koordinatuta egon behar dute, 
zerbitzu hobea eta zabalagoa emateko. 
Hondarribitik zuzenean Eskualdeko Ospitalera joateko zerbitzua egongo da, 60 minututik behin. Autobusa Hirubide 
geralekuan gelditzea proposatzen da. 
• Txingudi merkataritza gunera joateko zerbitzuaren ordutegia egokitzen da. 
• Irun eta Hondarribia eskualdeko gainerako udalerriekin lotzen dituen zerbitzua banatzen da; bakoitzetik autobus 
bana aterako da ordutik ordura. 
• Donostiarekiko lotura autopistatik egingo da. 
• N-I errepidetik barrena doan lineak tarteko herriekiko loturak egiten ditu. Garrantzitsua da Errenteriatik 
igarotzean zerbitzua Oiartzundik eta Pasai Donibanetik datozenekin koordinatzea. 

• Uztailean, abuztuan eta irailean Donostiatik eskualdera gauez zerbitzu bat jartzea proposatzen da. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Obrak 

2014-2015 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Garraio publikoari lehentasuna emateko sarea (TP6 + PC8) 

Deskribapena: 

Nahiz eta desiragarriena autobus sarearen ibilbideko bide nagusi guztietan autobusentzat bakarrik izango diren 
erreiak jartzea izan, kontuan izan behar da garraio publikoak beste bitarteko batzuekin partekatzen duela 
azpiegitura, batzuetan, gainera, bide zati mugatuetan, eta, ondorioz, horietako bakoitzari ezin zaio nahi 
bezainbeste eremu utzi. Hori dela eta, modu ezberdinen artean oreka handiena eskainiko duen irtenbidea bilatu 
behar da. 
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Garraio publikoko bi sare tipologia proposatzen dira:  
• Autobus/Taxi erreiak (TP61) 
• Bidegurutzeetan autobusei semaforo bidez lehentasuna emango dieten bideak (TP62) 
Talka planak autobusei semaforo bidez lehentasuna ematearekin erlazionatutako ekintza bat proposatzen du (PC-
8). Azterlan bat egitea proposatzen da, Irungo garraio publikoari semaforo bidez lehentasuna ematearen inguruan. 
Ondorengo bideetan jarriko da arreta berezia: Colon pasealekua, Nafarroa hiribidea, Gipuzkoa kalea. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Hirigintza plangintza Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Obrak 

2014-2015 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Donostialdeako metroa (TP7) 

Deskribapena: 

Mugikortasun Planak Donostialdeako trenbidea eskualdeko metro bihurtzeko eraldaketa biltzen du (une honetan 
aztertze bidean da). 
Metro sistema berriak honako helburu hauek ditu: 
• Kalitate eta maiztasun metropolitarreko zerbitzuak eskaintzea (10 minututik behin baino gutxiago puntako 
orduetan eta 15 minututik behin baino gutxiago gainerako orduetan). 
• Intermodalitate egoki bati esker, hiriko garraio publikoarekin erraz lotu ahal izatea. 
• Oinezkoek eta txirrindulariek erabiltzeko egokitzea. 

• Geltokietan disuasio aparkalekuak jarrita ibilgailuz bertaraino hurbildu ahal izatea. 
Premisa horiek nabarmen aldatzen dute Donostialdeako trenbidearen kontzeptua; hala, eskualdeko garraioaren 
ardatz bihurtuko da. 
HMIPek ondorengo neurriak sustatzen ditu: 
1. EuskoTrenen zerbitzua hobetzea. 
2. Geralekuen estaldura hobetzea. 
3. Geltokien zuzkidura intermodala hobetzea, nagusiki ibilgailu eta bizikletentzako aparkalekuak jarrita. Neurriok 
programa espezifikoen bidez landuko dira. 
4. Irunen geltoki intermodal baten sorrera bultzatzea, trenaren eta hiri arteko autobusaren eta trenaren eta hiriko 
autobusaren arteko intermodalitatea ahalbidetzeko. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Obrak 

2014-2015 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Garraio publikoa erabil dadin sustatzeko neurriak (TP8) 

Deskribapena: 

Garraio publikoko sistemaren sarea hobetzearekin batera -hiriko autobusaren, hiri arteko autobusaren eta 
Donostialdeako metroaren berrantolaketa- garraio publikoa bultzatzeko neurriak aplikatu behar dira.  
Irungo HMIPek hiru programa barne hartzen ditu:  

- Hiri barruko garraio publikotik hiri arteko garraio publikora (eta alderantziz) aldatzean ordaindu behar ez izatea 
(TP81): Planak tarifak integratzeko garraio titulu bakarraren alde egiten du, garraio publikoz aldatzea doan izan 
dadin, erabiltzaile berriak erakartzeko, intermodalitatea sustatzeko, ibilgailua gutxiago erabiltzeko eta askotariko 
erabiltzaileen garraio kostuak homogeneizatzeko estrategia gisa. 
- Geralekuak eskariaren arabera kokatzea (TP82): Eskariari erantzuteko asmoz, Belaskoenea auzoko eta Arretxe 
Ugalde industrialdeko geralekuak kendu ordez, 3 geraleku sortzea proposatzen da, TIP (denbora errealeko 
informazio puntua) jarrita, pultsadore batekin, SAEI sistemako GPS bidez gidariari jakinarazteko geraleku horretan 
bidaiariak daudela. 
- geralekuetan denbora errealeko informazioa jartzea (TP83): Gaur egun, Irunen 14 pantaila (TFT) daude 
autobusari itxaron beharreko denborari buruzko denbora errealeko informazioa emateko; pantaila horiek bidaiari 
gehien izan ohi dituzten geralekuetan daude. Hiri barruko eta hiri arteko garraioa hartu ohi duten geralekuetako 
batzuetan TIP horiek jartzea proposatzen da -guztira 14 geraleku-, baita halako pantailak EuskoTrenen eta Renfen 
jartzea ere. 
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Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Obrak 

2012-2013 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Garraio publikoko nodo bat sortzea (TP9) 

Deskribapena: 

Planak tarifak integratzeko garraio titulu bakarraren alde egiten du, garraio publikoz aldatzea doan izan dadin, 
erabiltzaile berriak erakartzeko, intermodalitatea sustatzeko, ibilgailua gutxiago erabiltzeko eta askotariko 
erabiltzaileen garraio kostuak homogeneizatzeko estrategia gisa. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Obrak 

2014-2015 
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3.2.4 Ibilgailu pribatuak eta salgaien garraioa bateratzeko eta kudeatzeko 
programa bat ezartzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L3: MUGIKORTASUNA SEKTOREA: Udalerria 

OSAGAI ENERGETIKOA: Hiri mugikortasuna LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Biztanleek auto pribatuan egindako km bakoitzeko ibilgailu kopurua % 5 murriztea. 

Deskribapena: 

HMIPek zirkulazioa hobetzeko egiten dituen proposamenak honela multzokatuta egin dira: 
- Hiriko trafikoa antolatzea: zirkulazio noranzkoa aldatu, bidegurutzeetan lehentasunak ezarri eta bideak 
hierarkizatu (OC1). 
- Pasoko trafikoa kudeatzea, bide berriak eginda edo lehengoak hobetuta (OC2). 
- N-I iparraldeko saihesbidea hobetzea (OC3). 
Salgaien banaketa hobetzeko, dauden baliabideak optimizatu behar dira, baita hiriaren erdigunetik pasoko trafikoa 
saihesteko sortuko diren bide berriak erabili ere. 
Kapitulu honetan zamalanetarako eremua ahalik eta gehien aprobetxatzeko gomendioak biltzen dira, ibilgailuen 
zirkulazioari lotutakoak jada aztertu baitira dagokien atalean. 
Irungo arazo nagusietako bat azaleko aparkaleku gutxi izatea da. Hala ere, egindako landa lanak erakutsi duenez, 
Irunen gainazala beteta egon arren, lur azpiko aparkalekuak oso gutxi erabiltzen dira. 
Leku falta horren aurrean, egun ibilgailuak aparkatzeko erabiltzen diren eremuak ahalik eta gehien aprobetxatu 
behar dira, baita garraio publikoko sare egoki bat bultzatu ere.  
Hain zuzen ere, landa lanaren harira, ondorengo proposamenak egin dira: 

- Dauden plazak optimizatzea (PE1), bereziki lur azpiko aparkalekuetakoak edo gutxi erabiltzen diren lur gaineko 
aparkalekuetakoak.  
- Leku jakin batzuetan TAO ordutegia zabaltzea (PE2); epe motzera horrek aparkatzearen egoera hobetu dezakeen 
arren, gauetan eta auzo mugakideetan arazo gehiago eragin ditzake.  
Proposamen horiez gain, Irunen ez dago mugikortasun urriko pertsonentzat gordetako plazak sortzeko araurik eta, 
beraz, halako aparkalekuetarako arauak prestatzea ere proposatzen da. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna, Trafikoa eta 
Bizikidetza 

Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna 

Hiri Mantenua 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

HMIP (OC1, OC2, OC3, DRM1, DRM2, 
DRM3, PE1, PE2, PE3) 

2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Biztanleek auto pribatuan egindako km bakoitzeko ibilgailu kopurua.  

Aurreztutako energia: 52.795.000 kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak: 13.725 tCO2 Kostua tCO2-ko: 1 €/tCO2 

Kostua:  9.402 € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

Neurri hau eta, oro har, mugikortasun politikak zehatz-mehatz eta osorik ekonomikoki zenbatu ezin daitezkeen eta 
energia aurreztetik askoz ere haratago doazen askotariko gizarte eta ingurumen onurak sorrarazteko diseinatzen 
dira (airearen kalitatea eta kalitate akustikoa hobetzea, biztanleen osasuna hobetzea, istripu tasa murriztea, 
irisgarritasuna hobetzea...). Horrenbestez, ez da beharrezkotzat jo aurreztutako zenbatekoaren kontzeptua 
aplikatzea, ezta amortizazioarena ere. 
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HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Hiriko trafikoa berrantolatzea (OC1 + PC9) 

Deskribapena: 

Irunen leku jakin batzuetan semaforoen konfigurazioak bidegurutzea husteko arazoak sortzen ditu. Horrez gain, 
beste garraiobide batzuk barneratu edo hobetu nahiak (bereziki autobusak eta bizikletak) hiriko bide batzuen 
egoera berraztertzera behartzen du. 
Arazoak ematen dituzten bidegurutzeei dagokienez, hirigunean, Gipuzkoa, Artaleku eta Colon pasealekuaren 
arteko bidegurutzean arazoak daude ezkerrera hartzean, Gipuzkoa utzi eta Colon pasealekuan sartzeko, 
mendebalderantz, semaforo bidez araututa baitago. Miguel de Astigar alderantz jarraitzen duten ibilgailuek, 
ordea, oinezkoei utzi behar diete pasatzen, hauek semaforoa berde baitute. Hala, Gipuzkoatik atera nahi duten 
gainerako ibilgailuei bidea eragozten zaie. 
Irtenbidea Miguel de Astigar eta horrekiko paralelo dagoen Arbelaiz Jacobo kaleen noranzkoa aldatzea izango 
litzateke, leku nahikoa egon dadin Gipuzkoako bidegurutzean dauden ibilgailuen eta eskuinera hartu nahi duten 
ibilgailuen artean, bidea ez eragozteko. 
Autobusaren eta RENFEko berrantolaketa berriaren arteko intermodalitatea ahalbidetzeko, komenigarria da lineak 
geltokian barrena eta geltokia zeharkatzen duen etorbide berriraino luzatu ahal izateko sarbide bat sortzea. 
Orobat, Hondarribia kalean birgaitze lanak eginez gero, Donostia kaleko noranzkoa aldatu behar litzateke, ardatz 
osoan iparretik hegorako orientazioa izan dezan, lehen Hondarribitik igarotzen ziren autobusek orain kale hau 
erabil dezaten.  
Bestalde, garraiobide iraunkorrenak (oinezkoa eta txirrindularia) berriz ere protagonista bihurtzen dituzten 
eremuak babestu egingo dira, abiadura mugatuko guneak finkatuta (20 km/h-ko edo 30 km/h-ko eremua, 
adibidez). Horrek trafikoan izan dezakeen eraginari dagokionez, abiadura murriztea besterik ez dakar, eta, nola 
ez, ibilgailua bidea edo galtzada darabilen bakarra ez dela konturaraztea. 
Gainera, HMIPak San Juan plazaren gainazala, eremu ofiziala, antolatzeko aukeren azterlanari heltzen dio berriz 
ere. Aukera ezberdinak ebaluatu ostean, Iruretagoienan noranzko bakarra jartzea proposatu da. Irtenbide hori 
osatzeko, beharbada Urdanibia plazan ere noranzko bakarra jar liteke, hegotik iparrerantz, eta kontrako noranzkoa 
ezabatu. Horren ondorioz, Pelegrin de Uranzu kaleko noranzkoa berraztertu behar litzateke.  

Amaitzeko, Santiago Bidearen ibilbidea Pelegrin de Uranzun barrena eramateko Udalak egindako proposamenari 
erreparatuz, aipatu kalea oinezkoentzat jartzea proposatzen da. Uranzu kalearen azken zatia oinezkoentzat 
jartzeak (Arbesko Erroka kalea, jada oinezkoentzat den zatiraino) ez luke eragin handirik izango zirkulazioan, 
etxaldeko biztanleei bakarrik eragingo bailieke. Azterlan bat egitea proposatzen da, Pelegrin de Uranzu kalearen 
zati bat 
(Urdanibia plazatik Arbesko Errota kaleraino) oinezkoentzat jartzea bideragarria den ala ez ikusteko. Azterlan hori 
San Juan plazako trafikoaren berri izatean eta puntako orduetako pasoko trafikoaren eguneko batez besteko 
intentsitatea jakitean egingo da. 
Antolamendu proposamen guztiak hartuta, eta garraiobide iraunkorrenetarako hiri sarea hobetzeko proposamenak 
barneratuta, bideen hierarkia aldatzea proposatzen da eta, hala, sarea trafikoaren lehentasunezko erabileraren 
arabera sailkatzea (bide nagusia, arteriala edo banatzailea, eta lokala). Lehenengo tipologiak bide 
garrantzitsuenak barne hartzen ditu (autobideak eta errepideak); bigarrenak hirian trafikoa banatzeko aukera 
ematen duten bideak; eta hirugarrenak, berriz, bizitegi, lan edo aisialdi guneetako sarbidea ematen dutenak. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Trafikoa eta Bizikidetza 

2012-2013 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Pasoko trafikoa bideratzea (OC2) 

Deskribapena: 

Hain zuzen ere, bi ekintza proposatzen dira, nahiz eta horietako bat hiri garapen berrien parte gisa gauzatu: 
- Hegoaldeko banatzaile gisa balio duten bideak sortzea. 
- Ibilgailu astunei N-I errepidearen erabilera debekatzea edo mugatzea. 
Hiria hegoaldetik inguratzen duen bide multzo bat behar den ala ez sakonago aztertu da dagokion eranskinean, 
HAPOren azken proposameneko zehaztapenak aintzat hartuta. Laburbilduz, hegoaldeko ingurabidea zabaltzean 
trafikoa murriztu egingo da, batez ere, Elizatxo, Euskal Herria eta Gipuzkoa hiribideetan, baina baita, hein 
txikiagoan, Nafarroa hiribidean eta N-I errepidean ere. 
Bestalde, N-I errepidea darabilten ibilgailu astunen kopurua (egun ibilgailu guztien % 10 inguru) murriztu egin 
behar da, N-I ia-ia hiriko bide bihurtu baita eta, beraz, ibilgailuak banatzeko izan behar du, eta ez ibilbide luzeko 
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ibilgailuak pasatzeko. 
Jarduera posibleetako bat ibilgailu astunei erabilera erabat edo orduka debekatzea edo murriztea da, betiere, 
puntako orduak saihestuta. Hala ere, neurri honek, baimendutako gehieneko pisua 3.500 kilotik gorakoa duten 
ibilgailuentzat bakarrik ezar daitekeenak, beste bideren batetik pasatzeko aukera ekarri behar du; egun 
bideragarriena AP-8 autobideko azken zatiko bidesaria, Irunen eta Frantziarekiko mugaren artekoa, kentzea izango 
litzateke. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Trafikoa eta Bizikidetza 

2016-2019 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Iparraldeko saihesbidea (N-I saihesbidea) hobetzea (OC3) 

Deskribapena: 

N-I errepidearen Irungo zatia banatzearen ondorioz, egungo loturak aldatu eta birmoldatu egingo dira, 
errepiderako sarrerak hobetzeko eta udalerriaren mendebaldean aurreikusitako garapen berrietarako sarbideak 
errazteko asmoz.  
Hobetu beharreko zatia N-I eta N-638 errepideen arteko loturatik (Zubietako lotura) ospitalearekiko loturaraino 
izango litzateke. Zati horretan, lehenengo loturan biribilgune bat jarriko da, maila ezberdinean, N-I errepidetik N-
638ra eta Parke Teknologiaren garapen berrira (eta alderantziz) doan trafikoa bideratzeko; bigarren loturan, 
berriz, biribilgune bikoitza egingo da (pisu itxurakoa), ospitalearekin eta Jaizubia auzoarekin elkartzeko. 

