co2
Usurbilgo Energia Jasangarrirako
Ekintza Plana

Aldaketarako klima berri bat

2013ko Uztaila

Esker onak

Aldaketarako klima berri bat
Udalaren aldetik parte hartu dute:
Ibon Goikoetxea



Euskal Energia Erakundetik honako pertsonak hartu dute parte;:


Iñaki García



Natalia Díaz de Arcaya

Factor CO2-ren aldetik honako prestonek hartu dute parte


Itxaso Gómez



María Jesús Muñoz



Naiara Etxepeteleku



Begoña Benito

EDE ingeniariak taldearen eskutik honako pertsonek hartu dute parte:


Javier Reche



Amaia Bilbao



Estíbaliz Inchaurbe

ii

Aurkibidea

Aurkibide nagusia
Esker onak_________________________________________________________________________ ii
Aurkibidea _______________________________________________________________________ iii
1.

Sarrera _______________________________________________________________________ 1

2.

Sintesia _______________________________________________________________________ 4

3.

Hasierako dokumentazioaren analisia __________________________________________ 1

4.

2006-2008 urteetako kontsumo energetikoak ____________________________________ 3
4.1. Usurbilgo kontsumo energetiko globala________________________________________ 3
4.2. Udalerriko arlo desberdinen kontsumoak ______________________________________ 4
4.3. Udaletxeko kontsumo energetikoak ___________________________________________ 7

5.

2005-2010 urteetako NEG isurpenak ____________________________________________ 8
5.1. Usurbilgo NEG isurpenen inbentario globala ___________________________________ 8
5.2. NEG inbentarioak udalerriko alor ezberdinetan ______________________________ 10
5.3. Udaletxeko NEG inbentarioak _______________________________________________ 12

6. Lurraren erabilpena, Lur –erabilera aldaketa eta Basogintza sektorearen NEG
isurpen inbentarioa ______________________________________________________________ 13
6.1 Orokortasunak. ____________________________________________________________ 13
6.2 Ikerketa eremua: eremu fisikoa eta ezaugarri klimatologiko eta edafologikoak. 15
6.3 Usurbilgo “Lurraren erabilera eta lur-erabilera aldaketa” sektorearen negutegi
efektuko gasen xurgapen eta isurpen inbentarioa. ___________________________ 15
6.4 Usurbil udalerriko karbono stock-aren aldakuntzen estimazioak. _______________ 17
6.5 Ondorioak. ________________________________________________________________ 17
7.

Isurpen proiekzioak. Joera eszenatokia 2020 urterako __________________________ 18
7.1 Energia kontsumo eta negutegi efektuko gas isurpen globalak. 2020rako joera
eszenatokia. _______________________________________________________________ 18
7.2 Alor desberdinen energia kontsumo eta negutegi efektuko gasen isurpenak.
2020rako joera eszenatokia. ________________________________________________ 20

8.

Estrategia ___________________________________________________________________ 25

9.

Usurbilgo EJEParen ekintzak __________________________________________________ 28
9.1. Usurbilgo EJEParen ekintzak _________________________________________________ 28
9.2. Ekintzen jarraipenerako adierazleak ________________________________________ 169

10. Usurbilgo EJEP eszenatokia __________________________________________________ 172

iii

11. Eranskinak _________________________________________________________________ 175
11.1.

Eskuragarri dagoen dokumentazioaren azterketa ______________________ 175

11.2.

Energia kontsumoak oinarri-urtean ____________________________________ 176

11.3.

Isurpenen inbentarioa oinarri-urtean __________________________________ 177

11.4.

Joera eszenatokia ___________________________________________________ 177

11.5.

Datu Orokorrak ______________________________________________________ 178

11.6.

Neurrien lehentasuna zehazteko ezarritako irizpideak __________________ 179

11.7.

Isurpenen inbentarioa: 2020 urtea. ____________________________________ 180

Taulen aurkibidea
Taula 1: EJEPean bildutako neurrien laburpen taula. Alorra: Udala. Ildo estrategikoa:
energia eraginkortasuna. ................................................................................................................1
Taula 2: EJEPean bildutako neurrien laburpen taula. Alorra: Udala. Ildo estrategikoak:
Energia berriztagarriak, Mugikortasuna, Hondakinak, Ura eta Inguru naturala. ..................2
Taula 3: EJEPean bildutako neurrien laburpen taula. Alorra: Bizitegiak. Ildo estrategikoak:
energia eraginkortasuna eta Energia berriztagarriak................................................................3
Taula 4: EJEPean bildutako neurrien laburpen taula. Alorra: Bizitegiak. Ildo estrategikoak:
Mugikortasuna, Hondakinak eta Ura. ...........................................................................................3
Taula

5:

EJEPean

bildutako

neurrien

laburpen

taula.

Alorra:

Zerbitzuak.

Ildo

estrategikoak: Energia eraginkortasuna eta Energia berriztagarriak. ....................................4
Taula 6: Azken urteotan Usurbilen martxan jarritako ekintzen laburpen taula. ....................1
Taula 7: Usurbilgo kontsumoen bilakaera, alor desberdinetan (2006-2008).........................3
Taula 8:Usurbilgo kontsumoen bilakaera, erabilitako energia iturriaren arabera (20062008). ...................................................................................................................................................4
Taula 9: Bizitegi alorraren energia kontsumoaren bilakaera (2006-2008). .............................4
Taula 10: Zerbitzu alorraren energia kontsumoaren bilakaera (2006-2008). .........................5
Taula 11: Mugikortasun alorraren energia kontsumoaren bilakaera (2006-2008). ...............6
Taula 12: Hondakin alorraren sortutako hondakin kantitate eta mota (2006-2008). ...........6
Taula 13: Udaletxeko kontsumo energetikoak (2007). ...............................................................7
Taula 14: Usurbilgo NEG inbentarioaren bilakaera (2006-2008). ..............................................8
Taula 15: Usurbilgo NEG inbentarioaren bilakaera, erabilitako energia-iturriaren arabera
(2006-2008). ........................................................................................................................................9
Taula 16: Bizitegi alorraren NEG isurpen bilakaerak (2006-2008)........................................... 10
Taula 17: Zerbitzu alorraren NEG isurpen bilakaerak (2006-2008). ........................................ 11
Taula 18: Mugikortasun alorraren NEG isurpen bilakaerak (2006-2008). ............................. 11

iv

Taula 19: Hondakin alorraren NEG isurpen bilakaerak (2006-2008). .................................... 12
Taula 20: Hondakin alorraren NEG isurpen bilakaerak (2006-2008). .................................... 12
Taula 21: 2005 eta 2010 urteetako lur-erabilpen matrizea.. ................................................... 16
Taula 22: 2005 eta 2010 urteetako lur-erabilpen matrizea..................................................... 17
Taula 23: Usurbilgo EJEPjarraipenerako adierazle orokorrak. .............................................. 170
Taula 24: Kontsultatutako iturri eta datuak. ............................................................................ 176
Taula 25: Kontsultatutako datu ekonomikoak. ....................................................................... 177
Taula 26: Ibilgailu-erregaien ezaugarriak.. .............................................................................. 178
Taula 27: Beste erregaien ezaugarriak..................................................................................... 178
Taula 28: Hondakinen isurpen faktore eta ratioak.. .............................................................. 179
Taula 29: Energia iturri desberdinen prezioa merkatuan. ..................................................... 179
Taula 30: Neurrien lehentasuna zehazteko ezarritako irizpideak. ....................................... 180

Grafikoen aurkibidea
Grafikoa 1. NEG isurpenen murrizpen (t CO2 b) banaketa alor eta ildo estrategiko
desberdinetan. ..................................................................................................................................5
Grafikoa 2. Usurbilgo NEG isurpenen (t CO2 b) banaketa alor desberdinetan, 2007 .........9
Grafikoa 3. Usurbilgo NEGen iturriak 2006 urterako. ................................................................ 10
Grafikoa 4. Analisian kontuan harturik alor desberdin guztien kontsumo bilakaera. ....... 18
Grafikoa 5. Usurbil udalerriko NEG isurpen globalen bilakaera. ........................................... 19
Grafikoa 6. Usurbilgo per capita kontsumoen bilakaera. ...................................................... 19
Grafikoa 7. Usurbilgo per capita erakutsitako NEG isurpenen bilakaera. .......................... 20
Grafikoa 8. Usurbilgo joera eszenatokiko bizitegien kontsumoaren bilakaera. ................. 21
Grafikoa 8. Usurbilgo joera eszenatokiko bizitegien NEG isurpenen bilakaera. ................ 21
Grafikoa 10. Usurbilgo joera eszenatokiko zerbitzuen kontsumoaren bilakaera. .............. 22
Grafikoa 11. Usurbilgo joera eszenatokiko zerbitzuen NEG isurpenen bilakaera. ............. 22
Grafikoa 12. Usurbilgo joera eszenatokiko mugikortasunari loturiko kontsumoaren
bilakaera. ......................................................................................................................................... 23
Grafikoa 13. Usurbilgo joera eszenatokiko mugikortasunari loturiko NEG isurpenen
bilakaera. ......................................................................................................................................... 23
Grafikoa 14. Usurbilgo joera eszenatokiko hondakinen ekoizpenaren bilakaera. ............ 24
Grafikoa 15. Usurbilgo joera eszenatokiko hondakinei loturiko NEG isurpenen bilakaera.
........................................................................................................................................................... 24
Grafikoa 16. Usurbileko EJEParen neurrien banaketa ildo eta alor desberdinetan. ......... 26
Grafikoa

17.

Energia

eraginkortasun

ildoko

neurri

kopuruaren

banaketa

alor

desberdinetan ................................................................................................................................ 30

v

Grafikoa 18. Usurbilgo NEG isurpen eszenatoki desberdinak. ............................................. 172
Grafikoa 19. Usurbilgo EJEPean lortutako NEG isurpenak ildo estrategikoen arabera. . 173

Irudien aurkibidea
Irudia 1. Lur-erabilpenaren kategoria desberdinak IPCCaren metodologiaren arabera.
Iturria: Lanketa propioa ................................................................................................................. 14
Irudia 2.Usurbilgo udalerriaren ortofotoez osotutako irudia. (Gipuzkoako Foru Aldundia
eta Google maps). ........................................................................................................................ 15
Irudia 3. Usurbileko lur-erabilpenak 2010urtean IPCCaren kategorien arabera. Iturria:
Lanketa propioa, 2010 urteko baso inbentariotik moldatua. ................................................ 16
Irudia 4. Usurbileko EJEPean bildutako ekintzen fitxa eredua. ............................................. 28
Irudia 5. Usurbilen kontuan harturiko ildo estrategiko eta alorren arteko erlazioak. ........ 29

vi

vii

1. Sarrera
Paleoklimatologian egindako ikerketa ezberdinek diotenez, klimak betidanik izan
ditu aldaketak Lurraren historia geologikoan zehar, aro beroak eta aro hotzak
tartekatu egin dira Lurra planetan eratu zenetik.
Hala eta guztiz ere, ikerketa askoren arabera atmosferako zein ozeanoetako
tenperaturak igo egin dira azken urteotan, eta komunitate zientifikoaren esanetan,
gizakiok izandako eraginaren ondorioz gauzatu da fenomeno hau.
IPCC-k (ingelesez) Klima Aldaketarako Nazioarteko Gobernu Arteko Panelak, 2007an
azterketa-lan moduan aurkezturiko Laugarren Ebaluazio Txostenean Europan
emandako tenperatura igoeraren berri eman zuen, 0,6ºC eta 1 ºC artean 1900 eta
2005 urte artean. Honetaz gain, munduan emango den tenperatura gorakada
aurreikusten da mende honen amaierako, 1,8ºC eta 4ºC bitartean, Europan zehazki
2ºC-6,3ºC-ko igoera aurreikusten zutelarik.
Klima aldaketaren ondorio nagusiak, honako hauek izango dira ikerketa ezberdinek
diotenez:


Itsasoaren mailaren igoko da



Denboraleak, lehorteak, uholdeak eta beroaldiak ugarituko dira



Kostaldearen inguruan bizi diren milaka lagun arriskuan egongo dira



Ur eta elikagai eskasia migrazioak areagotuko ditu, bai gizaki, animali eta
landareen kasuan.

EKINTZA POLITIKOAK

Klima-aldaketaren munduan bizi gara. Alde guztietatik iristen zaizkigu klimaaldaketaren hotsak, eta edonon ikusten ditugu klima-aldaketaren irudiak. Honen
ondorioz, mundu mailako erakunde publiko ezberdinak lanean jarri dira estrategiak,
planak eta ingurumen politikak ezarri nahian, klima aldaketaren ondorio larrienak
ekiditeko.
Jarraian laburbiltzen dira aurrera eramandako politikak nahiz mundu mailan
tokikoan:
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Klima Aldaketaren inguruko Nazio Batuen Esparru Konbentzioa (KANBEK). 1992an
sortu zen nazioarteko itun hau eta 192 herrialdeek sinatu zuten, klima aldaketaren
aurka borrokatzeko helburuak eta oinarriak ezarriz.
Kiotoko protokoloa:

KANBEK-etik eratorria eta 2005ean martxan jarria, klima

aldaketaren aurkako munduko konpromiso handiena izan da. Mundu mailako
isurketen murrizpen helburua ezartzen du: %5,2koa 2008-2012 denboraldiko.
Klima Aldaketako aurre egiteko Europako Programa (PECC): Klima Aldaketako
lehen Europar Programaren Esparruan, Europako emisio-eskubideen merkatua sortu
zen (EU-ETS).
Klima Aldaketaren eta Energia Garbiaren Espainiako Estrategia: 2007an sortu zen
Europatik ezarritako NEGen murrizketa helburuak lortzeko.
Klima Aldaketaren aurka borrokatzeko Euskal Plana 2008-2012: 2008an onartua,
EAEko emisioen areagotzea %4kora mugatzeko ekintza ugari ezartzen ditu 20082012 denboraldirako 1990. urtea erreferentzia urte bezala harturik.
Klimaren aldeko Espainiako Hirien Sarea: Bere helburua Espainiak hiri eta herrietan
iraunkortasun

politikak

sustatzea

da,

bereziki

NEGen

murrizketarekin

erlazionaturikoak.
UDALSAREA 21 (Iraunkortasunerako Udalerrien Sarea). Klima aldaketaren inguruko
lantalde espezifikoen sorrera sustatu ditu (Ekitaldeak eta Auzolanak), non tokiko
mailan klima aldaketaren aurkako politikak martxan jartzeko helburua duten
erremintak garatu diren.
Europako Alkateen Ituna: Alkateen Itunaren helburu nagusia atxikitzen diren
herrialdek Europar Batasunaren politika energetikoaren helburutatik haratago
doazen klima-aldaketaren inguruko planen garapena eragitea da, emisioen
murrizketa kontuetan erreparatuz (%20).
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KLIMA ALDAKETAREN AURKAKO EKINTZAK

Dagokigun kasuan, nabarmentzekoa da Usurbilgo Udalak aurrera eramandako
ekintzak jasangarritasunaren bidean. 2000ean Tokiko Agenda 21ean sartu zen, bost urte
beranduago, 2005ean Udalsarea 21eko kide bihurtuz.
2009an, hondakinen kudeaketa hobetu nahian, atez ateko sistema ezarri zen.
Herritarren parte hartzea handia izan denez, emaitza kuantitatiboak nahiz kualitatiboak
oso garrantzitsuak izan dira, udalerriko hiri-hondakinen gaikako bilketa %82ra helduz.
Udalsarea 21eko kide moduan eta Lezorekin batera, 2010eko lehenengo hiruhilekoan
Usurbil argiztapen publikoari buruzko azterlan energetikoa egin zuen, energia modu
eraginkorragoan erabiltzeko eta Europako araudira egokitzeko. Azterlanaren ondoren
berotegi efektuko gas isurpenak eta energiaren kontsumoa % 40 gutxituko direla
aurreikusi zuten.
Azken ekintza bezala, 2011ko Azaroaren 29an Usurbilgo alkateak, Mertxe Aizpuruak,
sinatutako Alkateen Ituna legoke. Itun honen bidez, Usurbilen jadanik martxan jarritako
ekintza guztiak bildu nahi izan dira, Energia Jasangarrirako Ekintza Plana (EJEP) garatuz.
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2. Sintesia
Usurbilgo Energia Jasangarrirako Ekintza Plan honetan bost ildoetarako neurriak
proposatu

dira:

efizientzia

energetikoa, energia

berriztagarriak, mugikortasuna,

hondakinak, ura eta inguru naturala.
Energia eta GEI isurpenen inguruan udalerriaren diagnosia burutu ostean, 2007 urtea
aukeratu da oinarri urte gisa, beraz urte honekiko ezarri dira estrategiaren euskarriak.
Honela, mugikortasun eta energia ildoak lehenetsi dira, hauek baitira udalerrian NEG
isurpen gehienak sortarazten dituztenak. Ildo hauetan lan-esfortzua handiagoa izango
da 2020 urte bitartean (bai neurri kopuruan eta bai inbertsioan) nahiz eta isurpen
murrizpen kontuetan hainbesteko eraginik ez izan. Bestalde, hondakinen kudeaketa
aldaketari udal politiken barnean jadanik eman zaion garrantziak eragin zuzena izango
du Usurbilgo EJEParen isurpen murrizpenen banaketan.
Honekin guztiarekin, Usurbilgo EJEPean bildutako 58 neurriek 5.324 tona CO2ren isurpen
murrizpena eragitea aurreikusten da. Aipatu bezala, neurriak bost ildo estrategikoetan
burutuko dira, udal sailean, bizitegietan eta zerbitzuetan eraginez.
Udal sailari dagokiola, Udaletxeak 1.348.273 €-tako inbertsioa estimatzen du, beregan
dituen eraikin eta konpetentzietan NEG isurpenak murrizten dituzten ekintzak martxan
jartzeko. Honela, EJEParen isurpen murrizpen guztien %63 biltzea aurreikusten da. Arlo
honetan bildutako ekintza gehienak udalaren menpeko eraikin eta instalazioen
efizientzia energetikoa areagotzen duten neurriak izango dira. Hala ere, NEG isurpen
murrizpen gehienak ur aurrezpenak eta hondakinen kudeaketa aldaketak eragingo
ditu, ildo hauetan baitago NEG isurpenak murrizteko gaitasun handiena.
Bizitegien arloak NEG isurpen murrizpen osoen %37a biltzen ditu eta bertan
proposaturiko neurriak bereziki etxebizitzetako efizientzia energetikoa areagotu eta
mugikortasun iraunkorreko ohiturak ezartzearen aldekoak dira. Zentzu honetan, garraio
publikoen sustapena eta, oro har, ibilgailu eraginkorren eskuratzea bultzatuko da,
betiere hauen erabilera minimotara eramatea lehenetsiz. Alor honetan aurreikusitako
kostua 11.354.349 €-takoa da, baina aipatu behar da koste honen barnean egon
daitezkeen dirulaguntzak ez direla kontuan hartu.
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Azkenik zerbitzuen alorrak, udalerriko EJEPean bildutako NEG isurpen murrizpenen %0,5a
baino gutxiago suposatzen du.
3500,00
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Grafikoa 1. NEG isurpenen murrizpen (t CO2 b) banaketa alor eta ildo estrategiko desberdinetan.
Iturria: lanketa propioa.

Hurrengo

taulan

EJEPean
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daiteke.

Taula 1: EJEPean bildutako neurrien laburpen taula. Alorra: Udala. Ildo estrategikoa: energia eraginkortasuna.
Iturria: lanketa propioa
Alorrak eta
energiakontzeptuak

Ekintzak

Aurrezpen energetiko
Zbkia termikoa 2020 urtean
(kWh)

Aurrezpen
energetiko
elektrikoa 2020
urtean
(kWh)

Emisioen
murrizpena 2020
urtean
(tCO2b)

Emisioen
murrizpena
PAESaren
denboraldian
(tCO2b)

Aurreikusitako
Aurrezpen
BTS
kostua
ekonomikoa (Berreskuratze Lehentasuna.
(€)
(€/urte)
tasa sinplea)

UDALA
Kristal bakarreko kanpo-leihoak, kristal bikoitzdun

1

9.498

ez dagokio

1,76

7

24.753

766

32

5

Kanpo hormetako isolamendu termikoa hobetu

2

136.331

ez dagokio

25,26

157

360.830

10.112

36

4

Oiardo kiroldegiko instalakuntzen berrikuntza

3

18.748

ez dagokio

3,47

28

11.995

1.071

11

4

Argiztapen ekipoen mantenu egoki bat burutu

4

ez dagokio

ez dagokio

ez dagokio

ez dagokio

ez dagokio

ez dagokio

ez dagokio

1

Fluoreszenteetan, balasto elektronikoen instalazioa

5

ez dagokio

14.386

4,23

21

14.140

2.993

5

4

6

ez dagokio

30.415

8,95

63

15.885

5.716

3

4

7

ez dagokio

2.768

0,81

4

320

454

1

2

8

ez dagokio

12.069

3,55

20

22.810

2.251

10

4

9

23.207

ez dagokio

4,30

34

2.400

1.233

2

3

10

112.132

12.803

24,54

123

77.835

8.615

9

4

11

ez dagokio

3.828

1,13

5

1.770

661

3

4

12

ez dagokio

500

0,15

1

260

91

3

4

13

10.641

ez dagokio

1,97

112

5.920

503

12

2

14

2.790

ez dagokio

1,20

4

13.100

481

27

5

15

29.346

55.550

21,78

65

31.440

11.245

3

4

16

34.844

18.727

11,96

5.225

31.115

5.225

6

3

17

ez dagokio

32.770

9,64

77

37.854

3.492

11

4

18

ez dagokio

8.259

2,43

19

0

966

0

4

leihoengatik aldatzea.

Korridore, bainugela eta igogailuetan presentzia
detektagailuen instalazioa
Udaletxean pultsadore tenporizatuen instalazioa
Fluoreszenteak, eraginkorragoak diren barriengatik
ordezkatzea
Barne tenperatura mugatu.
Energia
eraginkortasuna

Hezetasuna kentzeko makina berria giro kondizioak
kudeatzeko
Gelen aireztapenaren erregulazioa
Agerialde ikastolako ur ponpetan frekuentzia
aldagailua instalatu
Berogailuetan balbula termostatikoen instalazioa
(Agerialde eta Udarregi)
Erradiadore elektrikoak, errendimendu energetiko
haundiagodun edo eraginkorragoak diren
sistemengatik aldatu.
Oiardo kiroldegiko igerilekuan manta termikoa
jartzea
Oiardo kiroldegiko makina gelarako erregulazioa
Argiztapen publikoaren kontrol koadroetan fluxu
erregulatzaileak jarri
Luminariak kentzea
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Taula 2: EJEPean bildutako neurrien laburpen taula. Alorra: Udala. Ildo estrategikoak: Energia berriztagarriak, Mugikortasuna, Hondakinak, Ura eta
Inguru naturala.
Iturria: lanketa propioa
Alorrak eta
energiakontzeptuak

Ekintzak

Aurrezpen energetiko
Zbkia termikoa 2020 urtean
(kWh)

Aurrezpen
energetiko
elektrikoa 2020
urtean
(kWh)

Emisioen
murrizpena 2020
urtean
(tCO2b)

Emisioen
murrizpena
PAESaren
denboraldian
(tCO2b)

Aurreikusitako
Aurrezpen
BTS
kostua
ekonomikoa (Berreskuratze Lehentasuna.
(€)
(€/urte)
tasa sinplea)

UDALA
Plaka termikoen instalazioa

19

3.042

ez dagokio

0,56

0,56

3.654,00

182,50

20,02

4

Berriztagarrien sustapena

20

ez dagokio

ez dagokio

ez dagokio

ez dagokio

8.000

ez dagokio

ez dagokio

3

21

45.272

ez dagokio

10

59

220.000

6.112

36

5

22

ez dagokio

ez dagokio

1.695

17.751

350.000

ez dagokio

ez dagokio

2

23

ez dagokio

ez dagokio

1.480

8.883

120.000

349.358

0,34

1

24

ez dagokio

ez dagokio

21

145

405

4.888

0,08

2

25

ez dagokio

ez dagokio

16

88

1.787

ez dagokio

ez dagokio

3

Energia
berriztagarria

Mugikortasuna

Hondakinak

Udaletxeko ibilgailuen aldaketa, ibilgailu elektriko
eta eraginkorrengatik
Atez ateko hondakinen bilketa sistemaren hobetzea
Ur ihesaldiak murrizteko hornidura sarearen
konponketa burutu

Ura

Ur aurrezgailuak jarri dutxa eta lababoetan
(Udarregi Agerialde, Udarregi haur eskola, Udarregi)

Inguru naturala

Zuhaitz landaketak Usurbilen

2

Taula 3: EJEPean bildutako neurrien laburpen taula. Alorra: Bizitegiak. Ildo estrategikoak: energia eraginkortasuna eta Energia berriztagarriak.
Iturria: lanketa propioa
Alorrak eta
energiakontzeptuak

Ekintzak

Aurrezpen energetiko
Zbkia termikoa 2020 urtean
(kWh)

Aurrezpen
energetiko
elektrikoa 2020
urtean
(kWh)

Emisioen
murrizpena 2020
urtean
(tCO2b)

Emisioen
murrizpena
PAESaren
denboraldian
(tCO2b)

Aurreikusitako
Aurrezpen
BTS
kostua
ekonomikoa (Berreskuratze Lehentasuna.
(€)
(€/urte)
tasa sinplea)

Bizitegiak
Leiho zaharren berrikuntza, kristal bikoitzekoak jarriz

26

237.944

ez dagokio

44

198

1.120.500

11.255

100

4

27

ez dagokio

213.280

40

178

223.200

10.088

22

4

Etxebizitzetan, kondentsazio galdarak instalatu

28

368.940

ez dagokio

68

308

686.400

17.451

39

4

Balbula termostatikoak jarri erradiadoreetan

29

96.492

ez dagokio

18

80

89.760

4.564

20

5

30

177.616

ez dagokio

33

263

62.250

8.401

7

4

31

ez dagokio

22.776

7

30

14.400

3.189

5

4

Igogailuetan presentzia detektagailuen instalazioa

32

ez dagokio

31.886

9

42

20.800

4.464

5

4

Kontsumo baxudun lanparen instalazioa

33

ez dagokio

80.178

24

106

14.940

11.225

1

3

34

ez dagokio

ez dagokio

ez dagokio

ez dagokio

900

ez dagokio

ez dagokio

4

35

ez dagokio

ez dagokio

ez dagokio

ez dagokio

900

ez dagokio

ez dagokio

4

36

ez dagokio

301.639

89

399

1.455.156

42.229

34

4

37

45.376

ez dagokio

8,41

38

60.000

2.146

28

28

38

ez dagokio

37.656

11,07

50

100.000

5.272

19

19

39

28.668

ez dagokio

8,43

8

96.000

494

194

194

eta inguruko arotzeria berriztu.
Eraikuntzen kanpo egituren birgaikuntza, materiale
isolatzailea jarriz.

Barne tenperatura mugatu. Udan ezingo da
tenperatura 26ºC-tik jaitsi eta neguan 21ºC baino
altuagoa
Etxebizitza blokeetan,
guneizan.
amankomenetan eta
Energia

pasiloetan, argi artifizialren gutxiagotzea,

eraginkortasuna

argiztapen kontrol, presentzia detektorea eta
tenporizadoreen bidez.

Kontsumo elektriko eta berokuntza kontsumoa
murrizteko kanpaina burutzea
Herritarrak energiaren zentzuzko erabilera gaietan
formatu
Tresna elektrikoak erosteko orduan, energia
eraginkortasun irizpideak barneratu
Plaka termikoak jarri etxebizitza berrietan edota
baserrietan
Energia
berriztagarria

Plaka fotov oltaikoak etxebizitzetan instalatu
Usurbilgo etxebizitzetan biomasa galdaren
instalazioa

Taula 4: EJEPean bildutako neurrien laburpen taula. Alorra: Bizitegiak. Ildo estrategikoak: Mugikortasuna, Hondakinak eta Ura.
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Iturria: lanketa propioa
Alorrak eta
energiakontzeptuak

Ekintzak

Aurrezpen energetiko
Zbkia termikoa 2020 urtean
(kWh)

Aurrezpen
energetiko
elektrikoa 2020
urtean
(kWh)

Emisioen
murrizpena 2020
urtean
(tCO2b)

Emisioen
murrizpena
PAESaren
denboraldian
(tCO2b)

Aurreikusitako
Aurrezpen
BTS
kostua
ekonomikoa (Berreskuratze Lehentasuna.
(€)
(€/urte)
tasa sinplea)

Bizitegiak
Ibilgailu elektriko puru edota hibrido konektagarrien
eskuratzea
Erregai alternatiboen bidez propultsatu eta 3.500 kgtik beherako mma duten ibilgailuak eskuratzea
Bidegorri sarea egokitzea eta bizikletak uzteko
euskarriak jartzea
Mugikortasuna

Garraio publikoaren hobetzea, linea berriekin,
ordutegi moldaketarekin, zerbitzuen
emendatzearekin, etab.
Oinezkoen mugikortasuna sustatzeko neurrien
ezarpena
Taxi-Bus zerbitzua
Mugikortasun iraunkorraren aldeko sentsibilizazio
kanpainak

Hondakinak

Herriko hondakinen sorrera murriztearen aldeko
sentsibilizazio kanpainak
Ura modu eraginkorrean erabiltzen duten
etxetresnen erosketa eta txorrota murrizgailuen

Ura

erabilera sustatzea
Uraren aurrezpena bultzatzeko sentsibilizazio
kanpainak etxebizitzetan

40

1.854.214

ez dagokio

477

2.148

4.000.040

249.155

16

3

41

572.019

ez dagokio

176

792

2.335.648

136.726

17

4

42

114.451

ez dagokio

30

136

847.047

15.569

54

4

43

ez dagokio

1.035.271

274

2.089

0

140.828

0

1

44

172.371

ez dagokio

46

205

150.000

23.431

6

4

45

27.586

ez dagokio

ez dagokio

77

20.000

4.340

5

2

46

ez dagokio

ez dagokio

ez dagokio

ez dagokio

ez dagokio

ez dagokio

ez dagokio

4

47

ez dagokio

ez dagokio

471

3.155

33.000

Ez dagokio

Ez dagokio

2

48

ez dagokio

ez dagokio

90

404

16.808

21.182

1

2

49

ez dagokio

ez dagokio

22

101

6.600

5.296

1

3

Taula 5: EJEPean bildutako neurrien laburpen taula. Alorra: Zerbitzuak. Ildo estrategikoak: Energia eraginkortasuna eta Energia berriztagarriak.
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Iturria: lanketa propioa
Alorrak eta
energiakontzeptuak

Ekintzak

Aurrezpen energetiko
Zbkia termikoa 2020 urtean
(kWh)

Aurrezpen
energetiko
elektrikoa 2020
urtean
(kWh)

Emisioen
murrizpena 2020
urtean
(tCO2b)

Emisioen
murrizpena
PAESaren
denboraldian
(tCO2b)

Aurreikusitako
Aurrezpen
BTS
kostua
ekonomikoa (Berreskuratze Lehentasuna.
(€)
(€/urte)
tasa sinplea)

ZERBITZUAK
Dendetan kontsumo baxuko argiztapena instalatu
Argi naturala modu eraginkorrean erabiltzeko

Ildo estrategikoak

neurriak martxan jarri
Denda eta zerbitzu lokaletan kondentsazio
galdaren erabilera instalatu
Energia

Barne tenperatura mugatu. Udan ezingo da

eraginkortasuna

tenperatura 26ºC-tik jaitsi eta neguan 21ºC baino
altuagoa izan.
Kristal bikoizdun leihoak ipini
Tresna elektrikoak erosteko orduan, energia
eraginkortasun irizpideak barneratu
Energia eraginkortasunaren aldeko sensibilizazio
kanpainak zerbitzu lokaletan
Euri uraren ustiapena baratzeak ureztatzeko

Ura

Uraren aurrezpena bultzatzeko sentsibilizazio
kanpainak zerbitzu lokaletan

50

ez dagokio

7.125

2,10

9

2560

855

3

4

51

ez dagokio

9.000

2,65

12

240

1.080

0,2

3

52

50.400

ez dagokio

9,34

42

16.000

2.384

7

4

53

23.224

ez dagokio

4

34

1.000

1.099

1

3

54

25.595

ez dagokio

5

21

28.800

1.211

24

5

55

ez dagokio

7.745

2

10

15.584

929

17

5

56

ez dagokio

ez dagokio

ez dagokio

ez dagokio

900

ez dagokio

900

4

57

ez dagokio

ez dagokio

0,07

1

921

17

56

5

58

ez dagokio

ez dagokio

3

12

6600

611

11

4

5

3. Hasierako dokumentazioaren analisia
Usurbilgo Udalak azken urteetan aurrera eraman dituen energia, ingurumen eta
hondakin politikak ezagutzeko, Udalean eskuragarri dagoen dokumentazio guztia
berrikusi da diagnosi egokia burutu ahal izateko. Honela, negutegi efektuko gasen
murrizpena eragiten edo sustatzen duten neurriak aukeratu dira EJEPeko neurri moduan
sartzeko.
Jarraian azaltzen den taulan NEGen murrizpenean laguntzen dituzten eta Usurbilgo
udalak oinarri urtetik aurrera eramandako planak eta ikerketak laburbiltzen dira:
Taula 6: Azken urteotan Usurbilen martxan jarritako ekintzen laburpen taula.
Izenburua

Mota

Arloa

Proposatzen diren jarduerak

UDALA
Energi-hornidurak errebisatu

Eraikinen isolatzaile termikoak ikertu

Auditoria energetikoa
Haur eskolan eta Udarregi
ikastolako Udarregi eta
AgeriAlde eraikinetan

Auditoretza
energetikoa

Energia
eraginkortasuna.

Energi gutxiago kontsumitzen dituzten ekipo elektrikoak
ezarri
Argiterian aurrezteko neurriak
Klimatizazioan seinaleztapen eta kontrol baliabideak
jarri
Galdara sistema hobetu

Usurbilgo herriko kanpoargiteriaren instalakuntzen
Auditoretza Energetikoa

Auditoretza

Energia
eraginkortasuna.

Argiteri publikoaren luminarien aldaketa eta potentzia
kontratatuaren aldaketa.
Analisi energetikoa pasa ez duten kuadro elektrikoen
aldaketa
Energiaren kontsumoa jeisteko jarduerak proposatzea.

Usurbil Herriaren Energia
Aurrediagnosia

Energia
Aurrediagnosia

Zerbitzuen kalitate maila aldatu gabe, energia
kontsumoa jeitsiko duten
eraginkortasun teknikak ikertzea.

Energia
eraginkortasuna. Energia berriztagarriekin argindarra eta beroa sortzeko
aukera ezberdinak
ikertzea.
Aukera hauek priorizatu eta egokien direnak garatzea.

Usurbilgo Tokiko Agenda
21

Plana

Mugikortasuna.

Auditoria energetikoa
Haur eskolan eta Udarregi
ikastolako Udarregi eta
AgeriAlde eraikinetan

Auditoretza
energetikoa

Ura.

Ibilgailu elektrikoen eskuraketa udal flotan.

Ura modu eraginkorragoan erabiltzeko tresnak ezarri .