Hala ere, azken horretan, litekeena da beste era bateko lotura bat egitea, egokiagoa, trafikoak bideratu eta leku 
gutxiago hartuko duena, Zubietako loturaren antzera. Dagokion eranskinean egindako trafiko mikrosimulazioko 
ereduen bidez, proposatutako irtenbideak aztertu dira. Aipatu loturetan hobekuntza lan batzuk egitea proposatzen 
da, biribilgunea jarrita, maila ezberdinean edo pisu itxurakoa. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Hirigintza plangintza Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Trafikoa eta Bizikidetza 

2016-2019 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Zamalanetako guneak diseinatzeko gida (DRM1) 

Deskribapena: 

Oro har, gidak gomendioak bakarrik bil ditzake, baina ordenantzatzat ere har liteke, garapen berriak 
eraikitzerakoan edo lehendik dauden bideetan aldaketak egiterakoan bete beharrekoa. Gomendio horien artean 
honako hauek sartu behar lirateke: 
- Zamalanetarako aparkaleku eskaria zehazteko irizpideak: 

o Prozesu honetan Salgaien Garraiorako Foro edo Mahaietako kideek parte hartzea gomendatzen da.  
o Azterketa unitateak etxaldea eta etxalde taldea izango dira. 
o Eskaria azterketa eremuetan kokatutako denda eta jarduera lokal motek zehaztuko dute. 
o Merkataritzako edo hirugarren sektoreko jarduera mota bakoitzak zamalan zerbitzurako gehieneko 

eskaria, batez besteko eskariaren asteko maiztasuna eta halako lanak egiteko tarte probableena (goizez / 
arratsaldez) izango ditu. Kopuru horiek Salgaien Garraiorako Foro edo Mahaietako kideei kontsulta eginda 
edo beste hiri batzuetan egindako azterlanak oinarritzat hartuta lortuko dira. 

- Zamalanetarako ordutegia: 
o Orokorra: 8:00etatik 14:00etara. 
o Merkataritzako eta industriako erabilera duten eskari handiko guneetan: 8:00etatik 17:00etara. 

- Zamalanetarako eremuen neurriak: 
o Gutxienekoa: 12 metro. 
o 3 ibilgailutarako: 15 metro. 
o 4 ibilgailutarako: 20 metro. 

- Zamalanetarako eremuen arteko gutxieneko distantzia: 50 m. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Hirigintza plangintza Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Trafikoa eta Bizikidetza 

2014-2015 
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HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Udaltzainek zamalanetarako eremuak zaintzea (DRM2) 

Deskribapena: 

Gauzatu beharreko ekintzak fasetan gauzatuko lirateke, neurria aplikatu eta denbora luzez mantentzeko. Hala, 
beraz, hiru fase proposatzen dira: 
- I. fasea: Zaintza areagotzea, egun dauden tresnak erabiliz. 

o Udaltzainen zaintza areagotzea. 
o Isunak eraginkortasun handiagoz tratatzea. 
o Zamalanetarako aparkalekuak legez kanpo okupatzearen ondorio negatiboez kontzientziatzeko kanpaina. 

- II. fasea: Zaintza lanak egiten laguntzeko tresnak barneratzea. 
o Honen helburua da zamalanetarako plazak salgaien garraiorako merkataritzako ibilgailuek erabiltzen 

dituztela eta eraginkortasunez erabiltzen direla bermatzea. Plaza horiek gehienez ordu erdiz (30’) erabil 
daitezke. 

o Nahitaezko ordutegi diskoa erabiltzen hastea. Merkataritzako ibilgailu guztiek nahitaez adierazi behar 
dute, ordutegi diskoaren bidez, zer ordutan iritsi diren, zamalanetarako duten denbora (30 minutu) 
kontrolatu ahal izateko. 

o Neurri hau hiriko gunerik erabilienetan ezar daiteke pixkanaka, esate baterako, merkatuen inguruetan. 

- III. fasea: Zamalanetarako aparkaleku plazen zainketa automatizatzeko neurriak. 
o Zamalanetarako aparkaleku plazen zainketa automatizatuko duen teknologia aplikatzeko programa pilotu 

bat erabiltzen hastea. 
o Hainbat teknologia posible daude: 
o Zolan egindako espira bidez kontrolatzea, Reimseko hirian bezala: plazan ibilgailu bat dagoela 

detektatzen du, baina ezin du merkataritzako ibilgailua den ala ez zehaztu. 
o Bideokamera bidez kontrolatzea, Bartzelonan bezala: zamalanetarako plazak erreserbatzeko sistema bat 

finkatzea ahalbidetzen du eta horien kudeaketa optimizatzen laguntzen du. 
o Kontrol sistema TAOren antzekoa izan liteke. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Trafikoa eta 
Bizikidetza 

2014-2015 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Salgaien hiriko garraioaren foro bat sortzea (DRM3) 

Deskribapena: 

Funtsezko ekintza Irunen salgaien hiriko garraioaren foro bat sortzea da; bertan, hiriko logistikan diharduten 
eragile guztiak bilduko dira: hartzaileak, garraiolariak eta bidaltzaileak. Talde horiek ondorengoak izango dituzte 
ordezkari: Merkataritza Ganbera, dendarien elkarteak, garraiolariak eta beste eragile posible batzuk. 

Hala, hainbat lan mahaitan banatuta, ondorengo alderdiak aztertuko dira: 
- Zamalanetarako plazen ebaluazioa eta kudeaketa: hasiera batean, Irungo gune bakoitzeko benetako zamalan 
beharrak zehazten laguntzea izango du helburu, zamalanetarako guneak diseinatzeko gidako gomendioei jarraituz. 
Guneok auzoak edo eremu txikiagoak izango dira, zer komeni den. Ondoren, zamalanetarako plazen eta benetako 
eskariaren segimendua egingo da, gune bakoitzeko merkataritza jardueraren arabera. 
- Zamalanetako arazoen ebaluazioa: lan talde honek tartean diren gainerako eragileen beharrak eta zailtasunak 
ezagutarazi nahi dizkio eragile bakoitzari eta horiek konpontzen lagundu. Azken batean, Irunen erabilera 
orokorreko hiri logistika faboratzeko prozeduren gida bat gauzatu nahi da. 
- Salgaiak gauez banatzeko planaren garapena: gaueko jarduera logistikoa erraztu nahi da, hirugarrenei 
eragozpenik eragin gabe. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Trafikoa eta 
Bizikidetza 

2014-2015 

 
 



Irungo Energia Iraunkorrerako Ekintza Plana (EIEP) 
 

136 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Lur azpiko plazak optimizatzea (PE1) 

Deskribapena: 

Udalaren aparkalekuetako plaza hutsak aprobetxatzeko, alokairu politika bat jar daiteke martxan, egoiliarrei 
saltzeko proposamenak ez baitu oso harrera ona izan.  
Alokairu horiek arrazoizko prezioak izango lituzkete eta, horiei esker, irtenbide bat eman ahal izango litzaieke 
saldu ezean Udaleko diru kutxari gastuak baino ez dakarzkioten gune hauei. Hain zuzen ere, Pinarren libre dauden 
plazak sistema honen pean jar daitezke, baita San Juanen egingo diren plazen zati bat ere.  
Plazak alokatzeko lehentasuna egoiliarrei eman dakieke, baita inguruko dendariei ere, nahiz eta, kasuan kasu, 
auzotik edo eragin gunetik kanpoko jendeari ere eman dakiokeen, egungoen moduko aparkaleku bihurtuz. Erosteko 
aukera duten alokairu kontratuak ere egin litezke. 
Irunen ez dago disuasio aparkalekurik, dauden aparkalekuak erdialdean baitaude eta, beraz, ez dute trafikoa 
murrizten laguntzen, areagotzen baizik. Hala ere, disuasio aparkaleku bat erabilgarria izan dadin, garraio 
publikoko sistemaren batekin lotuta egon behar du zuzenean, joan-etorrietako gune nagusietara iritsi ahal izateko. 
Era berean, hirian sartzeko edo hiria inguratzeko bide nagusiekin lotuta ere egon behar du. Gaur egun, FICOBAk 
baldintza hori betetzen du, nahiz eta garraio publiko bidez erdigunearekiko lotura eskasa izan. 
Udalerriaren hegoaldean egingo diren garapenek ere disuasio aparkaleku bat jartzeko aukera eman dezakete, AP-8 
autobidearekiko lotura aprobetxatuz. Erdigunera joateko autobus zerbitzua zabalduko da. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Trafikoa eta 
Bizikidetza 

2014-2015 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

TAO zabaltzea (PE2) 

Deskribapena: 

Berriki San Miguel auzoan TAO zabaldu da eta horrek Ventas auzoan ere eragina izan dezake etorkizunean. TAO 
zabaltzeak azken aukera izan behar du trafikoa beste aparkaleku mota batzuetara bideratu ezin denean, nahiz eta 
egunez inguruko egoiliarrentzako aparkaleku izan. 
Oraindik ez dira TAO zabaltzearen ondorio guztiak antzematen, baina nabari da egunez aparkatzea errazagoa dela. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Trafikoa eta 
Bizikidetza 

2014-2015 

 
 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Mugikortasun mugatuko pertsonentzako aparkalekuak (PE3) 

Deskribapena: 

Irunen bada udal ordenantza bat, ezintasunak dituzten pertsonentzako aparkaleku txartel eta erreserba bereziak 
arautzen dituena, 102 zk.ko GAOn, 2009ko ekainaren 4koan, argitaratutakoa. Ordenantza horrek, besteak beste, 
honako hauek biltzen ditu: ezintasunak dituzten pertsonentzako aparkaleku erreserba bereziak sortzea eta 
erreserba motak (9. artikulua), erreserba bereziak emateko prozedura (10. artikulua), eta erreserba berezien 
erabilera baldintzak eta funtzionamendua (11. artikulua). Autonomia Erkidegoan, 20/1997 Legea dugu, abenduaren 
4koa, irisgarritasuna sustatzekoa. Bertako 7. artikuluaren arabera (oinarrizko irisgarritasun parametroak eta 
hirialdeko erreserbak), zabalguneetan eta erabilera publikoko eraikin eta garajeetan plazak gordeko dira, 
gutxienez plaza bat 40ko edo frakzioko. 

Hala ere, ez dira zehazten plaza horien gutxieneko parametroak, eta horregatik ez dira ondo diseinatu. 
Hori dela eta, aparkatzeko guneak ondorengo baldintzak izan behar lituzke, Madrilgo Erkidegoan indarrean dagoen 
eta beste autonomia erkidego batzuetako gomendioak ere biltzen dituen araudia eredutzat hartuta: 
- Aparkatzeko plazaren eremuko albo zabalenetako baten ondoan egotea. 
- Gutxienez 1,20 metroko zabalera, aparkatzeko plazaren luzera osoa eta gutxienez 4,50 metroko luzera izatea. 
- Oztoporik ez izatea eta ibilgailuen zirkulazio edo maniobrarako gune orotik kanpo egotea. 
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- Oinezkoentzako ibilbideren batekin lotuta egotea edo horren parte izatea (eraikinen ebakuazio bideak kenduta). 
- Aparkatzeko plazaren maila berean edo goragoko maila batean kokatuta egotea, betiere, bien arteko altuera 
aldea 14 zentimetrotik beherakoa bada. 
Hurbiltze eremua ondoko plazarekin bakarrik partekatu behar litzateke atzerantz aparkatzeko aukera ematen 
duten aparkaleku publikoetan. 
Linean aparkatzeari dagokionez, komenigarria da plaza zirkulazioaren ezkerraldean jartzea, ibilgailua erraz sartu 
eta ateratzeko. 
Gomendagarria da gordetako plazetan ondorengo seinaleak jartzea: 
- Plazaren eremuan, zoruan bere perimetroa mugatuko da eta, nabarmentzeko, hondo urdina eta/edo 
irisgarritasunaren sinboloa jarriko zaio. 
- Hurbiltze eremuak seinale bertikal bat izango du, ondo ikusteko lekuan, eta bidea eragotzi gabe; 
irisgarritasunaren sinboloa izango du eta, beharrezkoa izanez gero, "mugikortasun mugatua duten pertsonentzat" 
adieraziko da. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Araudia Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Trafikoa eta 
Bizikidetza 

2012-2013 
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3.2.5 Mugikortasunaren kudeaketa hobetzeko plan bat ezartzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L3: MUGIKORTASUNA SEKTOREA: Udalerria 

OSAGAI ENERGETIKOA: Hiri mugikortasuna LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Lantokietarako garraio planak izatea industrialde eta enpresa handi guztientzat, baita "Eskolara oinez" moduko 
mugikortasun planak ere ikastetxeentzat. 

Deskribapena: 

Mugikortasuna kudeatzeko neurrien helburua da jende asko erakartzen duten gune edo ekitaldi horietarako joan-
etorriak modu iraunkorrean egin daitezen lortzea. 

Neurri posibleak ondorengoak biltzen dituzten zazpi programatan aurkezten dira: lantokietarako mugikortasun plan 
bat, "Eskolara oinez" proiektua zabaltzea, eskolara bizikletan, eskualdeko ospitalerako mugikortasun planak, 
ekipamenduetarako eta merkataritza guneetarako mugikortasun plana, autoa partekatzeko programa eta eskoletan 
mugikortasun iraunkorraren eta bide segurtasunaren arloan prestatzea. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Parte-hartzea eta 
Gardentasuna, enpresa pribatuak 

Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna 

Ingurumena 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

HMIP (GM1, GM2, GM3, GM4, GM5, 
GM6, GM7, GM8) 

2012-2019 Lau urtez behin 

Lotura duten adierazleak: 

Gauzatutako mugikortasun planen kopurua, guztira gauzatu beharreko mugikortasun planen kopuruarekin 
alderatuta. 

Aurreztutako energia: 17.598.000 kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak: 4.575 tCO2 Kostua tCO2-ko: - €/tCO2 

Kostua: - € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

HMIPek berak ez zuen egokitzat eta/edo bideragarritzat jo proiektu exekutibo espezifiko bat prestatu aurretik 
neurriaren gutxi gorabeherako kostua zehaztea. 
 