1

Izenburua

Mota

Arloa

Proposatzen diren jarduerak
BIZITEGIAK
Galdaren aldaketa (eraginkorragoak diren galdarengatik aldatuz,
kondentsazio galdarak esaterako).

Balbula termostatikoak ipini erradiadoreetan.

Barne tenperatura mugatu (udan tenperatura minimoa 26ºC-tan eta
neguan maximoa 21ºC-tan mantenduz).

Kontsumo baxudun lanparen instalazioa.

Usurbil herriaren
Energia
Aurrediagnosia

Analisi energetikoa

Energia
Leiho zaharren berrikuntza, kristal bikoitzekoak ipiniz eta inguruko arotzeria
eraginkortasuna. berrituz.

Tresna elektrikoak erosteko orduan, energia eraginkortasun irizpideak
barneratu.

Irizpide jasangarriak gehitu udaleko plegu teknikoetan.

Argiteria pizteko presentzia detektoreen instalazioa

Erregaiaren aldaketa (gasoliotik gas naturalera).

Foru-sarearen garapenaren sustapena.
Bizikleta-plangintza txertatzea Udalaren mugikortasun iraunkorraren
plangintzaren
barruan
Trafikoa baretzeko programan sartzea bizikleta
Usurbilgo bidegorri
sarearen Plan
Zuzentzailea

Plana

Mugikortasuna.

Bizikleta eta garraiobide publikoen arteko intermodaltasunaren sustapena
Neurri jakinak garatzea bidegorri-sarea seinaleztatzeko eta berari buruz
informatzeko
Bizikletak aparkatzeko azpiegitura egokiaren ezarpena
Bizikletaren erabilera sustatzeko formakuntza- eta hezkuntza-kanpainak
egitea
Sarea mantentzeko baliabideen aurreikuspena

2

4. 2006-2008 urteetako kontsumo energetikoak
4.1. Usurbilgo kontsumo energetiko globala
Jarraian 2006-2008 urteetan zehar Usurbilen izandako kontsumo energetikoak aurkezten
dira. Ikusi daitekeenez, udalerriko kontsumo energetikoa ez da asko aldatu, %0,21aren
areagotzea eman baita industria sektorea kontuan izan gabe.
Usurbilgo kontsumo energetikoa 2007. urtean, EJEParen lanketarako oinarri-urte bezala
hartuko den urtean, 131.967 MWh-takoa izan zen, industria sektorea kontuan hartu
gabe. Biztanleko izandako kontsumoak 2007. oinarri-urte honetan, 23,1 MWh/biztanleko
izan ziren.
Taula 7: Usurbilgo kontsumoen bilakaera, alor desberdinetan (2006-2008).
Iturria: Iberdrola eta Gas Natural enpresen datuak
Arloak

2006

2007

2008

MWh

Mugikortasuna

84.423

85.042

83.188

Bizitegiak

17.778

18.648

19.980

Zerbitzuak

28.275

28.277

27.582

Guztira (industria gabe)

130.476

131.967

130.750

Kontsumoak biztanleko
(industria gabe)

22,8

23,1

22,6

Aurreko taulan ikusten den bezala, urte guztietan, kontsumo handienak erregistratu
dituen arloa mugikortasuna da.
Ondoren datorren taulan, Usurbilgo energia-iturriaren araberako kontsumoen bilakaera
agertzen da, industriako kontsumoa kontutan hartu gabe. Erabilitako energia iturriari
dagokionez, ibilgailuek erabiltzen duten A gasolioa (mugikortasun alorrean) izan da
nagusiena azterturiko denboraldi osoan. Jarraian, bai bizitegi, bai zerbitzuetan,
kontsumitutako gas naturala eta mugikortasunean erabilitako gasolina kokatuko
lirateke.
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Taula 8:Usurbilgo kontsumoen bilakaera, erabilitako energia iturriaren arabera (2006-2008).
Iturri energetikoa

2006

2007

2008

MWh

Elektrizitatea

36.483

35.970

35.306

Gas Naturala

6.933

7.720

7.440

GLP1

1.396

1.652

2.519

C Gasoleoa2

1.241

1.583

2.297

Gasolina

12.567

11.042

10.754

A Gasolioa3

71.581

72.864

70.332

Biodiesela
GUZTIRA

275

1.136

2.101

130.476

131.967

130.750

4.2. Udalerriko arlo desberdinen kontsumoak
4.2.1.Bizitegiak
Ondorengo taulan 2006-2008 denboraldian zehar etxebizitzetan izandako kontsumoak
agertzen dira, erabilitako erregai motaren arabera. Oinarri urtean (2007), Usurbilgo
bizitegi alorraren kontsumoa 18.648 MWh-takoa izan zen, kontsumoa biztanleko 3,3MWh
izanda.
Taula 9: Bizitegi alorraren energia kontsumoaren bilakaera (2006-2008).
Iturria

2006

2007

2008

MWh

Elektrizitatea

10.548

10.211

10.594

Gas Naturala

5.544

6.324

6.077

Petroleo-eratorriak

1.117

1.387

2.255

Gasolioa

569

726

1.054

GUZTIRA

17.778

18.648

19.980

3,1

3,3

3,4

GUZTIRA biztanleko

Aipatzekoa da, denboraldian zehar energia kontsumoaren areagotzea %12,4koa izan
zela, areagotze hori batez ere petroleo-eratorrien erabilpenean nabaritu da, non
igoera %101,9koa izan zen. Nahiz eta erregai ezberdinen kontsumoak (gas naturala,
Petrolio-gas likidotua: Petroliotik lortutako hidrokarburo arinen nahastea, nagusiki propanoz eta butanoz
osatua, giro-tenperaturan eta presioan gasa dena, eta presiopean edota tenperatura baxuan likidoturik
dagoena
2 Berokuntza sistemetan erabilitako gasolioa
3 Ibilgailuetan erabilitako gasolioa
1

4

petroleo-eratorriak eta gasoleoa) areagotze handia izan, elektrizitatearen kontsumoa
nahiko konstantea mantendu da. Elektrizitatearen kontsumoa kontsumo osotik %50a
suposatzen duenez, kontsumo orokorrean ez da hainbeste nabaritu areagotzea.
Orohar, denboraldian zeharreko joera gorazkoa izan zen, eta 2007 eta 2008 urte
bitarteko denboraldian izan zen hazkundea gehien nabaritu zen aldian.

4.2.2.Zerbitzuak
Jarraian zerbitzu alorrean azterturiko denboraldirako (2006-2008) izandako energia
kontsumoa laburbiltzen da, erabilitako erregai motaren arabera aurkeztua. Ikus
daitekeenez, 2006tik azterturiko azken urtera, %2,5eko kontsumo beherakada eman zen
zerbitzuen alorrean. Oinarri urteko, 2007, kontsumoa zerbitzu

alorrean, 28.277 MWh-

takoa izan zen.
Taula 10: Zerbitzu alorraren energia kontsumoaren bilakaera (2006-2008).
Iturria

2006

2007

2008

MWh

Elektrizitatea

25.935

25.759

24.712

Gas Naturala

1.389

1.396

1.363

Petroleo-eratorriak

279

265

265

Gasolioa

672

857

1.243

GUZTIRA

28.275

28.277

27.582

4,9

4,9

4,8

GUZTIRA biztanleko

Nabarmentzekoa da, gasoleo kontsumoan izan ezik, beste kontsumo guztietan
adigarriak diren beherakadak eman ziren. Kontsumo hauen jaitsieraren arrazoia krisi
ekonomikoa denboraldi honetan nabaritzen hasi zela izan daiteke.

4.2.3.Mugikortasuna
Ondorengo taulan, mugikortasun alorrari egokitutako kontsumoak aurkezten dira
azterturiko urteetarako (2006-2008), erabilitako erregai motaren arabera. 2007 urteko
mugikortasun

alorraren

kontsumoa

85.042

MWh-takoa

izan

zen.

Aztertutako

denboraldian (2006-2008) ibilgailuen erregaien kontsumoa %1,5ean murriztu zen.
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Taula 11: Mugikortasun alorraren energia kontsumoaren bilakaera (2006-2008).
Iturria

2006

2007

2008

MWh

Gasolina

12.567

11.042

10.754

Gasoleoa

71.581

72.864

70.332

Biodiesela

275

1.136

2.101

84.423

85.042

83.188

14,8

14,9

14,4

GUZTIRA
GUZTIRA biztanleko

Bai gasolio, bai gasolina kontsumoetan beherakadak egon ziren, biodieselean, aldiz,
igoera oso nabarmena izan zen.

4.2.4.Hondakinak
Usurbilgo udalerrian sorturiko hondakin eta hauen kudeaketari dagokionez, jarraian
laburtutako taulan, azterturiko denboraldian jarraitutako hondakin kudeaketa eta
sortutako hondakin kopurua beha daitezke. 2007 urtean Usurbilen 2.494 tona hondakin
sortu ziren, hauetatik %24a banaketa selektiboaren bidez kudeatuta izanik.
Taula 12: Hondakin alorraren sortutako hondakin kantitate eta mota (2006-2008).
Iturria

2006

2007

2008

Tona hondakin

Papera eta Kartoia

265

238

247

Plastikoak

95

100

119

Beira

227

254

259

0

0

0

587

592

625

Zabortegia

1.845

1.902

1.922

GUZTIRA hondakinak
GUZTIRA biztanleko
(kg biztanleko eta eguneko)

2.432

2.494

2.546

1,16

1,19

1,20

Konpostaia
Guztira banaketa selektiboa

6

4.3. Udaletxeko kontsumo energetikoak
Honako atalean Usurbilgo Udaletxeko kontsumo inbentarioa azaltzen da oinarri
urterako, hau da, 2007.
Taula 13: Udaletxeko kontsumo energetikoak (2007).
Iturria: lanketa propioa.
Arloak

2007
MWh

Udal flota

637

Argiteri publikoa

845

Eraikinak

Elektrizitatea

764

Gas naturala

62

Totala

2.308

7

5. 2005-2010 urteetako NEG isurpenak
5.1. Usurbilgo NEG isurpenen inbentario globala
Atal honetan Usurbilgo negutegi efektuko gasen inbentario orokorra aurkezten da.
Horretarako, 2006tik 2008rainoko alor guztietako kontsumoak bildu dira eta Udalsarea
21 Lan-Koardenoko 5. zenbakian4 azalduriko kalkulu-metodologia erabiliz NEG
isurpenak kalkulatu dira. Lorturiko negutegi efektuko gasen isurpenen balioak ondoko
taulan azaltzen dira.
Taula 14: Usurbilgo NEG inbentarioaren bilakaera (2006-2008).

Arloak

2006

2007

2008

tCO2b5

Mugikortasuna

22.695

22.840

22.289

Bizitegiak

5.891

6.151

6.051

Zerbitzuak

11.255

11.579

10.063

Hondakinak

3.378

3.481

3.520

Guztira (industria gabe)

43.218

44.051

41.923

7,55

7,70

7,24

Isurpenak biztanleko (industria gabe)

Taulan ikusi daitekeenez, 2007 urtean NEG isurpenen maximoa egon zen. Ondoren,
isurpenen %4,8ko murrizketa egon zen 2008 urtean, industria sektorea kontuan izan
gabe.
Usurbilgo NEG isurpenenak 2007 urtean, hots, EJEP-aren oinarri urtean, 44.051 tona CO2
baliokide izan ziren, industri sektorea kontuan hartu gabe. Oinarri urteko isurpenak
biztanleko 7,70 tCO2 b/biz izan ziren, EAE-ko batazbestekoaren gainetik kotzen direlatik.
EAE-ko Tokiko Iraunkortasun Txostenaren

(2009) arabera, 2007 NEGen isurpenak

biztanleko 3,6 eta 6,3 tona CO2b/biztanle izan zen, batazbestekoa 4,9 t CO2 b balio
inguruan kokatuz.
Arlo desberdinetan NEG isurpenen azterketa eginez, mugikortasunak du isurpen kopuru
handiena denboraldi osoko urteetan (2006-2008), isurpen guztien erdia baino gehiago
adieraziz. Esan beharra dago, 2008 urtean arlo guztietan egon zela isurpenen
murrizketa, hondakin arloan izan ezik.

Klima-aldaketa. Udaleko CO2e-emisio baliokideen kalkulua. Tresnari buruzko erabiltzaile-eskuliburua.
IPCCaren metodologia eta gomendioak jarraituz landutako Lan koadernoa.
5 CO2 baliokidea: Negutegi efektuko gasak konparagarriak egiteko unitatea da. Gas bakoitzaren berotze
globaleko ahalmenetik abiatuz estimatzen da.
4
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Grafikoa 2. Usurbilgo NEG isurpenen (t CO2 b) banaketa alor desberdinetan, 2007
Iturria: lanketa propioa.

EJEPerako aukeratutako oinarri urtean, hots, 2007 urtean, mugikortasun alorra Usurbilgo
NEG isurpenen erdiaren arduraduna izan zen, isurpenen %52a suposatuz. Ondoren,
zerbitzu alorrak, bizitegiak eta azkenik hondakinak kokatu ziren, hauen portzentaje
balioak %26, %14 eta %8a izanik hurrenez hurren.
Aztertutako urteetan, NEG isurpenen banaketa kontsumitutako energia iturri motaren
arabera sailkatuz, ondoko taula lortu da. Isurpen gehien izan zuen iturria A gasoleoa
izan zen, elektrizitatearen aurretik. Atzetik, eta balio berdintsuekin, hondakinak eta
gasolina zetozen. Beste erregai-iturrien isurpenak, besteak beste, gas naturala, C
gasoleoa, petroleo-eratorriak eta biodiesela, orden honetan beheragotzen dira.
Taula 15: Usurbilgo NEG inbentarioaren bilakaera, erabilitako energia-iturriaren arabera
(2006-2008).

Iturria

2006

2007

2008

tCO2b

Elektrizitatea

15.095

15.371

13.423

Gas Naturala

1.402

1.561

1.504

Petroleo-eratorriak

317

376

573

C Gasoleoa

332

424

615

Gasolina

3.216

2.826

2.752

A Gasoleoa

19.420

19.768

19.081

60

247

456

Hondakinak

3.378

3.481

3.520

GUZTIRA

43.218

44.051

41.923

Biodiesela

Argiago ikusteko, oinarri urteko (2007) isurpen-iturri desberdinen portzentajeak grafikoki
adierazten dira.
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Grafikoa 3. Usurbilgo NEGen iturriak 2007 urterako.
Iturria: lanketa propioa.

Oinarri urtean, Usurbilgo NEG isurpenen %57a erregai kontsumoari dagokio. Ondoren,
elektrizitate kontsumoari dagokion isurpen portzentajea dator, %35a izanda eta azkenik,
hondakinen ekoizpena %8arekin.

5.2. NEG inbentarioak udalerriko alor ezberdinetan
Jarraian, Usurbilgo arlo ezberdinetarako analisia egin da azterketa urteetarako, hots,
2006-2008 urteetan.

5.2.1.Bizitegiak
Ondorengo taulan bizitegi alorrean lorturiko isurpenak adierazten dira, hauek energia
iturriaren arabera sailkatu dira.
Taula 16: Bizitegi alorraren NEG isurpen bilakaerak (2006-2008).

Iturria

2006

2007

2008

tCO2b

Elektrizitatea

4.364

4.363

4.028

Gas Naturala

1.121

1.278

1.229

Petroleo-eratorriak

254

315

513

Gasolioa

152

194

282

GUZTIRA

5.891

6.151

6.051

GUZTIRA biztanleko

1,03

1,08

1,04

Datuen arabera, oinarri urtean izandako NEG isurpenak 6.151 tCO2b-takoak izan ziren.
Isurpen guztietatik, gas naturala energia-iturriari %71a dagokio. Adierazgarria da,
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petroleo-eratorriak eta gasoleoaren kontsumoa aztertutiko denboraldian handituz joan
zirela. Elektrizitate kontsumoari dagozkion isurpenak nahiko antzekoak izan ziren epean
zehar.

5.2.2. Zerbitzuak
Jarraian datorren taulan, zerbitzu alorrari loturiko isurpenak azaltzen dira energia-iturri
desberdinetan sailkaturik. Kasu honetan, isurpen gehien izan zuen energia iturria
elektrizitatea izan zen, isurpen guztien %95a adieraziz. Oinarri urtean (2007), zerbitzu
alorraren isurpenak 11.579 tCO2b-takoak izan ziren.
Taula 17: Zerbitzu alorraren NEG isurpen bilakaerak (2006-2008).
Iturria

2006

2007

2008

tCO2b

Elektrizitatea

10.731

11.007

9.395

Gas Naturala

281

282

275

Petroleo-eratorriak

63

60

60

Gasolioa

180

229

333

GUZTIRA

11.255

11.579

10.063

1,97

2,03

1,74

GUZTIRA biztanleko

5.2.3.Mugikortasuna
Ondorengo taulan, mugikortasun alorrari loturiko isurpenak azaltzen dira azterturiko
urteetarako (2006-2008), isurpen-iturrien arabera. 2007 oinarri urtean mugikortasun
alorraren isurpenak 22.840 tCO2b-takoak izan ziren eta 3,99 tCO2b/biz egon ziren.
Aztertutako denboraldi osoan (2006-2008), ibilgailuen erregaiek eragindako isurpenak
%1,8an murriztu ziren.
Taula 18: Mugikortasun alorraren NEG isurpen bilakaerak (2006-2008).
Iturria

2006

2007

2008

tCO2b

Gasolina

3.216

2.826

2.752

Gasoleoa

19.420

19.768

19.081

Biodiesela

60

247

456

22.695

22.840

22.289

3,97

3,99

3,85

GUZTIRA
GUZTIRA biztanleko

Aurreko taulan beha daitekeenez, A gasoleoak eragin ditu isurpen gehienak urte
guztietan.
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5.2.4.Hondakinak
Jarraian aurkezten den taulan, hiri hondakinen kudeaketari mota bakoitzari loturiko
isurpenak azaltzen dira. Usurbilgo kasuan, hondakinak eragindako isurpen handienak
zabortegian sortutako NEG-i dagozkie. EJEParen oinarri urtean (2007) hondakinei
egotzitako isurpenak 3.481 tCO2b-takoak izan ziren eta 0,61 tCO2b/biztanlekoa izan zen.
Taula 19: Hondakin alorraren NEG isurpen bilakaerak (2006-2008).

Iturria

2006

2007

2008

tCO2b

Birziklapena

10,5

11,1

13,1

Zabortegia

3.367

3.470

3.507

GUZTIRA

3.378

3.481

3.520

GUZTIRA biztanleko

0,59

0,61

0,61

5.3. Udaletxeko NEG inbentarioak
Honako atalean Usurbilgo Udaletxeko negutegi efektuko gasen inbentarioa azaltzen
da oinarri urterako, hau da, 2007. Udaletxeko NEGen isurpenak 871 tCO 2 b-takoak izan
ziren.
Taula 20: Hondakin alorraren NEG isurpen bilakaerak (2006-2008).
Iturria: lanketa propioa.
2007
Arloak
tCO2b
Udal flota
171
Argiteri publikoa
361
Elektrizitatea
327
Eraikinak
Gas naturala
11
Totala
871
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6. Lurraren erabilpena, Lur –erabilera aldaketa eta Basogintza
sektorearen NEG isurpen inbentarioa
6.1

Orokortasunak.

Ondorengo atalean, Usurbilgo udalerrian “Lurraren erabilera , Lur-erabilera aldaketa
eta Basogintza“ (LELEAB) sektorearen barne gertaturiko NEG xurgapen eta isurpenak
aurkezten dira. Inbentario honetarako egin beharreko kalkuluak Klima Aldaketarako
Nazioarteko Gobernu Arteko Panelak (IPCC-ak, ingelesezko izenagatik) proposaturiko
metodologia jarraituz burutu dira, negutegi efektuko gasen inbentarioentzako 2006ko
Gidalerroak erreferentzi moduan hartuz (4.Liburukia: nekazaritza, basogintza, eta beste
lurraren beste erabilpenak). Bestalde, honako IPCCaren 2006ko Gidalerroak erabili dira
ere, erreferentzia datu eta isurpen/xurgapen faktoreak eskuratzeko.

Jarraian laburbiltzen dira Usurbilgo Lurraren Erabilera eta Lur-Erabilera Aldaketa
alorraren NEGen isurpen eta xurgapen inbentarioa burutzeko jarraitutako pausuak.
1. Lurraren erabilera desberdin bakoitzarentzaren azaleraren identifikazioa

Lurraren erabilera bakoitzari egotzitako azaleren identifikazioa burutzeko, 2005 eta 2010
urtetako lur-erabilera eta landare estalduraren gaineko kartografia erabili da GIS
formatuan. Eusko jaurlaritzak eskainitako 2005 eta 2010 urtetako Baso inbentarioak
erabili dira eta IPCC Gidalerroek proposaturiko kategorietara moldatuak izan dira.
Jarraian agertzen den irudian IPCCak proposatzen dituen lur-erabilerak aurkezten dira.
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Irudia 1. Lur-erabilpenaren kategoria desberdinak IPCCaren metodologiaren arabera.
Iturria: Lanketa propioa

2. Erabilpen berdina izaten jarraitzen duten eta erabileraz aldatzen duten lur
eremuen identifikazioa.
2005 eta 2010 urteetarako eskuratutako lur-erabilpen datuetatik abiatuz, denboraldiko
lurraren erabilera eta lur-erabilpen aldaketak estimatu dira. Onartu egiten da lurerabileraren aldaketa modu progresiboan eman dela 2005 urtetik 2010 urtera.
Lortutako emaitzekin, lurraren erabilera eta lur-erabileraren aldaketa matrizea burutu
da.
3. Eskualde klimatiko eta lurzoru motaren identifikazioa.
Usurbilgo klima ozeaniko epela da eta litologiari dagokiola, udalerrian inzeptisolak
agertzen dira, aktibitate handiko buztina duen lurzoru minerala.
4. Karbono stock-aren aldakuntzen estimazioa.
Usurbilgo LELEAB6 sektorearen negutegi efektuko gasen xurgapen eta isurpen kalkuluak
“Tier 1” zehaztasun mailarekin burutu dira, (IPCC 2006aren Gidalerroak adierazten
duten araberan)

6

lurraren erabilera, lur-erabilera aldaketa eta basogintza
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Lurraren

erabilera eta lur-erabilera aldaketa bakoitzerako karbono stock-aren

aldaketak kalkulatu dira karbono-gordailu bakoitzerako (biomasa, materia organiko
hila

eta

lurzoruko

karbono

organikoa)

IPCCaren

Gidalerroek

gomendatutako

metodologia jarraituz.

6.2

Ikerketa eremua: eremu fisikoa eta ezaugarri klimatologiko eta
edafologikoak.

Ikerketa hau Usurbilen udalerrian burutu da. 26,64 km2-rekin, Gipuzkoako probintziaren
iparraldean, Oria ibaiaren ibarrean kokatzen da, honen itsasoratzetik oso gertu.
Irudia 2.Usurbilgo udalerriaren ortofotoez osotutako irudia. (Gipuzkoako Foru Aldundia eta
Google maps).

6.3

Usurbilgo “Lurraren erabilera eta lur-erabilera aldaketa” sektorearen negutegi
efektuko gasen xurgapen eta isurpen inbentarioa.

Jarraian 2005 eta 2010 urteetako lurraren erabilera eta lur-erabilera aldaketen matrizea
beha daiteke.
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Taula 21: 2005 eta 2010 urteetako lur-erabilpen matrizea.
Iturria: Lanketa propioa.
2005-2010
Ha

Baso-lurrak

Larreak

Hezeguneak

Kokalekuak

Baso-lurrak
Larreak
Hezeguneak
Kokalekuak
Bestelako lurrak

1415
21
0
0
0

16
623
0
0
15

0
0
45
0
0

27
49
0
214
0

Beztelako
lurrak
0
0
0
0
0

NekazaritzaGuztira 2005
lurrak
0
1.458
13
706
0
45
0
214
0
15

Nekazaritza-lurrak

0

0

0

5

0

133

138

Guztira 2010

1.435

654

45

295

0

146

2.576

Irudia 3. Usurbileko lur-erabilpenak 2010urtean IPCCaren kategorien arabera.
Iturria: Lanketa propioa, 2010 urteko baso inbentariotik moldatua.
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6.4

Usurbil udalerriko karbono stock-aren aldakuntzen estimazioak.

Ondorengo taulan Usurbilen lurraren erabilera eta lur-erabilera aldaketagatik lorturiko
CO2 xurgapen eta isurpenak aurkezten dira.

Taula 22: 2005 eta 2010 urteetako lur-erabilpen matrizea.
Iturria: Lanketa propioa.

Erabilera/Erabilera
aldaketa
BL-BL
BL-L
BL-K
BL-N
L-BL
L-L
L-K
L-N
B-L
N-N
N-K
K-K
H-H

Xurgapen/Isurpenak
(tCO2b)

Azalera
2005-2010
1.415
16
27,34
0,33
20,95
623
49,19
12,84
14,84
132,91
4,88
214
45

2.010
1.415
3,24*
5,47*
0,07*
4,19*
623
9,84*
2,57*
2,97*
132,91
0,98*
214
45
Guztira

2.010
-20.182
817
564
6,08
-334
0,00
27,13
-22,11
-134,57
0,00
17,90
0,00
0,00
-19.241

*Onartu egiten da gertaturiko aldaketak modu progresiboan eman direla denboraldian zehar. 2010 urteari
soilik aldaketa hauei loturiko xurgapen/isurpen guztien zati bat egotziko zaio eta bestelako azalera
trantsizioan egongo da.BL: Baso-lurra; L: Larreak; K: Kokalekuak; NL: Nekazale-lurra.

6.5

Ondorioak.

Usurbilen lurraren erabilera eta lur-erabilera aldaketengatik gertatutako xurgapen eta
isurpenak laburbiltzen dituen taulan beha daiteken moduan, bai CO 2 xurgapenak, bai
CO2 isurpenak eman dira. Dena dela, balantze globalari erreparatuz, -19.241 tona
CO2-ko xurgapena gertatu da 2010 urtean. Xurgapen gehienak Baso lurretan gertatu
dira (-20.182 tCO2). Halaber, isurpen garrantzitsuenak larre bilakatutako baso lurretan
gertatu dira (817 tCO2).

17

7. Isurpen proiekzioak. Joera eszenatokia 2020 urterako

Aztertutako alor desberdinen etorkizuneko aurreikuspenak kontuan harturik, Usurbilgo
NEG

isurpenen

joera

eszenatokia

garatzen

da.

Honako

proiekzioak

Energia

Eraginkorraren aldeko Ekintza Plana martxan jarri ezean esperotako isurpenak islatzen
ditu etorkizunean. Honakoa, EJEPean bildu diren neurriak geroko isurpenetan izango
duten efektua ebaluatzeko erabilgarria izango da. EJEPeko eszenatokia atal honetan
gehitutako joera-eszenatokiarekin alderatzea posible izango baita.
Joera eszenatokia garatzeko, INEk7 aurreikusitako hazkuntza eta Eusko Jaurlaritzako
Ekonomia Sailaren Koiunturaz buletinen aurreikusitako BPG8 datuen urteko aldakuntza
tasek erabiliko dira.
7.1

Energia kontsumo eta negutegi efektuko gas isurpen globalak. 2020rako joera
eszenatokia.

Usurbilgo alor guztiak aztertu ondoren, joera eszenatokiko isurpenak landu dira,
grafikoan ikus daiteken moduan. Alkateen Itunaren helburua 2020 urterako NEG
isurpenen %20aren murrizketa lortzea dela kontuan izanik, Usurbilek gutxienez 5.207
Usurbilgo kontsumo
totala
tCO2b murriztu behar ditu bere konpromisoa
betetzeko.
160.000
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Grafikoa 4. Analisian kontuan harturik alor desberdin guztien kontsumo bilakaera.
Iturria: lanketa propioa.

2020 urtean kontsumituko den energiari dagokiola, eta aurreko grafikoan beha
daitekeenez, 127.269 MWh kontsumituko direla estimatzen da.

7
8

Instituto Nacional de Estadística
Barne-produktu gordina
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Joerako eszenatokia
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Grafikoa 5. Usurbil udalerriko NEG isurpen globalen bilakaera.
Iturria: lanketa propioa.

Goiko grafikoan beha daitekeenez, 2020 urterako, egungo joera mantenduz, 40.449
tCO2b-tako isurpenak espero dira udalerrian kontsumitutako energia iturri eta
ekoiztutako hondakinen kudeaketak sorturiko isurpenak direla eta. Honek, 2007
Usurbilgo kontsumo orokorrak biztanleko

urtearen aldean isurpenak %8,2an jaitsiko direla espero da.
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Grafikoa 6. Usurbilgo per capita kontsumoen bilakaera.
Iturria: Lanketa propioa.

Biztanleko 2020 urtean aurreikusten diren energia kontsumoari dagokionez, 2020 urtean
Usurbilgo biztanle bakoitzak 22,59 MWh kontsumitzea aurreikusten da.
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Usurbilgo NEGen Isurpen orokorrak biztanleko
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Grafikoa 7. Usurbilgo per capita erakutsitako NEG isurpenen bilakaera.
Iturria: Lanketa propioa.

Bestalde, Usurbil herritar bakoitzeko, 2020 urterako CO2 isurpenak %6,8an jaitsiko direla
aurreikusten dira, 7,70 tCO2b/biz-tik 7,18 tCO2b/biz-ra murriztuz.
Krisi ekonomikoa dela eta, bai MWh kontsumoen, bai CO2 isurpenen aurreikuspenak
beherakadak jasango dituzte, kontsumoaren joera ere behera doalako.

7.2

Alor desberdinen energia kontsumo eta negutegi efektuko gasen isurpenak.
2020rako joera eszenatokia.

Jarraian datozen azpiataletan EJEParen lanketarako kontuan harturiko alor desberdin
bakoitzerako estimatutako kontsumo eta isurpenak banakatzen dira.
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7.2.1. Bizitegiak
Bizitegi alorraren etorkizuneko kontsumoa eta beraz, isurpenak estimatzeko, Eusko
Jaurlaritzako Ekonomia Sailak estimatutako hazkunde ekonomikoak erabili dira. Honela,
Bizitegi alorraren kontsumoa

bizitegietarako lortutako joera eszenatokia jarraian dauden grafikoetan aurkezten da.
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Grafikoa 8. Usurbilgo joera eszenatokiko bizitegien kontsumoaren bilakaera.
Iturria: Lanketa propioa.

Usurbilgo etxebizitzen alorrean 2020 urtean 19.448 MWh kontsumituko direla estimatzen
da, ondorioz, 5.803 tCO2b igorriz.
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Grafikoa 9. Usurbilgo joera eszenatokiko bizitegien NEG isurpenen bilakaera.
Iturria: Lanketa propioa.
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2019

2020

7.2.2. Zerbitzuak
Zerbitzu alorraren etorkizuneko kontsumoa eta beraz, isurpenak estimatzeko, Eusko
Jaurlaritzako Ekonomia Sailak estimatutako hazkunde ekonomikoak erabili dira. Honela,

Zerbitzu alorraren kontsumoa

zerbitzuetarako lortutako joera eszenatokia jarraian dauden grafikoetan aurkezten da.
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Grafikoa 10. Usurbilgo joera eszenatokiko zerbitzuen kontsumoaren bilakaera.
Iturria: Lanketa propioa.

Usurbilen, alor honi dagokionez,
2020analorraren
26.848 MWh
kontsumituko direla estimatzen da,
Zerbitzu
isurpenak
ondorioz, 9.593 tCO2b igorriz.
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Grafikoa 11. Usurbilgo joera eszenatokiko zerbitzuen NEG isurpenen bilakaera.
Iturria: Lanketa propioa.
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7.2.3. Mugikortasuna
Mugikortasun alorraren etorkizuneko kontsumoa eta beraz, isurpenak estimatzeko,
Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Sailak estimatutako hazkunde ekonomikoak erabili dira.
Honela, mugikortasun alorrarentzat lortutako joera eszenatokia jarraian dauden

MWh

grafikoetan aurkezten da.

Garraio alorraren kontsumoak
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Grafikoa 12. Usurbilgo joera eszenatokiko mugikortasunari loturiko kontsumoaren bilakaera.
Iturria: Lanketa propioa.

Usurbilen alor honi dagokionez, 2020an 80.973 MWh kontsumituko direla estimatzen da,
ondorioz, 21.695 tCO2b igorriz. Garraio alorraren isurpenak
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Grafikoa 13. Usurbilgo joera eszenatokiko mugikortasunari loturiko NEG isurpenen bilakaera.
Iturria: Lanketa propioa.
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7.2.4. Hondakinak
Usurbilgo udalerrian hiri hondakinen etorkizuneko ekoizpenarena eta beraz, isurpenen
estimazioa burutzeko INE9-k estimatutako populazioaren proiekzioa erabili da. Honela,
hondakinen alorrarentzat lortutako joera eszenatokia jarraian dauden grafikoetan
aurkezten da.

Hondakinen ekoizpena
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Grafikoa 14. Usurbilgo joera eszenatokiko hondakinen ekoizpenaren bilakaera.
Iturria: Lanketa propioa.

2020 urtean Usurbilen 2.440 tona hiri hondakin ekoiztuko direla estimatzen da, ondorioz,
3.357 tCO2b igorriz.
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Grafikoa 15. Usurbilgo joera eszenatokiko hondakinei loturiko NEG isurpenen bilakaera.
Iturria: Lanketa propioa.
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8. Estrategia

Isurpen inbentario eta proiekzioen atalean irudikatutako Usurbileko eguneko eta
joerazko egoera edo eszenatokia irudikatuta, Alkateen Itunaren helburuarekin bat
etortzeko estrategia garatu da, negutegi efektuko gasen isurpenak murriztuko dituzten
ekintzak identifikatuz.
Lehenik eta behin, oinarri urtetik aurrera (2007) GEI isurpenetan eragin izan dituzten
udalak martxan jarritako edo aurreikusitako politika, ekintza eta planak identifikatu eta
aztertu dira, EJEPean barneratzeko. Modu honetan, orain arte udalerrian energia
aurreztu eta oro har GEI isurpenak murriztearen aldeko ekimen guztiak diziplina anitzeko
plan batean biltzea baimentzen da eta ondorengo urtetarako udal sail desberdinen
gain eragiten duen bidai orri bat garatzea lortzen da.
Bestalde, oinarri urteko GEI isurpenak oinarri bezala hartuta, murrizpen ekintzak
ezartzeko lehentasuna duten ildo estrategiko eta alorrak identifikatu dira. Honela,
mugikortasun eta energiaren ildoak ezarri dira lehentasun handiarekin, izan ere, hauek
baitira GEI isurpen gehienak sortarazten dituztenak. Alorrei dagokiola, bizitegiena da
esfortzu handiena eskatzen duena, nahiz eta honen gaineko eragina gaitasuna
mugatua izan. Hori dela eta, Udalaren alorrari garrantzia handia eman zaio, beste
alorren gainean sustatzaile moduan jarduten duelako eta biztanleengan ereduzko
izaera izan dezakeelako.
Honela, Udaletxeko alor desberdinetako langileez osatutako lan taldeak Usurbileko
EJEPak 58 ekintza barneratzea erabaki du.

25

18

Udala

11

Bizitegiak
Zerbitzuak
7

7

3
2

2

2

1

1

2

1

1
0

Energia
eraginkortasuna

Mugikortasuna

Energia
berriztagarria

Hondakinak

Ura

Inguru naturala

Grafikoa 16. Usurbileko EJEParen neurrien banaketa ildo eta alor desberdinetan.
Iturria: Lanketa propioa

Neurri eta esfortzu gehien biltzen dituzten ildoak energiaren eta mugikortasunarena
izango dira. Zentzu honetan, mugikortasun ildoan proposaturiko ekintzek, erregaien
kontsumoaren gutxitzea eta mugikortasun ohitura iraunkorrak sustatzea aurreikusten
dute, 2020 urtean ibilgailu pribatuek eragiten dituzten isurpen eta bestelako inpaktuak
murriztearren.
Energia eraginkortasunari dagokionez, energia kontsumoaren

eskaria murriztea

lehenetsiko da, biztanleen artean ohitura jasangarriak sustatuz. Horretarako, Udalak,
alor eredu eta sustatzaile moduan energia kontsumoa murrizteko ekintza anitzak jarriko
ditu martxan, argiztapen publiko, eta eraikinetako instalazio zaharrak berrituz, eta
energia modu eraginkorrean teknologia berritzaileen ezarpena sustatuz.
Zentzu berean, 2020 urte bitartean energia berriztagarrien ezarpena sustatzearren
hauen bideragarritasun aztertuko da ikerketa sakon bat gauzatuz.
Uraren ildo estrategikoaren barnean, hornikuntza sareko ur galerak murriztu eta
udalerriko ur kontsumoa aurreztearen aldeko ekintzak bilduko dira. Izan ere, ur
kontsumoak energia kontsumo bat lotuta darama eta askotan ahaztu egiten bada ere,
ura, baliabide natural bezala, babestu eta modu eraginkorrean erabiltzeaz gain,
atxikituta dakarren energia kontsumoa ere kontuan izan behar da.
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Azkenik, Usurbileko baso azalera areagotzeko ekintzak eramango dira aurrera,
landaketa

berriak

sustatuz

eta

daudenak

babestuz.
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9. Usurbilgo EJEParen ekintzak
9.1. Usurbilgo EJEParen ekintzak

Ondorengo atalean Alkateen Itunaren helburua betetzeko Usurbilgo udalak aurrera
eramango dituen ekintzak deskribatzen dira, zeinak fitxatan egituratuta agertzen diren,
haien jarraipena eta analisia erraztearren. Jarraian, neurrien antolamendurako
proposaturiko fitxa eredua aurkezten da, atal bakoitzaren deskribapenarekin.
Irudia 4. Usurbileko EJEPean bildutako ekintzen fitxa eredua.
Iturria: Lanketa propioa
NEURRIAREN IZENBURUA:
Ekintza Planean landuko diren eta aztertzeko xede izango diren ildo estrategikoak: energiaeraginkortasuna, mugikortasuna, energia berriztagarriak, hondakinak, ura edo inguru naturala.

ILDO ESTRATEGIKOA:

ALORRA: energia kontsumitzen duen esparrua: udal ekipamenduak, bizitegiak eta
zerbitzuak.

Lehentasun maila: neurriaren ezarpen garrantzia adierazten du 1etik
5erako balioetan. Eranskinetan azaltzen dira neurrien lehentasuna
zehazteko erabilitako irizpideak.

NEURRI MOTA: Jarduera
Helburua: neurriaren xedea adierazten du.
Neurriaren deskribapena: neurriaren ezaugarriak adierazten ditu
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa

Lotutako elementu sustatzailea

Ekintza martxan jartzean parte hartzen duten hiritar taldeak, elkarteak edo bestelako
eragileak. /Komunikazio edo sentsibilizazio kanpainen hartzaile izango diren hiritar
taldeak, elkarteak edota bestelako eragileak

Deskribapena

Arduraduna
Proposaturiko ekintzen martxan jartze eta jarraipenaz arduratzen den udaleko alorra,
elkarteak, pertsonak

EIEPean neurrien ezarpenean laguntzen duten elementuak dira.
Ezinbestekoak dira bereziki zuzenean udaletik martxan jarri ez daitezkeen
ekintzak aurrera eramateko, hots, bizitegi eta zerbitzu alorretan.

Beste plan batzuekin erlazioak

Mota

Neurri berdina edo antzekoa duen plana.

Elementu sustatzaile mota nagusiak, Hirigintza planak, Ordenantzak,
Ekintza Planak, Zergak eta Dirulaguntzak dira.

Egutegia eta maiztasuna
Neurriak martxan jartzeko aurreikusten den denboraldia adierazten du.

Arduraduna
Proposaturiko elementu sustatzailea martxan jartze eta jarraipenaz
arduratzen den udaleko alorra

Adierazlea

Egutegia

Ekintzen irismena ezagutzeko eta urteetan zeharreko jarraipena aurrera eraman ahal
izateko, ezinbestekoa da neurriei loturiko indikatzaileak identifikatzea. Adierazleak
alde batetik, sintetikoak eta ulergarriak izan behar dira, bestetik, neurgarriak eta ez
oso ugariak izatea komeni da, neurriaren arduradunek erraz kuantifika dezaten.
Gainera, Udalak berak erabiltzen dituen adierazleekin bat etortzea egokia litzateke.

Elementu sustatzailea martxan jartzeko aurreikusten den denboraldia
adierazten du.

Aurrezpena 2020 urtean

Neurrien ezarpenagatik 2020 urtean lortuko den
energia, ura edo hondakin ekoizpenaren

Energia berriztagarrien ekoizpena

aurrezpena adierazten du (kWh, m3 edo t).
Neurriaren ezarpenagatik EIEParen denboraldian
lortuko den energia, ura edo hondakin

Aurrezpena planaren
denboraldian

ekoizpenaren aurrezpena adierazten du (kWh, m3
edo t).
Neurrien ezarpenagatik
2020an lortuko den CO2b
2020 urtean saihestutako isurpenak
isurketa
murrizpena
adierazten du (tCO2b)

Kostua

Neurriaren betetzerako burutu beharreko inbertsioa, bai publiko,
zein pribatua.

Berreskuratze tasa sinplea

Kostua eta aurrezpen ekonomikoaren
arteko erlazioa da, egindako
inbertsioa noiz berreskuratuko den
adierazten du.

Kostua/ tCO2

Neurriengatik ekoiztutako energia
berriztagarri kopurua (kWh).

Egindako inbertsioa eta EIEParen denboraldian
murriztutako CO2b isurpenen arteko erlazioa
(€/tCO2b).

Planaren denboraldian saihestutako
isurpenak

Neurrien ezarpenagatik PAESaren
denboraldian lortuko den CO2b
isurketa murrizpena adierazten
du (tCO2b).

Aurrezpen ekonomikoa

Neurrien ezarpenagatik aurreztutako diru
kopurua, erabiltzea eragozten den energiaren
prezioaren arabera kalkulatua.

Finantzaketa

Neurri kostuaren arduradura hartzen duena.
Erakunde, tokiko edo herritar administrazioa
izan daiteke neurriaren ezarpenerako behar
den inbertsioa egiten duena.
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Usurbilko EJEPean barneratutako ekintzak jarraian deskribatutako ildo estrategiko eta
alorretan eragingo dute.
Irudia 5. Usurbilen kontuan harturiko ildo estrategiko eta alorren arteko erlazioak.
Iturria: Lanketa propioa

ENERGIA ERAGINKORTASUNA
Ildo estrategiko honek energiaren erabilera jasangarriak sustatzen dituen ekintzak
biltzen ditu. Alde batetik, energia-eskaria murriztearen aldeko ohitura eta sentsibilizazio
kanpainak burutuko dira, eta bestalde, energiaren erabilera modu eraginkorrean
burutzen duten teknologia eta erregaiak lehenetsiko dira. Zentzu honetan, ildo honetan
bildutako ekintzek udalerriko erregai fosilen eta elektrizitatearen kontsumoa murriztuko
dute.
Azpimarratzekoa da ildo honek bilduko dituen neurri kopuru garaia, izan ere, Usurbilgo
neurrien %62a energia eraginkortasun ildoko ekintzak izatea aurreikusten da, beraz,
udalerrian energia modu jasangarrian erabiltzeko esfortzu handia burutuko da.
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Grafikoa 17. Energia eraginkortasun ildoko neurri kopuruaren banaketa alor desberdinetan
Iturria: Lanketa propioa.

Udalean aurreikusi dira energia ildoko neurri gehienak, udaletxeko bost eraikinetan
burututako diagnosi energetikoetatik eratorriak batzuk eta azken urtetako udal
ekintzetatik besteak. Udalaren asmoa biztanleriaren aurrean eredu izatea da,
jardunbide eta ohitura egokiak erakutsiz.

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK
Egungo egoera ekonomiko eta politikoak ez du energia berriztagarrien sustapenean
laguntzen, baina udalak ahal den kasu guztietan energia berriztagarrien alde apustu
egingo du. Hori dela eta, udal eraikinetan eguzki energiaren erabilera sustatuko da eta
etorkizunean energia berriztagarri gehiago instalatzearren bideragarritasun azterketa
bat burutzea aurreikusten da.

MUGIKORTASUNA
Garraiobideei loturiko NEG isurpenak dira Usurbileko isurpen iturri nagusiak. Gertaera
hau udalerri askotan errepikatzen da, halaber, Erkidego mailan ere, garraioaren alorra
Euskadiko NEG isurpenen %25aren arduradura da 10 eta industri kontuan hartzen ez

Euskadiko Berotegi Efektuko Gasen Inbentarioa 2010. Banaketa honetan kontuan hartzen dira elektrizitatea
eta beroa kontsumitzearen ondorioz sektore bakoitzak egindako igorpenak (2010).
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/contenidos/inventario/inventarios_gei/eu_pub/adjuntos/2010.pdf
10
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bada igorle nagusia izaten da. Hori dela eta, ildo honetan mugikortasun iraunkorraren
aldeko ekintzak sustatuko dira, batetik, ibilgailu pribatuaren erabilera oztopatzen duten
neurriak martxan jarriz eta bestetik, mugikortasun osasuntsua (oinezkoa edo bizikleta
bidezkoa) sustatzen duten neurriak proposatzen dira. Azkenik, ibilgailua erabili behar
denerako, garraio

publikoa

lehenesten

da

eta

ibilgailu

probatuaren

kasuan

eraginkortasun handiagoz eta teknologia jasangarriagoa duten ibilgailuak sustatuko
dira.

HONDAKINAK
Hondakinei dagokiola, Usurbilgo Udalak hondakin kudeaketa sistema berria jarri zuen
martxan 2008 urtean udalerrian sortutako hiri hondakinak gai desberdinen arabera
bilduak izateko eta gai bakoitza modu espezifikoan kudeatua izateko. Honi esker
zabortegira bidalitako hiri hondakinak minimoetara murriztea lortuko da. Bestalde,
hondakin sortze tasa murrizten jarraitzearren Udalak sentsibilizazio kanpaina bereziak
antolatuko ditu.

URA
Uraren jasotze, adukzio, potabilizazio, banatze, erabilera, arazketa, eta berrerabilpenak
kontsumo energetikoa dakar eta beraz, GEI isurpenak ditu lotuta. Hori dela, ura modu
zentzuz kontsumitzea sustatzen duten ekintzak proposatzen dira Usurbilgo EJEPean.
Bestalde,

ur

hornikuntza

sarearen

eraginkortasun

faltagatik

galtzen

den

ura

murriztearren, EJEParen denboraldian sarearen hobetze eta konponketa lanak
proposatzen dira.

INGURU NATURALA
Zuhaitzek euren fotosintesi prozesuan CO2 modu naturalean atmosferatik xurgatzen
dute haien bizi ziklo osoan zehar, beraz, Usurbilgo baso azalerak babestu beharreko
udalerriko karbono hustulekuak dira. Hori dela eta, ildo estrategiko honetan baso
azalerak areagotzea eta daudenak babestea proposatzen da, sentsibilizazio kanpaina
eta landaketa ekintzen bitartez herriko biztanleak inplikatuz.
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UDALA
Eraginkortasun energetikoa

1. Neurria. Kristal bakarreko kanpo-leihoak, kristal bikoitzdun leihoengatik
aldatzea (Agerialde eta Udarregin).

NEURRIAREN IZENBURUA:

Kristal bakarreko kanpo-leihoak, kristal bikoitzdun leihoengatik aldatzea.

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Kristal bakarreko leihoak, kristal bikoitzdun leihoengatik aldatzea
Neurri hau Agerialde eta Udarregin burutuko da.
Neurriaren deskribapena
Gaur egun kristal bakarra duten udal eraikinetan, kristal bikoitzdun eta egurrezko arotzeria duten leihoengatik aldatuko dira,
bero galerak murrizteko. Aldaketa honek, berokuntzan kontsumitutako energiaren aurrezpen bat ekarriko du isolamendu
egokiago bat jartzen bada.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
EEE-ko dirulaguntzak.

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): EJEParen lehen denboraldian Zumarte
musika eskolan hobekuntzak aurrera eramango dira.
Epe ertaina (2013-2016): EJEParen bigarren denboraldian
Agerialden hobekuntzak aurrera eramango dira

Arduraduna

Epe luzea (2017-2020): denboraldi honetan Udarregiko eraikuntzan
aldaketak egingo dira.
Adierazlea

Egutegia

Neurria aurrera eramatea, aldatutako azalera totala (m2) eta
lortutako aurrezpen energetikoa
Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

9.498 kWh PCS

Aurrezpena planaren denboraldian

38.598 kWh PCS

2020 urtean saihestutako isurpenak

1,76 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

Energia berriztagarrien ekoizpena

0 kWh

Kostua/ tCO2

3.461 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

7,15 tCO2

24.753 € Aurrezpen ekonomikoa
32 urte Finantzaketa

766 €/urte
Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: gaur egun kristal bakarra duten udal eraikinetan, kristal bikoizdun
eta egurrezko arotzeria duten leihoengatik aldatuko dira, bero galerak murrizteko.
Abiapuntua: hurrengo taulan, kristalen gaur eguneko transmitantzia ikus daiteke:

Eraikina
Agerialde
Udarregin

Gaur egungo
transmitantzia
(W/m2K)
5,7
4,8

Azalera
(m2)

Kontsumoa
(W/k)

181
8,80

1031,70
42,24

Neurriaren hipotesia: leiho berriak instalatzerakoan, sistemaren transmitantzia hobetuko
dela suposatzen da. Agerialden, 2,9 W/m2 K-ekoa izango da eta Udarregin 2,9 W/m2 Kekoa izango da.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera (2 eraikin) (2013-2016)
planteatzen da.
Adierazlea:

neurria

aurrera

eramatea,

ordezkatutako

azalera

eta

aurrezpen

energetikoa.
Neurriaren emaitza: hurrengo taulan neurria burutu ondoren lortutako emaitzak
laburbiltzen dira:
Kontzeptua
Agerialden lortutako transmitantzia (W/m2K)
Agerialden ordezkatutako azalera (m2)
Agerialden lortutako aurrezpena (W/k)
Agerialdeko urteko aurrezpena (kWhPCS)
Agerialdeko aurrezpena azalerako (kWhPCS/m2)
Udarregin lortutako transmitantzia (W/m2K)
Udarregin ordezkatutako azalera (m2)
Udarregin lortutako aurrezpena (W/k)
Udarregiko urteko aurrezpena (kWhPCS)
Udarregiko aurrezpena azalerako (kWhPCS/m2)

Zenbatekoa
2,9
181
506,8
9195
50,8
2,9
8,80
16,72
303
34,43

Iturria
Auditoretza
Auditoretza
Auditoretza
Auditoretza
Auditoretza
Auditoretza
Auditoretza
Auditoretza
Auditoretza
Auditoretza

Lortutako aurrezpen totala, 9.498 kWhPCS-koa izango da.
Neurriaren kostua: neurria aurrera eramateko egin beharreko inbertsioa 24.753€-koa
da.
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2. Neurria. Kanpo hormetako isolamendu termikoa hobetu (Agerialde, Udarregi
haur eskolan eta Udarregi ikastolan )

NEURRIAREN IZENBURUA:

Kanpo hormetako isolamendu termikoa hobetu

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Kanpo hormetako isolamendu termikoa hobetuko da aurrezki termikoak lortzeko helburuarekin.
Neurri hau Agerialde, Udarregi haur eskolan, Udarregi ikastolan eta maisu eskolan ezarriko da.
Neurriaren deskribapena
Eraikinen kanpo aldea berrizteak berogailuan aurrezkiak dakartza, horretarako hormetan, sabaian eta zoruan aldaketak
proposatuko dira.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
---

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): EJEParen lehen denboraldian ez dira
kanpo hormetan aldaketarik egingo
Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan beste 2 eraikuntzetan
aldaketak egingo dira
Epe luzea (2017-2020): denboraldi honetan beste eraikuntza baten
aldaketak egingo dira

Arduraduna

Adierazlea

Egutegia

Berriztutako eraikuntza kopurua, aldatutako azalera totala (m2)
eta lortutako aurrezpen energetikoa
Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

136.331 kWh PCS

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

847.761 kWh PCS

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

25,26 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

0 kWh
2.297 €/ tCO2
157,09 tCO2

360.830 € Aurrezpen ekonomikoa

10112 €/urte

36 urte Finantzaketa

Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: eraikinen kanpo aldea berristeak berogailuan aurrezkiak dakartza,
horretarako hormetan, sabaian eta zoruan aldaketak proposatuko dira.
Abiapuntua: hurrengo taulan, kanpo hormen gaur eguneko transmitantzia ikus daiteke:

Gaur egungo
transmitantzia (W/m2K)
0,86
1,83
1,55
1,83
0,67
2,41

Eraikina
Agerialde, teilatua
Agerialde, zorua
Haur eskola, teilatua
Haur eskola, zorua
Udarregi, teilatua
Udarregi, zorua

Azalera
(m2)

Kontsumoa
(W/k)

2500
1028
405
352
1540
1825

2150
1881,24
627,75
644,16
1031,80
4398,25

Neurriaren hipotesia: kanpo hormak hobeto isolatuz, sistemaren transmitantzia
hobetuko dela suposatzen da.
Eraikina
Agerialde, teilatua
Agerialde, zorua
Haur eskola, teilatua
Haur eskola, zorua
Udarregi, teilatua
Udarregi, zorua

Lortutako transmitantzia
(W/m2K)
0,31
0,46
0,37
0,46
0,28
0,46

Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera (2 eraikin) (2013-2016)
planteatzen da eta beste bat epe luzean (2017-2020).
Adierazlea:

neurria

aurrera

eramatea,

ordezkatutako

azalera

eta

aurrezpen

energetikoa.
Neurriaren emaitza: hurrengo taulan neurria burutu ondoren lortutako emeitzak
laburbiltzen dira:
Kontzeptua
Agerialden lortutako transmitantzia (W/m2K)
Agerialden ordezkatutako azalera (m2)
Agerialden lortutako aurrezpena (W/k)
Agerialdeko urteko aurrezpena (kWhPCS)
Agerialdeko aurrezpena azalerako (kWhPCS/m2)
Haur eskolan lortutako transmitantzia (W/m2K)
Haur eskolan ordezkatutako azalera (m2)
Haur eskolan lortutako aurrezpena (W/k)

Zenbatekoa
Teilatua
0,31
2500
775
24948
9,98
0,37
405
149,85

Zenbatekoa
Zorua
0,46
1028
472,88
25553
24,86
0,46
352
161,92
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Iturria
Auditoretza
Auditoretza
Auditoretza
Auditoretza
Auditoretza
Auditoretza
Auditoretza
Auditoretza

Kontzeptua
Haur eskolako urteko aurrezpena (kWhPCS)
Haur eskolako aurrezpena azalerako
(kWhPCS/m2)
Udarregin lortutako transmitantzia (W/m2K)
Udarregin ordezkatutako azalera (m2)
Udarregin lortutako aurrezpena (W/k)
Udarregiko urteko aurrezpena (kWhPCS)
Udarregiko aurrezpena azalerako (kWhPCS/m2)

Zenbatekoa
Teilatua
5158
12,74
0,28
1540
431,20
10897
7,08

Zenbatekoa
Zorua
5205
14,79

Auditoretza
Auditoretza

0,46
1825
839,50
64570
35,38

Auditoretza
Auditoretza
Auditoretza
Auditoretza
Auditoretza

Iturria

Lortutako aurrezpen totala, 136.311 kWhPCS-koa izango da.
Neurriaren kostua: neurria aurrera eramateko egin beharreko inbertsioa 360.830€-koa
da.
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3. Neurria. Oiardo kiroldegiko instalakuntzen berrikuntza

NEURRIAREN IZENBURUA:

Oiardo kiroldegiko instalakuntzen berrikuntza

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Oiardo kiroldegiko ur bero sanitarioko gaur egungo instalazioen hobekuntza sistema efizienteago bat lortzeko
Neurriaren deskribapena
Proposatutako hobekuntzak hurrengoak dira:
- Deposituaren estratifikazioa hobetzeko, depositua aldatzea.
- Deposittu isolatu bat erostea bero galerak gutxitzeko.
- Kontsumo berriko zirkuitua egokitu
- Inpultsio eta errezirkulazio hodien isolamendua berritu.
- Erregulazio sistema bat jarri galdararen potentzia erregulatzeko.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
`---

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): EJEParen lehen denboraldian zenbait
hobekuntza burutuko dira.
Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan beste proposamen
bat egingo da

Arduraduna

Epe luzea (2017-2020): denboraldi honetan beste proposamen bat
egingo da
Adierazlea

Egutegia

Neurria aurrera eramatea eta lortutako aurrezpen energetikoa
Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

18.748 kWh PCS

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

149.987 kWh PCS

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

3,47 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

0 kWh
432 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

27,79 tCO2

11.995 € Aurrezpen ekonomikoa
11 urte Finantzaketa

1071 €/urte
Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: Oiardo kiroldegiko ur bero sanitarioko gaur egungo instalazioen
hobekuntza sistema efizienteago bat lortzeko helburuaz. Proposatutako ekintzak:


Deposituaren estratifikazioa hobetzeko, depositua aldatzea.



Depositu isolatu bat erostea bero galerak gutxitzeko.



Kontsumo berriko zirkuitua egokitu.



Inpultsio eta errezirkulazio hodien isolamendua berritu.



Erregulazio sistema bat jarri galdararen potentzia erregulatzeko.

Abiapuntua: hurrengo taulan, ur beroari dagokion gaur eguneko kontsumoa
adierazten da,
Eraikina

Gaur egungo kontsumoa
(kWhPCS)

Polikiroldegia

93.742

Neurriaren hipotesia: instalazioa berritzeak, %20 aurrezpena dakarrela suposatuko da.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe labur, ertain eta luzera
suposatuko da.
Adierazlea: neurri guztiak aurrera eramatea eta aurrezpen energetikoa.
Neurriaren emaitza: neurria aplikatu ondoren, bataz besteko kontsumo termikoa 74.994
kWhPCS-koa da eta aurrezpena 18.748 kWhPCS-koa izango da 2020 urtean.
Hurrengo taulan, abiapuntuko kontsumoa eta aurrezpena banakatzen dira.
Kontzeptua
Gaur egungo ACS kontsumoa (kWh)
Aurrezpena
Aurrezpena (kWhPCS)

Zenbatekoa
93.742
%20
18.748

Iturria
Auditoretza
Auditoretza
Lanketa propioa

Neurriaren kostua: neurria aurrera eramateko egin beharreko inbertsioa 11.995€-koa
da.
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4. Neurria. Argiztapen ekipoen mantenu egoki bat burutu (Udal erakinetan)

NEURRIAREN IZENBURUA:

Argiztapen ekipoen mantenu egoki bat burutu

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio gabeko neurria
Helburua
Argiztapen ekipoen mantenu egoki bat burutu
Neurriaren deskribapena
Udal eraikuntzetan argiztapen ekipoen mantenu egoki bat burutu.
Mantenu hau hurrengoan oinarritzen da:
- Luminarien garbiketa
- Luminaria zaharrak aldatu...
Neurri honak ez dauka aurrezpenik, luminaria aldaketek sortutako aurrezpenak beste fitxa baten kalkulatu bait dira.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
---

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): EJEParen lehen denboraldian ez da
inspekziorik egingo
Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan inspekzioak urtero
burutuko dira

Arduraduna

Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan inspekzioak urtero
burutuko dira
Adierazlea

Egutegia

Burututako inspekzio eta garbiketa kopurua
Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

0 kWh

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

0 kWh

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

0,00 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

0 kWh
- €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

0,00 tCO2

0 € Aurrezpen ekonomikoa

0 €/urte

0 urte Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: Argiztapen ekipoen mantenu egoki bat burutu, luminariak garbituz
eta luminaria zaharrak aldatuz.
Abiapuntua: gaur egun ez da mantenimendurik egiten
Neurriaren hipotesia: Argiztapen ekipoen mantenu egoki bat burutu.
Egutegia eta maiztasuna: neurri hau urtero bururu behar da epe ertain (2013-2016) eta
epe luzera (2017-2020).
Adierazlea: burututako garbiketa kopuruak.
Neurriaren kostua: neurri honek ez dauka kosturik.
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5. Neurria. Fluoreszenteetan, balasto elektronikoen instalazioa

NEURRIAREN IZENBURUA:

Fluoreszenteetan, balasto elektronikoen instalazioa

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Udaletxean 50 balasto elektroniko instalatu.
Zumarte musika eskolan 58 balasto lektroniko instalatu.
Eguneko zentroan 296 balasto elektroniko instalatu.
Neurriaren deskribapena
Balasto elektronikoek, balasto elektromagnetikoekin konparatuta, %25eko aurrezpen energetiko bat dakarte. Beraz, balasto
elektromagnetikoak, balasto elektronikoengatik aldatzea proposatzen da.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
EEE-ko dirulaguntzak.

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): EJEParen lehen denboraldian ez da
hobekuntzarik aurrera eramango.
Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan lanparen aldaketa
aurrera eramatea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): neurria burutua egongo da.

Arduraduna

Adierazlea

Egutegia

Aldatutako balasto kopurua eta lortutako aurrezpen energetikoa
Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

14.386 kWh

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

70.490 kWh

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

4,23 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

0 kWh
682 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

20,73 tCO2

14.140 € Aurrezpen ekonomikoa
5 urte Finantzaketa

2993 €/urte
Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: udaletxean 50 balasto elektroniko jarriko dira, Zumarte musika
eskolan 58 balasto elektroniko instalatuko dira eta eguneko zentroan 296 balasto
elektroniko ipiniko dira.
Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko kontsumo elektrikoa ikus daiteke:
Eraikina

Gaur egungo kontsumoa
(kWh)

Instalatu beharreko balasto
kopurua

Udaletxea
Zumarte
Eguneko zentroa

9.729
7.857
39.960

50
58
296

Neurriaren hipotesia: balastoen instalazioak, %25eko aurrezpena suposatzen du
fluoreszentzian.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera planteatzen da (20132016).
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea, instalazioan
aldatutako balasto kopurua eta lortutako aurrezpen energetikoa izango dira.
Neurriaren emaitza: urteroko kontsumoa 7.297 kWh-koa izango da udaletxean, 5.890
kWh-koa Zumarten eta 29.970 kWh-koa eguneko zentroan, aurrezpen totala 14.386
kWh-koa izanik 2020 urtean.
Hurrengo taulan, abiapuntuko kontsumoa eta aurrezpena banakatzen dira.
Kontzeptua

Zenbatekoa

Iturria

Aurrezpena
Operazio orduak udaletxean (urteko)
Balasto kopurua udaletxean
36 W-ko fluoreszente kopurua udaletxean
18W-ko fluoreszente kopurua udaletxean
Kontsumoa udaletxean (kWh/urte)
Aurrezpen energetikoa (kWh/urte)
Aurrezpena aldatutako balastoengatik
(kWh/balasto)
Operazio orduak Zumarten (ordu/urte)
Balasto kopurua Zumarten
58 W-ko fluoreszente kopurua Zumarten
36 W-ko fluoreszente kopurua Zumarten
18W-ko fluoreszente kopurua Zumarten
Kontsumoa Zumarten(kWh/urte)
Aurrezpen energetikoa (kWh/urte)
Aurrezpena aldatutako balastoengatik
(kWh/balasto)
Balasto kopurua eguneko zentroan
18W-ko fluoreszente kopurua eguneko zentroan

%25
2.300
50
88
12
9.729
2.432

Lanketa propioa
Usurbilgo udala
Usurbilgo udala
Usurbilgo udala
Usurbilgo udala
Lanketa propioa
Lanketa propioa

48,6

Lanketa propioa

1.400
58
24
80
12
7.854
1.964

Usurbilgo udala
Usurbilgo udala
Usurbilgo udala
Usurbilgo udala
Usurbilgo udala
Lanketa propioa
Lanketa propioa

33,86

Lanketa propioa

296
592

Usurbilgo udala
Usurbilgo udala
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Kontzeptua

Zenbatekoa

Iturria

Operazio orduak eguneko zentroan (ordu/urte)
Kontsumoa eguneko zentroan (kWh/urte)
Aurrezpen energetikoa (kWh/urte)
Aurrezpena aldatutako balastoengatik
(kWh/balasto)

3.000
39.960
9.990

Usurbilgo udala
Lanketa propioa
Lanketa propioa

33,75

Lanketa propioa

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 14.140 €-koa da.
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6. Neurria. Korridore, bainugela eta igogailuetan presentzia detektagailuen
instalazioa (Kiroldegian, Udarregi, Haur eskola eta Agerialde)

NEURRIAREN IZENBURUA:

Korridore, bainugela eta igogailuetan presentzia detektagailuen instalazioa

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Noizbehinkako erabilera duten guneetan piztu eta itzalien automatizazioa
Neurriaren deskribapena
Kiroldegian, Udarregi haur eskolan, Udarregi ikastolan eta Agerialden gutxi erabiltzen diren guneko argien piztu eta itzalien
automatizazio burutuko da, beharrezkoa dena baino geihago piztuta egon ez daitezen. Horretarako mugimendu detektoreak
jarriko dira.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
EEE-ko dirulaguntzak.

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): EJEParen lehen denboraldian ez da
detektagailurik jarriko
Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan helburua aurrera
eramatea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): neurria burutua egongo da.

Arduraduna

Adierazlea

Egutegia

Jarritako unitateak eta lortutako aurrezpen energetikoa
Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

30.415 kWh

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

212.871 kWh

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

8,95 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

0 kWh
254 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

62,61 tCO2

15.885 € Aurrezpen ekonomikoa
3 urte Finantzaketa

5716 €/urte
Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: Kiroldegian, Udarregi haur eskolan, Udarregi ikastolan eta
Agerialden gutxi erabiltzen diren guneko argien piztu eta itzalien automatizazio
burutuko da, mugimendu detektoreak erabiliz.
Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko kontsumo elektrikoa ikus daiteke:
Gaur egungo kontsumoa
sentsoreak instalatuko diren
lokaletan (kWh)
26.523
23.100
6.800
66

Eraikina
Polikiroldegia
Udarregi
Agerialde
Haur eskola

Neurriaren

hipotesia:

pultsadoreen

instalazioak,

gehienez

%75eko

aurrezpena

suposatzen du.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera planteatzen da (20132016).
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea, instalatuko diren
pultsadore kopurua eta kontsumo energetikoa izango dira.
Neurriaren emaitza: urteroko kontsumoa Oiardegi kiroldegian 18.566 kWh-koa izango
da, 33 kWh-koa haur eskolan, 5.775 kWh-koa Udarregin eta 1.700 kWh-koa Agerialden,
aurrezpen totala 30.415 kWh-koa izanik 2020 urtean.
Hurrengo taulan, abiapuntuko kontsumoa eta aurrezpena banakatzen dira.
Kontzeptua

Zenbatekoa

Instalatu beharreko pultsadoreak

10

Suposaturiko aurrezpena polikiroldegian

30%

Gaur eguneko kontsumoa polikiroldegian

26.523

Aurrezpena (kWh) polikiroldegian

7.957

Aurrezpena pultsadoreko (kWh/pultsadore)

796

Instalatu beharreko pultsadoreak haur eskolan
Suposaturiko aurrezpena haur eskolan
Gaur eguneko kontsumoa
Aurrezpena (kWh)
Aurrezpena pultsadoreko (kWh/pultsadore)
Instalatu beharreko pultsadoreak Udarregin
Suposaturiko aurrezpena Udarregin
Gaur eguneko kontsumoa Udarregin
Lokal kopurua

1
%50,0
66
33
33
15
%75
23.100
15

Iturria
Polikiroldegiko
auditoretza
Polikiroldegiko
auditoretza
Polikiroldegiko
auditoretza
Polikiroldegiko
auditoretza
Polikiroldegiko
auditoretza
Usurbilgo udala
Lanketa propioa
Lanketa propioa
Lanketa propioa
Lanketa propioa
Usurbilgo udala
Lanketa propioa
Lanketa propioa
Usurbilgo udala
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Kontzeptua
Aurrezpena (kWh) Udarregin
Aurrezpena pultsadoreko (kWh/pultsadore)
Instalatu beharreko pultsadoreak Agerialden
Suposaturiko aurrezpena
Gaur eguneko kontsumoa (kWh)
Lokal kopurua Agerialde
Aurrezpena (kWh)
Aurrezpena pultsadoreko (kWh/pultsadore)

Zenbatekoa
17.325
1.155
5
%75
6.800
5
5.100
1.020

Iturria
Lanketa propioa
Lanketa propioa
Usurbilgo udala
Lanketa propioa
Lanketa propioa
Usurbilgo udala
Lanketa propioa
Lanketa propioa

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 15.885 €-koa da.
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7. Neurria. Udaletxean pultsadore tenporizatuen instalazioa

NEURRIAREN IZENBURUA:

Udaletxean pultsadore tenporizatuen instalazioa

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Udaletxean pultsadore tenporizatuen instalazioa
Neurriaren deskribapena
Udaletxeko pasiloetan pultsadore tenporizatuak jarriko dira argia behar denean bakarrik piztuta egon dadin. Honek 75%
aurrezpena sortzen du.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
EEE-ko laguntzak.

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): EJEParen lehen denboraldian ez dira
pultsadoreak jarriko
Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan helburua aurrera
eramatea aurreikusten da.