Neurri hau eta, oro har, mugikortasun politikak zehatz-mehatz eta osorik ekonomikoki zenbatu ezin daitezkeen eta 
energia aurreztetik askoz ere haratago doazen askotariko gizarte eta ingurumen onurak sorrarazteko diseinatzen 
dira (airearen kalitatea eta kalitate akustikoa hobetzea, biztanleen osasuna hobetzea, istripu tasa murriztea, 
irisgarritasuna hobetzea...). Horrenbestez, ez da beharrezkotzat jo aurreztutako zenbatekoaren kontzeptua 
aplikatzea, ezta amortizazioarena ere. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Lantokietarako garraio planak (GM1) 

Deskribapena: 

Jarduerak bi mailatan gauzatuko dira: 
• Industrialdeetan eta/edo enpresa guneetan mugikortasun iraunkorreko planak garatzea. Jarraian, lehentasunak 
ezarriko dira antolaketa gaitasunaren, kudeaketaren eta langile kopuruaren arabera: 
1. Irungo Industrialdea S.A. enpresak kudeatutako industrialdeak (gutxi gorabehera 2.000 langile): 
 GABIRIA industrialdea, Ventas auzoan. 
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 OIHANZABALETA industrialdea, Ventas auzoan. 
 ARRETXE-UGALDE industrialdea, Ventas auzoan. 
 ARASO industrialdea, Ventas auzoan. 
2. ZAISAk (Irungo Garraio Guneak) kudeatutako industrialdeak (gutxi gorabehera 1.800 langile): 
 Zaisa I (Behobia) 
 Zaisa II (Behobia) 
 Antton Txippi (Behobia) 
3. Gainerako industrialdeak: 
• Neurri orokorrak martxan jartzea: 
1. Autoa partekatzeko programa bat martxan jartzea industrialde eta/edo enpresa bakoitzean. 
2. Bidegorrien bidez industrialde eta/edo enpresa guneak lotzea. 
3. Enpresetan bizikletentzako aparkalekuak jartzea, baita bizikletan doazen langileek arropaz aldatu eta dutxatu 
ahal izateko eremuak ere. 
4. "Lanera bizikletan" programa sustatzea. 
5. Autobusen geralekuetako seinaleak eta informazioa hobetzea. 
6. Geralekuetan markesinak instalatzea. 
7. Denbora errealeko informazio sistemak instalatzea. 
8. Garraio berezia sustatzea. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Parte-hartzea eta 
Gardentasuna 

2012-2019 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

"Eskolara oinez" proiektua zabaltzea (GM2) 

Deskribapena: 

Udalak udalerriko lehen hezkuntzako ikastetxe guztiei (baita pribatuei ere) proposatu beharko die "Eskolara oinez" 
proiektua, eta DBHko, batxilergoko eta lanbide heziketako ikastetxeei, berriz, "Eskolara bizikletan" proiektua. 
Horretarako, parte hartzean jarriko du arreta eta ikastetxeetako joan-etorrietan zeresana duten guztiak barne 
hartuko ditu (zuzendaritza, gurasoen elkarteak eta ikasleak). 
Programa hau ikasleen artean zabaltzeko, Eskolako Agenda 21 proiektuan (bederatzi ikastetxe eta 4.800 ikasle) 
martxan jarritako esperientziak aprobetxatu ahal izango dira. Era berean, Udalak ere esku hartu behar du 
programan, hezkuntza arduradunen eta trafikoko udaltzainen bidez.  
Irakasleek eta ikastetxeetako beste langileek eredu izango diren jokabideak izan behar dituzte eta, hala, ez dute 
ikastetxearen barrutian aparkatuko. 
HMIPek "Eskolara oinez" eta "Eskolara bizikletan" proiektuak aplikatzeko ikastetxeen zerrenda bat biltzen du, 
Eskolako Agenda 21 proiektuan duten parte-hartzearen eta ikasle kopuruaren arabera. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Hezkuntza; Parte-
hartzea eta Gardentasuna 

2012-2019 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ospitaleetarako mugikortasun planak (GM3) 

Deskribapena: 

• Ospitalerako mugikortasun iraunkorrerako plan bat prestatzea. Ondorengo neurri hauetako batzuk bilduko ditu: 
 Barrutiko aparkalekua kudeatzea. 
 Bisiten inguruko kudeaketa azterlana egitea. 
 Oinezkoen sarbideko segurtasun baldintzak areagotzea. 
 Garraio publikoaren maiztasuna areagotzea. 
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Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Parte-hartzea eta 
Gardentasuna; Biztanleentzako 
Informazioa eta Arreta 

2012-2013 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Merkataritza guneetarako mugikortasuna kudeatzeko planak (GM4) 

Deskribapena: 

Irunen bi merkataritza gune -Men dibil eta Txingudi- eta merkataritza bokazio argiko hiru hiri eremu -San Miguel, 
Pio XII eta Colon- daude, baita bi zona komertzial ere Frantziarekiko mugan, hots, Behobian eta Santiagon, nagusiki 
atzerritarrentzat. 
Erosketak egiteko joan-etorriek mugikortasun orokorraren % 12 hartzen dute, 2006ko Nondik-Nora inkestaren 
arabera. Pertsona gehienek -% 53- ibilgailu pribatua erabiltzen dute horretarako eta % 44 oinez joaten dira. 
Eguneroko erosketek, etxetik hurbil egiten direnek, oraindik garrantzi handia dute irundarrentzat, nahiz eta 
distantzia luzeko gero eta bidaia gehiago egiten diren -adibidez, Txingudi merkataritza gunera, Arason-. 
Helburua merkataritza zonetarako irisgarritasuna iraunkorra izan dadin lortzea da, joan-etorriak egiteko garraio 
publikoa eta motorrik gabeko ibilgailuak erabil daitezen sustatuta. 
• Aparkalekua kudeatzea. 
• Dendariekin elkarlanean bideragarritasun azterlan bat egitea, kontsumitzaileak zein auzotatik datozen jakiteko 
eta garraio publiko bidezko konexioak hobetu ahal izateko.  

• Merkataritza guneetan bizikletentzako aparkalekuak jarri behar lirateke. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Merkataritza, 
Ostalaritza eta Turismoa; Parte-
hartzea eta Gardentasuna 

2014-2015 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ekipamenduetarako mugikortasuna kudeatzeko planak (GM5) 

Deskribapena: 

Mugikortasuna kudeatzeko planak finkatu behar dira, bereziki ikuskizunak daudenean, orduan jende gehiago biltzen 
baita. Horretarako, garraio publikoko zerbitzuak ugaritu beharko dira eta barrutiaren inguruan aparkatzea mugatu 
(ezintasunen bat duten pertsonei bakarrik utziko zaie inguruan aparkatzen). 
Ondorengo taulan, mugikortasun iraunkorreko planak behar dituzten ekipamenduak biltzen dira, lehentasun 
ordenaren arabera -kokapenaren eta bisitari kopuruaren arabera-: 
- Artaleku kiroldegia  
Azken Portu kiroldegia  
Stadium Gal futbol zelaia  
Ugalde-Ventas futbol zelaia 
Liburutegiak, Amaia kultur etxeak, anbulatorioak, Luis Mariano gizarte etxeak eta Artaleku kiroldegiak osatzen 
duten aglomerazioa. 
Ficoba 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Parte-hartzea eta 
Gardentasuna; Biztanleentzako 
Informazioa eta Arreta 

2012-2013 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Frantziatik erostera etor daitezen sustatzea (GM6) 

Deskribapena: 
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Turismo mota hau bultzatzea proposatzen da, seinaleak frantsesez jartzeko kanpaina bat gauzatuta. Hainbat 
tokitan jarriko lirateke seinaleak: aparkalekuak, jatetxeak, merkataritza gune estaliak, merkataritza zona 
irekietako pasealekuak, etab. 
Horrez gain, Irunen barrena ibilbide gastronomikoak egitea proposatzen da, pintxoak hartzeko establezimenduak 
eta jatetxe atseginak eta euskal jaki goxoak eskaintzen dituztenak ezagutarazita. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Merkataritza, 
Ostalaritza eta Turismoa 

2014-2015 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Car-sharing delakoa sustatzea (auto batek erabiltzaile bat baino gehiago izatea) (GM7) 

Deskribapena: 

• Car-sharing-ari buruzko azterlan bat egitea, neurrira, Iruni buruz. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Biztanleentzako 
Informazioa eta Arreta 

2012-2013 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Car-pooling delakoa sustatzea (autoa partekatzea) (GM8) 

Deskribapena: 

Autoa parteka dadin sustatzeko, ondorengo neurriak proposatzen dira: 
• Autoa partekatzeko kanpaina bat sustatzea, bereziki lanera -industrialdeetara- eta ikastera joateko. 
• Dibulgazio kanpainen bidez Udalaren webgunearen erabilera bultzatzea. 
• Aparkaleku publikoetan hiru erabiltzaile edo gehiago dituzten ibilgailuei tarifak murriztea. 
• Lantokietarako mugikortasun planetan bi erabiltzaile edo gehiago dituzten ibilgailuentzat abantailak eskaintzea 
(tarifak murriztea edo aparkaleku plaza gordetzea). 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Biztanleentzako 
Informazioa eta Arreta 

2012-2013 
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3.2.6 Mugikortasun iraunkorrerako prestakuntza, hezkuntza eta laguntza 
programa bat ezartzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L3: MUGIKORTASUNA SEKTOREA: Udalerria 

OSAGAI ENERGETIKOA: Hiri mugikortasuna LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Hiriko ahalik eta talde gehienei zuzendutako sentsibilizazio jarduerak gauzatzea, mugikortasun iraunkorragoa 
lortzeko.  

Deskribapena: 

Biztanleen hezkuntza eta prestakuntza funtsezkoak dira, eta aurreko neurri eta programen osagarri.  
Prestakuntza hiru programaren bidez eskainiko da:  
- mugikortasun iraunkorra eta bide segurtasuna eskoletan 

- bizikleta erabiltzen ikasteko programa  
- motorrik gabeko ibilgailuen sustapena 
HMIP udalerriko mugikortasun orokorrean aplikatzetik sortzen den ikuspegi berriak HMIP antolatzeaz eta 
aplikatzeaz arduratzen diren udal eragileak berrantolatzea eskatzen du. Hori dela eta, zenbait ekintza proposatzen 
dira, batetik, mugikortasuna kudeatzeaz arduratzen diren udal arloen inplikazio handiagoa lortzeko -hirigintza eta 
plangintza, obrak, segurtasunaz arduratzen diren udaltzainak, etab.- eta, bestetik, erabiltzaileari Irungo 
mugikortasuneko elementuen inguruko informazio argia eskaini ahal izango dion sistema bat finkatzeko. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Parte-hartzea eta 
Gardentasuna 

Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna 

Ingurumena 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

HMIP (FE1, FE2, FE3, OM1, OM2, 
OM3) 

2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Mugikortasun iraunkorrago bat lortzeko sentsibilizazio ekintzak jaso dituzten pertsonen kopurua (2010-2020) 

Aurreztutako energia: 8.799.000 kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:  2.287 tCO2 Kostua tCO2-ko: 46 €/tCO2 

Kostua: 106.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

Neurri hau eta, oro har, mugikortasun politikak zehatz-mehatz eta osorik ekonomikoki zenbatu ezin daitezkeen eta 
energia aurreztetik askoz ere haratago doazen askotariko gizarte eta ingurumen onurak sorrarazteko diseinatzen 
dira (airearen kalitatea eta kalitate akustikoa hobetzea, biztanleen osasuna hobetzea, istripu tasa murriztea, 
irisgarritasuna hobetzea...). Horrenbestez, ez da beharrezkotzat jo aurreztutako zenbatekoaren kontzeptua 
aplikatzea, ezta amortizazioarena ere. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Mugikortasun iraunkorraren eta bide segurtasunaren inguruko prestakuntza eskoletan (FE1) 

Deskribapena: 

Pixkanaka eskoletan prestakuntza programak ezartzea, Europako hainbat proiektutan (Eskolako Agenda 21) 
ezarritako irizpideei jarraituz. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Hezkuntza 

2012-2019 
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HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Bizikleta erabiltzen ikasteko programa (FE2) 

Deskribapena: 

Udal prestakuntza programak eskoletan eta hirugarren adinekoentzako egoitzetan. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Biztanleentzako 
Informazioa eta Arreta 

2012-2019 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Motorrik gabeko ibilgailuen sustapen programa (FE3) 

Deskribapena: 

Elementu sustatzaile honek askotariko ekintzak barne hartzen ditu HMIPen.  
Sustapen orokorrekoak: 
• Txirrindulari eta oinezkoentzako ibilbide sare bat sortzeari loturiko kanpainak egitea. 
• Txirrindulari eta oinezkoentzako ibilbide sarea sustatzea, aparkalekuak jartzea. 
• Txirrindulari eta oinezkoentzako ibilbideen mapak prestatzea eta zabaltzea, bizikletentzako aparkalekuak 
jartzea. 
Bide prestakuntza eta hezkuntzakoak: 
• Bizikletan ibiltzen ikastea (ikusi FE2 programa) 
• Bizikletaren oinarrizko mekanika eta mantentze lanak ikastea.  

• Bizikleta erabiltzen ikastea eta erabilera sustatzea. 
• Bide prestakuntzan talde profesionalek ere parte har dezaten sustatzea (Udaltzaingoa, bide segurtasuneko 
elkarteak, kirol taldeak, osasun taldeak, etab.). 
• Motorrik gabeko ibilgailuen inguruan kontzientziatzea eta sentsibilizatzea. 
• Ikastetxe eta institutuetan egin beharreko sustapen ekintzak: 
• "Eskolara oinez eta segurtasunez" eta "Eskolara bizikletan" programa: ikusi GM2 programa. 
• Ikasle, irakasle eta gurasoei zuzendutako kontzientziazio kanpainak egitea. 
Enpresetan egin beharreko sustapen ekintzak: ikusi lantokietarako eta eskualdeko ospitalerako mugikortasuna 
kudeatzeko programak. 
• "Lanera bizikletan" programa sustatzea. 
• Garraiobideak aldatzeari buruzko informazio eta sentsibilizazio kanpainak egitea. 
Sustapen turistikokoak: 

• Ibilbide turistikoak diseinatzea. 
• Irunen landa eta aisialdiko ibilbideak sortzea. 
• Plaiaundirako sarbidea sustatzea. 
• Oinezko eta txirrindularientzako bide eta bidezidorren mapak argitaratzea. 
• Ingurumenaren eta osasunaren sustapenari loturikoak: 
• Motorrik gabeko ibilgailuak erabiltzearen onura orokor eta pertsonalei loturiko kanpainak egitea eta txirrindulari 
eta oinezkoentzako ibilbide sarea ezartzea. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Biztanleentzako 
Informazioa eta Arreta 

2012-2019 
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HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Udal mugikortasun zentro bat/Mugikortasunaren Behatokia sortzea (OM1) 

Deskribapena: 

HMIPen arabera, Udal Mugikortasun Zentroak (UMZ) hiru alderdi nagusi ditu: 
• Mugikortasun iraunkorreko programak koordinatzea eta kudeatzea. 
• Mugikortasunari loturiko komunikazio, parte-hartze eta marketin kanpainak egitea. 
• HMIPen segimendua egitea (Mugikortasunaren Behatokia). 