Arduraduna

Epe luzea (2017-2020): neurria burutua egongo da.
Adierazlea

Egutegia

Pultadore kopurua eta lortutako aurrezpen energetikoa
Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

2.768 kWh

Aurrezpena planaren denboraldian

13.842 kWh

2020 urtean saihestutako isurpenak

0,81 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

Energia berriztagarrien ekoizpena

0 kWh

Kostua/ tCO2
Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

79 €/ tCO2
4,07 tCO2

320 € Aurrezpen ekonomikoa
1 urte Finantzaketa

454 €/urte
Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: udaletxeko pasiloetan pultsadore tenporizatuak jarriko dira argia
behar denean bakarrik piztuta egon dadin.
Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko kontsumo elektrikoa ikus daiteke:

Eraikina
Udaletxea

Gaur egungo kontsumoa
pultsadoreak instalatuko diren
pasiloetan (kWh)
3.691

Neurriaren hipotesia: pultsadoreen instalazioak, %75eko aurrezpena suposatzen du.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera planteatzen da (20132016).
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea, instalatuko diren
pultsadore kopurua da eta kontsumo energetikoa izango dira.
Neurriaren emaitza: urteroko kontsumoa udaletxean 923 kWh-koa izango da, aurrezpen
totala 2.768 kWh-koa izanik 2020 urtean.
Hurrengo taulan, abiapuntuko kontsumoa eta aurrezpena banakatzen dira.
Kontzeptua
Instalatu beharreko pultsadoreak
Suposaturiko aurrezpena
Gaur eguneko kontsumoa
Aurrezpena (kWh)
Aurrezpena pultsadoreko (kWh/pultsadore)

Zenbatekoa
4
%75
3.691
2.768
692

Iturria
Usurbilgo udala
Lanketa propioa
Lanketa propioa
Lanketa propioa
Lanketa propioa

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 320 €-koa da.
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8. Neurria. Fluoreszenteak, eraginkorragoak diren berriengatik ordezkatzea
(Udaletxea, Oiardo, Zumarte eta Sutegi)

NEURRIAREN IZENBURUA:

Fluoreszenteak, eraginkorragoak diren barriengatik ordezkatzea

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Fluoreszenteak, eraginkorragoak diren barriengatik ordezkatzea
Neurriaren deskribapena
Oiardo kiroldegian T8 ohizko erregeleta fluoreszenteak (36W edo 58W), T5 fluoreszenteengatik (28W edo 49W) aldatuko dira.
Beste udal eraikuntzetan, 36W floureszenteak 32Wkoengatik ordezkatuko dira.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
EEE-ko dirulaguntzak.

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): EJEParen lehen denboraldian ez da
fluoreszenteen aldaketarik egingo
Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan helburuaren %50a
aurrera eramatea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): denboraldi honetan helburuaren %50a
aurrera eramatea aurreikusten da.

Arduraduna

Adierazlea

Egutegia

Instalaturiko flureszente kopurua eta kontsumo energétikoa.
Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

12.069 kWh

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

68.868 kWh

Kostua/ tCO2

1.126 €/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

3,55 tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

20,25 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

0 kWh

22.810 € Aurrezpen ekonomikoa
10 urte Finantzaketa

2251 €/urte
Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: fluoreszenteak, eraginkorragoak diren berriengatik ordezkatzea
proposatzen da.
Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko kontsumo elektrikoa ikus daiteke. Oiardo,
udaletxe eta Zumarte kasuetan, aurreko neurriak kontutan hartu ondorengo kontsumoa
hurrengoa da:
Eraikina

Gaur egungo kontsumoa (kWh)

Oiardo
Sutegi
Zumarte
Udaletxea

34.249
3.850
3.780
6.831

Neurriaren hipotesia: polikiroldegian, T8 (36W edo 58W) motakoak T5 (28W edo 49W)
motakoengatik aldatu eta beste erakinetan 36 W-koan 32 W-koengatik.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera (2013-2016) eta luzera
(2017-2020) planteatzen da.
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea, aldaturiko
fluoreszente kopurua eta kontsumo energetikoa izango da.
Neurriaren emaitza: neurria aplikatu ondoren, urteroko kontsumoa kiroldegian 23.787
kWh-koa izango da, Sutegin 3.422 kWh-koa, Zumarten 3.360 kWh-koa eta Udaletxean
6.072 kWh-koa. Aurrezpen totala 12.069 kWh-koa izanik 2020 urtean.
Hurrengo taulan, abiapuntuko kontsumoa eta aurrezpena banakatzen dira.
Kontzeptua

Zenbatekoa

Fluoreszente kopurua Oiardo kiroldegian (36W)

118

Aurrezpena Oiardo kiroldegian (kWh)

10.462,06

Aurrezpena fluoreszenteko (kWh/fluoreszente)
Fluoreszente kopurua Sutegin (36W)
Funtzionamendu orduak Sutegin (ordu /urte)
Aurrezpena Sutegin (kWh)
Aurrezpena fluoreszenteko (kWh/fluoreszente
Fluoreszente kopurua Zumarten (36W)
Funtzionamendu orduak Zumarten (ordu /urte)
Aurrezpena Zumarten (kWh)
Aurrezpena fluoreszenteko (kWh/fluoreszente
Fluoreszente kopurua udaletxean (36W)
Funtzionamendu orduak Udaletxean (ordu /urte)
Aurrezpena Udaletxean (kWh)
Aurrezpena fluoreszenteko (kWh/fluoreszente

87
62
1.380
427,8
6,9
80
1.400
420
5,25
88
2.300
759
8,63

Iturria
Polikiroldegiko
auditoretza
Polikiroldegiko
auditoretza
Lanketa propioa
Usurbilgo udala
Usurbilgo udala
Lanketa propioa
Lanketa propioa
Usurbilgo udala
Usurbilgo udala
Lanketa propioa
Lanketa propioa
Usurbilgo udala
Usurbilgo udala
Lanketa propioa
Lanketa propioa
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Oiardon lortutako aurrezpena hurrengo taulan xahutzen da. Urteko kontsumoan
aurreko neurriak alikatu ondoren dagoen kontsumoa adierazten da:

Kontzeptua

Funtzionamendu
orduak
(h/urtean)

Makina gela

3.100

Aldagelak

3.100

Aldagela
indibidualak

4.340

Komunak

4.340

Igerilekuko
aldagelak

4.340

Aldageletako
komunak

4.340

Igerilekuko
korridorea

4.340

Harrera eta
eskailerak

4.340

Guztira

---

Potentzia/
proposamena
(W)
27x1x36
(Convencional)/
27x1x28
(Electrónico)
8x2x58
(Convencional)/
8x2x49
(Electrónico)
2x1x58
(Convencional)/
2x1x49
(Electrónico)
3x1x58
(Convencional)/
3x1x49
(Electrónico)
8x2x58
(Convencional)/
8x2x49
(Electrónico)
4x1x36
(Convencional)/
4x1x28
(Electrónico)
4x1x36
(Convencional)/
4x1x28
(Electrónico)
62x2x36
(Convencional)/
50x2x28
(Electrónico)
---

Gaur
egungo
urteko
Kontsumoa
(kWh)

Proposatutako
kontsumoa
(kWh)

Aurrezpena
(kWh)

3.465,18

2.695,14

770,04

3.242,15

2.739.06

503,09

405,27

342,38

62,89

607,9

513,57

94,33

3.242,15

2.739,06

503,09

503,09

391,29

111,80

503,09

391,29

111,80

22.279,83

13.974,80

8.305,02

34.248,67

23.786,61

10.462,06

Korridore, aldagela eta komunetan presentzia detektagailuekin lorturtako aurrezpenak
kontutan izan dira.
Neurriaren kostua: neurri honen kostua 22.810 €-koa da.
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9. Neurria. Barne tenperatura mugatu (Udarregi eta Agerialden).

NEURRIAREN IZENBURUA:

Barne tenperatura mugatu.

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio gabeko neurria
Helburua
Barne tenperatura mugatu. Udan ezingo da tenperatura 26ºC-tik jaitsi eta neguan 21ºC baino altuagoa izan.
Neurriaren deskribapena
Aurrezpen energetikorako mantendu beharreko kalefakzio eta klimatizazio tenperatura egokienak udan 26ºC-tik gorakoa izango
da eta neguan 21ºC baino altuagoa ezin da izan. Neurria Udarregi Ikastolan, Udarregi haur eskolan eta Agerialden egingo da.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
---

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da barne tenperatura
mugatuko.
Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan helburua aurrera
eramatea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): neurria burutua egongo da.

Arduraduna

Adierazlea

Egutegia

Jarritako termostato kopurua eta aurreztutako energia.
Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

23.207 kWh PCS

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

185.656 kWh PCS

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

4,30 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

0 kWh
70 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

34,40 tCO2

2.400 € Aurrezpen ekonomikoa

1233 €/urte

2 urte Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: barne tenperatura mugatu, termostatoak instalatuz. Udan ezingo
da tenperatura 26ºC-tik jaitsi eta neguan ezin izango da 21ºC baino altuagoa izan.
Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko kontsumo termikoa ikus daiteke:

Eraikina
Udarregi
Udarregi haur eskola
Agerialde

Gaur egungo kontsumoa
(kWhPCS)
56.755
18.363
69.926

Neurriaren hipotesia: murrizturiko gradu bakoitzeko, %8ko aurrezpena suposatzen da.
2ºC jaitsiko direla suposatu da.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera planteatzen da (20132016).
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea, instalatuko diren
termostato kopurua da eta aurreztutako energia.
Neurriaren emaitza: urteroko kontsumoa Udarregin 47.674 kWhPCS-koa izango da, Haur
eskolan 15.425 kWhPCS-koa eta Agerialden 58.738 kWhPCS-koa. Aurrezpen totala 23.207
kWhPCS-koa izanik 2020 urtean.
Hurrengo taulan, abiapuntuko kontsumoa eta aurrezpena banakatzen dira.
Kontzeptua
Instalatu beharreko termostatoak
Aurrezpena graduko
Jaitsitako graduak
Aurrezpena Udarregin (kWhPCS)
Aurrezpena haur eskolan (kWhPCS)
Aurrezpena Agerialde (kWhPCS)

Zenbatekoa
3
%8
2
9.081
2.938
11.188

Iturria
Usurbilgo udala
IDAE
Usurbilgo udala
Lanketa propioa
Lanketa propioa
Lanketa propioa

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 2.400 €-koa da.
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10. Neurria. Hezetasuna kentzeko makina berria giro kondizioak kudeatzeko

NEURRIAREN IZENBURUA:

Hezetasuna kentzeko makina berria giro kondizioak kudeatzeko

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Igerilekuko giro kondizioak kudeatzeko hezetasuna kentzeko makina berri baten instalakuntza
Neurriaren deskribapena
Igereluko giro kondizioak konfort maila egoki batean mantendu ahal izateko, efizientzia maila altuko hezetasuna kentzeko
makina bat jarriko da.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
`---

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): EJEParen lehen denboraldian ez da
hezetasun kengailua jarriko
Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan helburua aurrera
eramatea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): neurria burutua egongo da.

Arduraduna

Adierazlea

Egutegia

Makina erostea eta lorturiko aurrezpena
Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

112.132 kWh PCS

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

12.803 kWh

Aurrezpena planaren denboraldian

560.660 kWh PCS

Aurrezpena planaren denboraldian

64.016 kWh

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

24,54 tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

0 kWh

634 €/ tCO2
122,72 tCO2

77.835 € Aurrezpen ekonomikoa
9 urte Finantzaketa

8615 €/urte
Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: igerilekuko giro kondizioak kudeatzeko hezetasuna kentzeko
makina berri baten instalakuntza proposatzen da.
Abiapuntua: hurrengo taulan, polikiroldegiko klimatizazioari lotutako gaur eguneko
kontsumo energetikoa ikus daiteke:

Eraikina
Polikiroldegia

Kontsumo elektrikoa (kWh)
42.677

Kontsumo termikoa (kWhPCS)
373.773

Neurriaren hipotesia: neurri hau aurrera eramateak, %30eko aurrezpena suposatuko du.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera planteatzen da (20132016).
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea, neurria bera
aurrera eramatea izango da eta lortutako aurreapena.
Neurriaren emaitza: urteroko klimatizazio kontsumoa elektrikoa 29.874 kWh-koa izango
da eta termikoa 261.641 kWhPCS-koa izango da, aurrezpen totala 12.803 kWh-koa eta
112.132 kWhPCS–koa izanik 2020 urtean.
Hurrengo taulan, abiapuntuko kontsumoa eta aurrezpena banakatzen dira.
Kontzeptua

Zenbatekoa

Gaur egungo kontsumoa elektrikoa (kWh)

42.677

Gaur egungo kontsumo termikoa (kWhPCS)

373.773

Suposaturiko aurrezpena

%30

Aurrezpen elektrikoa (kWh)

12.803

Aurrezpen termikoa (kWhPCS)

112.132

Iturria
Polikiroldegiko
auditoretza
Polikiroldegiko
auditoretza
Polikiroldegiko
auditoretza
Polikiroldegiko
auditoretza
Polikiroldegiko
auditoretza

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 77.835 €-koa da.
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11. Neurria. Gelen aireztapenaren erregulazioa

NEURRIAREN IZENBURUA:

Gelen aireztapenaren erregulzaioa

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio gabeko neurria
Helburua
Oiardo kiroldegian alde zaharreko aldageletako aireztapenaren erregulazio egitea
Neurriaren deskribapena
Aire berrizte sisteman erregulazio sistema bat jarriko da, sonda baten bidez tenperatura kontrolatu ahal izateko. Honela
tenperatura egoki bat lortzea, airea berotzeko dagoen erresistentzia itzaliko da.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
`---

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): EJEParen lehen denboraldian ez da
aireztapen erregulazio egingo
Epe ertaina (2013-2016): EJEParen lehen denboraldian ez da
aireztapen erregulazio egingo

Arduraduna

Epe luzea (2017-2020): denboraldi honetan helburua aurrera
eramatea aurreikusten da.
Adierazlea

Egutegia

Neurria burutzea eta lortutako aurrezpen energetikoa.
Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

3.828 kWh

Aurrezpena planaren denboraldian

15.312 kWh

2020 urtean saihestutako isurpenak

1,13 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

Energia berriztagarrien ekoizpena

0 kWh

Kostua/ tCO2

393 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

4,50 tCO2

1.770 € Aurrezpen ekonomikoa
3 urte Finantzaketa

661 €/urte
Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: Oiardo kiroldegian, alde zaharreko aldageletako aireztapenaren
erregulazio egitea proposatzen da, erresistentzia elektrikoen erabilera gutxitzeko.
Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko aldageletako kontsumo elektrikoa
laburbiltzen da:

Eraikina
Polikiroldegia

Gaur egungo aldageletako
kontsumoa (kWh)
19.140

Neurriaren hipotesia: neurri hau aurrera eramateak, %20eko aurrezpena suposatuko du.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe luzera planteatzen da (20172020).
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea, neurria bera
izango da eta aurrezpen energetikoa.
Neurriaren emaitza: urteroko aldageletako kontsumoa 15.312 kWh-koa izango da,
aurrezpen totala 3.828 kWh-koa izanik 2020 urtean.
Hurrengo taulan, abiapuntuko kontsumoa eta aurrezpena banakatzen dira.
Kontzeptua

Zenbatekoa

Gaur egungo kontsumoa (kWh)

19.140

Suposaturiko aurrezpena

%20

Aurrezpena (kWh)

3.828

Iturria
Polikiroldegiko
auditoretza
Polikiroldegiko
auditoretza
Polikiroldegiko
auditoretza

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 1.770 €-koa da.
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12. Neurria. Agerialde ikastolako ur ponpetan frekuentzia aldagailua instalatu

NEURRIAREN IZENBURUA:

Agerialden ur ponpetan frekuentzia aldagailua instalatu

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Ur ponpetan frekuentzia aldagailua instalatu
Neurriaren deskribapena
Ur ponpetan frekuentzia aldagailuak, ponpak martxan jartzen direnean eraginkortasun handiagoz egiten dute.
Agerialden kW bateko ponpa bi daudela suposatu da neurriarekin lortutako aurrezpenak kalkulatzeko.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
---

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez dira frekuentzia
aldagailurik jarrkoi
Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan helburua aurrera
eramatea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): neurria burutua egongo da.

Arduraduna

Adierazlea

Egutegia

Jarritako frekuentzia aldagailu kopuruak eta lortutako aurrezpen
energetikoa
Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

500 kWh

Aurrezpena planaren denboraldian

3.000 kWh

2020 urtean saihestutako isurpenak

0,15 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

Energia berriztagarrien ekoizpena

0 kWh

Kostua/ tCO2

- €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

0,88 tCO2

260 € Aurrezpen ekonomikoa
3 urte Finantzaketa

91 €/urte
Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: ur ponpetan frekuentzia aldagailuak jarriz, ponpak martxan
jartzen direnean eraginkortasun handiagoz egiten dute.
Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko ponpen kontsumo elektrikoa ikus daiteke:
Ponpen kontsumo elektrikoa
(kWh)
2.000

Eraikina
Agerialde

Neurriaren

hipotesia:

frekuentzia

aldagailuen

instalazioak,

%25eko

aurrezpena

suposatzen du.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera planteatzen da (20132016).
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea, instalatuko diren
frekuentzia aldagailu kopurua da eta aurrezpen energetikoa.
Neurriaren emaitza: urteroko kontsumoa Agerialden 1.500 kWh-koa izango da,
aurrezpen totala 500 kWh-koa izanik 2020 urtean.
Hurrengo taulan, abiapuntuko kontsumoa eta aurrezpena banakatzen dira.
Kontzeptua
Ponpa kopurua
Ponpen potentzia (kW)
Suposaturiko aurrezpena
Gaur eguneko kontsumoa
Aurrezpena (kWh)
Aurrezpena pultsadoreko (kWh/ponpako)

Zenbatekoa
2
1
%25
2.000
500
250

Iturria
Usurbilgo udala
Usurbilgo udala
Lanketa propioa
Lanketa propioa
Lanketa propioa
Lanketa propioa

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 260 €-koa da.
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13. Neurria. Berogailuetan balbula termostatikoen instalazioa (Agerialde eta
Udarregi)

NEURRIAREN IZENBURUA:

Berogailuetan balbula termostatikoen instalazioa

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Agerialde eta Udarregi udal eraikinetan berogailuetan balbula termostatikoen instalazioa
Neurriaren deskribapena
Berogailuetan balbula termostatikoak jartzeak gela baloitzeko tenperatura erregulatzen lagunduko du.
Ageri alden 61 balbula jarriko dira eta Udarregin 87 unitate jarriko dira.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da balbula termostaikorik
jarriko
Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan helburuaren 40%
aurrera eramatea aurreikusten da.

Arduraduna

Epe luzea (2017-2020): denboraldi honetan helburuaren 60% aurrera
eramatea aurreikusten da.
Adierazlea

Egutegia

Jarritako balbula kopurua eta lortutako aurrezpen energetikoa
Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

10.641 kWh PCS

Aurrezpena planaren denboraldian

601.862 kWh

2020 urtean saihestutako isurpenak

1,97 tCO2

Energia berriztagarrien ekoizpena

0 kWh

Kostua/ tCO2

53 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

Kostua

5.920 € Aurrezpen ekonomikoa

Berreskuratze tasa sinplea

12 urte Finantzaketa

111,53 tCO2
503 €/urte
Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: Agerialde eta Udarregi udal eraikinetan, berogailuetan balbula
termostatikoen instalazioa proposatzen da.
Abiapuntua: hurrengo taulan, aurreko neurriak kontutan izanik gaur eguneko kontsumo
termikoa ikus daiteke:
Eraikina
Agerialde
Udarregi

Gaur egungo kontsumoa
(kWhPCS)
58.738
47.674

Berogailu kopurua
61
87

Neurriaren hipotesia: balbula termostatikoen instalazioak, %10eko aurrezpena ekarriko
du.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera (2013-2016) eta luzera
(2017-2020) planteatzen da.
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea, instalatuko diren
balbula kopurua izango da eta lortutako aurrezpen energetikoa.
Neurriaren emaitza: urteroko kontsumoa Agerialden 52.864 kWhPCS-koa izango da eta
Udarregin 42.907 kWhPCS-koa, aurrezpen totala 10.641 kWhPCS-koa izanik 2020 urtean.
Hurrengo taulan, abiapuntuko kontsumoa eta aurrezpena banakatzen dira.
Kontzeptua
Balbulak Agerialden
Kontsumoa (kWhPCS)
Aurrezpena
Aurrezpena Agerialden (kWhPCS)
Aurrezpena balbulako (kWh/balbula)
Balbulak Udarregin
Kontsumoa (kWhPCS)
Aurrezpena
Aurrezpena Udarregin (kWhPCS)
Aurrezpena balbulako (kWh/balbula)

Zenbatekoa
61
58.738
%10
5.874
96
87
47.674
%10
4.767
55

Iturria
Usurbilgo udala
Lanketa propioa
Lanketa propioa
Lanketa propioa
Lanketa propioa
Usurbilgo udala
Lanketa propioa
Lanketa propioa
Lanketa propioa
Lanketa propioa

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 5.920 €-koa da.
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14. Neurria. Erradiadore elektrikoak, errendimendu energetiko haundiagodun
edo eraginkorragoak diren sistemengatik aldatu (Zumarte musika eskola).

NEURRIAREN IZENBURUA:

Erradiadore elektrikoak, errendimendu energetiko haundiagodun edo
eraginkorragoak diren sistemengatik aldatu.

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Zumarte musika eskolan erradiadore elektrikoak, errendimendu energetiko haundiagodun ede eraginkorragoak diren
sistemengatik aldatu.
Neurriaren deskribapena
Berogailu zaharrak aldatzen doazen neurrian bero ponpak jarri.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
EEE-ko dirulaguntzak.
Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez
elektrikoak aldatuko.
Epe ertaina (2013-2016): epe honetan ez
elektrikoak aldatuko.

Mota
Arduraduna
dira

erradiadore

dira

erradiadore

Epe luzea (2017-2020): denboraldi honetan helburuaren 100%
aurrera eramatea aurreikusten da.
Adierazlea

Egutegia

Jarritako bero ponpak eta lortutako aurrezpen energetikoa.
Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

2.790 kWh

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

8.369 kWh

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

1,20 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

0 kWh
3.645 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

3,59 tCO2

13.100 € Aurrezpen ekonomikoa
27 urte Finantzaketa

481 €/urte
Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: Zumarte musika eskolan dauden erradiadore elektrikoak,
errendimendu energetiko haundiagodun edo eraginkorragoak diren sistemengatik
aldatuko dira.
Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko erokuntzan dagoen kontsumo elektrikoa
ikus daiteke:
Eraikina
Zumarte musika eskola

Gaur egungo kontsumoa
(kWh)
4.227

Neurriaren hipotesia: sistema eraginkorragoen instalazioak, %66-eko aurrezpena
suposatzen du. Honetarako, 3 bero ponpa instalatuko dira.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe luzera planteatzen da (20172020).
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea, instalatuko bero
ponpak izango dira eta lortutako aurrezpen energetikoa.
Neurriaren emaitza: urteroko kontsumoa 1.437 kWh-koa izango da, aurrezpen totala
2.790 kWh-koa izanik 2020 urtean.
Hurrengo taulan, abiapuntuko kontsumoa eta aurrezpena banakatzen dira.
Kontzeptua
Gaur egungo kontsumoa (kWh/año)
Aurrezpena
Aurrezpena (kWh)
Aurrezpena ponpako (kWh/ponpako)

Zenbatekoa
4.227
%66
2.790
930

Iturria
Lanketa propioa
Lanketa propioa
Lanketa propioa
Lanketa propioa

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 13.100 €-koa da.
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15. Neurria. Oiardo kiroldegiko igerilekuan manta termikoa jartzea

NEURRIAREN IZENBURUA:

Oiardo kiroldegiko igerilekuan manta termikoa jartzea

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Oiardo kiroldegiko igerilekuan manta termikoa jartzea lurruntze tasa gutxitzeko
Neurriaren deskribapena
Polikiroldegia itxita dagoen momentuetan, bi igerilekual manta isotermiko batekin estaliko da. Honela uraren lurruntzea
eragotziko da neurri batean eta era berean uraren tenperatura mantenduko ahal izango da.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
---

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): EJEParen lehen denboraldian ez da manta
termikoa jarriko
Epe ertaina (2013-2016): EJEParen lehen denboraldian ez da manta
termikoa

Arduraduna

Epe luzea (2017-2020): denboraldi honetan helburua aurrera
eramatea aurreikusten da.
Adierazlea

Egutegia

Manta termiko kopurua eta lortutako aurrezpen energetikoa
Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

29.346 kWh PCS

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

55.550 kWh

Aurrezpena planaren denboraldian

88.038 kWh PCS

Aurrezpena planaren denboraldian

166.650 kWh

2020 urtean saihestutako isurpenak

21,78 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

Energia berriztagarrien ekoizpena

0 kWh

Kostua/ tCO2

481 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

65,33 tCO2

31.440 € Aurrezpen ekonomikoa
3 urte Finantzaketa

11245 €/urte
Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren

helburua:

Oiardo

kiroldegiko

igerilekuan

manta

termikoa

jartzea

proposatzen da, lurruntze tasa gutxitzeko asmoz.
Abiapuntua: hurrengo taulan, eta aurreko neurriak kontutan izanik, gaur egun
igerilekuko ura berotzeko behar den kontsumo totala (elektriko, termikoa eta ponpen
kontsumoa) adierazten da:

Eraikina
Polikiroldegia

Uraren berokuntzan
gaur egungo kontsumo
elektrikoa
klimatizadoran (kWh)
90.591

Uraren berokuntzan
gaur egungo
kontsumo elektrikoa
ponpaketan (kWh)
164.438

Uraren berokuntzan
gaur egungo
kontsumo termikoa
galdaretan (kWhPCS)
41.923

Neurriaren hipotesia: manta termiko bat instalatzeak, igerilekuko uraren bero galerak
ekidituko ditu igerilekua itxita dagoenean. Neurri honekin, igerilekuko uraren beroketa
(galdarak eta ponpak) eta igerilekuaren klimatizazioa (klimatizadorak) ekidituko da.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe luzera planteatzen da (20172020).
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea, neurria bera
aurrera eramatea izango da eta lortutako aurrezpen energetikoa.
Neurriaren emaitza: neurrien ondoren urteroko kontsumoa elektrikoa igerilekuko
klimatizazioan eta ur beroketarako 199.479 kWh-koa izango da eta termikoa 12.577
kWhPCS-koa, aurrezpen totala 55.550 kWh-koa eta 29.346 kWhPCS-koa izanik 2020 urtean.
Hurrengo taulan, abiapuntuko kontsumoa eta aurrezpena banakatzen dira.
Kontzeptua

Zenbatekoa

Gau eta jaiegunetako kontsumoa ponpaketan (kWh)

39.586

Gau eta jaiegunetako kontsumoa klimatizadoran (kWh)

15.964

Gau eta jaiegunetako kontsumoa ur beroketan (kWhPCS)

29.346

Aurrezpen elektrikoa (kWh)

55.550

Aurrezpen termikoa ur beroketan (kWhPCS)

29.346

Iturria
Polikiroldegiko
auditoretza
Polikiroldegiko
auditoretza
Polikiroldegiko
auditoretza
Polikiroldegiko
auditoretza
Polikiroldegiko
auditoretza

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 31.440 €-koa da.
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16. Neurria. Oiardo kiroldegiko makina gelarako erregulazioa

NEURRIAREN IZENBURUA:

Oiardo kiroldegiko makina gelarako erregulazioa

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Makina gelako erregulazio eta protekzio kuadro berri bat jartzea, egindako neurriei luzapena emateko, eta telegestiooaren
bitartez zentralizatuta gera dadin
Neurriaren deskribapena
Sistema honek, kontrolatzaile ezberdinak bateraturako ditu. Kontrolatu daitezken sistemak honako hauek izango dira:
- Bero produkzioaren kontrol sekuentzia
- Aldageletako klimatizadoraren kontrola
- Bi igerilekuetako uraren kontrola
- Igerilekuko giroaren kudeaketa
- Ur bero sanitariaoren sistema

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
---

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): EJEParen lehen denboraldian ez da kontrol
sistema jarriko
Epe ertaina (2013-2016): EJEParen lehen denboraldian ez da kontrol
sistema jarriko

Arduraduna

Epe luzea (2017-2020): denboraldi honetan helburua aurrera
eramatea aurreikusten da.
Adierazlea

Egutegia

Neurria aurrera eramatea
Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

34.844 kWh PCS

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

18727,35 kWh

Aurrezpena planaren denboraldian

69.689 kWh PCS

Aurrezpena planaren denboraldian

37454,70 kWh

2020 urtean saihestutako isurpenak

11,96 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

Energia berriztagarrien ekoizpena

0 kWh

Kostua/ tCO2

1.300 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

23,93 tCO2

31.115 € Aurrezpen ekonomikoa

5225 €/urte

6 urte Finantzaketa

Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: makina gelako erregulazio sortzea eta babes koadro berri bat
jartzea,

egindako

neurriei

luzapena

emateko,

eta

telegestiooaren

bitartez

zentralizatuta gera dadin.
Abiapuntua: hurrengo taulan, eta aurreko neurriak kontutan izanik, gaur eguneko
kontsumo elektriko eta termikoa ikus daiteke, aurreko neurriak kontuan hartuta:
Eraikina

Kontsumo elektrikoa (kWh)

Kontsumo termikoa (kWhPCS)

Polikiroldegia

124.849

232.295

Neurriaren hipotesia: erregulazio eta gestio sistema bat instalatzeak, %15eko aurrezpen
bat ekarriko du.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe luzera planteatzen da (20172020).
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea, neurria bera
izango da.
Neurriaren emaitza: urteroko kontsumo elektrikoa 106.121,65 kWh-koa eta termikoa
197.450,75 kWhPCS-koa izango da, aurrezpen totala 18.727,35 kWh-koa eta 34.844,25
kWhPCS-koa izanik 2020 urtean.
Hurrengo taulan, abiapuntuko kontsumoa eta aurrezpena banakatzen dira.
Kontzeptua

Zenbatekoa

Aurrezpena

%15

Aurrezpen elektrikoa (kWh)

18.727

Aurrezpen termikoa (kWhPCS)

34.844

Iturria
Polikiroldegiko
auditoretza
Polikiroldegiko
auditoretza
Polikiroldegiko
auditoretza

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 31.115 €-koa da.
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17. Neurria. Argiztapen publikoaren kontrol koadroetan fluxu erregulatzaileak
jarri

NEURRIAREN IZENBURUA:

Argiztapen publikoaren kontrol koadroetan fluxu erregulatzaileak jarri

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Argiztapen publikoaren kontrol koadroetan fluxu erreguladoreak jarri.
Neurriaren deskribapena
Argiztapen publikoaren kontrol koadroetan fluxu erreguladoreak jarri. Honela kalean jende gutxi dagoen orduak erabakiz, ordu
hoietan fluxu erreguladoreak kuadroko tentsioa jaitsiko du eta honela kontsumoa murriztuz
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): EJEParen lehen denboraldian ez dira fluxu
erregulatzaileak jarriko
Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan helburua aurrera
eramatea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): neurria burutua egongo da.

Arduraduna

Adierazlea

Egutegia

Fluxu erregulatzaile kopurua eta lortutako aurrezpen energetikoa.
Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

32.770 kWh

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

262.158 kWh

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

9,64 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

0 kWh
491 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

77,10 tCO2

37.854 € Aurrezpen ekonomikoa

3492 €/urte

11 urte Finantzaketa

Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: argiztapen publikoaren kontrol koadroetan fluxu erreguladoreak
jarri.
Abiapuntua: hurrengo taulan, argiztapen kuadroaren arabera proposatutako neurria
aplikagarria zaion kontsumo elektrikoa adierazten da. Guztirta 6 koadro dira.
Kuadro zenbakia

Kontsumo elektrikoa (kWh)

295835217
301798278
393248392
301644901
295835163
363472708
TOTAL

39.957
17.989
11.765
15.233
4904
3779
93.628

Neurriaren hipotesia: fluxu erregulatzaileen instalazioak, %35eko aurrezpena suposatzen
du.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera planteatzen da (20132016).
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea, instalatuko fluxu
erregulatzaile kopurua da eta lortutako aurrezpen energetikoa.
Neurriaren emaitza: urteroko kontsumoa argiztapen publikoan 60.858 kWh-koa izango
da, aurrezpen totala 32.770 kWh-koa izanik 2020 urtean.
Hurrengo taulan, abiapuntuko kontsumoa eta aurrezpena banakatzen dira.
Kontzeptua
Fluxu erregulatzaile kopurua
Aurrezpena
Aurrezpena (kWh)
Aurrezpena erregulatzaileko (kWh/erreguladore)

Zenbatekoa
6
%35
32.770
5.462

Iturria
Usurbilgo udala
Lanketa propioa
Usurbilgo udala
Lanketa propioa

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 37.854 €-koa da.
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18. Neurria. Luminariak kentzea (Kaleko argiteria)

NEURRIAREN IZENBURUA:

Kaleko luminariak kentzea

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio gabeko neurria
Helburua
Kaleko argiztapena partzialki itzali
Neurriaren deskribapena
Hurrengo Kuadroteko argiztapenean zenbait kale argi itzali behar dira:
- Bizkarra kalean, 15 lanparatik 5 itzali behar dira
- Portxeta kalean, 16 lanparatik 5 itzali behar dira
- Bizkarra kalean, 18 lanparatik 6 itzali behar dira
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
---

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): EJEParen lehen denboraldian ez dira
luminariak kenduko.
Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan helburua aurrera
eramatea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): neurria burutua egongo da.

Arduraduna

Adierazlea

Egutegia

Itzalitako argi kopurua eta lortutako aurrezpen energetikoa
Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

8.259 kWh

Aurrezpena planaren denboraldian

66.069 kWh

2020 urtean saihestutako isurpenak

2,43 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

Energia berriztagarrien ekoizpena

0 kWh

Kostua/ tCO2

- €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

19,43 tCO2

0 € Aurrezpen ekonomikoa

966 €/urte

0 urte Finantzaketa

`---

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: eginiko proposaketa kaleko argiztapena partzialki itzaltzea da
(Bizkaia, Portxeta eta Bizkarra kalean)
Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko kontsumo elektrikoa ikus daiteke:
Eraikina

Gaur egungo kontsumoa s
(kWh)

Bizkarre (nª302307435)
Portxeta (nª354677287)
Bizkarra (393254045)

13.770
5.259
5.748

Neurriaren hipotesia: Bizkarra kalean 15 lanparatik 5 itzaliko dira, Portxeta kalean 16tik 5
eta Bizkarra kalean 18tik 6 lanpara itzaliko dira.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera planteatzen da (20132016).
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea, itzalitako argi
kopurua da eta lortutako aurrezpen energetikoa.
Neurriaren emaitza: aurrezpen totala 8.259 kWh-koa izango da.
Hurrengo taulan, abiapuntuko kontsumoa eta aurrezpena banakatzen dira.
Kontzeptua
Itzalitako argi kopurua
Aurrezpena Bizkaian (kWh)
Aurrezpena Portxetan (kWh)
Aurrezpena Bizkarran (kWh)
Aurrezpen totala (kWh)
Aurrezpena argi kopuruko (kWh/argi)

Zenbatekoa
16
5.399
1.752
1.916
8.259
516

Iturria
Usurbilgo udala
Lanketa propioa
Lanketa propioa
Lanketa propioa
Lanketa propioa
Lanketa propioa

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 0 €-koa da.
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Energia berriztagarriak

19. Neurria. Plaka termikoen instalazioa

NEURRIAREN IZENBURUA:

Plaka termikoen instalazioa

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Udarregi haur eskolan plaka termikoak jarriko dira, ur bero sanitario beharren zati bat energia berriztagarrekin eman ahal izateko
Neurriaren deskribapena
2 plaka termiko jarriko dira ur bero sanitario sortzeko, azalera totala 4,5m2 izanik..

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
EEE-ko dirulaguntzak.

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez dira plaka termikoak
jarriko
Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan helburua aurrera
eramatea ez da aurreikusten.
Epe luzea (2017-2020): denboraldi honetan helburua aurrera
eramatea aurreikusten da.

Arduraduna

Adierazlea

Egutegia

Plaka kopurua eta jarritako m2 kopurua
Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

3.042 kWh PCS

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

3.042 kWh PCS

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

0,56 tCO2

3.042 kWh PCS
2.059 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

Kostua

3.654 € Aurrezpen ekonomikoa

Berreskuratze tasa sinplea

20 urte Finantzaketa

0,56 tCO2
183 €/urte
Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Berreskuratze tasa sinplea, EVE-ko dirulaguntzak kontutan izan gabe kalkulatu dira
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Neurriaren helburua: panel termikoen instalazioa planteatzen da.
Abiapuntua: gaur egun ez dago instalazio termikorik.
Neurriaren hipotesia: Haur eskolan eginiko auditoretzan adierazten den bezala, plaka
biz osaturiko instalazio bat proposatzen da, azalera totala 4,5m2-koa izanik.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe luzera planteatzen da (20172020).
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea, instalaturiko m 2ak izango dira.
Neurriaren emaitza: plakek produzituko duten energia termikoa 3.041,7 kWh PCS/urtekoa
izango da.
Hurrengo taulan, instalaturiko plaka eta m 2 kopurua, gaur egungo kontsumoa, neurria
aplikatu ondorengo kontsumoa eta aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.
Kontzeptua

Zenbatekoa

Plaka bakoitzaren azalera (m2)

4,5

Produzitutako energia termikoa (kWh)
Produzitutako energia instalaturiko m2-ko
(kWh/m2)

3.041,7

Iturria
Auditoretza
energetikoa
Lanketa propioa

676

Lanketa propioa

Prezio termikoa haur eskolan (€/kWh)

0,06

Auditoretza
energetikoa

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 3.654€-koa da.
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20. Neurria. Berriztagarrien sustapena

NEURRIAREN IZENBURUA:

Berriztagarrien sustapena

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Energia berriztagarriak sustatzeko bideragarritasun azterketak burutzea.
Neurriaren deskribapena
Energia berriztagarriak sustatzeko (energia hidraulikoa) bideragarritasun azterketa burutzea.
Usurbill-eko Udalean ibaiaren energia aprobetzatuz energia elektrikoa sor daitekeela uste da. Beraz, dauden aukerak aztertzeko
eta proiektu honen bideragarritasuna zehazteko, ikerketa tekniko ekonomiko bat egitea proposatzen da.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
EEE-ko laguntzak.

Mota

Egutegia eta maiztasuna

Arduraduna

Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da kanpainarik burutuko
Epe ertaina (2013-2016): batazbeste bideragarritasun azterketak 1
burutzea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): neurria burutua egongo da.
Adierazlea

Egutegia

Egindako bideragarritasun azterketak
Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

0 kWh

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

0 kWh

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

0,00 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

0 kWh
- €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

0,00 tCO2

8.000 € Aurrezpen ekonomikoa

0 €/urte

0 urte Finantzaketa

Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: energia berriztagarriak sustatzeko bideragarritasun azterketak
burutzea.
Abiapuntua: gaur egun, ez dago energia berriztagarririk.
Neurriaren hipotesia:energia hidraulikoaren erabileraren bideragarritasuna jakiteko
azterketa bat burutu..
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe eratainean (2013-2016) egitea
espero da.
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea, egindako
bideragarritasun azterketak dira.
Neurriaren kostua: neurri honen kostua 8.000 €-tan estimatu dago.
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Mugikortasuna
21. Neurria. Udaletxeko ibilgailuen aldaketa ibilgailu elektrikoengatik

NEURRIAREN IZENBURUA:

Udaletxeko ibilgailuen aldaketa ibilgailu elektriko eta eraginkorrengatik

ILDO ESTRATEGIKOA:

MUGIKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: inbertsioa behar duen jarduera
Helburua
Udaleko ibilgailu parkeko 4 ibilgailu aldatzea elektrikoengatik ordezkatuz.
Neurriaren deskribapena
Usurbilgo Udal ibilgailu parkeko ibilgailuak berritzean ibilgailu elektrikoen edota teknologia berri eta eraginkorragoa duten
ibilgailuengatik aldatzea proposatzen da. Zehazki kamioi txiki bat, furgoneta bat, turismo bat eta garbiketarako ibilgailu
garbitzailea aldatzea proposatzen da. Denak elektrikoak izatea proposatzen da.
Neurriari esker, lau ibilgailu hauen urteko erregai kontsumoa murriztuko da, eta beraz, kontsumo honi lotutako NEG isurpenak ere
beherantz egingo dute.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Usurbilgo Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Usurbilgo Udala

EEE-ko dirulaguntzak

Beste plan batzuekin erlazioak

Mota
Dirulaguntza

Egutegia eta maiztasuna

Arduraduna

Epe laburra (2007-2012): ez da ibilgailurik ordezkatuko.
Epe ertaina (2013-2016):
ordezkatuko dira.

denboraldi

honetan

bi

ibilgailu
Usurbilgo Udala

Epe luzea (2017-2020): denboraldi honetan beste bi ibilgailu
ordezkatuko dira.
Adierazlea

Egutegia

Ordezkatutako ibilgailu kopurua.

Urtero

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

62.934 kWhPCS

Energia berriztagarrien ekoizpena

Planaren denboraldiko aurrezpen
energetikoa

368.179 kWhPCS

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak
Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

16 tCO2

0 kWh
2.309 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

95 tCO2

220.000 € Aurrezpen ekonomikoa
26 urte Finantzaketa

8.372 €/urte
Udaleko aurrekontuan eta EEEko
dirulaguntzak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: Udaleko ibilgailuen parkeko 4 ibilgailu aldatzea, ibilgailu
elektrikoengatik ordezkatuz.
Abiapuntua: oinarri urtean ez dago ibilgailu elektrikorik Usurbilgo Udal flotan.
Neurriaren hipotesia: Usurbilgo udal flotako ondoko lau ibilgailuak ordezkatzea
proposatzen da.
Ibilgailua

Urtea

km

Km/urte

Kontsumo
medio (l/Km)

Mitsubishi

1997

315.700

8.184

0,07

Nis.Trade3.0

1997

130.937

19.731

0,3

Citroen-15 1.7 D

2000

95.404

7.339

0,11

MFH 2500

2007

7.149

1.192

1,3

Iturria

Udalsarea
21
Erraminta
Hornitzailea

Ibilgailu hauen ordez, ondoko ezaugarriak dituzten ibilgailuak proposatzen dira:
Ibilgailua

Kontsumoa

Kostua

Iturria

Ibilgailu elektrikoa

0,16
kWh/km

30.000

EVE

ATXD280E

0,14
kWh/km

Zehaztu gabe,
hornitzailearen
datuen zain

Hornitzailea

0,32
kWh/km

50.000

EVE

1,4
kWh/km

140.000

Hornitzailea

Furgoneta
elektrikoa
TENNANT Green
motako garbitzaile
elektrikoa

Ibilgailu garbitzaile elektrikoaren urteko kontsumoa kalkulatzeko bateriaren potentzia
(63,3 kW), erabilgarritasuna (9 ordu) eta abiadura (5 km/h) datuak erabili dira. Honela,
egungo garbitzailearen distantzia berdina egiteko urtean bete beharreko karga
kopurua estimatu dira (26) eta urteko kontsumoa kalkulatu da.
Egutegia eta maiztasuna: epe laburrean (2007-2012) ez da ibilgailurik ordezkatuko. Epe
ertainera (2013-2016) bi ibilgailu ordezkatzea aurreikusten da: furgoia eta ibilgailua
(Mitsubishi). Epe luzera (2017-2020) beste bi ibilgailuak aldatuko dira.
Adierazlea: neurriaren jarraipena egiteko aukeratutako adierazlea ordezkatutako
ibilgailu kopurua izan da.
Neurriaren emaitza: lau ibilgailuen ordezkapenagatik 2020 urtean 62.934 kWh-ren
aurrezpena aurreikusten da.
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Neurriaren kostua: Zehazteke, hornitzailearen datuen zain.
Hondakinak
22. Neurria. Atez ateko hondakinen bilketa sistemaren hobetzea

NEURRIAREN IZENBURUA:

Atez ateko hondakinen bilketa sistemaren hobetzea

ILDO ESTRATEGIKOA:

HONDAKINEN KUDEAKETA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: inbertsioa behar duen jarduera
Helburua
Usurbilen, hondakinen kudeaketaren ondorioz isurtzen diren NEG isurpenak murriztea, atez ateko bilketa sistemaren bidez.
Neurriaren deskribapena
Atez ateko bilketa sistemaren bidez, hondakinen banaketa selektiboa gaika egitea sustatzen da, hondakin mota bakoitzeko
errekuperazioaren eraginkortasuna emendatuz. Sistema honetan, familia bakoitzak gai hondakinak 4 taldetan banatu beharko
ditu, horretarako hiru baliabide ezberdin beharko dituzte: kutxa bat emango zaie organikoak soilik botatzeko, plastikoak eta
metalak plastikozko poltsa batean bildu beharko dituzte, papera eta kartoia soka batez lotuta jaso beharko dute eta azkenik,
errefusa, planstikoko poltsa batean jaso beharko dute. Zabortegira eramango den gai bakarra errefusarena izango da eta
bestelako gai guztiak kudeaketa berezia izango dute.
Neurri honen abantailen artean, honako hauek daude:
* Lanpostu berriak sortzen dira.
* Birziklapena bultzatzen da, hobetuz.
* Errefusaren tratamendua herenean murrizten da, zabortegietan sortutako NEG isurpenak murriztuz.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Herritarrak

Lotutako elementu sustatzailea

Arduraduna
Udala

Herriko hondakinen sorrera murriztearen aldeko sentsibilizazio
kanpainak

Beste plan batzuekin erlazioak
Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorra

Mota
Ohitura kanpaina

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012):EJEParen lehen denboraldian atez-ateko
bilketa sistema martxan jarriko da.
Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan ekintza martxan
dago.
Epe luzea (2017-2020): denboraldi honetan ekintza martxan dago.

Arduraduna

Deskribapena

Usurbilgo Udala

Adierazlea

Egutegia

Zabortegira bidaltzen diren HHS (t)

Urtero.

2020 urtean gaikako bilketaren
bidez bildutako hondakinak

1.419 tona

Energia berriztagarrien ekoizpena

Ez dagokio

Planaren denboraldian gaikako
bilketaren bidez bildutako
hondakinak

8.876 tona

Kostua/ tCO2

Ez dagokio

2020 urtean saihestutako isurpenak
Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

1.695

tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

17.751

350.000 € Aurrezpen ekonomikoa
0 urte Finantzaketa

tCO2
0 €/urte

Udaleko aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: hondakinen kudeaketaren ondorioz isurtzen diren NEGak
murriztea, atez ateko bilketa sistemaren bidez.
Abiapuntua: Usurbilgo hondakin guztiak zabortegia eramaten dira.
Neurriaren hipotesia: Atez ateko kudeaketa sistemaren bidez, zabortegira eramaten
diren hondakin kopuruaren %65an murriztuko da, dagozkien isurpenak ere urrituz. 2020
urtean zabortegira eramatea aurreikusten diren hondakin tonak kalkulatzeko INEk
probintzia mailan aurreikusitako biztanleria erabili da. Bestalde 50. neurria betetzen dela
kontuan hartu da, hots, urtero hondakin sortze tasa %1ean murriztu egiten dela, 2020
urtean 0,380 tona hondakin/biztanlera helduz. Honela, 2020 urtera aurreikusitako
hondakin tonak kalkulatu dira (2.084 tona). Atez ateko sistema ezarriz, tona guzti
hauetatik zabortegira eramango den hondakin-gai bakarra “errefusarena” izango da
(665 tona).
Egutegia eta maiztasuna: planaren lehenengo epean burutuko den ekintza da,
denboraldian jarraituz.
Adierazlea: neurri honen adierazlea, zabortegira bidaltzen den HHS tona kopurua
izango da.
Neurriaren

emaitza:

Udalsareako

Erreminta

erabiliz,

zabortegiaren

erabilera

osoarengatik 2020rako aurreikusitako NEG isurpenak eta atez ateko sistemaren bidez
soilik errefusa jaurtitzeagatik isuritako NEG isurpenen arteko desberdintasuna kalkulatu
da. Atez ateko kudeaketa sistemaren bidez atmosferara 1.234 tona CO2 isurtzea
ekiditen da.

Kontzeptua

Balioa

Iturria

2020 urterako hiri hondakinen ekoizpentasaren murrizketa kontuan hartzen da
(50.neurria).

%9

Lanketa propioa

NEG isurpen murrizpenak Atez Ate
sistemaren bidez. (t CO2)

1.234

Udalsarea erremintaren metodologia

Neurriaren kostua: atez ateko sistemaren ezarpena 350.000 €-tan estimatzen da, beste
udalerrietako esperientzietan oinarrituz.
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Ura

23. Neurria. Ur ihesaldiak murrizteko hornidura sarearen konponketa burutu.

NEURRIAREN IZENBURUA:

Ur ihesaldiak murrizteko hornidura sarearen konponketa burutu

ILDO ESTRATEGIKOA:

URA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: inbertsioa behar duen jarduera
Helburua
Eraginkortasun falta eta ur ihesaldiengatik ematen diren ur galerak, %40ean murriztea
Neurriaren deskribapena
2004aren martxoan, Eusko Jaurlaritzak ateratako “EAEko ur eskariaren karakterizazioa eta kuantifikazioa eta prospektiben ikerketa” memoria
dioenez, ur hornidura sareko ihesaldi eta banaketa sarearen eraginkortasun falta dela eta, Usurbilen uraren %50a galdu egiten da.
Honek gastu energetiko handia suposatzen du, baita NEG isurpena ere. Hori dela eta, Añarbeko Ur Mankomunitatea, Usurbilgo Udalarekin
batera hornidura sarearen konponketak burutuko ditu, galerak murriztu nahian.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala eta Añarbeko ur mankomunitatea
Beste plan batzuekin erlazioak

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): ur galerak %10ean murriztuko dira.

Arduraduna

Epe ertaina (2013-2016): ur galerak %25ean murriztuko dira.
Epe luzea (2017-2020): ur galerak %40ean murriztuko dira.
Adierazlea

Egutegia

Ur ihesaldiei loturiko ur bolumena (m3)
Ur aurrezpena 2020 urtean
Ur aurrezpena planaren
denboraldian
2020 urtean saihestutako isurpenak
Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

211.494 m3
1.268.964 m3
1.480

tCO2

Energia berriztagarrien ekoizpena
Kostua/ tCO2
Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

Ez dagokio
0,07 €/ tCO2
8.883

120.000 € Aurrezpen ekonomikoa
0 urte Finantzaketa

tCO2
349.358 €/urte

Udaleko aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: eraginkortasun falta eta ur ihesaldiengatik ematen diren ur
galerak %40ean murriztea
Abiapuntua: Usurbilgo ur kontsumoa altan 1.057.470 m3/urteko eta bajan 528.735
m3/urteko dira, 2004aren martxoan, Eusko Jaurlaritzak ateratako “EAEko ur demanden
karakterizazioa eta kuantifikazioa eta prospektiben ikerketa” memoria dioenez. Urihesak eta banaketa sistemaren eraginkortasun faltagatik urtero galerak 528.735 m 3-tan
kalkulatzen dira.
Neurriaren hipotesia: ur-hornidura sarean egingo diren konponketak direla eta, ihesaldi
eta eraginkortasun faltagatik galdutako ura %40ean murriztea espero da 2020 urterako.
Ur hornidura sarearen zikloan 7kgCO2/m3 isurtzen direla estimatzen da ondoko ataletan
eramaten den energia kontsumoari lotua: jasotze, adukzio, potabilizazio, banatze,
erabilera, arazketa, eta berrerabilpena.
Egutegia eta maiztasuna: neurria epe laburrean martxan jarriko da, urtero ur hornidura
sarearen zati bat konponduz. EJEParen lehen denboraldirako (2007-2012) ur ihesaldiak
%10ean murriztea espero da. Bestalde, epe ertainean, 2013-2016 urte bitartean, ur
ihesaldiak %25ean murriztea eta epe luzean (2017-2020) ur ihesaldiak %40an murriztea
espero da.
Adierazlea: neurriaren jarraipena erraztearren adierazle moduan ur ihesaldiei loturiko ur
bolumena (m3-tan) zehaztu da.
Neurriaren emaitza: ekintzarekin 211.494 m3 ur aurreztea espero da.

Kontzeptua

Balioa

Iturria

Ihesaldiei loturiko ur bolumena (m3)

528.735

Eusko Jaurlaritza

Ihesaldien murrizpen portzentajea
(helburua)

40%

Usurbilgo Udala

Uraren kontsumoari loturiko isurpenak
(kgCO2/m3)

7

Hiri-uraren bizi-zikloaren analisia.11

Neurriaren kostua: kostuaren datuen zain.

11

Grupo de Estudios y Alternativas S.L.
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24. Neurria. Ur aurrezgailuak jarri dutxa eta lababoetan (Udarregi Agerialde,
Udarregi haur eskola, Udarregi).

NEURRIAREN IZENBURUA:

Ur aurrezgailuak jarri dutxa eta lababoetan (Udarregi Agerialde, Udarregi haur
eskola, Udarregi)

ILDO ESTRATEGIKOA:

URA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: inbertsioa behar duen jarduera
Helburua
Udal eraikinen %50ean aurrezgailuak jartzea, ondorioz udal eraikinen ur kontsumoa %10ean murriztuz.
Neurriaren deskribapena
Ur kontsumoak negutegi efektuko gas isurpenak dakartza, uraren tratamendua, saneamendua eta arazketaren ondorioz. Beraz,
zenbat eta ur gehiago kontsumitu orduan eta CO 2 kantitate gehiago isuriko da.
Udal eraikinen %50ean ur aurrezgailuak jartzea espero da, honela ur kontsumoa %20ean murriztea espero da, ondorioz Usurbilgo
Udalaren negutegi efektuko gasen isurpenak murriztea espero da ere.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): neurria ez dago martxan.

Arduraduna

Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan neurria martxan
jartzea espero da.
Epe luzea (2017-2020): neurriarekin jarraitzea espero da.
Adierazlea

Egutegia

Udal eraikinen ur-kontsumoaaren murrizpena (%)
Ur aurrezpena 2020 urtean
Ur aurrezpena planaren
denboraldian
2020 urtean saihestutako isurpenak
Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

2.959 m3
20.714 m

3

21 tCO2

Energia berriztagarrien ekoizpena

Ez dagokio

Kostua/ tCO2

3 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

145 tCO2

405 € Aurrezpen ekonomikoa
0 urte Finantzaketa

4.888 €/urte
Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: Udal eraikinen %50ean aurrezgailuak jartzea, ondorioz udal
eraikinen ur kontsumoa %10ean murriztuz.
Abiapuntua: 2004aren martxoan, Eusko Jaurlaritzak ateratako “EAEko ur eskaeraren
karakterizazioa eta kuantifikazioa eta prospektiben ikerketa” memorian, udaletxeko
kontsumoari, “udalerriko demanda” kategoria esleitu zaio.
Neurriaren hipotesia: “udalerriko eskaera” kategoria hartuta, udal eraikinek 29.592 m 3 ur
kontsumitzen dituzte urteko.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen ezarpena epe ertainerako aurreikusten da.
Adierazlea: neurriaren jarraipen egokia burutzeko adierazle bezala udal eraikinen urkontsumoaren murrizpena (%) aukeratu da.
Neurriaren emaitza: ekintzarekin 2020 urtean 2.959 m3 ur aurreztea espero da, honekin
20,7 tona CO2-ren isurpena ekidituz.
Kontzeptua

Balioa

Iturria

Txorrota murrizgailuen ezarpenarekin
lortutako ur aurrezpena

%20

Ecorresponsabilidad12

Ekintza aurrera eramango den udal
eraikinetako txorrota kopurua

%50

Usurbilgo Udala

Uraren kontsumoari loturiko isurpenak
(kgCO2/m3)

7

Hiri-uraren bizi-zikloaren analisia.

Neurriaren kostua: ur-txorrota murrizgailu bakoitzaren kostua 9€-tan estimatzen da, 45
ur-txorroten aldaketa aurreikusten denez, kostu totala 405 €-koa izango da.

12

Murtziako Lehendakaritza Kontseilaritza
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Inguru naturala

25. Neurria. Zuhaitz landaketak Usurbilen.

NEURRIAREN IZENBURUA:

Zuhaitz landaketak Usurbilen

ILDO ESTRATEGIKOA:

INGURU NATURALA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: inbertsioa behar duen jarduera
Helburua
Usurbil udalerriari dagokion Oria ibaiko erribera landaretza birlandatzea 2020 urterako.
Neurriaren deskribapena
Usurbilen baso-lurrak 1415 ha okupatzen zituzten 2005. urteko Eusko Jaurlaritzako Inbentarioak dioenez, baso hauek 20.182 CO2
tona xurgatzen dute urtero. Espezie ugarienak udalerriko landaretzan honako hauek dira, Pinus radiata, Quercus robur eta
Atlantiko basoa.
2013 urtetik aurrera espero diren landaketak, erriberako landaretzari dagokie, haltzak eta makalak batez ere. Hektarea 1
birlandatuko da, zuhaitz hauek 88 CO 2 tona xurgatuko dituzte.
Nahiz eta neurri honek 2020 urtean 16 tona CO2ko murrizpena lortu, Alkateen Itunaren Bulegoak ez du onartzen murrizpenaren
helburuaren %20tik haratago doan murrizpenik ildo estrategiko honetan. Hori dela eta, neurri hau Alkateen Itunaren
barneratzeko, baso landaketekin lortutako murrizpenetatik, soilik XXX t CO 2 hartu da kontuan.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Beste plan batzuekin erlazioak

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): neurria ez dago martxan.
Epe ertaina (2013-2016):
birlandatzea espero da.

denboraldi

honetan

Arduraduna
hektarea

1

Epe luzea (2017-2020): denboraldi honetan es da hektarea
gehiago birlandatzea espero.
Adierazlea

Egutegia

Landatutako azalera kopurua.
2020 urtean landatutako hektareak

0 ha Energia berriztagarrien ekoizpena

Denboraldian landatutako
hektareak

1 ha Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak
Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

16,02 tCO2

ez dagokio
20 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

88,08 tCO2

1.787 € Aurrezpen ekonomikoa

0 €/urte

0 urte Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: Usurbil udalerriari dagokion Oria ibaiko erribera landaretza
birlandatzea 2020 urterako.
Abiapuntua: Usurbilen baso-lurrak 1.415 ha okupatzen zituzten 2005. urteko Eusko
Jaurlaritzako Inbentarioak dioenez.
Neurriaren hipotesia: 2007 urtetik 2020 urtera landatutako edo landatzea aurreikusitako
baso hektareak hartu dira kontuan eta burutuko dituzten xurgapenak IPCCaren
metodologia jarraituz kalkulatu dira. Landatutako espezieek, erribera basokoak,
hektarea bakoitzeko 16,02 tona CO2 xurgatzen dituzte.

Landaketa urtea

Azalera

CO2 xurgapenak
(tona)

2013

0,25

0

2014

0,25

4

2015

0,25

8

2016

0,25

12

2017

-

16

2018

-

16

2019

-

16

2020

-

16

MURRIZPENAK

88

Egutegia eta maiztasuna: epe ertainean (2013-2016) erriberako basoaren hektarea
bakarra landatuko da.
Adierazlea: neurriaren jarraipen egokia burutzeko adierazle bezala landatutako
azalera kopurua ezarri da.
Neurriaren emaitza: landatuko den hektarea dela eta 88 tCO2 xurgatuko dira epe
guztian zehar, 2020 urtean aldiz 16 tona CO2ko murrizpena lortu da.
Neurriaren kostua: birlandaketaren kostua hektareako, 1.787 €-koa da.
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BIZITEGIAK
Eraginkortasun energetikoa

26. Neurria. Leiho zaharren berrikuntza, kristal bikoitzekoak jarriz eta inguruko
arotzeria berritu.
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Leiho zaharren berrikuntza, kristal bikoitzekoak jarriz eta inguruko arotzeria
berriztu.

NEURRIAREN IZENBURUA:
ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Bizitegiak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Guztira 498 etxebizitzak leiho zaharren aldaketa burutzea (62 etxebizitza urtero).
Neurriaren deskribapena
Udalerriko 498 etxebizitzek, kristal sinpledun lehioak, kristal bikoitzdun lehioengatik aldatzeko kanpainak emendatu.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala
Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
EEE-ko laguntzak.

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da egingo leiho aldaketarik.
Epe ertaina (2013-2016): batazbeste 249 etxebizitzetan eragitea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): batazbeste 249 etxebizitzetan eragitea aurreikusten da.
Adierazlea
Leihoak aldatu dituzten etxe kopurua, leihoen azalera eta lortutako aurrezpen energetikoa.
Lotutako elementu sustatzailea

Lotutako elementu sustatzailea

Deskribapena

Deskribapena

Aurrera eramango diren ekintzak 39. neurrian zehazten dira.

Urtero EEE-k ematen dituen dirulaguntzak

Mota

Mota

Kanpaina

Dirulaguntza

Arduraduna

Arduraduna

Biztanleria

Biztanleria

Egutegia

Egutegia

Kanpaina urtero egingo da

Kanpaina urtero egingo da

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

237.944 kWh PCS

Aurrezpena planaren denboraldian

1.070.750 kWh PCS

2020 urtean saihestutako isurpenak

44,09 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

Energia berriztagarrien ekoizpena
Kostua/ tCO2
Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

0 kWh
5.647 €/ tCO2

198,41 tCO2

1.120.500 € Aurrezpen ekonomikoa
100 urte Finantzaketa

11255 €/urte
Funts pribatuak
EEE-ko dirulaguntzak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Neurriaren helburua: etxebizitzen %20ean, erreformatu barik dauden leihoak
kristal bikoizdun eta arotzeri eraginkorrago bat duten leihoengandik aldatu.
Guztira, 498 etxebizitzatan egingo da aldaketa.
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Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko berokuntzan dagoen kontsumoa
ikus daiteke:
Eraikina

Gaur egungo kontsumoa (kWhPCS)

Kontsumo termikoa

4.778

Neurriaren hipotesia: leiho zaharrak, berriengatik aldatzeak, %10ko aurrezpena
suposatuko du.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe eratainean 249
etxebizitzatan eta epe luzean beste 249 etxebizitzetan egitea espero da.
Guztira 2020rako, 498 etxebizitzatan kristal bikoitzeko leihoak instalatuta direla
suposatuko da.
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaizkion adierazleak,
leihoak aldatu dituzten etxebizitza kopurua, aldatutako leihoen azalera izango
dira eta lortutako aurrezpen energetikoa.
Neurriaren emaitza: neurria aplikatu ondoren, etxebizitzen bataz besteko
kontsumo termikoa 4.300,2 kWhPCS-koa da eta aurrezpena etxebizitzako 477,8
kWhPCS-koa izango da. Aurrezpen totala 237.944 kWhPCS-koa izango da 2020
urtean.
Hurrengo taulan, gaur egungo kontsumoa, neurria aplikatu ondorengo
kontsumoa eta aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.
Kontzeptua

Zenbatekoa

Iturria

Berokuntzan bataz besteko kontsumo termikoa (kWhPCS)

4.778

IDAE

Aurrezpena

10%

RENOVE Plana

Etxebizitzako aldatutako leihoen azalera (m2)

9

Lanketa propioa

Aurrezpen termikoa etxeko (kWhPCS/etxebizitza)

477,8

Lanketa propioa

Aurrezpena azalerako (kWhPCS/m2)

53,1

Lanketa propioa

Etxe kopura (Helburua)

498

Usurbilgo Udala

Aurrezpen termiko totala(kWhPCS)

237.944

Lanketa propioa

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 2.250 € etxebizitzako estimatu da.
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27. Neurria. Eraikuntzen kanpo egituren birgaikuntza, material isolatzailea jarriz.
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NEURRIAREN IZENBURUA:

Eraikuntzen kanpo egituren birgaikuntza, materiale isolatzailea jarriz.

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA

ALORRA:

Bizitegiak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Guztira 248 etxebizitzak kanpo egituren birgaikuntza burutzea (31 etxebizitza urtero).
Neurriaren deskribapena
Udalerrian fatxadaren isolatzaile termikoaren hobekuntzak sustatzeko kanpaina dibulgatzaileak burutu.
Helburua, 248 etxebizitzek birgaikuntza hau burutzea izanik.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala
Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da etxebizitzan kanpo egitura berriztuko.
Epe ertaina (2013-2016): batazbeste 124etxebizitzatan eragitea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): batazbeste 124 etxebizitzatan eragitea aurreikusten da.
Adierazlea
Fatxada aldaketa egin duten etxebizitza kopurua eta lortutako aurrezpen energetikoa.
Lotutako elementu sustatzailea

Lotutako elementu sustatzailea

Deskribapena

Deskribapena

Aurrera eramango diren ekintzak 39. neurrian zehazten dira.

Urtero EEE-k ematen dituen dirulaguntzak

Mota

Mota

Kanpaina

Dirulaguntza

Arduraduna

Arduraduna

Biztanleria

Biztanleria

Egutegia

Egutegia

Kanpaina urtero egingo da

Kanpaina urtero egingo da

Aurrezpen energetikoa

213.280 kWh

Energia berriztagarrien ekoizpena

Sahiestutako isurpenak

959.760 kWh

Kostua/ tCO2

39,52
2020 urtean saihestutako isurpenak
Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

39,52 tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

0 kWh
1.255 €/ tCO2
177,84 tCO2

223.200 € Aurrezpen ekonomikoa
22 urte Finantzaketa

10088 €/urte
Funts pribatuak
EEE-ko dirulaguntzak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren

helburua:

248

etxebizitzatan

kanpo

egituraren

berrikuntza

proposatzen da.
Abiapuntua: hurrengo taulan, aurreko neurriak aplikatu ondoren, gaur egun
berokuntzan dagoen kontsumoa ikus daiteke:

Neurriaren

Eraikina

Gaur egungo kontsumoa

Kontsumo termikoa

4.300 kWhPCS

hipotesia:

eraikuntzen

kanpo

egituren

birgaikuntzak,

%20ko

aurrezpena suposatuko du.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainean 124
etxebizitzatan eta epe luzean beste 124 etxebizitzetan proposatzen da. Guztira
2020rako, 248 etxebizitzatan fatxadaren birgaikuntza egitea suposatu da.
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,
inguratzailearen birgaikuntza egin duten etxebizitza kopurua izango da eta
lortutako aurrezpen energetikoa.
Neurriaren emaitza: neurria aplikatu ondoren, etxebizitzen bataz besteko
kontsumo termikoa 3440 kWhPCS-koa da eta aurrezpena etxebizitzako 860
kWhPCS-koa izango da. Aurrezpen totala 213.280 kWhPCS-koa izango da 2020
urtean.
Hurrengo taulan, gaur egungo kontsumoa, neurria aplikatu ondorengo
kontsumoa eta aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.
Kontzeptua
Berokuntzan bataz besteko kontsumo termikoa
(kWhPCS)

Zenbatekoa

Iturria

4.300

Aurrezpena

20%

Aurrezpen termikoa etxeko (kWhPCS/etxebizitza)

860

Lanketa propioa

Etxebizitza kopura (Helburua)

248

Usurbilgo Udala

Aurrezpen termiko totala (kWhPCS)

213.280

Lanketa propioa

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 223.200 €-koa da.
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28. Neurria. Etxebizitzetan, kondentsazio galdarak instalatu

NEURRIAREN IZENBURUA:

Etxebizitzetan, kondentsazio galdarak instalatu

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Bizitegiak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Guztira 429 etxebizitzak galdaren aldaketa burutzea (54 etxebizitza urtero).
Neurriaren deskribapena
Kondentsazio galdarak berriak, ohiko galdara zaharrengatik aldatzeak suposatzen duen aurrezpen energetiko eta ekonomikoei
buruzko informazio kanpainak burutu. Aldaketa hau, 180 etxebizitzetan bultzatuz.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala
Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
EEE-ko laguntzak.

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da galdararik aldatuko.
Epe ertaina (2013-2016): batazbeste 215 etxebizitzatan eragitea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): batazbeste 214 etxebizitzatan eragitea aurreikusten da.
Adierazlea
Kondentsazio galdaretan instalatutako potentzia totala eta lortutako aurrezpen energetikoa.
Lotutako elementu sustatzailea

Lotutako elementu sustatzailea

Deskribapena

Deskribapena

Aurrera eramango diren ekintzak 39. neurrian zehazten dira.

Urtero EEE-k ematen dituen dirulaguntzak

Mota

Mota

Kanpaina

Dirulaguntza

Arduraduna

Arduraduna

Biztanleria

Biztanleria

Egutegia

Egutegia

Kanpaina urtero egingo da

Kanpaina urtero egingo da

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

368.940 kWh PCS

Aurrezpena planaren denboraldian

1.660.230 kWh PCS

2020 urtean saihestutako isurpenak

68,36 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

Energia berriztagarrien ekoizpena

0 kWh

Kostua/ tCO2

2.231 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

307,64 tCO2

686.400 € Aurrezpen ekonomikoa
39 urte Finantzaketa

17451 €/urte
Funts pribatuak
EEE-ko dirulaguntzak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: 429 etxebizitzatan kondentsazio galdaren instalazioa
proposatzen da.
Abiapuntua: hurrengo taulan, aurreko neurriak aplikatu ondoren, gaur egun
berokuntzan dagoen kontsumoa ikus daiteke:

Neurriaren

Eraikina

Gaur egungo kontsumoa

Kontsumo termikoa (kWhPCS)

3.440

hipotesia:

kondentsazio

galdarak

instalatzeagatik,

%25eko

aurrezpena suposatuko da.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainean 215
etxebizitzatan eta epe luzean beste 214 etxebizitzatan egitea espero da.
Guztira 2020rako, 429 etxebizitzatan kondentsazio galdarak instalatuak izatea
suposatzen da.
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,
instalaturiko kondentsazio galdara kopurua izango da eta lortutako aurrezpen
energetikoa.
Neurriaren emaitza: neurria aplikatu ondoren, etxebizitzen bataz besteko
kontsumo termikoa 2.580 kWhPCS-koa da, aurrezpena etxebizitzako 860 kWhPCSkoa izango da. Aurrezpen totala 368.940 kWhPCS-koa izango da 2020 urtean.
Hurrengo taulan, gaur egungo kontsumoa, neurria aplikatu ondorengo
kontsumoa eta aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.
Kontzeptua

Zenbatekoa

Iturria

429

Usurbilgo udala

3.440

Lanketa propioa

Aurrezpena

25%

Lanketa propioa

Aurrezpen termikoa etxeko (kWhPCS/Etxebizitza)

860

Lanketa propioa

Aurrezpen termiko totala (kWhPCS)

368.940

Lanketa propioa

Neurria aplikatuko duten etxebizitza kopurua
(Helburua)
Etxebizitzen bataz besteko kontsumo termikoa
(kWhPCS)

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 686.400 €-koa da.
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29. Neurria. Balbula termostatikoak jarri erradiadoreetan

NEURRIAREN IZENBURUA:

Balbula termostatikoak jarri erradiadoreetan

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Bizitegiak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Guztira 374 etxebizitzak balbula termostatikoak jartzea (47 etxebizitza urtero).
Neurriaren deskribapena
Etxebizitzetako erradiadoreetan kolokaturiko balbula termostatikoekin lortutako aurrezpen energetiko eta ekonomikoen buruzuko
informazio kanpainak burutu.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala
Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
EEE-ko laguntzak.