UMZk abiarazi beharreko ekintzen artean ondorengoak aipa daitezke: 
• Mugikortasuna kudeatzeko programak eta kanpainak antolatzea: 
• HMIPek mugikortasunaren kudeaketari buruz biltzen dituen programak gainbegiratzea eta martxan jartzea. 
• "Eskolara oinez eta segurtasunez" eta lanera bizikletan joateko kanpainak, bide segurtasuneko kanpainak, etab. 
antolatzea eta kudeatzea. 
• Lantoki, osasun zentro, ikastetxe, merkataritza gune, eta abarretarako mugikortasuna kudeatzeaz arduratzea. 
• "Partekatutako autoen elkarteak" eta telezentroak kudeatzeaz arduratzea. 
• Mugikortasunari buruzko inkestak eta azterlanak egitea.  
• Mugikortasunari eta horren ondorioei buruzko informazioa ematea: 
1. Garraiobideei eta bidaiatzeko beste aukerei buruzko informazioa ematea, garraio publikoaren ibilbideen eta 
oinezko eta txirrindularientzako ibilbideen mapak prestatzea, bidaiatzeko aholkuak eskaintzea, 

etab.  
2. Mugikortasunak ingurumenean eta osasunean dituen ondorioen berri ematea. 
3. Energia, dirua eta denbora aurrezteari buruzko informazioa ematea. 
4. Mugikortasunaren inguruko iritziak sorraraztea eta mugikortasunari buruzko informazio zentroa jartzea. 
• Mugikortasunaren Behatokia sortzea, HMIPeko planen segimendua egiteko, estatistikak prestatzeko, etab. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Biztanleentzako 
Informazioa eta Arreta 

2012-2019 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Mugikortasun iraunkorraren aldeko foroa (OM2 + PC12) 

Deskribapena: 

Planaren parte-hartze prozesua garatzeko estrategia bat barne hartu behar du, baita ordezkari teknikoek, 
biztanleen elkarteek, garraioek eta abarrek programetako batzuetan parte hartzeko estrategia partzial batzuk ere.  
HMIPeko talka planak dio, parte hartzeko foro gisa, Planaren parte-hartze prozesua garatzeko estrategia bat barne 
hartu behar duela, baita programetako batzuetan parte hartzeko estrategia partzialak ere. Foroko alderdi 
garrantzitsu bat da ordezkari teknikoak, elkarteak, biztanleak, garraio sektorea, etab. barne hartzen dituela. 
Foroa hiru ikuspegitatik ulertu behar da: 
- Interes ekonomiko eta teknikoko erakunde iraunkor bat da, erakundeen eta biztanle taldeen ordezkariak biltzen 
dituena, Planeko edukien inguruan eztabaidatu eta hausnartu dezaketenak. 
- Parte-hartze plan zabalago bati irekita dagoen zati bat da, bilerak, azalpen jardunaldiak, tailerrak, etab. 
antolatuko dituena. 
- Foroa mugikortasun mahaien aldizkako deialdiak (urtean bizpahiru) bideratu eta babestuko dituen tresna bat izan 
liteke. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Parte-hartzea eta 
Gardentasuna 

2012-2019 
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HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Biztanleekin komunikatzeko plana (OM3 + PC13) 

Deskribapena: 

Neurri hau HMIPeko talka planean jasota dago (PC13) eta biztanleei mugikortasun iraunkorraren inguruko alderdien 
berri emateko modua hobetzeko askotariko ekintzak biltzen ditu: 
- Argitalpenak egitea. 
- Webgunea mantentzea. 
- Prentsan eta irratian argitaratzea eta iragarki hesiak jartzea. 
- Jardunaldiak, mintegiak eta eztabaidarako bilerak antolatzea. 
- HMIPen helburuei buruzko triptikoa eta dekalogoa prestatzea. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Beste batzuk Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Biztanleentzako 
Informazioa eta Arreta 

2012-2019 
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3.2.7 Eraginkortasunez gidatzeko tekniketan trebatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L3: MUGIKORTASUNA SEKTOREA: Udalerria 

OSAGAI ENERGETIKOA: Hiri mugikortasuna LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Udalerrian 400 gidariri eraginkortasunez gidatzeko ikastaroak ematea. 

Deskribapena: 

Besteak beste, modu eraginkorrean gidatzeko ikastaroa martxan jartzeak eragin zuzena izango du kontsumo 
energetikoan. Ikastaro horietan, praktiken bidez, gidariek hirian nahiz errepidean modu eraginkorrean gidatzen 
ikasiko dute, hau da, gutxiago kutsatuz eta erregaia aurreztuz.  
Ikastaroak osorik EEEk eta IDAEk diruz lagundutakoak dira; Udalak, beraz, sustatu eta koordinatu besterik ez ditu 
egin behar. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Trafikoa eta Biztanleekiko 
Bizikidetza 

Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna 

Ingurumena 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

HMIP (CA3) 2012-2019 Urtero 

Lotura duten adierazleak: 

Udalerrian eraginkortasunez gidatzeko ikastaroetako ikasle kopurua. 

Aurreztutako energia: 997.000 kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:   262 tCO2 Kostua tCO2-ko: 2 €/tCO2 

Kostua:   600 € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

Neurri hau eta, oro har, mugikortasun politikak zehatz-mehatz eta osorik ekonomikoki zenbatu ezin daitezkeen eta 
energia aurreztetik askoz ere haratago doazen askotariko gizarte eta ingurumen onurak sorrarazteko diseinatzen 
dira (airearen kalitatea eta kalitate akustikoa hobetzea, biztanleen osasuna hobetzea, istripu tasa murriztea, 
irisgarritasuna hobetzea...). Horrenbestez, ez da beharrezkotzat jo aurreztutako zenbatekoaren kontzeptua 
aplikatzea, ezta amortizazioarena ere. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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3.2.8 Emisio gutxiko banaketa ibilgailuen erabilera bultzatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L3: MUGIKORTASUNA SEKTOREA: Udalerria 

OSAGAI ENERGETIKOA: Hiri mugikortasuna LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Hiriguneko errepideetan estandar baxuak dituzten banaketa ibilgailuentzako sarbideetan murrizketak aplikatzea. 

Deskribapena: 

Salgaien banaketan gutxiago kutsatzen duten ibilgailuak erabiltzeko ohiko ekintzen artean lehenengoa ingurumen 
baldintza jakin batzuk betetzen ez dituzten ibilgailu astunei oinezkoentzako guneetan eta elkarbizitzako bideetan 
sartzeko mugak jartzea izaten da. Baldintzok Europako arautegiaren arabera neurtzen dira; arautegiak 
gomendatzen du Euro III zehaztapenak betetzen ez dituzten ibilgailuei pasatzen ez uztea. 
Baldintzak emisio motak eta baimendutako kantitateak zehazten dituzte. 
5 urtez behin ibilgailu astunek bete beharreko estandarrak berrikusiko dira, eta, arautegia aldatuz gero, lehenago. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Biztanleentzako 
Informazioa eta Arreta, Esku-
hartzea 

Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna 

Ingurumena 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

HMIP (CA1) 2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Sartzeko mugak dituzten hiriguneko bideen zabalera. 

Aurreztutako energia: 28.494.000 kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:  7.683 tCO2 Kostua tCO2-ko:     3 €/tCO2 

Kostua: 20.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

Neurri hau eta, oro har, mugikortasun politikak zehatz-mehatz eta osorik ekonomikoki zenbatu ezin daitezkeen eta 
energia aurreztetik askoz ere haratago doazen askotariko gizarte eta ingurumen onurak sorrarazteko diseinatzen 
dira (airearen kalitatea eta kalitate akustikoa hobetzea, biztanleen osasuna hobetzea, istripu tasa murriztea, 
irisgarritasuna hobetzea...). Horrenbestez, ez da beharrezkotzat jo aurreztutako zenbatekoaren kontzeptua 
aplikatzea, ezta amortizazioarena ere. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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3.2.9 Ibilgailu garbiak, bereziki elektrikoak eta bioerregaiak erabiltzen 
dituztenak, erosi eta erabil daitezen sustatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L3: MUGIKORTASUNA SEKTOREA: Udalerria 

OSAGAI ENERGETIKOA: Hiri mugikortasuna LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Eskaintzaren batezbestekoaren azpiko emisio estandarra duten ibilgailu berrien urteko proportzioa handitzea. 

Deskribapena: 

Partikularrei eta enpresei ibilgailu garbiak erosteko eta bioerregaiak erabiltzeko laguntzak ematea: 
1. Ibilgailu ez kutsatzaileak edo gutxiago kutsatzen dutenak erosteko diru-laguntzak eskuratzeari buruzko 
jakinarazpen egokien bidez, herritarrak beren erabilera pertsonalerako ibilgailu garbi bat erosteko aukera aintzat 
hartzera bultzatzea. 
2. Enpresa pribatuek ere diru-laguntzak aprobetxa ditzakete, esaterako, enpresako autoak, merkantzia ibilgailuak 
eta autobus garbiak erosteko. 
3. EEEren partaide den enpresa batek ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuak instalatzea, aparkaleku publikoetan 
eta oraindik zehazteke dauden puntuetan. 
3. EEEk ibilgailu elektrikoak erosteko laguntzak ematea udalerriko biztanleei. 
5. Udal ordenantzak egokitzea, hain eraginkorrak ez diren eta kutsakorragoak diren beste aukera batzuekin 
alderatuta ibilgailu elektrikoa erabil dadin faboratzeko.  
6. Euro5 (edo Euro4) araua betetzen ez duten banaketa ibilgailuei sarbide edo ordutegi muga jartzea. 
7. Bioerregaien erabilera sustatzea. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna; Biztanleentzako 
Informazioa eta Arreta, Esku-
hartzea 

Garraioa, Bide Publikoa eta Hiri 
Mugikortasuna 

Ingurumena 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Eskaintzaren batezbestekoaren azpiko emisio estandarra duten ibilgailu berrien proportzioa. 

Aurreztutako energia: 33.714.000 kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:  8.779 tCO2 Kostua tCO2-ko:     6 €/tCO2 

Kostua: 50.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

Neurri hau eta, oro har, mugikortasun politikak zehatz-mehatz eta osorik ekonomikoki zenbatu ezin daitezkeen eta 
energia aurreztetik askoz ere haratago doazen askotariko gizarte eta ingurumen onurak sorrarazteko diseinatzen 
dira (airearen kalitatea eta kalitate akustikoa hobetzea, biztanleen osasuna hobetzea, istripu tasa murriztea, 
irisgarritasuna hobetzea...). Horrenbestez, ez da beharrezkotzat jo aurreztutako zenbatekoaren kontzeptua 
aplikatzea, ezta amortizazioarena ere. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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4.1.1 Baliabideen udal kontsumoa murriztea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L4: HONDAKINAK SEKTOREA: Udala 

OSAGAI ENERGETIKOA: Prebentzioa udal eraikinetan LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Udal eraikinetan sortutako paper hondakinen kopurua gutxienez % 1 murriztea. 

Deskribapena: 

Neurri honek jarduketa hauek barne hartzen ditu: 
 
1. Informazioaren desmaterializazioa sustatzea: espedienteak eta dokumentazioa digitalizatzeko prozesua.  
2. Paperaren erabilera arduratsua sustatzea: 
- Mezu elektronikoetan gai honi buruzko sentsibilizazio mezu bat sartzea. 
- Udaletxe barruko komunikazioak posta elektroniko bidez egitea (adibidez, nominak, azterketa egunei buruzko 
jakinarazpenak, ikastaroak, etab.). 
- Paper kontsumoa murrizteko sentsibilizazio ekintzak gauzatzea (orriko bi alde inprimatzea zirriborroetan; 
zuzenketak pantailan egitea; orriak, agendak, zirriborro gisa alde bakarretik inprimatutako dokumentuak, 
koadernoak, etab. berrerabiltzea). 
- Barne komunikazioetan gutun-azalak berrerabiltzea. 
3. Bi aldeetatik inprimatu ahal izateko beharrezko tresnak instalatzea:  

- Duplex funtzioa eta txikiago inprimatzeko aukera dituzten fotokopiagailuak eta inprimagailuak instalatzea. 
- Ordenagailu guztiak konfiguratzea, bi aldeetatik inprimatzeko. 
- Bi aldeetatik fotokopiatzea eta inprimatzea.  
4. Dokumentuen konfigurazioak egokitzea (letra mota, tamaina, marjinak), ahalik eta orri kopuru txikienean 
inprimatu ahal izateko. 
5. Sail bakoitzak sortutako argitalpen kopurua egokitzea. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Informazioaren Gizartea eta 
Biztanleen Partaidetza, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Informazioaren Gizartea eta 
Biztanleen Partaidetza, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Udaleko langileak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

TEP-TA21, 9.5.2 ekintza 2014-2015 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Udalak sortutako paper eta kartoi erako hondakinen kopurua (kg) 
Udalak kontsumitutako paper kantitatea (kg) 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:     7 tCO2 Kostua tCO2-ko:  1.168 €/tCO2 

Kostua:  8.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

- 
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HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Udaleko hondakinak kudeatzeko plana (iturria: PIRUAT, or.: 107) 

Deskribapena: 

Plan honek ondorengoak barne hartuko ditu: hondakinen auditoretza, besteak beste ontzi eta bilgarri hondakinena. 
Hondakinak murrizteko plana, besteak beste ontzi eta bilgarri hondakinak. Jatorrian hondakinak bereizteko eta 
hondakindegirako hondakinak murrizteko programa, besteak beste hondakin eta bilgarri hondakinak. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Ingurumena eta Baratzeak 2012-2013 

 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Udalaren eta udal partaidetza duten erakundeen kontratazioan iraunkortasun irizpideak ezartzea (erosketa berdea) 
(TEP-TA21, 1.5.1 ekintza). 
Deskribapena: 

Ingurumen irizpide gisa, erosketa eta kontratazioetan sortutako hondakin kantitatea murrizten lagunduko duten 
irizpideak barneratuko dira. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Ingurumena eta Baratzeak 
Erosketak eta ekipamenduak 
Kontratazioa 

2012-2019 
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4.1.2 Ontzi hondakin eta beste era bateko hondakin gutxiago sortzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L4: HONDAKINAK SEKTOREA: Udala 

OSAGAI ENERGETIKOA: Prebentzioa udal eraikinetan LEHENTASU
N MAILA: Txikia 

Helburua: 

Udal eraikinetan sortutako ontzi eta bilgarri erako hondakinen kopurua gutxienez % 1 murriztea.  

Deskribapena: 

Neurri honek jarduera hauek barne hartzen ditu: 
1. Vending makinetan (kafe makinetan) katilu berrerabilgarriak erabiltzea. 
2. Sareko uraren kontsumoa sustatzea, ontzi hondakin gutxiago sortzeko. 
3. Aterki bustiak gordetzeko plastikozko poltsa kendu ote daitekeen aztertzea. 
4. Bulegoko material berrerabilgarria eros dadin sustatzea.  
5. Erabili eta botatzeko pilen ordez, kargatzeko pilak erabiltzea. 
6. Plastikozko leihotxoa duten gutun-azalak erabiltzeari uztea. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Informazioaren Gizartea eta 
Biztanleen Partaidetza, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Informazioaren Gizartea eta 
Biztanleen Partaidetza, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Udaleko langileak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2016-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Udalak sortutako ontzi eta bilgarri erako hondakinen kopurua (kg) 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:     1 tCO2 Kostua tCO2-ko:  5.479 €/tCO2 

Kostua:  8.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Udaleko hondakinak kudeatzeko plana (iturria: PIRUAT, or.: 107) 

Deskribapena: 

Plan honek ondorengoak barne hartuko ditu: hondakinen auditoretza, besteak beste ontzi eta bilgarri hondakinena. 
Hondakinak murrizteko plana, besteak beste ontzi eta bilgarri hondakinak. Jatorrian hondakinak bereizteko eta 
hondakindegirako hondakinak murrizteko programa, besteak beste hondakin eta bilgarri hondakinak. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Ingurumena eta Baratzeak 2012-2013 
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HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Udalaren eta udal partaidetza duten erakundeen kontratazioan iraunkortasun irizpideak ezartzea (erosketa berdea) 
(TEP-TA21, 1.5.1 ekintza). 
Deskribapena: 

Ingurumen irizpide gisa, erosketa eta kontratazioetan sortutako hondakin kantitatea murrizten lagunduko duten 
irizpideak barneratuko dira. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Ingurumena eta Baratzeak 
Erosketak eta ekipamenduak 

Kontratazioa 

2012-2019 
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4.1.3 Udal bulego eta zerbitzuetan sortutako hondakinak hobeto kudeatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L4: HONDAKINAK SEKTOREA: Udala 

OSAGAI ENERGETIKOA: Gaikako bilketa udal 
bulegoetan 

LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Gaika biltzen diren hondakinen kopurua gutxienez % 50 areagotzea.  