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da balbula termostatikorik jarriko.
Epe ertaina (2013-2016): batazbeste 187 etxebizitzatan eragitea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): batazbeste 187 etxebizitzatan eragitea aurreikusten da.
Adierazlea
Balbulak instalaturiko etxe kopurua eta lortutako aurrezpen energetikoa.
Lotutako elementu sustatzailea

Lotutako elementu sustatzailea

Deskribapena

Deskribapena

Aurrera eramango diren ekintzak 39. neurrian zehazten dira.

Urtero EEE-k ematen dituen dirulaguntzak

Mota

Mota

Kanpaina

Dirulaguntza

Arduraduna

Arduraduna

Biztanleria

Biztanleria

Egutegia

Egutegia

Kanpaina urtero egingo da

Kanpaina urtero egingo da

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

96.492 kWh PCS

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

434.214 kWh PCS

Kostua/ tCO2

1.116 €/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

17,88 tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

80,46 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

0 kWh

89.760 € Aurrezpen ekonomikoa
20 urte Finantzaketa

4564 €/urte
Funts pribatuak
EEE-ko dirulaguntzak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: 374 etxebizitzatan balbula termostatikoen instalazioa
proposatzen da.
Abiapuntua: hurrengo taulan, aurreko neurriak aplikatu ondoren, gaur egun
berokuntzan dagoen kontsumoa ikus daiteke:

Neurriaren

Eraikina

Gaur egungo kontsumoa

Kontsumo termikoa (kWhPCS)

2.580

hipotesia:

balbula

termostatikoak

instalatzeagatik,

%10eko

aurrezpena suposatuko da.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainean 187
etxebizitzatan egingo da eta epe luzean beste 187 etxebizitzatan egitea
espero da. Guztira 2020rako, 374 etxebizitzatan balbula termostatikoak
instalatuak izatea suposatzen da.
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,
instalaturiko balbula termostatiko kopurua eta kontsumo energetikoa izango
dira.
Neurriaren emaitza: neurria aplikatu ondoren, etxebizitzen bataz besteko
kontsumo termikoa 2.322 kWhPCS-koa da eta aurrezpena etxebizitzako 258
kWhPCS-koa izango da. Aurrezpen totala eta 96.492 kWhPCS-koa izango da 2020
urtean.
Hurrengo taulan, gaur egungo kontsumoa, neurria aplikatu ondorengo
kontsumoa eta aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.
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Kontzeptua
Neurria aplikatuko den etxebizitza kopurua
(Helburua)
Etxebizitzako bataz besteko kontsumo termikoa
(kWhPCS)

Zenbatekoa

Iturria

374

Usurbilgo Udala

2.580

Balbulak etxebizitzako

6

Lanketa propioa

Aurrezpena

10%

RENOVE plana

258

Lanketa propioa

Aurrezoena balbulako (kWhPCS/balbula)

43

Lanketa propioa

Aurrezpen termiko totala (kWhPCS)

96.492

Lanketa propioa

Aurrezpen termikoa etxebizitzako
(kWhPCS/etxebizitza)

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 89.760 €-koa da.
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30. Neurria. Barne tenperatura mugatu. Udan ezingo da tenperatura 26ºC-tik
jaitsi eta neguan 21ºC baino altuagoa izan.

NEURRIAREN IZENBURUA:

Barne tenperatura mugatu. Udan ezingo da tenperatura 26ºC-tik jaitsi eta
neguan 21ºC baino altuagoa izan.

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Bizitegiak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Etxebizitzen barne tenperatura mugatzea sustatu.
Guztira 498 etxetan neurria burutzea.
Neurriaren deskribapena
Etxebizitzetako aurrezpen energetikorako mantendu beharreko kalefakzio eta klimatizazio tenperatura egokienen informazio
kanpainak burutu.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea

Arduraduna
Udala

Aurrera eramango diren ekintzak 40. neurrian zehazten
dira.

Beste plan batzuekin erlazioak
---

Mota
kanpaina

Egutegia eta maiztasuna

Arduraduna

Deskribapena

Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da neurririk hartuko.
Epe ertaina (2013-2016): batazbeste 498 etxebizitzatan eragitea
aurreikusten da, urtero lokal batean argiztapena aldatuz.
Epe luzea (2017-2020): neurria burutua egongo da.

Biztanleria

Adierazlea

Egutegia

Neurria aurrera eraman duten etxebizitza kopurua etya kontsumo
energetikoa.

Kanpaina urtero egingo da

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

177.616 kWh PCS

Aurrezpena planaren denboraldian

1.420.930 kWh PCS

2020 urtean saihestutako isurpenak

32,91 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

Energia berriztagarrien ekoizpena

0 kWh

Kostua/ tCO2

0 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

263,30 tCO2

62.250 € Aurrezpen ekonomikoa

8401 €/urte

7 urte Finantzaketa

---

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: 498 etxebizitzatan tenperaturak mugatzea proposatzen
da.
Abiapuntua: hurrengo taulan, aurreko neurriak kontutan hartuta, gaur egun
berokuntzan dagoen kontsumoa ikus daiteke:

Neurriaren

Eraikina

Gaur egungo kontsumoa

Kontsumo termikoa (kWhPCS)

2.322

hipotesia:

murrizturiko

gradu

bakoitzeko,

%8ko

aurrezpena

suposatzen da. 2ºC jaitsiko direla suposatu da.
Egutegia eta maiztasuna: epe ertainean 498 etxebizitzatan neurria aurrera
eramango dela suposatu da.
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea, neurria
aurrera eraman duten etxebizitza kopurua eta kontsumo energetikoa izango
dira.
Neurriaren emaitza: neurria aplikatu ondoren, etxebizitzen bataz besteko
kontsumo termikoa 1.965,3 kWhPCS-koa da eta aurrezpena etxebizitzako 356,7
kWhPCS-koa izango da. Aurrezpen totala 177.616 kWhPCS-koa izango da 2020
urtean.
Hurrengo taulan, gaur egungo kontsumoa, neurria aplikatu ondorengo
kontsumoa eta aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.
Kontzeptua

Zenbatekoa

Iturria

2.322

IDAE

Aurrezpena murrizturiko ºC-ko

8%

EVE-IDAE

Etxebizitzen gaur egungo tenperatura (ºC)

23

Lanketa propioa

Proposaturiko tenperatura (ºC)

21

EVE-IDAE

Aurrezpen termikoa etxeko (kWhPCS/Etxebizitza)

356,7

Lanketa propioa

Etxebizitza guztira (Helburua)

498

Usurbilgo Udala

Aurrezpen termiko totala (kWhPCS)

177.616

Lanketa propioa

Berokuntzan bataz besteko kontsumo termikoa
etxebizitzako (kWhPCS)
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Neurriaren kostua: neurri honen kostua 62.250 €-koa da.
31. Neurria. Etxebizitza blokeetan, gune amankomunetan eta pasiloetan, argi
artifizialaren gutxiagotzea, argiztapen kontrol, presentzia detektorea eta
tenporizadoreen bidez.
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Etxebizitza blokeetan, gune amankomenetan eta pasiloetan, argi artifizialren
gutxiagotzea, argiztapen kontrol, presentzia detektorea eta tenporizadoreen
bidez.

NEURRIAREN IZENBURUA:
ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Bizitegiak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Etxebizitza blokeetan, gune amankomenetan eta pasiloetan, argi artifizialren gutxiagotzea, argiztapen kontrol, presentzia
detektorea eta tenporizadoreen bidez.
Neurriaren deskribapena
Etxebizitzaetako gune amakomunetan presentzia sentsoreak jarriko dira. Etxebizitzak Hiru solairu dituela suposatuko dugu, beraz 4
sentsore jarriko dira etxebizitza bakoitzeko

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala
Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
EEE-ko laguntzak.

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da argiztapenean aldaketarik egingo.
Epe ertaina (2013-2016): batazbeste 20 etxebizitza blokeetan eragitea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): batazbeste 20 etxebizitza blokeetan eragitea aurreikusten da.
Adierazlea
Jarritako presentzia sentsoreak eta kontsumo energetikoa.
Lotutako elementu sustatzailea

Lotutako elementu sustatzailea

Deskribapena

Deskribapena

Aurrera eramango diren ekintzak 39. neurrian zehazten dira.

Urtero EEE-k ematen dituen dirulaguntzak

Mota

Mota

Kanpaina

Dirulaguntza

Arduraduna

Arduraduna

Biztanleria

Biztanleria

Egutegia

Egutegia

Kanpaina urtero egingo da

Kanpaina urtero egingo da

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

22.776 kWh

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

102.492 kWh

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

6,70 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak
14.400 € Aurrezpen ekonomikoa
5 urte Finantzaketa

0 kWh
478 €/ tCO2

30,14 tCO2
3189 €/urte
Funts pribatuak
EEE-ko dirulaguntzak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Neurriaren helburua: etxebizitza blokeetan, gune amankomunetan eta
pasiloetan, argi artifizialaren gutxiagotzea, argiztapen kontrol, presentzia
detektore eta tenporizadoreen bidez.
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Abiapuntua: etxebizitza blokeetan, gaur egungo kontsumo elektrikoa 911 kWhkoa da, etxebizitza bloke bakoitzean 26W-ko 12 halogeno daudela suposatuz.
Neurriaren hipotesia: gaur egun gune amankomunetako argiztapena 8 orduz
piztuta dagoela suposatzen da pultsadoreak ez dituztelako, eta neurria aurrera
eramatean 3 ordutara pasako da.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen ezarpena mailaz mailakoa izango da,
epe ertainean (2013-2016) 20 etxebizitza blokeetan egingo da ordezkapena,
eta epe luzean (2017-2020) beste 20 bloketan egingo da ordezkapena.
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,
instalatuko presentzi sentsore kopurua eta kontsumo energetikoa izango dira.
Neurriaren emaitza: sentsoreak instalatzean, kontsumoa 342 kWh/urtekoa
izango da. Aurrezpena etxebizitzako, 569 kWh/urtekoa izango da eta neurriaren
aurrezpen totala 22.776 kWh/urtekoa 2020 urtean.
Hurrengo taulan, gaur egungo kontsumoa, neurria aplikatu ondorengo
kontsumoa eta aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.
Kontzeptua

Zenbatekoa

Iturria

Etxebizitzako sentsore kopurua

4

Usurbilgo udala

Etxebizitzako halogeno kopurua

12

Usurbilgo udala

Suposaturiko potentzia (W)

26

Usurbilgo udala

Funtzionamendu orduak gaur egun

8

Usurbilgo udala

Funtzionamendu orduak neurria aplika ondoren

3

Usurbilgo udala

Aurrezpena etxebizitzako(kWh)

569

Lanketa propioa

Aurrezpena sentsoreko (kWh/sentsore)

142,35

Lanketa propioa

Neurria aplikatu den etxebizitza bloke kopurua

40

Lanketa propioa

Aurrezpen totala (kWh)

22.776

Lanketa propioa

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 14.400 €-koa da.
32. Neurria. Igogailuetan presentzia detektagailuen instalazioa
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NEURRIAREN IZENBURUA:

Igogailuetan presentzia detektagailuen instalazioa

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Bizitegiak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
40 etxebizitza blokeetako igogailuetan presentzia detektagailuen instalazioa
Neurriaren deskribapena
Momentu honetan, igogaoluetako argizteria piztuta mantentzen 24 ordu egunean. Igogailua erabiltzen ez den uneetan argi hoiek
itzaltzen dituen sistema bat jartzea proposatzen da.
Neurria 128 etxebizitzetan burutuko da.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala
Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
EEE-ko laguntzak.

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): epe honetan Igogailuetan ez dira presentzia detektagailuak jarriko
Epe ertaina (2013-2016): batazbeste 20 etxebizitzatan eragitea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): batazbeste 20 etxebizitzatan eragitea aurreikusten da.
Adierazlea
Jarritako presentzia sentsoreak eta kontsumo energetikoa.
Lotutako elementu sustatzailea

Lotutako elementu sustatzailea

Deskribapena

Deskribapena

Aurrera eramango diren ekintzak 39. neurrian zehazten dira.

Urtero EEE-k ematen dituen dirulaguntzak

Mota

Mota

Kanpaina

Dirulaguntza

Arduraduna

Arduraduna

Biztanleria

Biztanleria

Egutegia

Egutegia

Kanpaina urtero egingo da

Kanpaina urtero egingo da

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

31.886 kWh

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

143.489 kWh

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

9,38 tCO2

Kostua

0 kWh
493 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

42,20 tCO2

20.800 € Aurrezpen ekonomikoa

Berreskuratze tasa sinplea

5 urte Finantzaketa

4464 €/urte
Funts pribatuak
EEE-ko dirulaguntzak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Neurriaren

helburua:

igogailuetan

presentzia

detektagailuen

instalazioa

gomendatzen da.
Abiapuntua: hurrengo taulan, gaur eguneko kontsumo elektrikoa ikus daiteke:
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Eraikina

Gaur egungo kontsumoa
igogailuetan (kWh)

Etxebizitzatako igogailuak

911

Neurriaren hipotesia: igogailuetako argiztapena jakiteko, gaur egun 24 orduz
piztuta dagoela suposatzen da, neurria aurrera eramatean 3 ordutara pasako
da.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, 20 etxebizitza bloketan epe
ertainera (2013-2016) eta 20 etxebizitza bloketan epe luzera (2017-2020)
planteatzen da.
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,
instalatuko presentzi sentsore kopurua eta kontsumo energetikoa izango dira.
Neurriaren emaitza: sentsoreak instalatzean, kontsumoa 114 kWh/urtekoa
izango da. Aurrezpena etxebizitzako, 797 kWh/urtekoa izango da eta neurriaren
aurrezpen totala 31.886 kWh/urtekoa izanik 2020 urtean.
Hurrengo taulan, gaur egungo kontsumoa, neurria aplikatu ondorengo
kontsumoa eta aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.
Kontzeptua

Zenbatekoa

Iturria

Etxebizitza blokeko sentsore kopurua

1

Usurbilgo udala

Igogailuko luminaria kopurua

4

Usurbilgo udala

Suposaturiko potentzia (W)

26

Usurbilgo udala

Funtzionamendu orduak gaur egun

24

Usurbilgo udala

Funtzionamendu orduak neurria aplika ondoren

3

Usurbilgo udala

kontsumoa etxebizitza blokeko (kWh)

114

Lanketa propioa

Aurrezpena sentsoreko (kWh/sentsore)

797

Lanketa propioa

Neurria aplikatu den etxebizitza bloke kopurua

40

Lanketa propioa

Aurrezpen totala (kWh)

31.886

Lanketa propioa

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 20.800 €-koa da.

33. Neurria. Kontsumo baxudun lanparen instalazioa
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NEURRIAREN IZENBURUA:

Kontsumo baxudun lanparen instalazioa

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Bizitegiak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Argiztapen eraginkorra sustatu. Guztira 498 etxetan kontsumo baxudun lanparak instalatzea (62 etxe urte bakoitzean).
Neurriaren deskribapena
Udalerriko etxebizitzetan, kontsumo baxuko lanparetara aldatzea sustatuko dituen informazio kanpainak burutzea, udalerriko 62
etxebizitzak aldaketa egitea helburu izanez.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala
Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
EEE-ko laguntzak.

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da kontsumo baxudun lanpararik aldatuko.
Epe ertaina (2013-2016): batazbeste 249 etxebizitzatan eragitea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): batazbeste 249 etxebizitzatan eragitea aurreikusten da.
Adierazlea
Aldatutako lanpara kopurua eta kontsumo energetikoa.
Lotutako elementu sustatzailea

Lotutako elementu sustatzailea

Deskribapena

Deskribapena

Aurrera eramango diren ekintzak 39. neurrian zehazten dira.

Urtero EEE-k ematen dituen dirulaguntzak

Mota

Mota

Kanpaina

Dirulaguntza

Arduraduna

Arduraduna

Biztanleria

Biztanleria

Egutegia

Egutegia

Kanpaina urtero egingo da

Kanpaina urtero egingo da

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

80.178 kWh

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

360.801 kWh

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

23,58 tCO2

Kostua

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

0 kWh
141 €/ tCO2
106,11 tCO2

14.940 € Aurrezpen ekonomikoa

Berreskuratze tasa sinplea

1 urte Finantzaketa

11225 €/urte
Funts pribatuak
EEE-ko dirulaguntzak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Neurriaren

helburua:

498

etxebizitzatan,

kontsumo

baxudun

instalazioa proposatzen da, lanpara inkandeszenteak ordezkatuz.
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lanparen

Abiapuntua:

hurrengo

taulan,

gaur

eguneko

kontsumoa

lanpara

inkandeszenteetan ikus daiteke:
Eraikina

Gaur egungo kontsumoa (kWh)

Kontsumo elektrikoa

197

Neurriaren hipotesia: 60W-ko 3 lanpara inkandeszente, 11 W-ko kontsumo
baxudun lanparengandik aldatzea proposatzen da. Lanparen kontsumoa 3
ordu eguneko eta urteko 365 egunekoa dela suposatuko da.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea; epe ertainean 249
etxebizitzatan egingo da eta epe luzean beste 249 etxebizitzatan. Guztira
2020rako, 498 etxebizitzatan kontsumo baxudun lanparak instalatuak izatea
suposatzen da.
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,
aldatutako lanpara kopurua eta kontsumo energetikoa izango dira.
Neurriaren emaitza: Kontsumo baxudun lanparak instalatzean, kontsumoa 36,14
kWh/urtekoa izango da. Aurrezpena etxebizitzako, 161 kWh/urtekoa izango da
eta neurriaren aurrezpen totala 80.178 kWh/urtekoa 2020 urtean.
Hurrengo taulan, gaur egungo kontsumoa, neurria aplikatu ondorengo
kontsumoa eta aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.

Kontzeptua

Zenbatekoa

Iturria
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Neurria aplikaturiko etxe kopurua (Helburua)

498

Usurbilgo Udala

Aldatutako inkandeszente kopurua etxeko

3

Lanketa propioa

Inkandeszenteen potentzia (W)

60

Lanketa propioa

Kontsumo baxudun lanparen potentzia (W)

11

Lanketa propioa

Piztutako ordu kopurua (h/urte)

1.095

Lanketa propioa

Aurrezpena etxeko (kWh)

161

Lanketa propioa

Aurrezpen totala

80.178

Lanketa propioa

Aurrezpena aldatutako W kopuruagatik (kWh/W)

0,89

Lanketa propioa

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 14.940 €-koa da.
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34. Neurria. Tresna elektrikoak erosteko orduan, energia eraginkortasun
irizpideak barneratu
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NEURRIAREN IZENBURUA:

Tresna elektrikoak erosteko orduan, energia eraginkortasun irizpideak
barneratu

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Bizitegiak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Guztira 747 etxetan tresna elektrikoak berriztatzea (93 etxe urte bakoitzean).
Etxebizitzako hornikuntza eta materialen eraginkortasuna.
Neurriaren deskribapena
Etxetresna eta beste tresna elektrikoen etiketa energetikoen buruzko dibulgazio kanpainak burutu, klase desberdinetako ekipoen
arteko konparaketa bat egitea posible eginez.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala
Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
Etxetresnen plan RENOVEa.
Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da kanpainarik egingo
Epe ertaina (2013-2016): batazbeste 374 etxebizitzatan eragitea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): batazbeste 373 etxebizitzatan eragitea aurreikusten da.
Adierazlea
Aldatutako etxetresna kopurua eta kontsumo energetiko.
Lotutako elementu sustatzailea

Lotutako elementu sustatzailea

Deskribapena

Deskribapena

Aurrera eramango diren ekintzak 39. neurrian zehazten dira.

Urtero EEE-k ematen dituen dirulaguntzak

Mota

Mota

Kanpaina

Dirulaguntza

Arduraduna

Arduraduna

Biztanleria

Biztanleria

Egutegia

Egutegia

Kanpaina urtero egingo da

Kanpaina urtero egingo da

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

301.639 kWh

Aurrezpena planaren denboraldian

1.357.374 kWh

2020 urtean saihestutako isurpenak

88,71 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

Energia berriztagarrien ekoizpena
Kostua/ tCO2
Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

1.455.156 € Aurrezpen ekonomikoa
34 urte Finantzaketa

0 kWh
3.645 €/ tCO2

399,20 tCO2
42229 €/urte
Funts pribatuak
EEE-ko dirulaguntzak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Neurriaren helburua: 747 etxebizitzatan ekipo elektrikoak, ekipo berri eta
eraginkorragoengatik aldatzea proposatzen da.
Abiapuntua: gaur eguneko kontsumoa ekipo elektrikoetan 897 kWh-takoa da:
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Neurriaren hipotesia: ekipo berria instalatzerako orduan, %45eko aurrezpena
suposatu da. Instalatutako tresneria berriak A kalifikazioa baino kalifikazio
energetiko altuagoa izan beharko du.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea; epe ertainean 374
etxebizitzatan egingo da eta epe luzean beste 373 etxebizitzetan. Guztira
2020rako, 800 etxebizitzatan etxetresna berri eta eraginkorragoak instalatuak
izatea suposatzen da.
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,
aldatutako etxetresna kopurua eta kontsumo energetikoa izango dira.
Neurriaren emaitza: neurria aplikatu ondore, ekipo elektrikoen kontsumoa 493
kWh/urtekoa izango da. Beraz aurrezpena etxebizitzako 404 kWh/urtekoa
izango da eta aurrezpen totala 301.639 kWh/urtekoa 2020 urtean.
Hurrengo taulan, neurria aplikatuko duten etxe kopurua, gaur egungo
kontsumoa, neurria aplikatu ondorengo kontsumoa eta aurrezpen unitario eta
totala banakatzen dira.
Kontzeptua

Zenbatekoa

Iturria

Neurria aplikaturiko etxe kopurua (Helburua)

747

Usurbilgo Udala

Etxe bakoitzean aldaturiko ekipo kopurua

5

Lanketa propioa

897

IDAE

Aurrezpena

45%

Helburua

Etxe bakoitzeko aurrezpena (kWh)

404

Lanketa propioa

Aurrezpen elektriko totala (kWh)

301.639

Lanketa propioa

Aurrezpena etxetresnako (kWh/etxetresna)

80,76

Lanketa propioa

Etxebizitzen bataz besteko kontsumoa
etxetresnetan (kWh)

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 1.455.156 €-koa da.

35. Neurria. Kontsumo elektriko eta berokuntza kontsumoa murrizteko kanpaina
burutzea
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NEURRIAREN IZENBURUA:

Kontsumo elektriko eta berokuntza kontsumoa murrizteko kanpaina burutzea

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Bizitegiak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Energia zentzuz erabiltzeko jarduera kanpainak burutzea.
Neurriaren deskribapena
Kanpaina bat burutuko da urtero, non bere helburuak energiaren zentzuzko erabilera sustatuko da.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
---

Mota
kanpaina

Egutegia eta maiztasuna

Arduraduna

Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da kanpainarik burutuko
Epe ertaina (2013-2016):
aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020):
aurreikusten da.

batazbeste
batazbeste

4
4

kanpaina

burutzea

kanpaina

burutzea

Udala

Adierazlea

Egutegia

Hitzaldietara joandako jendea eta egindako hitzaldi kopurua

Epe laburrean egingo da

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

0 kWh

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

0 kWh

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

0,00 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

0 kWh
- €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

0,00 tCO2

900 € Aurrezpen ekonomikoa

0 €/urte

0 urte Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: herritarrek energia kontsumoa murrizteko kanpainetan
parte hartuko dute, aurretik deskribatutako neurriak burutuz.
Abiapuntua: gaur egun ez da jardunaldirik egiten.
Hipotesia: energiaren zentzuzko erabilera sustatuko da.
Egutegia eta maiztasuna: kanpainak urtero egingo dira.
Adierazlea: adierazleak egindako hitzaldiak eta joandako jendea izango dira.
Neurriaren kostua: neurri honen kostua 900 €-koa izango da.
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36. Neurria. Herritarrak energiaren zentzuzko erabilera gaietan formatu

NEURRIAREN IZENBURUA:

Herritarrak energiaren zentzuzko erabilera gaietan formatu

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Bizitegiak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Zerbitzuetako langile eta erabiltzaileak, energia eraginkortasuna kontzeptu bezala barneratzea eta praktikara eramatea, aurretik
deskribatutako neurriak burutuz.
Neurriaren deskribapena
Kanpaina bat burutuko da urtero, non bere helburuak hurrengoak izango diren:
- Argi naturalaren onura sustatzeko neurriak martxan jarri.
- Kontsumo baxuko argiztapenari buruzko informazio bananadu, argiztapen honeen onurak azalduz.
- Zerbitzuen itxitura egokien buruzko informazioa eman, kristal bikoitzdun leiho eta isolamendu egokia duten fatxadetan
oinarrituz.
- Berokuntza sistemetan dauden hobekuntzak: kondentsazio galdarak (galdara arruntak baino errendimendu hobeago batekin),
berogailuetako balbula termostatikoak...
-Tresna elektrikoak erostean, kontuan hartu beharreko faktoreak zeintzuk diren azaldu, ekipoaren klase energetikoaren garrantzia
azalduz.
- Energia berriztagarrien garrantzia. Instalazioa burutzeko jarraitu beharreko pausuak, instalazioarin buruzko informazio orokorra.
Burutuko diren ekintzak jarraian zehazten dira:
-Praktika onen gida.
-Publizitazio tripitiko bat.
-Tailerrak.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
---

Mota
kanpaina

Egutegia eta maiztasuna

Arduraduna

Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da kanpainarik burutuko
Epe ertaina (2013-2016):
aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020):
aurreikusten da.

batazbeste
batazbeste

4
4

kanpaina

burutzea

kanpaina

burutzea

Udala

Adierazlea

Egutegia

Hitzaldietara joandako jendea eta egindako hitzaldi kopurua

Epe laburrean egingo da

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

0 kWh

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

0 kWh

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

0,00 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

0 kWh
- €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

0,00 tCO2

900 € Aurrezpen ekonomikoa

0 €/urte

0 urte Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: 498 etxebizitzetako bizilagunek sentsibilizazio kanpainetan
parte hartuko dute. Herritarrek energia eraginkortasuna kontzeptu bezala
barneratzea eta praktikara eramatea, aurretik deskribatutako neurriak burutuz.
Abiapuntua: gaur egun ez da jardunaldirik egiten.
Hipotesia: neurrian aurrera eramango diren puntuak hurrengoak dira:


Argi naturalaren onura sustatzeko neurriak martxan jarri.



Kontsumo baxuko argiztapenari buruzko informazio banatu, argiztapen
hauen onurak azalduz.



Etxebizitzetako itxitura

egokien buruzko informazioa

eman, kristal

bikoizdun leiho eta isolamendu egokia duten fatxadetan oinarrituz.


Berokuntza

sistemetan

dauden

hobekuntzen

inguruan

informatu:

kondentsazio galdarak (galdara arruntak baino errendimendu hobeago
batekin), berogailuetako balbula termostatikoak...


-Tresna elektrikoak erostean, kontuan hartu beharreko faktoreak zeintzuk
diren azaldu, ekipoaren klase energetikoaren garrantzia azalduz.



Energia berriztagarrien onurak azaldu. Instalazioa burutzeko jarraitu
beharreko pausuak, instalazioari buruzko informazio orokorra.



Burutuko diren ekintzak jarraian zehazten dira:



-Praktika onen gida.



-Publizitazio triptiko bat.



-Tailerrak.

Egutegia eta maiztasuna: kanpainak urtero behin egingo dira.
Adierazlea: adierazleak egindako hitzaldiak eta joandako jendea izango dira.
Neurriaren kostua: neurri honen kostua 900 €-koa izango da.
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Energia berriztagarriak

37. Neurria. Plaka termikoak jarri etxebizitza berrietan edota baserrietan
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NEURRIAREN IZENBURUA:

Plaka termikoak jarri etxebizitza berrietan edota baserrietan

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

ALORRA:

Bizitegiak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Energia Berriztagarrien emendioa
Guztira 8 etxetan plaka termikoak instalatzea, instalazioa 4 kaptadorez osatuta egongo da (Urtero instalazio bat).
Kaptadore bakoitzaren azalera, 2 m2-koa izango da.
Neurriaren deskribapena
Udalerriko etxebizitza berri edo baserrietan plaka termikoen instalazioa.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala
Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
EEE-ko laguntzak.

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da plaka termikorik jarriko.
Epe ertaina (2013-2016): batazbeste 4 etxebizitzatan eragitea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): batazbeste 4 etxebizitzatan eragitea aurreikusten da.
Adierazlea
Instalaturiko m2 kopurua.
Lotutako elementu sustatzailea

Lotutako elementu sustatzailea

Deskribapena

Deskribapena

Aurrera eramango diren ekintzak 39. neurrian zehazten dira.

Urtero EEE-k ematen dituen dirulaguntzak

Mota

Mota

Kanpaina

Dirulaguntza

Arduraduna

Arduraduna

Biztanleria

Biztanleria

Egutegia

Egutegia

Kanpaina urtero egingo da

Kanpaina urtero egingo da

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

45.376 kWh PCS

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

204.192 kWh PCS

Kostua/ tCO2

1.586 €/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

8,41 tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

37,84 tCO2

Kostua

45376 kWh

60.000 € Aurrezpen ekonomikoa

Berreskuratze tasa sinplea

28 urte Finantzaketa

2146 €/urte
Funts pribatuak
EEE-ko dirulaguntzak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Berreskuratze tasa sinplea, EVE-ko dirulaguntzak kontutan izan gabe kalkulatu dira

Neurriaren helburua: panel termikoen instalazioa planteatzen da.
Abiapuntua: gaur egun ez dago instalazio termikorik.
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Neurriaren hipotesia: 8 instalazio jarriko direla suposatzen da, instalazio bakoitza
2 m2-ko 4 kaptadorez osatua egongo da.
Egutegia

eta

maiztasuna:

neurri

honen

gauzatzea;

epe

ertainean

4

etxebizitzatan eta epe luzean beste 4etan egingo da. Guztira 2020rako, 8
etxebizitzatan eguzki plaka termikoak instalatuko direla suposatu da.
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,
instalaturiko m2 kopurua izango da.
Neurriaren emaitza: plakek produzituko duten energia termikoa 45.376
kWhPCS/urtekoa izango da.
Hurrengo taulan, instalaturiko plaka eta m2 kopurua, gaur egungo kontsumoa,
neurria aplikatu ondorengo kontsumoa eta aurrezpen unitario eta totala
banakatzen dira.
Kontzeptua

Zenbatekoa

Iturria

Plaka bakoitzaren azalera (m2)

8

Usurbilgo Udala

Produzitutako energia termikoa (kWh)

5.672

Lanketa propioa

Egingo diren instalazio kopurua

8

Usurbilgo Udala

Produzitutako energia totala (kWh)

45.376

Lanketa propioa

709

Lanketa propioa

2.146

Lanketa propioa

Produzitutako energia instalaturiko m2-ko
(kWh/m2)
Aurrezpen ekonomikoa

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 60.000 €-koa da.

38. Neurria. Plaka fotovoltaikoak etxebizitzetan instalatu
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NEURRIAREN IZENBURUA:

Plaka fotovoltaikoak etxebizitzetan instalatu

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

ALORRA:

Bizitegiak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Energia Berriztagarrien emendioa.
Guztira 8 etxetan plaka fotovoltaikoak instalatzea (Urte bakoitzean etxebizitza batean).
Neurriaren deskribapena
8 etxebizitzetan plaka fotovoltaikoak instalatzea.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala
Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
EEE-ko laguntzak.

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da plaka fotovoltaikorik jarri ko.
Epe ertaina (2013-2016): batazbeste 4 etxebizitzatan eragitea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): batazbeste 4 etxebizitzatan eragitea aurreikusten da.
Adierazlea
Instalaturiko plaka kopurua.
Lotutako elementu sustatzailea

Lotutako elementu sustatzailea

Deskribapena

Deskribapena

Aurrera eramango diren ekintzak 39. neurrian zehazten dira.

Urtero EEE-k ematen dituen dirulaguntzak

Mota

Mota

Kanpaina

Dirulaguntza

Arduraduna

Arduraduna

Biztanleria

Biztanleria

Egutegia

Egutegia

Kanpaina urtero egingo da

Kanpaina urtero egingo da

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

37.656 kWh

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

169.452 kWh

Kostua/ tCO2

2.007 €/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

11,07 tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

49,84 tCO2

Kostua

37656 kWh

100.000 € Aurrezpen ekonomikoa

Berreskuratze tasa sinplea

19 urte Finantzaketa

5272 €/urte
Funts pribatuak
EEE-ko dirulaguntzak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Berreskuratze tasa sinplea, EVE-ko dirulaguntzak kontutan izan gabe kalkulatu dira
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Neurriaren

helburua:

8

etxebizitzatan

plaka

fotovoltaikoen

instalazioa

proposatzen da.
Abiapuntua: gaur egun ez dago plaka fotovoltaikorik.
Neurriaren hipotesia: instalazio bakoitzak emandako energia elektrikoa, 4.707
kWhkoa izango da. Instalazioak, 5 kWp-koak dira.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera (2013-2016)
eta epe luzera (2017-2020) planteatzen da.
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,
instalatuko plaka kopurua izango da.
Neurriaren emaitza: produzitutako energia elektriko totala 37.656 kWh-koa da.
Hurrengo taulan, aurrezpena ikus daiteke.
Kontzeptua

Zenbatekoa

Iturria

Instalazio kopurua

8

Usurbilgo udala

Plaken potentzia (kWp)

5

Usurbilgo udala

Produzitutako energia (kWh)

4.707

Lanketa propioa

Sortutako energia (kWh/kWp)

941,4

Lanketa propioa

Produzitutako energia totala (kWh)

37.656

Lanketa propioa

0,14

Lanketa propioa

Salmenta prezioa (c€/kWh)

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 100.000 €-koa da.

39. Neurria. Usurbilgo etxebizitzetan biomasa galdaren instalazioa
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NEURRIAREN IZENBURUA:

Usurbilgo etxebizitzetan biomasa galdaren instalazioa

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

ALORRA:

Bizitegiak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Energia berriztagarrien emendioa.
Gaur egun, Usurbilgo etxebizitzetan ez da biomasazko galdararik. Plana amaitu orduko, herriko etxebizitzetako galdaretatik 160
kW, biomasazkoak izango dira. Gutxi gora beherea, aldaketa hau sei etxebizitzetan egingo da.
Neurriaren deskribapena
Gaur egungo gas natural, gasoil edo elektrizitatearen bidezko eraikinaren beroketa biomasazko galdara batez egitea.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala
Arduraduna
Udala/ Herritarrak
Beste plan batzuekin erlazioak
EEE-ko laguntzak.

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): neurria ez da aurrera eramango.
Epe ertaina (2013-2016): epe honetan, biomasazko galdara biren instalazioa burutuko da.
Epe luzea (2017-2020): epe honetan, biomasazko lau galdararen instalazioa burutuko da.
Adierazlea
Instalaturiko galdara kopurua.
Lotutako elementu sustatzailea

Lotutako elementu sustatzailea

Deskribapena

Deskribapena

Aurrera eramango diren ekintzak 39. neurrian zehazten dira.