Deskribapena: 

Neurri honek jarduketa hauek barne hartzen ditu: 
 
- Udal bulegoetan ontziak bil daitezen ezartzea. Horretarako, bulego guztietan paper ontziak edo hondakin mota 
bakoitzerako ontziak jarriko dira, baita gaika biltzeko beharrezko edukiontziak ere. 
- Udal bulegoetan sortutako gainerako hondakinak behar bezala biltzea eta kudeatzea (hondakin arriskutsuak, 
eraikuntza eta eraispen hondakinak, etab.). 
- Hornitzaileek Udalarentzat gauzatutako zerbitzuetan sortzen diren hondakinak behar bezala kudeatzen dituztela 
bermatzea (Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen estrategia ezartzeko prozesuarekin jarraitzeko jarduera). 
Bereziki, garbiketarako kontratatutako enpresak sortzen diren hondakinak behar bezala kudeatzen dituela 
bermatzea, hondakin ezberdinak dagozkien edukiontzietara botata. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Eraikinen Garbiketa, Erosketak eta 
Ekipamendua, Mugikortasuna, Bide 
Publikoa eta Obrak 

Eraikinen Garbiketa, Erosketak eta 
Ekipamendua, Mugikortasuna, Bide 
Publikoa eta Obrak 

Udal langileak, Udalaren enpresa 
hornitzaileak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2013 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Gaikako bilketa Udalean (%): gaika bildutako hondakinak (kg) / guztira sortutako hondakinak (kg) 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:   456 tCO2 Kostua tCO2-ko:    11 €/tCO2 

Kostua:  5.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Udaleko hondakinak kudeatzeko plana (iturria: PIRUAT, or.: 107) 

Deskribapena: 

Plan honek ondorengoak barne hartuko ditu: hondakinen auditoretza, besteak beste ontzi eta bilgarri hondakinena. 
Hondakinak murrizteko plana, besteak beste ontzi eta bilgarri hondakinak. Jatorrian hondakinak bereizteko eta 
hondakindegirako hondakinak murrizteko programa, besteak beste hondakin eta bilgarri hondakinak. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Ingurumena eta Baratzeak 2012-2013 
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HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Udalaren eta udal partaidetza duten erakundeen kontratazioan iraunkortasun irizpideak ezartzea (erosketa berdea) 
(TEP-TA21, 1.5.1 ekintza). 
Deskribapena: 

Ingurumen irizpide gisa, erosketa eta kontratazioetan sortutako hondakin kantitatea murrizten lagunduko duten 
irizpideak barneratuko dira. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Ingurumena eta Baratzeak 
Erosketak eta ekipamenduak 

Kontratazioa 

2012-2019 
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4.1.4 
Hondakinen sorrerari aurrea hartzeko eta sortzen diren hondakinak 
behar bezala kudeatzeko lanetan Udaleko langile guztiei erantzukizun 
berberak ematea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L4: HONDAKINAK SEKTOREA: Udala 

OSAGAI ENERGETIKOA: Prebentzioa udal eraikinetan LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Neurri honek hondakin gutxiago sortzea eta hondakinen kudeaketa hobetzea ditu helburu. 
Hondakin gutxiago sortzearen helburua: Udaletxean sortutako hondakinak % 1 murriztea. 
Birziklatzearen helburua: 4.1.3 neurrian aipatzen den hondakinen kudeaketa hobetzearen helburuari lotuta dago. 

Deskribapena: 

Udaleko langileei zuzendutako sentsibilizazio kanpainak gauzatzean datza, Udalak martxan jarritako hondakinen 
kudeaketa eta prebentziorako ekintzen ardurak beraiekin ere partekatzeko. Hauek dira proposatutako neurriak: 
- Hondakinen kudeaketa eta prebentzioari buruzko hitzaldi bat prestatzea, gutxi gorabehera ordu eta erdikoa. 
- Hitzaldia eskatzen duten sailetan ematea. 
- Udal langileei zuzendutako ingurumen sentsibilizaziorako komunikazioak gauzatzea, udal intranetaren bidez. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Ingurumena eta Baratzeak Ingurumena eta Baratzeak Udaleko langileak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Gaikako bilketa Udalean (%): gaika bildutako hondakinak (kg) / guztira sortutako hondakinak (kg) 
Sortutako hondakin kantitatea (kg) 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:     1 tCO2 Kostua tCO2-ko:  3.751 €/tCO2 

Kostua:  3.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Udaleko hondakinak kudeatzeko plana (iturria: PIRUAT, or.: 107) 

Deskribapena: 

Plan honek ondorengoak barne hartuko ditu: hondakinen auditoretza, besteak beste ontzi eta bilgarri hondakinena. 
Hondakinak murrizteko plana, besteak beste ontzi eta bilgarri hondakinak. Jatorrian hondakinak bereizteko eta 
hondakindegirako hondakinak murrizteko programa, besteak beste hondakin eta bilgarri hondakinak. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Ingurumena eta Baratzeak 2012-2013 
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HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Udalaren eta udal partaidetza duten erakundeen kontratazioan iraunkortasun irizpideak ezartzea (erosketa berdea) 
(TEP-TA21, 1.5.1 ekintza). 
Deskribapena: 

Ingurumen irizpide gisa, erosketa eta kontratazioetan sortutako hondakin kantitatea murrizten lagunduko duten 
irizpideak barneratuko dira. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Ingurumena eta Baratzeak 
Erosketak eta ekipamenduak 

Kontratazioa 

2012-2019 
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4.2.1 Hiri hondakinen gaikako bilketa optimizatzeko jardunak indartzea eta 
hondakinen sorrerari aurrea hartzeko sentsibilizazio kanpainak egitea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L4: HONDAKINAK SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Birziklapena etxebizitzetan LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Gaika biltzen eta baliogarri bihurtzen diren hondakinen kopurua areagotzea, gutxienez % 45 paperari eta kartoiari 
dagokienez, baita ontzi arinei dagokienez ere. 
Bizitegi esparruan sortutako hondakinak gutxienez % 0,5 murriztea.  

Deskribapena: 

Helburua hiri hondakinen gaikako bilketa hobetzea da (etxeko olioa, hondakin organikoak, etab.). Neurri hau beti 
aplikatzen da. 2010ean, etxeko olioa biltzeko garbigune mugikorra kendu eta edukiontziak jarri ziren bide 
publikoan.  

Aldiro bilketaren maiztasunari eta eraginari buruzko azterlanak egiten dira, behar izanez gero maiztasuna 
handitzeko; hala ere, aipatzekoa da edukiontzietan utzitako kantitatea oso handia dela.  
Aldian behin prebentzioaren eta/edo birziklatzearen inguruko sentsibilizazio kanpainak egiten dira. Egindako 
kanpainetako batzuen adibideak aurkezten dira: 
- Gabonetako Haur Parkea: 2005etik aurrera 
- 2006: "Birziklatzen lagunduko dizun ontzia" 
- 2009: "Zeure zaborra murrizteko gida" eta "Birziklatu zalantzarik gabe" 
- 2010: Beira bilketa bultzatzeko kanpaina, olio erabilia edukiontzietan biltzeko moduaren aurkezpena. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Txingudiko Zerbitzuak Txingudiko Zerbitzuak Biztanleak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

TEP-TA21, 10.1.1 ekintza  
PIRUAT (or.: 107) 

2012-2019 Urtero 

Lotura duten adierazleak: 

Etxez etxe bildutakoaren portzentajea (%): gaika bildutako hondakinak (kg) / guztira sortutako hondakinak (kg). 
Bizitegi esparruan sortutako hondakinen kantitatea (kg) 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:  3.767 tCO2 Kostua tCO2-ko:    22 €/tCO2 

Kostua: 84.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

- 
 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ingurumen gaiei buruzko eztabaida sustatzea, Irungo 21 Kontseiluaren Foroaren esparruan (TEP-TA21, 10.4.1 
ekintza). 
Deskribapena: 

Ingurumen gaiei buruzko eztabaida sustatzea, Irungo 21 Kontseiluaren Foroaren esparruan, hiri hondakinak 
kudeatzeko estrategian eta ingurumeneko nahiz lurralde antolakuntzako beste gai batzuetan komunikazio eta 
eztabaidarako kanal gisa, definizio eta kontzeptualizazio fasetik hasita. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Ingurumena eta Baratzeak 2012-2013 
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4.2.2 Konposta egiteko zati organikoa biltzeko bitartekoak ezartzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L4: HONDAKINAK SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Birziklapena etxebizitzetan LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Programan gutxienez irundarren % 30ek parte hartzea. 
Konpostera bideratutako hondakinak gutxienez Irungo etxebizitzetan sortutako hondakin organiko guztien 
(biohondakinak) % 13 izatea. 

Deskribapena: 

Hau da neurri honetan konposta egiteko zehaztutako hondakinen zatia: etxeetan bildutako hondakinen zati 
organikoa (prestatu gabeko janari hondarrak), "5. sistema pertsonalizatuaren" bidez espaloiko edukiontzietan 
bildutakoa. Sistema hau 2011ko otsailean ezarri zen, Irunen 43 edukiontzi instalatzearekin batera, eta 2011 
bukaeran kanpaina honek etxeen % 20 ditu abonatuta. Neurri honek ez du autokonposterako neurririk barne 
hartzen.  
 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Txingudiko Zerbitzuak Txingudiko Zerbitzuak Biztanleak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

PIRUAT 2012-2013 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Biohondakinak biltzen parte hartzen duten biztanleen portzentajea 
Konposta egiteko hondakin organikoen (biohondakinak) bilketa portzentajea (%): konposta egiteko hondakinak (kg) 
/ sortutako hondakin organikoak (biohondakinak) (kg). 
 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:  1.877 tCO2 Kostua tCO2-ko:   104 €/tCO2 

Kostua: 195.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

150 edukiontzi erostearen gutxi gorabeherako kostua ere sartzen da. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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4.2.3 Txingudiko Eskualdeko Hiri Hondakinen Plan Integralaren helburuak 
lehenago betetzen laguntzea, bereziki garbiguneak sortzekoa. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L4: HONDAKINAK SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Birziklapena etxebizitzetan LEHENTASU
N MAILA: Txikia 

Helburua: 

Lurraldean gaikako bilketa hobetzeko beharrezko azpiegiturak izatea. Gaika biltzen diren hondakinen kopurua 
gutxienez % 14 areagotzea. 

Deskribapena: 

Garbiguneak (edo ordezko hondakin biltegiak) nork bere borondatez ekartzen dituen hondakinak biltzeko 
instalazioak dira. Ibilgailuak bertaraino sar daitezke eta etxeko hondakinak edo profesionalek nahiz negozio txikiek 
sortutakoak gaika biltzeko edukiontziak izaten dituzte. Garbiguneek ondorengo hondakinak jasotzen dituzte: 
etxeko hondakin arriskutsuak, ehun hondakinak, egur hondakinak eta tamaina handiko hondakinak, nagusiki. 
Txingudiko Eskualdeko Hiri Hondakinen Plan Integralak ingurunean 3 garbigune eraikitzea aurreikusten du (egun 
bakarra dago). 2011n garbigune berri bat eraikitzen hasi dira Akartegin (Hondarribia) eta, aurreikuspenen arabera, 
2012ko erdialderako jarriko da martxan. 
 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Txingudiko Zerbitzuak Txingudiko Zerbitzuak Irungo Udala, Hondarribiko Udala, 
Hendaiako Udala 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

TEP-TA21, 10.1.3 ekintza 2016-2019 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Etxez etxe bildutakoaren portzentajea (%): gaika bildutako hondakinak (kg) / guztira sortutako hondakinak (kg). 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak: -      tCO2 Kostua tCO2-ko: -      €/tCO2 

Kostua: 750.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

Garbigune berri bat eraikitzearen gutxi gorabeherako kostua. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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4.2.4 Buzoietara botatako publizitatearen bidez sortzen den hondakin kopurua 
murriztea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L4: HONDAKINAK SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Prebentzioa etxebizitzetan LEHENTASU
N MAILA: Txikia 

Helburua: 

Irungo biztanleen % 17k beren posta buzoietan eranskailua jarrita izan dezaten lortzea. Etxean sortutako 
paper/kartoi hondakinen % 0,6 murriztea. 

Deskribapena: 

Neurri honek ondorengo jarduerak barne hartzen ditu (ACR+; murritz daitekeena: urtean 4 kg biztanleko): 
- Txingudiko Zerbitzuen eta Irungo Udalaren web orrialdean, atarietan publizitatea banatzea saihesteko 
eranskailuak eskatzeko aukera ematea. 

- Atarietarako eranskailuak banatzea. Hala eskatzen duten pertsonei posta bidez bidaliko zaie. 
- Banaketa komertzialaren eta publizitatearen sektorearekin borondatezko hitzarmenak sinatzea, buzoietan era 
guztietako publizitatea ez jasotzeko. 
  
 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Txingudiko Zerbitzuak, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Txingudiko Zerbitzuak, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Biztanleak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2016-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Bizitegi sektorean sortutako paper hondakinak (kg/biztanle/egun). 
Eranskailua eskatu duten Irungo biztanleen %. 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:    52 tCO2 Kostua tCO2-ko: -      €/tCO2 

Kostua: - € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

Kostua sentsibilizazio kanpaina orokorren barruan sartzen da. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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4.2.5 Ontzi berrerabilgarrien erabilera sustatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L4: HONDAKINAK SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Prebentzioa etxebizitzetan LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Ontzi eta bilgarri erako hondakinen sorrera gutxienez % 9 murriztea.  

Deskribapena: 

Neurri horrek jarduketa hauek barne hartzen ditu: 
- Iturriko uraren erabilera sustatzea, botilako uraren ordez (ACR+; prebenitu daitekeena: 2 kg biztanleko eta 
urteko; lortu nahi den parte-hartzea: biztanleen % 50).  
- Poltsa berrerabilgarrien erabilera sustatzea dendetan (ACR+; prebenitu daitekeena: 1 kg biztanleko eta urteko; 
lortu nahi den parte-hartzea: biztanleen % 50). Kanpainak egin dira poltsa berrerabilgarriak erabiltzeko (2009an 
15.000 poltsa berrerabilgarri banatu ziren Irungo eta Hondarribiko biztanleen artean). 
- Produktu kontzentratuak edo berriro bete daitezkeen ontzietan datozen produktuak kontsumitu daitezen 
sustatzea. 
- Bilgarri gutxiago dituzten produktuen kontsumoa sustatzea (ACR+; prebenitu daitekeena: 10 kg biztanleko eta 
urteko; lortu nahi den parte-hartzea: biztanleen % 50). 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Txingudiko Zerbitzuak Txingudiko Zerbitzuak Biztanleak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

PIRUAT (or.: 108) 2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Bizitegi sektorean sortutako ontzi arin erako hondakinak (kg/biztanle/egun). 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:   588 tCO2 Kostua tCO2-ko: -      €/tCO2 

Kostua: - € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

Kostua sentsibilizazio kanpaina orokorren barruan sartzen da. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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4.2.6 Elikagaiak arduraz erosi eta kontsumitu daitezen sustatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L4: HONDAKINAK SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Prebentzioa etxebizitzetan LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Bizitegi esparruan sortutako hondakin organikoak gutxienez % 4 murriztea.  

Deskribapena: 

Neurri honen bidez, elikagairik sobera ez gelditzea eta elikagaiak ez galtzea lortu nahi da (ACR+; prebenitu 
daitekeena: 10 kg biztanleko eta urteko; lortu nahi den parte-hartzea: biztanleen % 50). Neurri hau ezartzeko 
ondorengo jarduerak gauzatuko dira: 
- Elikagaiak erosi, gorde eta prestatzerakoan jardunbide egokiak sustatzea. 
- Biztanleentzat kontsumo arduratsuaren inguruko sentsibilizazio kanpainak egitea. 
 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Txingudiko Zerbitzuak, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Txingudiko Zerbitzuak, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Biztanleak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Sortutako hondakin organikoak (biohondakinak) (kg biztanleko eta eguneko) 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:   560 tCO2 Kostua tCO2-ko: -      €/tCO2 

Kostua: - € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

Kostua sentsibilizazio kanpaina orokorren barruan sartzen da. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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4.2.7 Autokonpostajea sustatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L4: HONDAKINAK SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Prebentzioa etxebizitzetan LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Bizitegi esparruan sortutako hondakin organikoak gutxienez % 1 murriztea.  
 

Deskribapena: 

Autokonpostajearen bidez, sortzen diren sukaldeko eta lorategiko hondakinak etxean bertan aprobetxatzen dira 
eta landareetan, lorategian edo baratzean aplika daitekeen ongarri natural bat egiten da. Autokonpostajea etxean 
eta taldean (komunitatean) egin daiteke. Etxeko konpostajea hondakin organikoak sortzen diren etxe berean 
egiten da. 2005etik 2007ra autokonpostajea sustatzeko kanpainak egin ziren. Orain arte 700 bat konpostagailu 
banatu dira. Ez da sentsibilizazio kanpaina gehiago egitea aurreikusten, baina eskualdeko familia bakarreko etxeei 
autokonpostagailuak eskaintzen jarraituko da eta horren inguruko informazioak eskuragarri jarraituko du 
webgunean. 
Ondorengo parte-hartzea lortu nahi da: Irungo biztanleen % 2 (landagunea + Aranibar, Erribera eta Puianako 
etxebizitzak). 
 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Txingudiko Zerbitzuak, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Txingudiko Zerbitzuak, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Biztanleak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2014-2015 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Sortutako hondakin organikoak (biohondakinak) (kg biztanleko eta eguneko) 
Autokonpostajean parte hartzen duten Irungo biztanleak (biztanleen %) 
  
 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:   139 tCO2 Kostua tCO2-ko:    40 €/tCO2 

Kostua:  5.600 € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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4.2.8 Gai eta tresna erabiliak berrerabili, konpondu, berritu eta sal daitezen 
bultzatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L4: HONDAKINAK SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Prebentzioa etxebizitzetan LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Bizitegi esparruan sortutako hondakinak gutxienez % 2 murriztea.  

Deskribapena: 

Hona hemen martxan jarriko diren jardueretako batzuk (PIRUAT): 

- Tamaina handiko hondakinen gaikako bilketa sustatzea: linea zuriko etxetresna elektrikoak, linea marroiko 
etxetresna elektrikoak, altzariak, askotariko tresnak, etab. 
- Erabilitako gaiak eta tresnak berreskuratzeaz, konpontzeaz, berritzeaz eta saltzeaz arduratzen diren irabazi 
asmorik gabeko elkarteei eta erakundeei babesa ematea. 
- Tresna erabiliak saltzeko mekanismoak eta zirkuituak (azoka txikiak, ongintzako merkatuak, etab.) sor daitezen 
bultzatzea. Egun urtean 5 aldiz egiten da bigarren eskuko merkatua (Merka2dasoa). Bertan 160 postu baino gehiago 
daude. 
- Etxeko produktu erabiliak saltzeaz eta erosteaz arduratzen diren enpresen berri ematea. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Txingudiko Zerbitzuak Txingudiko Zerbitzuak Biztanleak, hondakinak berreskuratu 
eta berrerabiltzen dituzten 
elkarteak eta erakundeak, 
materialak konpontzen diharduten 
dendak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

PIRUAT 2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Etxean sortutako hondakinak (kg/biztanle/egun) 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:   523 tCO2 Kostua tCO2-ko: -      €/tCO2 

Kostua: - € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

Kostua sentsibilizazio kanpaina orokorren barruan sartzen da. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 

 



EIEP dokumentua  165 
 

 

4.3.1 
Dendetan eta zerbitzuetako establezimenduetan (ostalaritzako 
establezimenduak, adinekoentzako egoitzak, ikastetxeak, ospitaleak, 
etab.) elikagaiak alferrik gal daitezen saihestea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L4: HONDAKINAK SEKTOREA: Zerbitzuak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Prebentzioa lantokietan LEHENTASU
N MAILA: Txikia 

Helburua: 

Dendek eta zerbitzuetako beste establezimendu batzuek sortutako hondakin organikoen kopurua gutxienez % 16 
murriztea.  
 

Deskribapena: 

Hainbat sektorerekin hitzarmenak egitea, elikagaiak hobeto kudeatzen erakusteko, elikagaiak alferrik gal ez 
daitezen eta elikagai hondakinik sor ez dadin. 
Talde horiei aipatu jarduerak gauzatu ahal izateko tresnak ematea. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Txingudiko Zerbitzuak, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Txingudiko Zerbitzuak, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Ostalaritzako establezimenduak, 
adinekoentzako egoitzak, 
ikastetxeak, ospitalea, etab. 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2016-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Zerbitzu sektorean sortutako hondakinak (kg) 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:   328 tCO2 Kostua tCO2-ko:   122 €/tCO2 

Kostua: 40.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 

 



Irungo Energia Iraunkorrerako Ekintza Plana (EIEP) 
 

166 

 

4.3.2 Ikastetxeetan materialen berrerabilera sustatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L4: HONDAKINAK SEKTOREA: Zerbitzuak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Prebentzioa lantokietan LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Ikastetxeetan eskola jardueren ondorioz sortutako hondakinak murriztea. Ikastetxeetan eskola jardueren ondorioz 
sortutako paper hondakinak murriztea. Zerbitzu sektorean sortutako hondakinak % 2 murriztea. 

Deskribapena: 

Neurri honek ondorengo jarduerak barne hartzen ditu: 
- PIRUAT: Hezkuntza arautuan hondakin gutxiago sortzearekin eta hondakinak birziklatzearekin erlazionatutako 
ikasmaterialak eta laguntza programak garatzea eta gai horien inguruko lanei sariak ematea (Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Sailaren eskumena). 
- Hondakin gutxiago sortzearen inguruko sentsibilizazio kanpainak egitea. Kanpaina hauek 2010az geroztik egiten 
dira: HMR2 – HONDAKINEN ROBOTA. 
 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Eskolako Agenda 21 Eskolako Agenda 21 Udalerriko ikastetxeak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Zerbitzu sektorean sortutako hondakinak (kg) 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:   135 tCO2 Kostua tCO2-ko:   148 €/tCO2 

Kostua: 20.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 

 



EIEP dokumentua  167 
 

 

4.3.3 Ekoizle handientzat materia organikoa gaika biltzeko zerbitzu bat 
ezartzea, konposta egiteko. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L4: HONDAKINAK SEKTOREA: Zerbitzuak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Birziklatzea lantokietan LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Konpostera bideratutako hondakinak gutxienez sortutako hondakin organiko guztien (biohondakinak) % 50 izatea.  

Deskribapena: 

Konpostajea bultzatzeko, hondakindegietako tasetan materia organikoa material birziklagarritzat jo da eta, beraz, 
materia organikoa beste hondakin batzuekin nahastuta eramaten duten enpresei penalizazio tasa bat jarriko zaie.  
Biohondakinen ekoizle ertain eta handiek material mota hori bereiz eramatea sustatuko da. Sorrera guneak, 
sortutako kantitateak eta kudeatzeko moduak aztertuko dira. Berariaz ekoizle handiei zuzendutako sentsibilizazio 
lanak egingo dira. 
Unialcok jada martxan ditu lanok. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Txingudiko Zerbitzuak Txingudiko Zerbitzuak Supermerkatuak, handizkakoen 
merkatuak, eskoletako jantokiak, 
ospitaleak, etab. 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2016-2019 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Konposta egiteko hondakin organikoen (biohondakinak) bilketa portzentajea: konposta egiteko hondakinak (kg) / 
sortutako hondakin organikoak (biohondakinak) (kg). 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:   331 tCO2 Kostua tCO2-ko:    76 €/tCO2 

Kostua: 25.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Erakunde eskudunetatik, zenbait sektoretako elkarte esanguratsuenekin (dendak eta ostalaritza, esaterako) 
hitzarmenak egiteko aukerak aztertzea, hondakinen eraginkortasun, prebentzio, kudeaketa eta bilketa sistemak 
ezartzeko. 
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4.3.4 Azalera handiekin elkarlanean hondakin gutxiago sortzeko baterako 
jardunak gauzatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L4: HONDAKINAK SEKTOREA: Zerbitzuak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Prebentzioa lantokietan LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Kontsumoari loturiko hondakinak murriztea. Zerbitzu sektorean sortutako hondakinak % 2 murriztea.  

Deskribapena: 

Hona hemen martxan jarriko diren jardueretako batzuk: 

- Azalera handiekin elkarlanean komunikazio eta sentsibilizazio kanpainak egitea. 
- Denda txikiek ere parte hartu ahal izango duten aztertzea, merkataritza dinamizatzeko dauden programak aintzat 
hartuta. (PERCO) 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Txingudiko Zerbitzuak, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Txingudiko Zerbitzuak, Ingurumena 
eta Baratzeak 

Udalerriko azalera handiak, dendak 
oro har 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

TEP-TA21, 10.1.6 ekintza 2012-2019 Urtero 

Lotura duten adierazleak: 

Zerbitzu sektorean sortutako hondakinak (kg) 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:   122 tCO2 Kostua tCO2-ko:   201 €/tCO2 

Kostua: 24.500 € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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5.1.1 Kontsumoen kontrola eta segimendua egiteko sistema bat ezartzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L5: URA SEKTOREA: Udala 

OSAGAI ENERGETIKOA: Prebentzioa LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Ur kontsumoko puntu guztietako kontsumoak kontrolatzea. 

Deskribapena: 

Kontsumoak kontrola eta segimendua egiteko sistema bat ezartzea proposatzen da, Udalak Txingudiko Zerbitzu 
Mankomunitateari kontsumo datuak eskatzen dizkiola eta aldian-aldian datuak bildu, gorde eta eguneratzen dituela 
bermatuta gera dadin. 
 
Kontrol eta segimendu sistemaren baitan, aldizkako bilerak egingo dira Txingudiko Zerbitzu Mankomunitateko 
langileekin, informazioa trukatzeko, gehiegizko kontsumoko puntuak identifikatzeko eta neurri zuzentzaileak 
proposatu ahal izateko. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Irungo Udala Ingurumena eta Baratzeak Txingudiko Zerbitzu 
Mankomunitatea 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Aldizkako bilerak 

Aurreztutako energia: 11.761 kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak: 3 tCO2 Kostua tCO2-ko: - €/tCO2 

Kostua: - € Aurreztutako 
zenbatekoa: 15.538 € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 

 



Irungo Energia Iraunkorrerako Ekintza Plana (EIEP) 
 

170 

 

5.1.2 Udal eraikinetan eta ekipamenduetan ur kontsumoa eraginkorrago 
bihurtzen lagunduko duten ura aurrezteko sistemak instalatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L5: URA SEKTOREA: Udala 

OSAGAI ENERGETIKOA: Prebentzioa LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Udal instalazioetan ura % 50 aurrezteko ekipoak eta gailuak ezartzea. 

Deskribapena: 

Udal eraikinetan uraren kontsumoa murrizteko mekanismoen eta sistemen erabilera zabaltzea, pixkanaka sistema 
ez eraginkorrak ordezteko plan bat ezarriz. Horretarako, jarduera hauek gauzatuko dira: 
- Ohiko zisternak deskarga bikoitzekoekin edo fluxua kontrolatzea ahalbidetzen dutenekin ordeztea. 
- Emari-hedatzaileak eta erreduktoreak instalatzea iturri guztietan. 
- Tenporizadoreak dituzten iturriak instalatzea. 
Hartzen diren neurri guztiek erabiltzaileei horien berri emateko mekanismoak barne hartu beharko dituzte. Urteak 
aurrera doazen heinean, instalatutako sistemen mantentze lanak egin beharko dira, eraginkortasuna galtzea 
saihesteko. 
Udal instalazio berri guztietako preskripzio teknikoen orrietan kontsumo eraginkorrerako irizpideak sartu beharko 
dira. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Eraikinak Mantentzeko Zerbitzua Ingurumena eta Baratzeak Erosketak eta Ekipamenduak, Obrak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2014-2015 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Udal eraikinen eta ekipamenduen ur kontsumoa guztira (m3) 
Ura aurrezteko ekipoak eta gailuak dituzten udal instalazioen portzentajea (%) 

Aurreztutako energia: 15.548 kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:     4 tCO2 Kostua tCO2-ko: 2.459 €/tCO2 

Kostua: 10.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa: 20.541 € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: Udala 

Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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5.2.1 Etxeko sektorean ur kontsumoa murrizteko jardunbide egokiei buruzko 
informazio kanpainak egitea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L5: URA SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Komunikazioa LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Etxeko sektoreko uraren kontsumoa % 5 murriztea. 

Deskribapena: 

Ura aurrezteari eta modu arduratsuan erabiltzeari buruzko sentsibilizazio eta prestakuntza kanpainak egitea, 
biztanleei zuzendutakoak, eguneroko kontsumo ohituretan jardunbide egokiak barneratzea sustatzeko eta 
baliabide hau aurrezteko beharrari buruz kontzientziatzeko. 
 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Ingurumena eta Baratzeak Ingurumena eta Baratzeak Biztanleak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

TEP-TA21, 9.1.3 ekintza 2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Udalerriko etxeko sektoreko ur kontsumoa (m³) 
Etxeko sektoreko ur kontsumoa, biztanleko eta eguneko (litro/biztanle/egun) 

Aurreztutako energia: 48.720 kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:    13 tCO2 Kostua tCO2-ko:  1.413 €/tCO2 

Kostua: 18.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa: 64.365 € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: Udala, URA 

Oharrak: 

Kanpaina baten kostua 6.000 eurokoa izango dela kalkulatzen da (hedabide desberdinetan jakinarazteko plana 
diseinatzea eta gauzatzea, dibulgaziozko materiala prestatzea, hezitzaileak kontratatzea). 2020ra arte 3 kanpaina 
egitea aurreikusten da. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Biztanleentzako informazio puntu bat sortzea. 

Deskribapena: 

Biztanleentzako informazio puntu bat sortzea, uraren erabilera eraginkorrari eta ura aurrezteari buruzko 
aholkularitza emateko. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Ingurumena eta Baratzeak 2012-2019 
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5.2.2 Etxebizitzetan ura aurrezteko gailuak eta sistemak instalatzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L5: URA SEKTOREA: Bizitegiak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Prebentzioa LEHENTASU
N MAILA: Ertaina 

Helburua: 

Ura aurrezteko gailuak eta sistemak instalatzea, etxebizitza berri eta birgaitu guztietan eta udalerriko etxebizitza 
guztien % 25en. 

Deskribapena: 

Uraren kontsumoa murrizteko mekanismoen eta sistemen erabilera zabaltzea etxebizitzetan, pixkanaka sistema ez 
eraginkorrak ordeztuz.  

Hau proposatzen da: 
- Ur kontsumo handia behar duten etxetresna elektrikoak beste etxetresna elektriko eraginkorrago batzuekin 
ordeztea. 
- Ohiko zisternak deskarga bikoitzekoekin ordeztea. 
- Emari-hedatzaileak eta erreduktoreak instalatzea iturri eta dutxa guztietan. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Biztanleak Ingurumena eta Baratzeak Plangintza 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

TEP-TA21, 9.1.3 ekintza 2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Udalerriko etxeko sektoreko ur kontsumoa (m³) 
Etxeko sektoreko ur kontsumoa, biztanleko eta eguneko (litro/biztanle/egun) 

Aurreztutako energia: 96.107 kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:    25 tCO2 Kostua tCO2-ko: 11.327 €/tCO2 

Kostua: 284.700 € Aurreztutako 
zenbatekoa: 126.970 € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: Biztanleak 

Oharrak: 

- 
 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Biztanleentzako informazio puntu bat sortzea. 