Urtero EEE-k ematen dituen dirulaguntzak

Mota

Mota

Kanpaina

Dirulaguntza

Arduraduna

Arduraduna

Biztanleria

Biztanleria

Egutegia

Egutegia

Kanpaina urtero egingo da

Kanpaina urtero egingo da

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

28.668 kWh

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

100.338 kWh

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

8,43 tCO2

28668 kWh
11.386 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

Kostua

96.000 € Aurrezpen ekonomikoa

Berreskuratze tasa sinplea

194 urte Finantzaketa

8,43 tCO2
494 €/urte
Funts pribatuak
EEE-ko dirulaguntzak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Berreskuratze tasa sinplea, EVE-ko dirulaguntzak kontutan izan gabe kalkulatu dira
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Neurriaren helburua: Ususrbilgo 6 etxebizitzatan, 40kW-ko biomasazko galdaren
instalazioa.
Abiapuntua:

neurri

honen

abiapuntu

lez,

etxebizitza

baten

dagoen

batazbesteko kontsumo termikoan oinarritu gara (kasu honeetan ez dela beste
inolako neurririk aplikatuko suposatuko dugu). Kontsumo termiko hori, 4.778
kWhPCS-koa da.
Neurriaren hipotesia: Biomasazko sei galdara instalatzea proposatzen da,
amaieran instalaturiko potentzia totala 240 kW izanik.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainera (2013-2016)
eta epe luzera (2017-2020) planteatzen da.
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,
instalatuko galdara kopurua izango da.
Neurriaren emaitza: aurrezpena gas naturalean, 28.668 kWhPCS. Biomasazko
galdara instalatu ondore, gas naturala ez baita kontsumituko.
Neurriaren kostua: neurri honen kostua 96.000 €-koa da.
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Mugikortasuna

40. Neurria. Ibilgailu elektriko puru edota hibrido konektagarrien eskuratzea
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NEURRIAREN IZENBURUA:

Ibilgailu elektriko puru edota hibrido konektagarrien eskuratzea

ILDO ESTRATEGIKOA:

MUGIKORTASUNA

ALORRA:

Bizitegiak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: inbertsioa behar duen jarduera
Helburua
Udalerriko turismo elektriko puru edota hibrido konektagarrien portzentaia emendatzea. 2020 urterako Usurbilgo turismo ibilgailuen
%4a ibilgailu elektriko puru edota hibrido konektagarriek osatzea espero da.
Neurriaren deskribapena
Gipuzkoan, biztanleriaren %44,35a kotxez mugitzen da, 2008ko EUSTATeko datuak dioenez, eta DGTaren ibilgailu parkearen datuetan
ikusten denez, ibilgailu hauetatik %99,91a erregai fosilez dabiltza. Honen ondorioz, mugikortasunaren ildo estrategikoa, negutegi
efektuko gasak isurtzen duen sektore garrantzitsuenetarikoan bihurtu da.
Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak 2020rako ibilgailu matrikulatu berrien %10a ibilgailu elektriko edota hibrido konektagarriak izatea hartu
du helburutzat bere ibilgailu elektrikoaren aldeko estrategiaren bidez.
Usurbilen kasuan, ibilgailu kopuru totalaren %4a ibilgailu elektriko puru edota hibrido konektagarriak izatea espero da 2020 urterako,
neurria turismoentzat soilik kalkulatuta dago.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Herritarrak
Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
Euskadiko Mugikortasun Estrategia.

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): EJEParen lehen denboraldian ez da ibilgailu elektriko puru edota hibrido konektagarrien erabileraren
emendiorik aurreikusten.
Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan Usurbilgo ibilgailu osoen %2a ibilgailu elektriko edota hibrido konektagarriak izatea
aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): denboraldi honetan Usurbilgo ibilgailu osoen %4a ibilgailu elektriko edota hibrido konektagarriak izatea
aurreikusten da.
Adierazlea
Ibilgailu elektriko puru edota hibrido konektagarrien portzentaia Usurbilgo ibilgailu guztien aldean.
Lotutako elementu sustatzailea

Lotutako elementu sustatzailea

Deskribapena

Deskribapena

Ibilgailu garbiei gidatze-zerga murriztuko zaie

Mugikortasun iraunkorraren aldeko sentsibilizazio kanpaina

Mota

Mota

Ordenantza

Ohitura kanpaina

Arduraduna

Arduraduna

Usurbilgo Udala

Usurbilgo Udala

Egutegia

Egutegia

Epe ertainean jarriko da martxan

Urtero

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

1.854.214 kWhPCS

Energia berriztagarrien ekoizpena

Planaren denboraldiko aurrezpen
energetikoa

8.343.961 kWhPCS

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak
Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

477 tCO2

1.862 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

2.148

4.000.040 € Aurrezpen ekonomikoa
16 urte Finantzaketa

0 kWh

tCO2
249.155 €/urte

EEEko diru-laguntzak, 5000€ gehienez
ibilgailuko eta fondo pribatuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Neurriaren helburua: Udalerriko turismo elektriko puru edota hibrido konektagarrien
portzentaia emendatzea. 2020 urterako Usurbilgo turismo ibilgailuen %4a ibilgailu
elektriko puru edota hibrido konektagarriek osatzea espero da.
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Abiapuntua: Usurbilgo ibilgailu parkean ez dago ibilgailu elektriko edota hibrido
konektagarririk 2007 oinarri-urtean.
Neurriaren hipotesia: Gipuzkoan, biztanleriaren %44,35a kotxez mugitzen da, 2008ko
EUSTATeko datuek diotenez, eta DGTaren ibilgailu parkearen datuetan ikusten denez,
ibilgailu hauetatik %99,91a erregai fosilez dabil. Honen ondorioz, mugikortasunaren ildo
estrategikoa, negutegi efektuko gasak isurtzen duen sektore garrantzitsuenetarikoa
bihurtu da.
Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak 2020rako ibilgailu matrikulatu berrien %10a ibilgailu
elektriko edota hibrido konektagarriak izatea hartu du helburutzat bere Mugikortasun
Estrategiaren bidez.
Usurbilen kasuan, ibilgailu kopuru totalaren %4a ibilgailu elektriko puru edota hibrido
konektagarriak izatea espero da 2020 urterako, neurria turismoentzat soilik kalkulatuta
dago.
Kontzeptua
Ibilgailu elektrikoen batazbesteko
kontsumoa (kWh/km)
Batazbesteko turismo proportzioa
Usurbilen
2020 urtean aurreikusitako gasolina
kontsumoa (TJ)
2020 urtean aurreikusitako gasolio
kontsumoa (TJ)
2020 urtean Usurbilen aurreikusitako
ibilgailu kopurua

Balioa

Iturria

0,156

IDAE

%66

Lanketa propioa

37,24

Lanketa propioa

243,54

Lanketa propioa

3.333

Lanketa propioa
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Usurbilgo Udala

Aurreikusitako ibilgailu elektriko puru
edota hibrido konektagarri kopurua
(Helburua)

Neurriaren helburuak garatzeko, Udalak udal-ordenantzak moldatuko ditu ibilgailu
elektrikoaren emendioa bultzatzeko. Udal-ordenantzaren moldaketa guztiek bat
egingo dute Udalerriko mugikortasun eraginkorrerako estrategiarekin.
Egutegia eta maiztasuna: epe ertainean (2013-2016) Usurbilgo turismoen %2a ibilgailu
elektriko edota hibrido konektagarriak izatea aurreikusten da eta epe luzerako (20172020), ibilgailu elektriko edota hibrido konektagarrien portzentajea %4a izatea
aurreikusten da.
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Adierazlea: neurriaren jarraipena errazteko adierazle bezala Usurbilgo ibilgailu guztien
aldean ibilgailu elektriko puru edota hibrido konektagarrien portzentaia ezarri da.
Neurriaren emaitza: 2020 urtean Usurbilgo parkeko turismo ibilgailuen %4a ibilgailu
elektriko edota hibrido konektagarriak izateagatik 1.854.214 kWh-ko aurrezpena
aurreikusten da.

Neurriaren kostua: 30.000€-tan estimatzen da ibilgailu elektriko bakoitza, guztira
4.000.040
€-tako
kostua
estimatuz.
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41. Neurria. Erregai alternatiboen bidez propultsatu eta 3.500 kg-tik beherako
mma duten ibilgailuak eskuratzea
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NEURRIAREN IZENBURUA:

Erregai alternatiboen bidez propultsatu eta 3.500 kg-tik beherako mma duten
ibilgailuak eskuratzea

ILDO ESTRATEGIKOA:

MUGIKORTASUNA

ALORRA:

Bizitegiak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: inbertsioa behar duen jarduera
Helburua
Udalerriko flotaren %4a erregai alternatiboen bidez ibiltzea (biodiesela, bioetanola, gas naturala edo Petrolio-gas likidotuetako (PGL)
ibilgailuak).
Neurriaren deskribapena
Gipuzkoan, biztanleriaren %44,35a kotxez mugitzen da, 2008ko EUSTATeko datuek diotenez, eta DGTaren ibilgailu parkearen datuetan
ikusten denez, ibilgailu hauetatik %99,91a erregai fosilez dabil. Honen ondorioz, mugikortasunaren ildo estrategikoa, negutegi efektuko
gasak isurtzen duen sektore garrantzitsuenetarikoa bihurtu da.
Ohiko erregaiak erabili beharrean, PGL, gas naturala, biodiesela edota bioetanolez propultsatzen diren ibilgailuen erosketa bultzatzen
da, NEG isurpenak murriztu nahian.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Herritarrak
Arduraduna
Usurbilgo Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
Euskadiko Mugikortasun Estrategia.
Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): EJEParen lehen denboraldian ez da erregai alternatiboen bidez propultsaturiko ibilgailuen erabileraren
emendiorik
Epe ertainaaurreikusten.
(2013-2016): denboraldi honetan Usurbilgo ibilgailu osoen %2a erregai alternatiboen bidez propultsatutako ibilgailuak
izatea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): denboraldi honetan Usurbilgo ibilgailu osoen %4a erregai alternatiboen bidez propultsatutako ibilgailuak izatea
aurreikusten da.
Adierazlea
Erregai alternatiboen bidez propultsatutako ibilgailuen portzentaia Usurbilgo ibilgailu guztien aldean.
Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena
Erregai alternatibo propultsatu eta 3.500 kg-tik beherako MMA duten automobil eta merkataritza-ibilgailu berriak erostea
Mota
Dirulaguntza
Arduraduna
Herritarrak
Egutegia
Urtero
Lotutako elementu sustatzailea

Lotutako elementu sustatzailea

Deskribapena

Deskribapena

Ibilgailu garbiei gidatze-zerga murriztuko zaie

Mugikortasun iraunkorraren aldeko sentsibilizazio kanpaina

Mota

Mota

Ordenantza

Ohitura kanpaina

Arduraduna
Usurbilgo Udala
Egutegia

Arduraduna
Usurbilgo Udala
Egutegia

Epe ertainean jarriko da martxan

Urtero

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

504.111 kWhPCS

Planaren denboraldiko aurrezpen
energetikoa

2.268.498 kWhPCS

2020 urtean saihestutako isurpenak

154 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

Energia berriztagarrien ekoizpena
Kostua/ tCO2

0 kWh
3.361 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

695 tCO2

2.335.648 € Aurrezpen ekonomikoa
18 urte Finantzaketa

129.877 €/urte
EEEko diru-laguntzak, 5000€ gehienez
ibilgailuko eta fondo pribatuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Neurriaren helburua: udalerriko ibilgailu flotaren %4a erregai alternatiboen bidez ibiltzea
(biodiesela, bioetanola, gas naturala edo petrolio-gas likidotua (PGL)).
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Abiapuntua: Usurbilgo

ibilgailu parkean ez dago

erregai

alternatiboen

bidez

propultsaturiko ibilgailuak 2007 oinarri-urtean.
Neurriaren hipotesia: Gipuzkoan, biztanleriaren %44,35a kotxez mugitzen da, 2008ko
EUSTATeko datuak dioenez, eta DGTaren ibilgailu parkearen datuetan ikusten denez,
ibilgailu hauetatik %99,91a erregai fosilez dabiltza. Honen ondorioz, mugikortasunaren
ildo

estrategikoa,

negutegi

efektuko

gasak

isurtzen

duen

sektore

garrantzitsuenetarikoan bihurtu da. Ohiko erregaiak erabili beharrean, PGL, gas
naturala, biodiesela edota bioetanolez propultsatzen diren ibilgailuen erosketa
bultzatuko da, NEG isurpenak murriztu nahian. Hurrengo taulan azaltzen dira neurriaren
eragina kalkulatzeko hartu diren hipotesiak.
Kontzeptua

Balioa

Iturria

Bioetanol proportzioa kontsumoan

%85a etanol
%15a gasolina

www.abengoabioenergy.com

Biodiesel proportzioa kontsumoan

%70a gasolio
%30a biodiesela

Lanketa propioa

Gas Natural proportzioa kontsumoan

%65a gas naturala
%35a gasolina

www.km77.com

Ibilgailuen kontsumoa (gasolina) (l/km)

0,09

Udalsarea 21

Ibilgailuen kontsumoa (gasolioa) (l/km)

0,07

Udalsarea 21

Usurbilen gaur egun gasolioa
kontsumitzen duten ibilgailuak (%)

%61 (1.756 ibilgailu)

Usurbilen gaur egun gasolina
kontsumitzen duten ibilgailuak (%)

%39 (1.145 ibilgailu)

Aurreikusitako batazbesteko distantzia
(gasolioa) (km)

14.000

Aurreikusitako batazbesteko distantzia
(gasolina) (km)

6.500

Aurreikusitako aldizkako erregaien bidez
propultsaturiko ibilgailuak (Helburua)

42 bioetanola
42 biodesela
42 gas naturala
42 PGL

DGT

DGT

Udalsarea 21

Udalsarea 21

Usurbilgo Udala

Egutegia eta maiztasuna: epe ertainean (2013-2016) Usurbilgo turismoen %2a erregai
alternatiboen bidez propultsatutako ibilgailuak izatea aurreikusten da eta epe luzerako
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(2017-2020), erregai alternatiboen bidez propultsatutako ibilgailuak izatea aurreikusten
da.
Adierazlea: adierazle moduan, erregai alternatiboen bidez propultsatutako ibilgailuen
portzentaia Usurbilgo ibilgailu guztien aldean aukeratu da.
Neurriaren emaitza: 2020. urtean, Usurbilgo ibilgailuen %4a, erregai alternatiboen bidez
propultsatuak izateagatik, 504.111kWh aurreztuko dira.
Neurriaren kostua: neurri honen kostua 2.335.648 €.

128

42. Neurria. Bidegorri sarea egokitzea eta bizikletak uzteko euskarriak jartzea

NEURRIAREN IZENBURUA:

Bidegorri sarea egokitzea eta bizikletak uzteko euskarriak jartzea

ILDO ESTRATEGIKOA:

MUGIKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: inbertsioa behar duen jarduera
Helburua
Usurbilgo biztanleriaren artean bizikletaren erabilpena %1,1ean emendatzea.
Neurriaren deskribapena
Usurbilgo bidegorri-sarearen Plan Zuzentzaileak bi helburu ditu nagusi, alde batetik, bizikleta garraiobide bezala sustatzea eta
bestetik espazio publikoetako trafikoa murriztea kalitateko inguruneak berreskuratzeko.
Mugikortasun eredu berria sustatu nahi da garraiobide sektorearen kalteak murriztu nahian: energia kontsumoa, CO2b isurpenak,
etab. Bestalde, bizikletaren erabilerak autonomia handiagoa ematen die ibilgailu pribaturik ez duten gizartearen sektoreei eta
orokorrean, osasun publikoa ere bultzatzen du.
Plan Zuzentzailearen barruan, bi tarte mota daude planifikatuta, lehenengo mailako ibilbideak, eraikitzeko premia handiena
dutenak, eta bigarren mailako ibilbideak, tarte osagarri modutzat hartzen direnak.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Herritarrak

Lotutako elementu sustatzailea

Arduraduna

Eusko Jaurlaritzako Ingurumena, Lurralde Plangintza,
Nekazaritza eta Arrantza Saileko Landa Garapenerako
Programarako diru laguntzak

Deskribapena

Usurbilgo Udala eta Gipuzkoako Foru Aldundiak
Beste plan batzuekin erlazioak
Usurbilgo bidegorri-sarearen Plan Zuzentzailea

Mota
Diru laguntza

Egutegia eta maiztasuna

Arduraduna

Epe laburra (2007-2012): tarte batzuen konponketa lanak hasiko
dira.
Epe ertaina (2013-2016): lehenengo mailako tarteen obrak hasiko
dira.

Usurbilgo Udala

Epe luzea (2017-2020): lehenengo mailako obrak bukatuko dira eta
bigarren mailako obrekin hasiko da.
Adierazlea

Egutegia

Herri gunean bizikletaz egindako desplazamenduak / Herri gunean
egindako desplazamenduak

Urtero

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

114.451 kWhPCS

Energia berriztagarrien ekoizpena

Planaren denboraldiko aurrezpen
energetikoa

515.031 kWhPCS

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak
Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

30 tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak
847.047 € Aurrezpen ekonomikoa
54 urte Finantzaketa

0 kWh
6.216 €/ tCO2
136 tCO2
15.569 €/urte

EEEko diru-laguntzak eta Udaleko
aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Neurriaren helburua: Usurbilgo biztanleriaren artean bizikletaren erabilpena %1,1ean
emendatzea.
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Abiapuntua: Usurbilgo bidegorri-sarearen Plan Zuzentzaileak, bi helburu ditu nagusi,
alde batetik, bizikleta garraiobide bezala sustatzea eta bestetik espazio publikoetako
trafikoa murriztea kalitatezko inguruneak berreskuratzeko.
Neurriaren hipotesia: Mugikortasun eredu berria sustatu nahi da, garraiobide
sektorearen kalteak murriztu nahian: energia kontsumoa, CO2b isurpenak, etab.
Bestalde, bizikletaren erabilerak autonomia handiagoa ematen die ibilgailu pribaturik
ez duten gizartearen sektoreei eta orokorrean, osasun publikoa ere bultzatzen du. Plan
Zuzentzailearen barruan, bi tarte mota daude planifikatuta, lehenengo mailako
ibilbideak, eraikitzeko premia handiena dutenak, eta bigarren mailako ibilbideak, tarte
osagarri modutzat hartzen direnak. Bidegorriaren luzapena eta udalak aurrera
eramango duen sentsibilizazio kanpaina sendoaren eraginez, gutxienez, 63 ibilgailuen
desplazamenduak murriztea espero da urtean, egunero 9,7 km-ko ibilgailu-distantzia
ekidituz. Ibilgailuen %39a gasolina eta %61a gasolioa kontsumitzen dutela onartu da.
Kontzeptua

Balioa

Iturria

Kotxez mugitzen den biztanleria

Populazioaren
%54,70 (3.163
pertsona)

EUSTAT

Erabiltzen utziko diren ibilgailu
portzentaia 2012ko biztanleriaren
aldean. (Helburua)

%1,1; 63
ibilgailu

Usurbilgo Udala

%2; 63 ibilgailu

Usurbilgo Udala

9,7

Usurbilgo bidegorri-sarearen Plan
Zuzentzailea

Ibilgailuen kontsumoa (gasolina) (l/km)

0,09

Udalsarea 21

Ibilgailuen kontsumoa (gasolioa) (l/km)

0,07

Udalsarea 21

Usurbilgo biztanleria (biztanle)

5.783

Eustat

Lanegunak (egunak)

249

Lanketa propioa

%61 (1.756
ibilgailu)

DGT

%39 (1.145
ibilgailu)

DGT

2,47

Lanketa propioa

Erabiltzen utziko diren ibilgailu
portzentaia 2012ko ibilgailu erabiltzen
duten biztanle kopuruaren aldean.
(Helburua)
Aurreikusitako bidegorriaren distantzia
(km)

Usurbilen gaur egun gasolioa
kontsumitzen duten ibilgailuak (%)
Usurbilen gaur egun gasolina
kontsumitzen duten ibilgailuak (%)
Aurreztuko den gasolio kontsumoa
(tona)
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Aurreztuko den gasolina kontsumoa
(tona)

1,86

Lanketa propioa

Egutegia eta maiztasuna: epe laburrean tarte batzuen konponketa lanak hasiko dira,
epe ertainean lehenengo mailako tarteen obrak hasiko dira, epe luzean amaitzeko
asmoz, aldi berean azken epe honetan bigarren mailako obrekin hasiko da.
Adierazlea: neurriaren jarraipena erraztearren, herri-gunean egindako desplazamendu
guztien aldean bizikletaz egindako desplazamenduak ezarri da adierazle moduan.
Neurriaren emaitza: ekintzaren bidez erregai kontsumoa murriztuko da, 2020 urtean
114.451 kWh-ko aurrezpena lortuz.
Neurriaren kostua: obra guztien burutzeak, 847.047 €-ko kostua suposatzen du.
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43. Neurria. Garraio publikoaren hobetzea, linea berriekin, ordutegi moldaketarekin,
zerbitzuen emendatzearekin, etab.

NEURRIAREN IZENBURUA:

Garraio publikoaren hobetzea, linea berriekin, ordutegi moldaketarekin,
zerbitzuen emendatzearekin, etab.

ILDO ESTRATEGIKOA:

MUGIKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: inbertsioa behar duen jarduera
Helburua
2020 urtean udalerrian garraio publikoaren erabilera %9an areagotzea 2012 urtearekiko.
Neurriaren deskribapena
Udalerriak mugikortasun iraunkorra areagoztearren azken urteetan Gipuzkoako Diputazioak garraio publikoa sustzearen aldeko
hainbat ekintza martxan jarri ditu. Alde batetik, 2007 urtean Lurraldebur garraio zerbitzu bateratua sortu zen eta 2013 urtean Mugi
Sistema jarriko da martxan. Diputazioaren datuen arabera, zerbitzuaren erabiltzaile kopurua %304ean areagotu da 2008 urtetik
2012 urtera.
Udalak ondorengo urtetan aurrera eramango dituen Mugikortasun iraunkorraren aldeko sentsibilizazio ekintzak eta berriko martxan
jarri den Mugi Sistemaren eraginez, garraio publikoa, eta bereziki autobusa erabiltzaile kopurua %9an areagotzea aurreikusten da.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Usurlbilgo biztanleak

Lotutako elementu sustatzailea

Arduraduna
Usurlbilgo udala

Garraio eta mugikortasun eraginkorretarako laguntzen
programa

Beste plan batzuekin erlazioak

Mota
Diru-leguntza

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): 225.000 erabiltzaile berria izango ditu
zerbitzuak
Epe ertaina (2013-2016): 14.200 erabiltzaile berria izango ditu
zerbitzuak
Epe luzea (2017-2020): 14.200 erabiltzaile berria izango ditu
zerbitzuak
Adierazlea

Arduraduna

Usurbilgo Udala

Autobus erabiltzaile kopurua

Urtero

Deskribapena

Egutegia

Aurrezpen energetikoa

1.035.271 kWh

Energia berriztagarrien ekoizpena

Saihestutako isurpenak

7.894.959 kWh

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

273,89 tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

0 kWh
- €/ tCO2
2088,72 tCO2

0 € Aurrezpen ekonomikoa

140.828

0 urte Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Neurriaren helburua: 2020 urtean udalerrian garraio publikoaren erabilera %9an
areagotzea 2012 urtearekiko.
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Abiapuntua: 2008 urtean Usurbiletik Donostiara doan autobus zerbitzua 74.185
erabiltzaile izan zituen.
Neurriaren hipotesia: Zerbitzuaren hobekuntzagatik erabiltzaileak areagotu joan dira
2012 urtean %304ean emendioa lortuz. 2020 urterako erabiltzaileak %9an areagotzea
espero da.
2020 urtean 326.331 bidaiariak egongo direla espero da, hauetatik %54,7a autobusa
erabili aurretik ibilgailuz desplazatuko zela onartu da. Ibilgailuko Euskadin estimatutako
pertsona kopurua kontuan (1,66pertsona/ibilgailu) hartuz, 2012 urtean 74.208 ibilgailu
desplazamenduak ekidingo direla estimatu da, eta 2020 urtean 8.879 gehiago ekidingo
dira. Hauetatik, %61a gasolio eta %39a gasolina ibilgailuak direla onartu da, DGT-eko
datuetan oinarrituz, eta bidai bakoitzean desplazamenduaren distantzia 17 km-tan
estimatu da (Usurbiletik Donostiarako bidea). Aurreztutako erregai kopurua, erregaien
dentsitate datuak erabiliz (eranskinetan agertzen direnak) estimatu da.
Hurrengo taulan erabilitako datu ezberdinak laburbiltzen dira.
Kontzeptua
2020 urterako aurreikusitako bidaiariak
16 urte baino helduagoen artean
ibilgailu pribatuaren erabilera (%)

Balioa
326.331

54,7

Iturria
helburua

EUSTAT

Gasolio ibilgailuak Usurbilen (%)

% 61

GARRAIO JASANGARRIAREN
GIDAPLANA. EUSKADIKO
GARRAIOEI BURUZKO POLITIKA
2.002 - 2.012.
DGT

Gasolina ibilgailuak Usurbilen (%)

% 29

DGT

Gasolio ibilgailuen kontsumoa (l/km)

0,07

Udalsarea 21

Gasolina ibilgailuen kontsumoa (l/km)
Ekidindako distantzia desplazamenduko
(km)

0,09

Udalsarea 21

17

Lanketa propioa

Erabiltzaileak ibilgailuko

1,66

Egutegia eta maiztasuna: epe laburrean (2007-2012) bidaiariak %304ean emendatu
dira, eta 2020 urtean %9an areagotzea aurreikusten da.
Adierazlea: autobus erabiltzaile kopurua proposatzen da adierazle moduan.
Neurriaren emaitza: ekintzaren bidez erregai kontsumoa murriztuko da, 2020 urtean
1.035.271 kWh-ko aurrezpena lortuz.
Neurriaren kostua: neurriak ez du kostu zuzenik Usurbilgo Udalarentzat, Lurraldebus
zerbitzuaren ardura Diputazioarena izanda.
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44. Neurria. Oinezkoen mugikortasuna sustatzeko neurrien ezarpena

NEURRIAREN IZENBURUA:

Oinezkoen mugikortasuna sustatzeko neurrien ezarpena

ILDO ESTRATEGIKOA:

MUGIKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: inbertsioa behar duen jarduera
Helburua
Usurbilen oinez egindako desplazamenduak %5,5ean emendatzea.
Neurriaren deskribapena
Udalerrian kotxearen erabilpena murriztu nahian, gidariek ibilgailuak herrian zehar mugitzeko har ez dezatela lortu nahi da.
Alde batetik, oinezkoen ibilbideak hobetze eta moldatze lanak diseinatuko dira, eta bestetik, herri guneko hainbat lekutan gidatze
abiadura 30 km/ordura mugatuko da. Modu honetan mugikortasun osasuntsua sustatuko da herriko kale batzuk “lasaituz”.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Herritarrak

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Usurbilgo Udala

Mugikortasun iraunkorraren aldeko sentsibilizazio kanpaina

Beste plan batzuekin erlazioak

Mota
Ohitura kanpaina

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): neurria ez dago martxan.

Arduraduna

Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan neurria martxan
jartzea espero da.
Epe luzea (2017-2020): neurria martxan jarraitzea espero da.

Usurbilgo Udala

Adierazlea

Egutegia

Herri gunean oinez egindako desplazamenduak / Herri gunean
egindako desplazamenduak

Urtero.

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

172.371 kWhPCS

Energia berriztagarrien ekoizpena

Planaren denboraldiko aurrezpen
energetikoa

775.668 kWhPCS

Kostua/ tCO2

731 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

205 tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak
Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

46 tCO2

0 kWh

150.000 € Aurrezpen ekonomikoa
6 urte Finantzaketa

23.431 €/urte
Udaleko aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: mugikortasun eraginkorra sustatu nahian, Usurbilen oinez egindako
desplazamenduak %5,5ean emendatzea aurreikusten da.
Abiapuntua: Usurbilen mugikortasun diagnosirik egon ez arren, Udalak ziurtatzen duen
moduan, herriko ibilgailu ugari ibiltzen dira herri-gunean egunero.
Neurriaren hipotesia: alde batetik, oinezkoen ibilbideak hobetze eta moldatze lanak
diseinatzea aurkitzen da eta bestetik, herri guneko hainbat lekutan gidatze abiadura 30
km/ordura mugatzea. Modu honetan mugikortasun osasuntsua sustatuko da herriko
kale batzuk “lasaituz”. Alde batetik trafikoa baretzeagatik egunero 158 ibilgailuen 2 kmko desplazamenduak saihestea espero da, bestalde, oinezkoen kaleen ezarpenaren
ondorioz, egunero beste 158 ibilgailuen 2 km-ko desplazamenduak saihestea espero
da.
Kontzeptua

Balioa

Iturria

Oinez egingo diren desplazamenduak
(Helburua)

%5,5

Usurbilgo Udala

2

Lanketa propioa

Herri gunean eginiko batazbesteko
distantzia trafikoa baretzearen ondorioz
(km)
Herri gunean eginiko batazbesteko
distantzia oinezkoen kaleen ezarpenaren
ondorioz (km)
Ibilgailuen kontsumoa (gasolina) (l/km)

2

Lanketa propioa

0,09

Udalsarea 21

Ibilgailuen kontsumoa (gasolioa) (l/km)

0,07

Udalsarea 21

Egutegia eta maiztasuna: neurria epe ertainean burutzea espero da.
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea, herri gunean
kotxez egindako desplazamenduak herri gunean egindako desplazamenduen arteko
erlazioa da.
Neurriaren emaitza: ekintzaren bidez erregai kontsumoa murriztuko da, 2020 urtean
172.371 kWh-ko aurrezpena lortuz.
Neurriaren kostua: bi ekintza hauen kostua 150.000 €-koa izango da.
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45. Neurria. Taxi – bus zerbitzua

NEURRIAREN IZENBURUA:

Taxi-Bus zerbitzua

ILDO ESTRATEGIKOA:

MUGIKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: inbertsioa behar duen jarduera
Helburua
Isolatuta dauden landa-nukleoak udalerriko nukleorekiko duten konexioa hobetzea garraiobide publiko baten bitartez.
Neurriaren deskribapena
Landa-nukleotan, ibilgailu pribatua eskuratzeko aukera txikia bada, biztanleriaren mugikortasuna murrizten da, isolatze soziala
areagotuz. Mugikortasun arazo hauek, adin nagusiko edo desgaituen arteko kolektiboetan areagotzen dira, garraio publikoaren
bidez mugitzen baitira kasu gehienetan. Eragin hauek saihesteko minI-busa edo ibilgailu arruntak baino handiagoa den ibilgailu bat
erabiltzen duen garraio zerbitzua garatuko da, beti ere biztanleri potentzialaren beharrei egokituta.
Neurri honen ezarpenaren ondorioz, udalerriko nukleotik urrun bizi eta mugikortasun arazoak dituzten pertsonen familiakoen
desplazamenduak saihestuko dira, negutei efektuko gasen isurpenak murriztuz.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udalerriko nukleotik urrun bizi den biztanleria

Lotutako elementu sustatzailea

Arduraduna

Eusko Jaurlaritzako Ingurumena, Lurralde Plangintza,
Nekazaritza eta Arrantza Saileko Landa Garapenerako
Programarako diru laguntzak

Deskribapena

Usurbilgo Udala
Beste plan batzuekin erlazioak

Mota
Diru laguntza

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): neurria ez dago martxan.

Arduraduna

Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan neurria martxan
jartzea espero da.

Usurbilgo Udala

Epe luzea (2017-2020): neurriarekin jarraitzea espero da.
Adierazlea

Egutegia

Zerbitzuaren erabiltzaile kopurua.

Urtero

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

27.586 kWhPCS

Energia berriztagarrien ekoizpena

Saihestutako isurpenak planaren
denboraldian

331.031 kWhPCS

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak
Kostua

Berreskuratze tasa sinplea

6 tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

0 kWh
260 €/ tCO2

77 tCO2

20.000 € Aurrezpen ekonomikoa

5 urte Finantzaketa

4.340 €/urte
Eusko Jaurlaritzako Ingurumena,
Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta
Arrantza Saila eta Udaleko
aurrekontuak
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Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak: Usurbilgo taxi-busaren ibilbidea

Neurriaren helburua: isolatuta dauden landa-nukleoak udalerriko nukleorekiko duten
konexioa hobetzea garraiobide publiko baten bitartez, 10.360 erabiltzaile mantentzea
espero da.
Abiapuntua: landa-nukleotan bizi den jendeak ibilgailu pribatua behar du udalerriaren
hiri-nukleora hurbiltzeko. Urtero 10.360 desplazamenduak egiten dira.
Neurriaren hipotesia: landa-nukleotan, ibilgailu pribatua eskuratzeko aukera txikia
bada,

biztanleriaren

mugikortasuna

murrizten

da,

isolatze

soziala

areagotuz.

Mugikortasun arazo hauek, adin nagusiko edo desgaituen arteko kolektiboetan
areagotzen dira, garraio publikoaren bidez mugitzen baitira kasu gehienetan. Eragin
hauek saihesteko mini-busa edo ibilgailu arruntak baino handiagoa den ibilgailu bat
erabiltzen duen garraio zerbitzua garatuko da, beti ere biztanleri potentzialaren
beharrei egokituta. Urtero 41.440 ibilgailuen 3,3 km-ko desplazamenduak saihestea
espero da. Saihestuko diren desplazamenduak hurrengo eran kalkulatu dira:
zerbitzuaren

desplazamenduak

10.360

izango

direla

estimatu

da,

baina

desplazamendu hauek ibilgailu pribatuaz egiteko Usurbiletik baserrira familiakoak edo
lagunak joango direla suposatu da, era honetan desplazamendu bakoitza egiteko, 4
aldiz egingo litzateke ibilbidea (2 joan-etorriak).
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Kontzeptua

Balioa

Iturria

Ibilgailu pribatuez egingo ez diren
desplazamenduak (Helburua)

41.440

Usurbilgo Udala

3,3

Lanketa propioa

20

Lanketa propioa

Ibilgailu pribatuek egiten duten
batazbesteko distantzia auzoetatik herri
gunera (km)
Taxi-busa egingo duen distantzia
neurriaren ezarpenaren ondorioz (km)

Zerbitzu egunak (Egun)

228 (Asteko egunetan
5 ibilbide -uztailean 4.
Abuztuan ez dago
zerbitzurik)

Taxi-busaren kontsumoa (gasolina)
(l/km)
Gasolina erabiltzen duten ibilgailuak (%)

Usurbilgo Udala

0,35

Udalsarea 21

%39

DGT

Gasolioa erabiltzen duten ibilgailuak (%)

%61

DGT

Ibilgailuen kontsumoa (gasolina) (l/km)

0,09

Udalsarea 21

Ibilgailuen kontsumoa (gasolioa) (l/km)

0,07

Udalsarea 21

Egutegia eta maiztasuna: neurria 2009 urtean jarri zen martxan.
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea zerbitzuaren
erabiltzaile kopurua da.
Neurriaren emaitza: ekintzaren bidez erregai kontsumoa murriztuko da, 2020 urtean
27.586 kWhPCS-ko aurrezpena lortuz. Kalkulua hau egiteko kontuan hartu da zerbitzua
martxan jarri baino lehen ibilgailu pribatuaz egiten ziren desplazamenduak eta orain
ezarritako zerbitzuarekin egiten direnak
Neurriaren kostua: ekintza honen kostua 20.000 €-koa izango da.
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46. Neurria. Mugikortasun iraunkorraren aldeko sentsibilizazio kanpainak

NEURRIAREN IZENBURUA:

Mugikortasun iraunkorraren aldeko sentsibilizazio kanpainak

ILDO ESTRATEGIKOA:

MUGIKORTASUNA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:
NEURRI MOTA: ohitura kanpaina

Helburua
Usurbilgo herritarrak mugikortasun eraginkorraren inguruan prestatzea.
Neurriaren deskribapena
EUSTATeko datuen arabera, Gipuzkoako desplazamenduen %44,35a ibilgailu pribatuetan ematen da, hori dela eta, Udalaren
aldetik urtero mugikortasun iraunkorraren aldeko kanpainak burutzea proposatu da. Jardunbide egokien gida baten banaketa
aurreikusten da ekintza nagusi moduan, baina jardunbideak zabaltzeko hitzaldiak ere ospatuko dira. Kanpaina hauetan landuko
diren gaiak jarraian laburbiltzen dira:
*
*
*
*
*
*

Ibilgailu garbien abantailak. Ibilgailu elektriko, hibrido konektagarria eta bioerregaiak.
Mugikortasun osasuntsua; bizikletaz eta oinez.
Garraio publiko kolektiboaren onurak. Autobusa eta trena.
Gidatze eraginkorra. Erregaia eta dirua aurrezteko gomendioak.
Bestelako aukera eraginkorrak: kotxea partekatzea.
Autorik gabeko egunen ospakizunak.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Herritarrak

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Usurbilgo Udala
Beste plan batzuekin erlazioak

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): neurria ez dago martxan.