Deskribapena: 

Biztanleentzako informazio puntu bat sortzea, uraren erabilera eraginkorrari eta ura aurrezteari buruzko 
aholkularitza emateko. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Ingurumena eta Baratzeak 2012-2019 

 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Pixkanakako tarifa politikak eta aurreztearen aldeko pizgarriak aplikatzea (TEP-TA21, 9.1.5 ekintza) 

Deskribapena: 

Ur kontsumo handiak zigortzeko pixkanakako tarifa politiken nahiz aurreztearen aldeko pizgarrien aplikazioa 
aztertzea. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Txingudiko Zerbitzu Mankomunitatea 2012-2019 
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5.3.1 Zerbitzu sektorean ur kontsumoa murrizteko jardunbide egokiei buruzko 
informazio kanpainak egitea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L5: URA SEKTOREA: Zerbitzuak 

OSAGAI ENERGETIKOA: Komunikazioa LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Zerbitzuen sektoreko uraren kontsumoa % 5 murriztea. 

Deskribapena: 

Ura aurrezteari eta modu arduratsuan erabiltzeari buruzko sentsibilizazio eta prestakuntza kanpainak egitea, 
zerbitzu sektoreari zuzendutakoak (dendak, jatetxeak, turismo sektorea, etab.), eguneroko kontsumo ohituren 
artean jardunbide egokiak barneratzea sustatzeko eta baliabide hau aurrezteko beharrari buruz kontzientziatzeko. 
 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Ingurumena eta Baratzeak Ingurumena eta Baratzeak Zerbitzuen sektorea, sukaldaritza 
sektorea, turismo sektorea, denden 
sektorea 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Udalerriko zerbitzu sektoreko ur kontsumoa (m³). 
Zerbitzu sektoreko ur kontsumoa, biztanleko eta eguneko (litro/biztanle/egun)  
 

Aurreztutako energia: 16.618 kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:     4 tCO2 Kostua tCO2-ko:  2.761 €/tCO2 

Kostua: 12.000 € Aurreztutako 
zenbatekoa: 21.955 € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: Udala, URA 

Oharrak: 

Kanpaina baten kostua 6.000 eurokoa izango dela kalkulatzen da (hedabide desberdinetan jakinarazteko plana 
diseinatzea eta gauzatzea, dibulgaziozko materiala prestatzea, hezitzaileak kontratatzea). 2020ra arte 2 kanpaina 
egitea aurreikusten da. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Biztanleentzako informazio puntu bat sortzea. 

Deskribapena: 

Biztanleentzako informazio puntu bat sortzea, uraren erabilera eraginkorrari eta ura aurrezteari buruzko 
aholkularitza emateko. 

Mota: Arduraduna: Egutegia: 

Kudeaketa Ingurumena eta Baratzeak 2012-2019 

 



Irungo Energia Iraunkorrerako Ekintza Plana (EIEP) 
 

174 

 
 

5.4.1 Saneamendu sarean mareen eta euri uren infiltrazioak murriztea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L5: URA SEKTOREA: Udalerria 

OSAGAI ENERGETIKOA: Saneamendu sarea LEHENTASU
N MAILA: Handia 

Helburua: 

Saneamendu sarean mareen eta euri uren infiltrazioak murriztea. 

Deskribapena: 

Saneamendu sarean mareen eta euri uren infiltrazioak pixkanaka desagerraraztea.  
Saneamendu sareko ura 6 ponpatze estaziok bultzatzen du, hondakin uren araztegira iritsi aurretik, eta, beraz, 
infiltrazio horiek beharrezkoak ez diren ponpatze eta arazte kontsumoak eragiten dituzte. Infiltrazio horiek 
murriztuz gero, energia ugari aurreztuko litzateke. 
Horretarako, infiltrazio puntu nagusiak identifikatu eta aurkituko dira eta, ondoren, desagerrarazi egingo dira, 
honela:  

- Urak bereiziko dira sare berritzeetan eta urbanizazio lan berrietan. 
- Ustez infiltrazioak dituzten hodiak konpondu egingo dira. 
- Isuriak erregulatzeko elementuak behar bezala zainduko dira. 
- Urak behar bezala bereizten direla kontrolatuko da saneamendu sarera konektatutako higiezin guztietan. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Txingudiko Zerbitzu 
Mankomunitatea 

Ingurumena eta Baratzeak Obrak 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

TEP-TA21, 9.1.7 ekintza 2012-2019 Behin 

Lotura duten adierazleak: 

Infiltrazio puntuak murriztea (%) 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak: - tCO2 Kostua tCO2-ko: - €/tCO2 

Kostua: - € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

Ezin izan da neurri hau kuantifikatu, EIEP prestatze bidean zela Txingudiko Zerbitzu Mankomunitateak oraindik ez 
baitu kalkulatuta zenbat ur infiltratzen den Irungo sarean.  
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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6.1.1 Garbiketa, entresaka eta inausketetako hondakinak erregai gisa 
erabiltzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L6: NATURA INGURUNEA SEKTOREA: Lehen sektorea 

OSAGAI ENERGETIKOA: Baso hondakinak LEHENTASU
N MAILA: Txikia 

Helburua: 

Udalerrian ustez dauden galdaretarako beharrezko biomasaren % 100 hornitzea eta, beharrezkoa izanez gero, 
basoko biomasarekin osatzea lorezaintzako inausketa lanetatik eta egur industrialetik datozen hondakinekin 
egindako biomasa. 

Deskribapena: 

Neurri honen bidez, udalerriko produktu zurgaiak erauzteko lanetan ateratzen diren baso hondakinak gehiago 
erabili nahi dira eta baso biomasak baliabide energetiko gisa duen potentziala gehiago aprobetxatu. 

Era berean, neurriak ohiko lanen ostean geratzen diren baso hondakinen gehienez % 65 aprobetxatzea proposatzen 
du; hala, gainerako % 35a materia organiko gisa erabiliko da, lurzoruaren emankortasun beharrei erantzuteko eta, 
hala, lurzoruari ez dagozkion produktu kimikoak erabiltzera behartuko lukeen pobretzea saihesteko.  
Neurri hau 2.1.4, 2.2.1 eta 2.2.8 neurriekin erlazionatuta dago. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Lehen sektorea Ingurumena eta Baratzeak Basoa (Euskadiko Basogintza 
Elkarteen Konfederakundea), EEE 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2016 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Erregai gisa erabilitako biomasa (kg) 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: 5.854.586 kWh 

Saihestutako emisioak: - tCO2 Kostua tCO2-ko: - €/tCO2 

Kostua: - € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: IDAE (Biomcasa programa) 

Oharrak: 

Ia ez dago biomasa kontsumoari loturiko CO2 emisiorik, errekuntzan sorturiko CO2 landareak hazkuntza aldian 
xurgatutakoaren baliokidea izango bailitzateke. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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6.1.2 Nekazaritzako ibilgailuetan gasolioaren ordez biodiesela erabiltzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L6: NATURA INGURUNEA SEKTOREA: Lehen sektorea 

OSAGAI ENERGETIKOA: Bioerregaia LEHENTASU
N MAILA: Txikia 

Helburua: 

Udalerriko traktoreen % 50en gasolioaren ordez biodiesela erabiltzea (52 traktore).  

Deskribapena: 

Udalerriko traktoreen % 50en gasolioaren ordez B20 biodiesela (% 80 gasolioa; % 20 metil eterra) erabiltzea 
proposatzen da. Hala, lehen sektorean erregai fosilen kontsumoari loturiko BEG emisioak murriztu nahi dira. 
Neurri honek kontuan hartzen du gasolioa edo biodiesela erabili motorrak errendimendu ezberdina duela. Hala, 
egindako km-ko erregai kontsumoa % 4 handiagoa da biodiesela erabilita, gasolioa erabilita baino. 
Bestalde, neurri hau kontserbazio nekazaritzako tekniken aplikazioa kontuan hartu gabe proposatu da (ikusi 6.1.3 
neurria); horrela, nekazaritzako ibilgailu gutxiago erabiliko lirateke eta, ondorioz, erregai gutxiago kontsumitu. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Lehen sektorea Ingurumena eta Baratzeak Behemendi, EEE 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2016 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Nekazaritzako ibilgailuen biodiesel kontsumoa (l) 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak: 9,3 tCO2 Kostua tCO2-ko:   555 €/tCO2 

Kostua: 5.158 € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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6.1.3 Kontserbazio nekazaritzako teknikak erabiliz lurra gutxiago lantzea. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L6: NATURA INGURUNEA SEKTOREA: Lehen sektorea 

OSAGAI ENERGETIKOA: Prebentzioa LEHENTASU
N MAILA: Txikia 

Helburua: 

27,65 hektareatan, alegia, bazka laboreen % 100ean (artaberdea, bazka lekadunak eta urteroko beste bazka berde 
batzuk) gutxieneko lur lanketa egitea. 

Deskribapena: 

Neurri honen bidez lurra gutxiago landu nahi da, kontserbazio nekazaritzako teknikak aplikatuta, hain zuzen ere, 
gutxieneko lur lanketaren teknika. 

Horri esker, lurzoruan materia organiko gehiago egongo da; ondorioz, aberastu egingo da, produktu kimikoak 
erabili beharrik izan gabe, eta nekazaritzako makinen erabilera nabarmen murriztuko da. Bestalde, lurzorua 
gutxiago egurasten denez, CO2 gehiago gorde dezake. 
Neurri hau udalerriko bazka laboreei bakarrik aplikatzea proposatzen da, hau da, azaleraren 27,65 hektareatan. 
Ohiko lanetan kontsumitutako eta gutxieneko lur lanketan erabilitako gutxi gorabeherako gasolio kantitatea 
oinarritzat hartuta, erregaiaren % 30 aurreztuko da neurri hau aplikatuta. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Lehen sektorea Ingurumena eta Baratzeak Behemendi 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2016 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Nekazaritzako ibilgailuen erregai kontsumoa (l) 

Aurreztutako energia: 4.232 kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak:    1 tCO2 Kostua tCO2-ko: - €/tCO2 

Kostua: - € Aurreztutako 
zenbatekoa: 426 € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: - 

Oharrak: 

- 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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6.1.4 Basoen kudeaketan jardunbide egokiak aplikatzea, ahalik eta CO2 gehien 
xurgatzeko. 

ILDO ESTRATEGIKOA:  L6: NATURA INGURUNEA SEKTOREA: Lehen sektorea 

OSAGAI ENERGETIKOA: Prebentzioa LEHENTASU
N MAILA: Txikia 

Helburua: 

Koniferoz estalitako azaleraren % 30en (alegia, 218,7 hektareatan) lurra gutxiago lantzea. 

Deskribapena: 

Basoen kudeaketan jardunbide egokiak aplikatuta baso masen CO2 xurgatzeko ahalmena areagotu daiteke, baita 
lurzoruak karbonoa galtzea saihestu ere.  
Arlo honetako jardunbide egoki gisa lurra gutxiago lantzea proposatzen da, lurzorua galarazten duten higadura 
prozesuak saihesteko, bereziki malda handiko eremuetan. 
Udalerriko basoen zati handi bat malda handiko hegaletan dago. Horregatik, egokitzat jo da lurzoruan eragin 
gutxiago duten belar sastrakak eskuz kentzeko teknikak aplikatzea eta basogintzako lanetan makinak behar 
bezala erabiltzea. 

Gauzatzearen arduraduna: Segimenduaren arduraduna: Parte hartzen duten eragileak: 

Lehen sektorea Ingurumena eta Baratzeak Basoa (Basogintza Elkarteen 
Konfederakundea) 

Beste plan batzuekiko harremana: Egutegia: Aldizkakotasuna: 

- 2012-2019 Aldiro 

Lotura duten adierazleak: 

Udalerriko baso masak gordetako CO2 kg. 

Aurreztutako energia: - kWh Sortutako energia 
berriztagarria: - kWh 

Saihestutako emisioak: 562 tCO2 Kostua tCO2-ko: - €/tCO2 

Kostua: - € Aurreztutako 
zenbatekoa: - € 

Itzulera tasa sinplea: - urte Finantziazioa: 
GFA (Basoak zaintzeko laguntzak: 

77/2008 Foru Dekretua, 
abenduaren 9koa) 

Oharrak: 

Neurri honen ondorioz, CO2 gehiago xurgatuko da, baina ez dira emisioak murriztuko. 
 

HORRI LOTURIKO ELEMENTU SUSTATZAILEA 

Ez dago elementu sustatzailerik. 
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7. EIEPeko EGOERA 2020rako   

7.1 Udalerriko BEG emisio globalen bilakaera EIEPeko egoeran 

Simulazio ereduan EIEPeko neurri guztien ondorioak aplikatzean ikus daitekeenez, 

udalerriko EIEPeko sektore guztietako BEG emisioak % 29,9 murriztuko dira 
2020rako, ezarritako oinarri urtearekin alderatuta (2007). Horrenbestez, Ituna 

sinatzean hartutako konpromisoa, % 20 murriztea, alegia, bete eta gainditu egingo 
da. 

EIEPeko egoeran 2020rako aurreikusitako BEG emisioen maila 
260.795 tCO2·eq-koa da; oinarri urtekoak % 20 murriztuta lortu beharrekoak 
(297.427 tCO2·eq) baino gutxiago eta EIEP gauzatu ezean izango genituzkeenak 
(346.409 tCO2·eq) baino gutxiago, egindako BAU egoerako kalkuluen arabera 
(ikusi 35. irudia). 

Biztanleko datuek erakusten dutenez, EIEP aplikatuta emisioak 2007ko oinarri 
urtean biztanleko 6,2 tCO2·eq izatetik 2020an 4,3 tCO2·eq izatera pasatuko dira; 
alegia, denboraldi horretan biztanleko 1,9 tCO2·eq murriztuko dira (ikusi 36. 
irudia). 

EIEPeko BEG emisioen murrizketen balioa, BAU egoeran dagoeneko jasota dauden 
Udalaz gaindiko politikek sortutako murrizketari gehitzen zaiona, 
85.613 tCO2·eq-koa da. Kontuan hartutako neurri bakoitzaren ondorioak bereiz 

batuta lortzen den BEG emisio kopurua baino % 6 txikiagoa da balio hori. Alde horren 
arrazoia, aurreko ataletan azaldu dugun bezala, hauxe da: ereduak kontuan hartzen 
du neurriak aldi berean gainjarriz sortzen diren erlazioen ondorio sistemikoen zati 

handi bat. 

Simulazio ereduaren bidez 2020rako EIEPeko egoera kalkulatuz gero, informazio 

zehatzagoa izango dugu Planeko neurriek izango duten benetako eraginaren 
inguruan. Ez da kontuan izaten neurri guztiak batera ezartzeak dakartzan aipatutako 
ondorio sistemikoen zati bat eta, beraz, neurriak banan-banan ezartzearen ondorioak 

batzetik sortutakoa baino konpromiso zorrotzagoa hartzen da. 
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  35. irudia. Udalerriko EIEPeko sektore guztietako BEG emisioen bilakaerako BAU eta EIEPeko 

egoerak (2007-2020) 
Iturria: Bertan egina, hainbat iturri erabilita  

 
  36. irudia. Udalerriko EIEPeko sektore guztien biztanleko BEG emisioen bilakaerako BAU eta 

EIEPeko egoerak (2007-2020) 
Iturria: Bertan egina, hainbat iturri erabilita  
 

Ondorengo taulak BEG emisioen balantze osoa erakusten du, denbora tarteen arteko 
aldea eta emisioak murrizteko helburuarekiko distantzia adieraziz, EIEPeko egoeran 

sektore bakoitzerako portzentajearekin eta portzentaje orokorrarekin. 
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2. taula. BEG emisioen balantzea, sektoreen araberakoa eta orokorra, BAU eta EIEPeko egoeretan 

BEG emisioak murrizteko helburuak, sektoreen arabera 

Unitateak: mila tCO2·eq 

 2007 2020 2010-
2020 (%) 

2007-
2020 (%) 

Helburu
arekiko 
distantzi

a  

Helburuare
kiko 

distantzia 
(mila 

tCO2·eq) 
EIEPeko egoera, Udala  4,8 2,7 -% 26,3 -% 43,9 -% 23,9 -1,1 

EIEPeko egoera, bizitegiak  63,3 56,1 -% 2,4 -% 11,4 % 8,6 5,4 

EIEPeko egoera, zerbitzuak  44,1 27,8 -% 17 -% 37 -% 17 -7,5 

EIEPeko egoera, 
mugikortasuna 210,7 140,9 -% 27,9 -% 33,1 -% 13,1 -27,6 

EIEPeko egoera, hondakinak 48,1 33 -% 20,6 -% 31,4 -% 11,4 -5,5 

EIEPeko egoera, ura 0,8 0,4 -% 11,9 -% 53 -% 33 -0,3 

EIEPeko egoera orokorra  371,8 260,8 -% 21,4 -% 29,9 -% 9,9 -36,6 
Iturria: Bertan egina, hainbat iturri erabilita 
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7.2 BEG emisioen bilakaera EIEPeko egoerako sektoreen arabera 

7.2.1 Udalaren kontsumo energetikoari dagozkion emisioak 

EIEPeko neurri guztien ondorioak aplikatzean ikus daitekeenez, Udalari dagokion 
kontsumo energetikoaren ondoriozko BEG emisioak % 43,9 murriztuko dira 
2020rako, ezarritako oinarri urtearekin alderatuta (2007). Portzentaje hau EIEPeko 

sektore guztietarako lortutakoa (% 29,9) baino handiagoa da. 

EIEPeko egoeran 2020rako aurreikusitako BEG emisioen maila 2.679 tCO2·eq-koa da; 

oinarri urtearekiko % 20ko murrizketari dagozkionak (3.821 tCO2·eq) eta EIEP gauzatu 
ezean sektore honetan izango genituzkeenak (3.365 tCO2·eq) baino gutxiago, 
egindako BAU egoerako kalkuluen arabera (37. irudia). 

 
  37. irudia. Udalaren kontsumo energetikoari dagozkion BEG emisioen bilakaerako BAU eta EIEPeko 

egoerak (2007-2020) 
Iturria: Bertan egina, hainbat iturri erabilita  
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7.2.2 Bizitegi sektoreko kontsumo energetikoari dagozkion emisioak 

Bizitegi sektoreko kontsumo energetikoaren kasuan, EIEPeko neurri guztien ondorioak 
aplikatuta, sektore honetako kontsumo energetikoaren ondoriozko BEG emisioak 
% 11,4 murriztuko dira 2020rako, ezarritako oinarri urtearekin alderatuta (2007). 
Portzentaje hau EIEPeko sektore guztietarako lortutakoa (% 29,9) baino txikiagoa da. 

EIEPeko egoeran 2020rako aurreikusitako BEG emisio maila 56.060 tCO2·eq-koa da; 

oinarri urtearekiko % 20ko murrizketari dagokiona (50.637 tCO2·eq) baino gehiago, 
baina EIEP gauzatu ezean sektore honetan izango genituzkeenak (62.271 tCO2·eq) 
baino gutxiago, egindako BAU egoerako kalkuluen arabera (38. irudia). 

 
  38. irudia. Bizitegi sektoreko kontsumo energetikoari dagozkion BEG emisioen bilakaerako BAU eta 

EIEPeko egoerak (2007-2020) 
Iturria: Bertan egina, hainbat iturri erabilita 
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7.2.3 Zerbitzu sektoreko kontsumo energetikoari dagozkion emisioak 

EIEPeko neurri guztien ondorioak aplikatzean ikus daitekeenez, zerbitzu sektoreko 
kontsumo energetikoaren ondoriozko BEG emisioak % 37 murriztuko dira 2020rako, 
ezarritako oinarri urtearekin alderatuta (2007). Portzentaje hau EIEPeko sektore 

guztietarako lortutakoa (% 29,9) baino handiagoa da. 

EIEPeko egoeran 2020rako aurreikusitako BEG emisioen maila 27.757 tCO2·eq-koa da; 

oinarri urtearekiko % 20ko murrizketari dagokiona (35.272 tCO2·eq) eta EIEP gauzatu 
ezean sektore honetan izango genituzkeenak (35.270 tCO2·eq) baino gutxiago, 
egindako BAU egoerako kalkuluen arabera (39. irudia). 

 
  39. irudia. Zerbitzu sektoreko kontsumo energetikoari dagozkion BEG emisioen bilakaerako BAU 

eta EIEPeko egoerak (2007-2020) 
Iturria: Bertan egina, hainbat iturri erabilita 

 

 

 

 

 

 



EIEPen dokumentua  185 

7.2.4 Udalerriko mugikortasunari dagozkion emisioak 

Udalerriko mugikortasunari loturiko emisioak kontuan hartuz gero, EIEPeko neurri 
guztiak aplikatzean ikus daitekeenez, mugikortasunari dagozkion BEG emisioak 
% 33,1 murriztuko dira 2020rako, ezarritako oinarri urtearekin alderatuta (2007). 
Portzentaje hau EIEPeko sektore guztietarako lortutakoa (% 29,9) baino handiagoa 
da. 

EIEPeko egoeran 2020rako aurreikusitako BEG emisioen maila 140.926 tCO2·eq-koa 
da; oinarri urtearekiko % 20ko murrizketari dagokiona (168.563 tCO2·eq) eta EIEP 
gauzatu gabe sektore honetan izango genukeena (203.219 tCO2·eq) baino gutxiago, 

egindako BAU egoerako kalkuluen arabera (40. irudia).  

 
  40. irudia. Mugikortasunari dagozkion BEG emisioen bilakaerako BAU eta EIEPeko egoerak 

(2007-2020) 
Iturria: Bertan egina, hainbat iturri erabilita  
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7.2.5 Udalerriko hondakinen kudeaketari dagozkion emisioak 

Udalerrian sortutako hiri hondakin guztien kudeaketari dagozkion BEG emisioak 
kontuan hartuz gero (Udala, bizitegia eta zerbitzuak sartuta), EIEPeko neurri guztien 
ondorioak aplikatzean ikus daitekeenez, hondakinen sektoreko BEG emisioak % 31,4 
murriztuko dira 2020rako, ezarritako oinarri urtearekin alderatuta (2007). 
Portzentaje hau EIEPeko sektore guztietarako lortutakoa (% 29,9) baino txikiagoa da. 

EIEPeko egoeran 2020rako aurreikusitako BEG emisioen maila 32.992 tCO2·eq-koa da; 
oinarri urtearekiko % 20ko murrizketari dagokiona (38.484 tCO2·eq) eta EIEP gauzatu 
ezean sektore honetan izango genukeena (41.879 tCO2·eq) baino gutxiago, egindako 

BAU egoerako kalkuluen arabera (41. irudia). 

 
  41. irudia. Hondakinei dagozkien BEG emisioen bilakaerako BAU eta EIEPeko egoerak (2007-2020) 

Iturria: Bertan egina, hainbat iturri erabilita  
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7.2.6 Uraren zikloaren emisioak 

Uraren zikloari lotutako BEG emisioak kontuan hartuz gero, EIEPeko neurri guztien 
ondorioak aplikatzean ikus daitekeenez, BEG emisioak % 53 murriztuko dira 
2020rako, ezarritako oinarri urtearekin alderatuta (2007). Portzentaje hau EIEPeko 
sektore guztietarako lortutakoa (% 29,9) baino handiagoa da. 

EIEPeko egoeran 2020rako aurreikusitako BEG emisioen maila 383 tCO2·eq-koa da; 

oinarri urtearekiko % 20ko murrizketari dagokiona (651 tCO2·eq) eta EIEP gauzatu 
ezean sektore honetan izango genukeena (403 tCO2·eq) baino gutxiago, egindako BAU 
egoerako kalkuluen arabera (42. irudia). 

 
  42. irudia. Uraren zikloari dagozkion BEG emisioen bilakaerako BAU eta EIEPeko egoerak 

(2007-2020) 
Iturria: Bertan egina, hainbat iturri erabilita  
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7.3 BEG emisioak murrizteko ekarpena, ildo estrategikoen eta sektoreen 
arabera 

Mugikortasuna da BEG emisioak murrizten gehien laguntzen duen ildo estrategikoa 

(ikusi 43. irudia), EIEPen bidez murriztutako guztizko emisioen % 68 hartzen baitu. 
Horretan laguntzen du, funtsean, Irungo Hiriko Mugikortasun Iraunkorreko Planaren 
(HMIP) ezarpenaren efektuak. Plana asmo handikoa da, eta eragin nabaria du 

ibilgailu pribatuari loturiko mugikortasun eskariaren murriztapenean. 

Eraginkortasun energetikoa da BEG emisioen murrizketan eragin gehien duen bigarren 
ildo estrategikoa (% 17). Energia ekoizteko eskaintzen aldean eskaria kudeatzeko 

politikei lehentasuna emateko aplikatutako ikuspegi estrategikoarekin lotuta dago. 
Bestalde, kontuan hartu behar da Udalak, zuzenean gauzatzeko neurrien bidez (bere 

instalazioetan) edo elementu sustatzaileen bidez (bizitegi eta zerbitzu sektoreetan), 
eragin berezia izan dezakeela esparru honetan. 

Hondakinen eta energia berriztagarrien ildoen eragina ere nabaria da, baina aurrez 

aipatutakoena baina txikiagoa. Izan ere, esparru hauetan, balio absolutuan eta/edo 
erlatiboan, murrizketako hobekuntza tartea txikiagoa da (hondakinak), edo Udalaren 
eragin gaitasuna, zuzenean gauzatuta edo sustatzaile gisa, txikiagoa izan daiteke 

(energia berriztagarriak). Uraren ildoa eta natura ingurunea dira EIEPen emisio 
murrizketan eragin txikiena dutenak (% 1 eta % 0,1, hurrenez hurren). 

 
  43. irudia. Neurrien banaketa, ildo estrategikoen eta sektoreen arabera 

Iturria: Bertan egina  

 

Sektore bakoitzeko BEG emisioei dagokienez, 2020. urterako proiektatutako BAU 

egoeran duten pisuak baldintzatzen ditu, funtsean, ildo bakoitzaren barruko BEG 
emisioen murrizketak. Udalaren murrizketa portzentajea gainhaztatuta dago 

kontsumo energetikoaren eta BEG emisioen balantzean duen pisuari dagokionez. Hori 
udalerriko EIEPen ikuspegi irizpideari, aurreko ataletan adierazitakoari, zor zaio; 
Udalari dagokion sektoreari arreta berezia jartzen zaio, ez udalerriko BEG emisioen 
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guztizkoan sektore garrantzitsua delako (% 1,4 eskas), baizik eta sektore horretan (1) 

eragin gaitasun handiagoa duelako, (2) toki administraziorako balizko aurrezki 
ekonomikoak ekar ditzakeelako, eta (3) eredu gisa balio duelako. 

 

 

 

  44. irudia. Ildo estrategiko bakoitzeko neurrien banaketa, sektoreen arabera 
Iturria: Bertan egina  
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8. ONDORIOAK 

Irungo Energia Iraunkorrerako Ekintza Planak guztira 92 neurri barne hartzen ditu. 
Horiek gauzatuz gero, 2020rako BEG emisioak % 29,9 murriztea aurreikusten da, 
zehaztutako oinarri urtearekin (2007) alderatuta. Hala, Ituna sinatzean hartutako 

konpromisoa, emisioak % 20 murriztekoa, gaindituko da. 

Plan honek barne hartzen dituen neurriak jarraian zehaztutako sei ildo 
estrategikoetan daude egituratuta: 

- 1. ildoa. Eraginkortasun energetikoa: barneko eta kanpoko argiztapena, berogailua eta hozte 
sistema, inguratzaile termikoa, indar eragilea, etxetresna elektrikoak, ekipamendu 
informatikoak, argi publikoak eta seinaleak. 

- 2. ildoa. Energia berriztagarriak: eguzki energia fotovoltaikoa, eguzki energia termikoa, 
geotermia, biomasa. 

- 3. ildoa. Mugikortasuna: udal mugikortasuna, mugikortasun pribatua eta zerbitzuetakoa, udal 
ibilgailuak. 

- 4. ildoa. Hondakinak: kudeaketa hobetzea eta hondakinen sorrera murriztea udal lokaletan, 
bizitegietan eta zerbitzuetan. 

- 5. ildoa. Ura: ura aurreztea sektore guztietan eta uraren ziklo osoko gastu energetikoaren 
murrizketan eragina izatea. 

- 6. ildoa. Natura ingurunea: nekazaritzako eta basozaintzako hondakinen eta inausketen 

hondarren balorizazio energetikoa, basoko kudeaketa eta CO2 hustulekuak. 

Horrez gain, ildo estrategiko bakoitza lantzean, sektoreen araberako jarduketa 
esparruak bereizi dira: Udala (udal lokalak, argi publikoak eta seinaleak barne 
hartzen ditu), bizitegi sektorea, zerbitzu sektorea eta udalerri sektorea (bizitegi 
sektoreari eta zerbitzu sektoreari aldi berean eragiten dienean). Neurriak zehaztean, 

sektore eta esku-hartze ildo gehienetan jarduteko aukera hartu da kontuan, 
horietako batzuetan Udala sustatzaile edo bideratzaile baino izan ez arren. 

Ildo horretatik, Planak Irungo energiaren arloko kontsumo eta berotegi efektuko gas 

(BEG) gehienei eragiten diela azpimarratu behar da, izan ere, EIEPek aztertutako 
sektoreek udalerriko kontsumo energetikoaren % 94 hartzen dute. 

Ildo estrategiko bakoitzaren ekarpenari dagokionez, mugikortasunari dagokiona da 
BEG emisioen murrizketari ekarpen handiena egiten diona, EIEPen bitartez guztira 
emisioen % 68 murrizten baitira arlo horretan. Murriztapen horretan eragin handiena 

duena Irungo Hiriko Mugikortasun Iraunkorreko Plana (HMIP) da. Plana asmo handikoa 
da, eta eragin nabaria du ibilgailu pribatuari loturiko mugikortasun eskariaren 
murriztapenean. 

Ekonomiari dagokionez, EIEP ezartzeak guztira 96,7 milioi euroko inbertsioa 
egiteko beharra ekarriko du. Aldi berean, EIEPeko neurriak aplikatzeak 7,7 milioi 
euro aurreztea ahalbidetuko duela kalkulatzen da. 
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Gastu publikoa kontrolatzen eta etxeetako eta establezimenduetako faktura 
elektrikoan aurrezten laguntzeaz gain, EIEP martxan jartzeak beste zenbait onura 
ere ekarriko dizkio Iruni; esaterako, airearen kalitatea eta hiri inguruneko 
segurtasuna hobetzea edo etxeetako eta ekipamendu publikoetako erosotasun 
baldintzak nabarmen hobetzea. 

Bestalde, EIEP tokiko ekonomia dinamizatzeko aukera egokia izan daiteke, 

“ekonomia berdearen” ereduaren aldeko apustua eginez eta, bide batez, gure 
udalerriaren irudia hobetuz, gure mugetatik haratago. 
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