Arduraduna

Epe ertaina (2013-2016): mugikortasun
kanpaina urtero egingo da.

iraunkorraren

aldeko

Epe luzea (2017-2020): mugikortasun
kanpaina urtero egingo da.

iraunkorraren

aldeko

Adierazlea

Egutegia

Herri gunean egindako desplazamenduak
Aurrezpen energetikoa

Ez dagokio

Energia berriztagarrien ekoizpena

0 kWh

Saihestutako isurpenak

Ez dagokio

Kostua/ tCO2

Ez dagokio

2020 urtean saihestutako isurpenak

Ez dagokio

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

Ez dagokio

52.800 € Aurrezpen ekonomikoa
Ez dagokio

Finantzaketa

Ez dagokio
Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Sentsibilizazio kanpainak ez du energia kontsumo murrizpenik lotuta, beste neurrien
elementu sustatzailea baita.
Neurriaren kostua: sentsibilizazio kanpaina bakoitzaren kostua 6.600 €-tan estimatzen
da.
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Hondakinak

47. Neurria. Herriko hondakinen sorrera murriztearen aldeko sentsibilizazio
kanpainak.

NEURRIAREN IZENBURUA:

Herriko hondakinen sorrera murriztearen aldeko sentsibilizazio kanpainak

ILDO ESTRATEGIKOA:

HONDAKINEN KUDEAKETA

ALORRA:

Bizitegiak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: ohitura kanpaina
Helburua
Urtero hondakinen sortze-tasaren %1ean murriztea proposatzen da, 2020 urterako hondakinen sortze kopurua %9an murriztuz.
Neurriaren deskribapena
Gaur egun, hondakinen sorkuntza gizartearen arazo larrienetarikoa da, are gehiago Gipuzkoako Lurralde Historikoan. Hori dela eta,
eta hondakin kopurura murriztu nahian, atez-ateko bilketa sistemaren ezarpenarekin batera hainbat sentsibilizazio kanpaina eta
jardunbide egokiak bultzatuko dira.
Kanpaina hauei esker, alde batetik, hondakinen sortze tasa murriztea espero da, eta bestalde, atez-ateko bilketa modu egokian
egitea bultzatuko da. Birziklatze maila areagotuz, hondakinen %28a birziklatzetik %82a birziklatzera heltzea espero da.
Beste alde batetik, gida bat argitaratuko da jasangarritasun irizpideekin (trukea sustatu, tokiko produktuen kontsumoari
lehentasuna eman, produktuen aztarna ekologiakoren inguruan informatu, etab.).
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Herritarrak

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Usurbilgo Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorra

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): EJEParen lehen denboraldian atez-ateko
bilketa sistemaren inguruko lehengo kanpaina martxan jarriko da.
Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan bi urtetik behin
kanpaina bat egingo da.

Arduraduna

Epe luzea (2017-2020): denboraldi
kanpaina bat egingo da.

honetan bi

urtetik behin

Adierazlea

Egutegia

Jasotako HHS tona
2020 urtean murriztutako hondakin
kopurua
Planaren denboraldian
murriztutako hondakin kopurua

2020 urtean saihestutako isurpenak
Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

341 tona

2.317 tona

Energia berriztagarrien ekoizpena

Ez dagokio

Kostua/ tCO2

Ez dagokio

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

471 tCO2

3.155

33.000 € Aurrezpen ekonomikoa
Ez dagokio

Finantzaketa

tCO2
Ez dagokio

Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Kanpaina bakoitzak 6,600 €-ko kostua izango duela estimatzen da. EJEParen denboraldian zehar 5 kanpaina egindo direnez,
kostua 33,000 €-tan estimatzen da.
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Neurriaren helburua: urtero hondakinen sortze-tasa %1ean murriztea proposatzen da,
2020 urterako hondakinen sortze-tasa %9an murriztuz.
Abiapuntua: 2007 oinarri urteko hiri hondakin sortze-tasa 0,431 tona/biztanleko izan da.
Neurriaren hipotesia: gaur egun, hondakinen gehiegizko sorkuntza gizartearen arazo
larrienetarikoa da, are gehiago Gipuzkoako Lurralde Historikoan. Hori dela eta, eta
hondakin kopurura murriztu nahian, atez-ateko bilketa sistemaren ezarpenarekin batera
hainbat sentsibilizazio kanpaina eta jardunbide egokiak bultzatuko dira. Kanpaina
hauei esker, alde batetik, hondakinen sortze tasa murriztea espero da, eta bestalde,
atez-ateko bilketa modu egokian egitea bultzatuko da. Birziklatze maila areagotuz,
hondakinen %28a birziklatzetik %82a birziklatzera heltzea espero da. Beste alde batetik,
gida bat argitaratuko da jasangarritasun irizpideekin (trukea sustatu, tokiko produktuen
kontsumoari lehentasuna eman, produktuen aztarna ekologiakoren inguruan informatu,
etab.).
Egutegia eta maiztasuna: EJEParen lehenengo denboraldian hondakin sorreraren
inguruko kanpaina martxan jarriko da. Bigarren denboralditik aurrera bi urtetik behin
herritarren artean sentsibilizazio kanpaina bat burutzea aurreikusten da.
Adierazlea: neurriaren ezarpen-maila ezagutzeko adierazle moduan hirian jasotako
hondakin tona kopurua hautatu da.
Neurriaren emaitza: 2020 urterako hiri hondakinen sortze-tasan %9an murriztea espero
da. Honela, 341 tona gutxiago ekoiztuko dira 2020 urtean, 471 tona CO2 b-ren isurpenak
ekidituz.
Neurriaren kostua: sentsibilizazio kanpaina bakoitzaren kostua 6.600 €-tan estimatzen
da, beraz, 5 kanpaina aurrera eramango direnez, neurriaren kostua 33.000 €-tan
estimatzen da.
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Ura

48. Neurria. Ura modu eraginkorrean erabiltzen duten etxetresnen erosketa eta
txorrota murrizgailuen erabilera sustatzea.

NEURRIAREN IZENBURUA:

Ura modu eraginkorrean erabiltzen duten etxetresnen erosketa eta txorrota
murrizgailuen erabilera sustatzea

ILDO ESTRATEGIKOA:

URA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: inbertsioa behar duen jarduera
Helburua
Udalerriko etxeen %25ean txorrota murrizgailuak ipintzea.
Neurriaren deskribapena
Uraren tratamendua, saneamendua eta arazketak, CO2b isurketa batzuk dauzka lotuta, prozesu hauek gauzatzeko erabiltzen den
energiaren ondorioz.
Hori dela eta, etxetresna eraginkorragoak ur kontsumoan eta txorrota murrizgailuen erabilera sustatzea proposatzen da. Neurri
honen bidez, etxebizitzen ur kontsumoa %20an aurreztea espero da.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Herritarrak

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): neurria ez dago martxan.

Arduraduna

Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan neurria martxan
jartzea espero da.
Epe luzea (2017-2020): neurriarekin jarraitzea espero da.
Adierazlea

Egutegia

Etxebizitzen kontsumoa (m 3)
Ur aurrezpena 2020 urtean

12.823 m3

Energia berriztagarrien ekoizpena

Ur aurrezpena planaren
denboraldian

57.705 m3

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak
Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

90 tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

Ez dagokio
42 €/ tCO2
404 tCO2

16.808 € Aurrezpen ekonomikoa
1 urte Finantzaketa

21.182 €/urte
Fondo pribatuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: udalerriko etxeen %25ean txorrota murrizgailuak ipintzea.
Abiapuntua: Eusko Jaurlaritzako, 2004ko “EAEko ur eskaeraren karakterizazioa eta
kuantifikazioa eta prospektiben ikerketa” memoriak dioenez, etxeen ur eskaera, 256.467
m3-koa da. Kontsumoa etxebizitza abonatu bakoitzeko 103 m3/urtekoa da.
Neurriaren

hipotesia:

etxetresna

eraginkorragoak

ur

kontsumoan

eta

txorrota

murrizgailuen erabilera sustatzea proposatzen da. Neurri honen bidez, etxebizitzen ur
kontsumoa %20an aurreztea espero da eta 52. neurria helburua sendotuko du.
Ur kontsumoa
etxetiarretan (m3/urte)
256.467

Etxetiar abonatu
kopurua
2.490

Kontsumoa etxetiar
abonatuko (m3/urte)
103

Egutegia eta maiztasuna: : EJEParen bigarren denboralditik aurrera (2013-2016) urtero
herritarren artean sentsibilizazio kanpaina bat burutzea aurreikusten da.
Adierazlea: neurriaren jarraipena erraztearren etxetiarren kontsumoa etxeko erabiliko
da adierazle moduan.
Neurriaren emaitza: ekintzarekin 2020 urterako 12.823 m3 ur aurreztea espero da.
Kontzeptua

Balioa

Iturria

Ekintza aurrera eramango den
etxebizitza kopurua

%25

Usurbilgo Udala

Ur aurrezpena txorrota murrizgailua
ipintzean

%20

Ecorresponsabilidad13

Batazbesteko iturriak etxeko

3

Lanketa propioa

Neurriaren kostua: ur-txorrota murrizgailu bakoitzaren kostua 9€-tan estimatzen da.

13

Murtziako Lehendakaritza Kontseilaritza
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49. Neurria. Uraren aurrezpena bultzatzeko sentsibilizazio kanpainak etxebizitzetan

NEURRIAREN IZENBURUA:

Uraren aurrezpena bultzatzeko sentsibilizazio kanpainak etxebizitzetan

ILDO ESTRATEGIKOA:

URA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:
NEURRI MOTA: ohit ura kanpaina

Helburua
Udalerriko etxeen %25ean ur kontsumoa murriztea.
Neurriaren deskribapena
Herriko etxebizitzetan ur-kontsumoa murrizteko sentsibilizazio kanpainak proposatu dira. Hauetan, uraren erabilera egokia sustatuko
da, jardunbide eta ohitura eraginkor eta egokiak bultzatuz. Honetarako, jardunbide egokien gida bat banatuko da herritarren
artean.
GAP (Global Action Plan) Euskadi txostenaren arabera, ekintzan honek %5ean murriztu dezake ur kontsumoa.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Herritarrak

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): neurria ez da martxan egongo.

Arduraduna

Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan neurria martxan
jartzea espero da.
Epe luzea (2017-2020): neurriarekin jarraitzea espero da.
Adierazlea

Egutegia

Etxebizitzen kontsumoa (m 3)
Ur aurrezpena 2020 urtean
Ur aurrezpena planaren
denboraldian
2020 urtean saihestutako isurpenak
Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

3.206 m3
14.426 m3
22 tCO2

Energia berriztagarrien ekoizpena

Ez dagokio

Kostua/ tCO2
Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

65 €/ tCO2
101 tCO2

6.600 € Aurrezpen ekonomikoa
1 urte Finantzaketa

5.296 €/urte
Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: udalerriko etxeen %25ean ur kontsumoa murriztea.
Abiapuntua: Eusko Jaurlaritzako, 2004ko “EAEko ur eskaeraren karakterizazioa eta
kuantifikazioa eta prospektiben ikerketa” memoriak dioenez, etxeen ur eskaera, 256.467
m3-koa da. Kontsumoa etxebizitza abonatu bakoitzeko 103 m3/urtekoa da.
Neurriaren hipotesia: herritarren artean ura aurreztearen aldeko kanpainak sustatuko
dira eta kanpainengatik lortutako ur-aurrezpenak %5an estimatzen dira. Usurbilgo
etxebizitzen laurdenean behintzat, jardunbide egokiak jarraitzea espero da. Bestalde,
ur hornidura sarearen zikloan gertaturiko energia kontsumoa dela eta, 7kgCO 2/m3
isurpena estimatzen da.
Egutegia eta maiztasuna: EJEParen bigarren denboralditik aurrera (2013-2016) urtero
herritarren artean sentsibilizazio kanpaina bat burutzea aurreikusten da.
Adierazlea: neurriaren jarraipena erraztearren etxetiarren kontsumoa etxeko erabiliko
da adierazle moduan.
Neurriaren emaitza: ekintzarekin 2020 urterako 3.206 m3 ur aurreztea espero da.
Kontzeptua

Balioa

Iturria

Kanpainengatik lortzen den aurrezpena

%5

GAP etxebizitza programak

Kanpainako ekintzak aurrera eramango
dituzten etxebizitza portzentajea.
(Helburua)

%25

Usurbilgo Udala

Uraren kontsumoari loturiko isurpenak
(kgCO2/m3)

7

Hiri-uraren bizi-zikloaren analisia.14

Neurriaren kostua: sentsibilizazio kanpainaren kostua 6.600 €tan estimatzen da.

14

Grupo de Estudios y Alternativas S.L.
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ZERBITZUAK
Eraginkortasun energetikoa

50. Neurria. Dendetan kontsumo baxuko argiztapena instalatu

NEURRIAREN IZENBURUA:

Dendetan kontsumo baxuko argiztapena instalatu

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Zerbitzuak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Argiztapenaren eraginkortasuna emendiatu.
Guztira 8 zerbitzu lokaletan kontsumo baxuku argiztapena instalatu (zerbitzu lokal bat urte bakoitzean).
Neurriaren deskribapena
Kontsumo baxudun lanparetara aldaketa sustatuko duen informazio kanpaina burutu.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala
Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
EEE-ko laguntzak.

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da kontsumo baxuko argiztapenik jarriko.
Epe ertaina (2013-2016): batazbeste 4 zerbitzutan eragitea aurreikusten da, urtero lokal batean argiztapena aldatuz.
Epe luzea (2017-2020): batazbeste 4 zerbitzutan eragitea aurreikusten da, urtero lokal batean argiztapena aldatuz.
Adierazlea
Aldaturiko lanpara kopurua eta kontsumo energetikoa.
Lotutako elementu sustatzailea

Lotutako elementu sustatzailea

Deskribapena

Deskribapena

Aurrera eramango diren ekintzak 58. neurrian zehazten dira.

Urtero EEE-k ematen dituen dirulaguntzak

Mota

Mota

Kanpaina

Dirulaguntza

Arduraduna

Arduraduna

Biztanleria

Biztanleria

Egutegia

Egutegia

Kanpaina urtero egingo da

Kanpaina urtero egingo da

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

7.125 kWh

Aurrezpena planaren denboraldian

32.063 kWh

2020 urtean saihestutako isurpenak

2,10 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

Energia berriztagarrien ekoizpena

Kostua/ tCO2
Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak
2.560 € Aurrezpen ekonomikoa
3 urte Finantzaketa

0 kWh

271 €/ tCO2

9,43 tCO2
855 €/urte
Funts pribatuak
EEE-ko dirulaguntzak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: 8 zerbitzutan kontsumo baxudun lanparen instalazioa
bultzatzea proposatzen da.
Abiapuntua: gaur eguneko argiztapenean kontsumoa 1.834 kWh-takoa da.
Neurriaren hipotesia: 40W-ko 10 lanpara inkandeszente, 8 W-ko kontsumo
baxudun

lanparengandik

aldatzea

eta

18Wko

8

tutu

fluoreszente

16Wkoengatik aldatzea proposatzen da.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainean 4 zerbitzutan
egingo da eta epe luzean beste 4tan. Guztira 2020rako, 8 zerbitzutan kontsumo
baxudun lanparak instalatuak izatea suposatzen da.
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,
aldatutako lanpara kopurua eta kontsumo energetikoa izango dira.
Neurriaren emaitza: Kontsumo baxudun lanparak instalatzean, kontsumoa 717
kWh/urtekoa izango da. Aurrezpena zerbitzuko, 1.117 kWh/urtekoa izango da
eta neurriaren aurrezpen totala 8.936 kWh/urtekoa izango da 2020 urtean.
Hurrengo taulan, gaur egungo kontsumoa, neurria aplikatu ondorengo
kontsumoa eta aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.
Kontzeptua

Zenbatekoa

Iturria

Neurria aplikaturiko zerbitzu kopurua

8

Usurbilgo Udala

Aldatutako inkandeszente kopurua zerbitzuko

10

Lanketa propioa

Inkandeszenteen potentzia (W)

40

Lanketa propioa

Kontsumo baxudun lanparen potentzia (W)

9

Lanketa propioa

Aldatutako fluoreszenteen kopurua zerbitzuko

8

Lanketa propioa

Gaur egungo fluoreszenteen potentzia (W)

18

Lanketa propioa

Instalatuko diren fluoreszenteen potentzia (W)

16

Lanketa propioa

Funtzionamendu orduak (ordu/urte)

2.732

Usurbilgo Udala

Aurrezpena zerbitzuko (kWh)

890,63

Lanketa propioa

Aurrezpen totala (kWh)

7.125

Lanketa propioa

Aurrezpena aldatutako W kopuruagatik (kWh/W)

1,64

Lanketa propioa

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 2.560 €-koa da.
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51. Neurria. Argi naturala modu eraginkorrean erabiltzeko neurriak martxan jarri

NEURRIAREN IZENBURUA:

Argi naturala modu eraginkorrean erabiltzeko neurriak martxan jarri

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Zerbitzuak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Argi naturala era eraginkorrean erabiltzeko neurriak martxan jarri.
Guztira 8 zerbitzu lokaletan egingo da neurria (zerbitzu lokal bat urtero).
Neurriaren deskribapena
Argi naturala doako argiztapena izanik, zenbait lokal edo lokal hoietako gune jakin bat argiztatzeko erabil daiteke.
Kanpainen biartez jendearen kontzientziazioa lortu nahi da, hau da, ahal den neurrian argi naturala erabil dezaten eta honen
arabera argi artifiziala erregulatzea.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala
Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
EEE-ko laguntzak.

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da neurria martxan jarriko
Epe ertaina (2013-2016): batazbeste 4 zerbitzutan eragitea aurreikusten da, urtero lokal batean
Epe luzea (2017-2020): batazbeste 4 zerbitzutan eragitea aurreikusten da, urtero lokal batean
Adierazlea
neurria burutu duten zerbitzu kopurua eta kontsumo energetikoa
Lotutako elementu sustatzailea

Lotutako elementu sustatzailea

Deskribapena

Deskribapena

Aurrera eramango diren ekintzak 58. neurrian zehazten dira.

Urtero EEE-k ematen dituen dirulaguntzak

Mota

Mota

Kanpaina

Dirulaguntza

Arduraduna

Arduraduna

Biztanleria

Biztanleria

Egutegia

Egutegia

Kanpaina urtero egingo da

Kanpaina urtero egingo da

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

9.000 kWh

Aurrezpena planaren denboraldian

40.500 kWh

2020 urtean saihestutako isurpenak

2,65 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

Energia berriztagarrien ekoizpena
Kostua/ tCO2
Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak
240 € Aurrezpen ekonomikoa
0,2 urte Finantzaketa

0 kWh
- €/ tCO2

11,91 tCO2
1080 €/urte
Funts pribatuak
EEE-ko dirulaguntzak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: argi naturala era eraginkorrean erabiltzeko neurriak
martxan jarriko dira. Guztira 8 zerbitzu lokaletan egingo da neurria (zerbitzu lokal
bat urtero).
Abiapuntua: komertzio txikien bataz besteko kontsumoa 250 kWh/m215-koa dela
suposatzen da. Komertzio txikiko bataz besteko azalera 90 m2-koa da, beraz,
kontsumo

totala

22.500

kWh-koa

izango

da.

Kontsumo

honen

%50a

argiztapenari atxiki dakioke, hau da 11.250 kWh/urtean. Aurreko neurria
aplikatu ondoren, zerbitzuko argiztapen kontsumoa 10.125 kWh-koa izango da.
Neurriaren hipotesia: suposaturiko aurrezpena, %10ekoa da. Piztutako orduak
10 izatetik 9 izatera pasatuko direla suposatuko da, hau da, gaur egungo 10
pizte orduetatik, ordu bat itzaliko da.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, 4 zerbitzu epe ertainera
(2013-2016) eta 4 zerbitzu epe luzera (2017-2020) planteatzen da
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea, neurria
aplikatzea eta kontsumo energetikoa izango dira.
Neurriaren emaitza: neurria aplikatu ondoren, zerbitzuaren kontsumo elektrikoa
10.125 kWh-koa izango da eta zerbitzuko aurrezpena 1.125 kWh-koa izango da.
Aurrezpen totala 9.000 kWh-koa izanik.
Hurrengo taulan, gaur egungo kontsumoa, neurria aplikatu ondorengo
kontsumoa eta aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.
Kontzeptua

Zenbatekoa

Iturria

Zerbitzu kopurua

8

Usurbilgo udala

Aurrezpena

%10

Lanketa propioa

Aurrezpena zerbitzuko (kWh)

1.125

Lanketa propioa

Aurrezpen totala (kWh)

9.000

Lanketa propioa

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 240 €-koa da.

15

Bataz besteko datua, Valentziako komunitateko “Guía de Ahorro y eficiencia energética en locales
comerciales”etik hartua.
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52. Neurria. Denda eta zerbitzu lokaletan kondentsazio galdaren erabilera
instalatu

151

NEURRIAREN IZENBURUA:

Denda eta zerbitzu lokaletan kondentsazio galdaren erabilera instalatu

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Zerbitzuak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Berokuntza sistemen eraginkortasuna hemendatze denda ta zerbitzuetan.
Guztira 8 zerbitzu lokaletan, galdara aldatzea (zerbitzu lokal bat urtero).
Neurriaren deskribapena
Zerbitzuetan kondentsazio galdaretara aldaketa egitea sustatuko duen dibulgazio kanpainak sustatu.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala
Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
EEE-ko laguntzak.

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da galdararik jarriko.
Epe ertaina (2013-2016): batazbeste 4 zerbitzutan eragitea aurreikusten da, urtero lokal batean argiztapena aldatuz.
Epe luzea (2017-2020): batazbeste4 zerbitzutan eragitea aurreikusten da, urtero lokal batean argiztapena aldatuz.
Adierazlea
Aldatutako galdara kopurua eta kontsumo energetikoa.
Lotutako elementu sustatzailea

Lotutako elementu sustatzailea

Deskribapena

Deskribapena

Aurrera eramango diren ekintzak 58. neurrian zehazten dira.

Urtero EEE-k ematen dituen dirulaguntzak

Mota

Mota

Kanpaina

Dirulaguntza

Arduraduna

Arduraduna

Biztanleria

Biztanleria

Egutegia

Egutegia

Kanpaina urtero egingo da

Kanpaina urtero egingo da

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

50.400 kWh PCS

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

226.800 kWh PCS

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

9,34 tCO2

Kostua

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

0 kWh
381 €/ tCO2

42,03 tCO2

16.000 € Aurrezpen ekonomikoa

Berreskuratze tasa sinplea

7 urte Finantzaketa

2384 €/urte
Funts pribatuak
EEE-ko dirulaguntzak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Neurriaren

helburua:

8

zerbitzutan

kondentsazio

galdaren

proposatzen da.
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instalazioa

Abiapuntua: hurrengo taulan, berokuntzan gaur eguneko kontsumoa ikus
daiteke. Zerbitzuetarako (tabernak) bataz besteko kontsumotik abiatuz, 315
kWhPCS/m2-ko (Gipuzkoako lokal desberdinetan egindako ikerketa energetikoak
egin ondoren lortutako bataz besteko kontsumoa) eta lokalen bataz besteko
azalera

80

m2/lokalekoa

dela

suposatuz.

Berokuntzan

bataz

besteko

kontsumoa 25.200 kWhPCS–koa izango da.

Neurriaren

Eraikina

Gaur egungo kontsumoa

Kontsumo termikoa

25.200 kWhPCS

hipotesia:

kondentsazio

galdarak

instalatzeagatik,

%25eko

aurrezpena suposatuko da.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea, epe ertainean 4 zerbitzutan
egingo da aldaketa eta epe luzean beste 4tan. Guztira 2020rako, 8 zerbitzutan
kondentsazio galdarak instalatuak izatea suposatzen da.
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,
instalaturiko kondentsazio galdara kopurua eta kontsumo energetikoa izango
dira.
Neurriaren emaitza: neurria aplikatu ondoren, zerbitzuen bataz besteko
kontsumo termikoa 18.900 kWhPCS-koa da eta aurrezpena zerbitzuko 6.300
kWhPCS-koa izango da. Aurrezpen totala, 50.400 kWhPCS-koa izango da 2020
urtean.
Hurrengo taulan, gaur egungo kontsumoa, neurria aplikatu ondorengo
kontsumoa eta aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.

Kontzeptua
Neurria aplikatuko duten zerbitzu kopurua
(Helburua)
Zerbitzuen bataz besteko kontsumo termikoa

Zenbatekoa

Iturria

8

Usurbilgo Udala

25.200

Zerbitzuetako
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(kWhPCS)

auditoretzak

Aurrezpena

25,0%

Lanketa propioa

Aurrezpen termikoa zerbitzuko (kWh/zerbitzuko)

6.300

Lanketa propioa

Aurrezpen termiko totala (kWhPCS)

50.400

Lanketa propioa

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 16.000 €-koa da.
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53. Neurria. Barne tenperatura mugatu. Udan ezingo da tenperatura 26ºC-tik
jaitsi eta neguan 21ºC baino altuagoa izan.

NEURRIAREN IZENBURUA:

Barne tenperatura mugatu. Udan ezingo da tenperatura 26ºC-tik jaitsi eta
neguan 21ºC baino altuagoa izan.

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

Zerbitzuak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Lokalez berogailu sistemen berriztatzea sustatu. Guztira 8 zerbitzu lokaletan neurria burutzea (lokal bat urtero).
Neurriaren deskribapena
Etxebizitzetako aurrezpen energetikorako mantendu beharreko kalefakzio eta klimatizazio tenperatura egokienen informazio
kanpainak burutu.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea

Arduraduna
Udala

Aurrera eramango diren ekintzak 58. neurrian zehazten
dira.

Beste plan batzuekin erlazioak
---

Mota
Kanpaina

Egutegia eta maiztasuna

Arduraduna

Deskribapena

Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da neurririk hartuko.
Epe ertaina (2013-2016):
aurreikusten da.

batazbeste

8

lokaletan

eragitea

Zerbitzuko jabea

Epe luzea (2017-2020): neurria burutua egongo da.
Adierazlea

Egutegia

Neurria aurrera eraman duten zerbitzu kopurua eta aurrezpen
energetikoa.

Kanpaina urtero egingo da

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

23.224 kWh PCS

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

185.795 kWh PCS

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

4,30 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

0 kWh
29 €/ tCO2
34,43 tCO2

1.000 € Aurrezpen ekonomikoa

1099 €/urte

1 urte Finantzaketa

---

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: 8 zerbitzu lokaletan tenperaturak mugatzea proposatzen
da.
Abiapuntua: hurrengo taulan, aurreko neurriak kontutan hartuta, gaur eguneko
kontsumoa berokuntzan ikus daiteke:

Neurriaren

Eraikina

Gaur egungo kontsumoa (kWhPCS)

Kontsumo termikoa

18.900

hipotesia:

murrizturiko

gradu

bakoitzeko,

%8ko

aurrezpena

suposatzen da. 2ºC jaitsiko direla suposatu da.
Egutegia eta maiztasuna: epe laburrean 8 zerbitzutan neurria aurrera
eramango dela suposatu da.
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea, neurria
aurrera eraman duten zerbitzu kopurua eta kontsumo energetikoa.
Neurriaren emaitza: neurria aplikatu ondoren, zerbitzuen bataz besteko
kontsumo termikoa 15.996 kWhPCS–koa da eta aurrezpena zerbitzuko 2.903
kWhPCS–koa izango da. Aurrezpen totala 23.224 kWhPCS–koa izango da 2020
urtean.
Hurrengo taulan, gaur egungo kontsumoa, neurria aplikatu ondorengo
kontsumoa eta aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.

Kontzeptua
Berokuntzan bataz besteko kontsumo termikoa
(kWhPCS)

Zenbatekoa

Iturria

18.900

Aurrezpena murrizturiko ºC-ko

%8

EVE-IDAE

Etxebizitzen gaur egungo tenperatura (ºC)

23

Lanketa propioa

Proposaturiko tenperatura (ºC)

21

EVE-IDAE

Aurrezpen termikoa zerbitzuko (kWhPCS/zerbitzu)

2.903

Lanketa propioa

Zerbitzuak guztira (Helburua)

8

Usurbilgo Udala

Aurrezpen termiko totala (kWhPCS)

23.224

Lanketa propioa
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Neurriaren kostua: neurri honen kostua 1.000 €-koa da.
54. Neurria. Kristal bikoizdun leihoak ipini
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NEURRIAREN IZENBURUA:

Kristal bikoizdun leihoak ipini

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Zerbitzuak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Berokuntza sistemen eraginkortasuna hemendatze denda ta zerbitzuetan.
Guztira 8 zerbitzu lokaletan, kristala bikoitzdun leihoak jartzea (zerbitzu lokal bat urtero).
Neurriaren deskribapena
Kristal sinpledun lehioak, kristal bikoitzdun lehioengatik aldatzeko kanpainak sustatu zerbitzuetako eskaparate eta lehioetan.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala
Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
---

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da leihorik aldatuko.
Epe ertaina (2013-2016): batazbeste 4 zerbitzutan eragitea aurreikusten da, urtero lokal batean leihoak aldatuz.
Epe luzea (2017-2020): batazbeste4 zerbitzutan eragitea aurreikusten da, urtero lokal batean leihoak aldatuz.
Adierazlea
Leihoak aldatu dituzten zerbitzu kopurua eta kontsumo energetikoa.
Lotutako elementu sustatzailea

Lotutako elementu sustatzailea

Deskribapena

Deskribapena

Aurrera eramango diren ekintzak 58. neurrian zehazten dira.

Urtero EEE-k ematen dituen dirulaguntzak

Mota

Mota

Kanpaina

Dirulaguntza

Arduraduna

Arduraduna

Biztanleria

Biztanleria

Egutegia

Egutegia

Kanpaina urtero egingo da

Kanpaina urtero egingo da

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

25.595 kWh PCS

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

115.178 kWh PCS

Kostua/ tCO2

1.349 €/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

4,74 tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

21,34 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

0 kWh

28.800 € Aurrezpen ekonomikoa
24 urte Finantzaketa

1211 €/urte
Funts pribatuak
EEE-ko dirulaguntzak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Neurriaren helburua: 8 zerbitzutan leiho zaharren berrikuntza proposatzen da.
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Abiapuntua: hurrengo taulan, aurreko neurriak aplikatu ondoren, gaur eguneko
kontsumoa berokuntzan ikus daiteke:
Eraikina

Gaur egungo kontsumoa

Kontsumo termikoa

15.996

Neurriaren hipotesia: leiho zaharrak, berriengatik aldatzeak, %20ko aurrezpena
suposatuko da.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea epe ertainean 4 zerbitzutan
suposatuko da eta epe luzean beste 24tan. Guztira 2020rako, 8 zerbitzutan
kristal bikoitzeko leihoak instalatuta egongo direla suposatu da.
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaizkion adierazleak,
leihoak aldatu dituzten zerbitzu kopurua, aldatutako azalera eta kontsumo
energetikoa izango dira.
Neurriaren emaitza: neurria aplikatu ondoren, zerbitzuen bataz besteko
kontsumo termikoa 12.797 kWhPCS–koa da eta aurrezpena zerbitzuko 3.199
kWhPCS–koa izango da. Aurrezpen totala, 25.595 kWhPCS–koa izango da 2020
urtean.
Hurrengo taulan, gaur egungo kontsumoa, neurria aplikatu ondorengo
kontsumoa eta aurrezpen unitario eta totala banakatzen dira.
Kontzeptua

Zenbatekoa

Iturria

Neurria aplikatuko duten zerbitzu kopurua

8

Lanketa propioa

Zerbitzuko azalera (m2)

9

Aurrezpena

20,0%

RENOVE Plana

15.996

IDAE

Aurrezpen termikoa/zerbitzuko (kWhPCS)

3.199

Lanketa propioa

Aurrezpen termikoa/azalerako (kWhPCS/m2)

355

Aurrezpen termiko totala (kWhPCS)

25.595

Berokuntzan bataz besteko kontsumo termikoa
(kWhPCS)

Lanketa propioa

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 28.800 €-koa da.
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55. Neurria. Tresna elektrikoak erosteko orduan, energia eraginkortasun
irizpideak barneratu
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NEURRIAREN IZENBURUA:

Tresna elektrikoak erosteko orduan, energia eraginkortasun irizpideak
barneratu

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

ALORRA:

Zerbitzuak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Guztira 8 zerbitzu lokaletan, tresna elektrikoen berritzea egitea (Zerbitzu lokal bat urtero).
Neurriaren deskribapena
Etxetresna eta beste tresna elektrikoen etiketa energetikoen buruzko dibulgazio kanpainak burutu, klase desberdinetako ekipoen
arteko konparaketa bat egitea posible eginez.

Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala
Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
---

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da tresnarik aldatuko.
Epe ertaina (2013-2016): batazbeste 4 zerbitzutan eragitea aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020): batazbeste4 zerbitzutan eragitea aurreikusten da.

Adierazlea
Aldatutako tresna kopurua eta kontsumo energetikoa.
Lotutako elementu sustatzailea

Lotutako elementu sustatzailea

Deskribapena

Deskribapena

Aurrera eramango diren ekintzak 58. neurrian zehazten dira.

Urtero EEE-k ematen dituen dirulaguntzak

Mota

Mota

Kanpaina

Dirulaguntza

Arduraduna

Arduraduna

Biztanleria

Biztanleria

Egutegia

Egutegia

Kanpaina urtero egingo da

Kanpaina urtero egingo da

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

7.745 kWh

Aurrezpena planaren denboraldian

34.854 kWh

2020 urtean saihestutako isurpenak

2,28 tCO2

Kostua

Energia berriztagarrien ekoizpena

0 kWh

Kostua/ tCO2

1.520 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

10,25 tCO2

15.584 € Aurrezpen ekonomikoa

Berreskuratze tasa sinplea

17 urte Finantzaketa

929 €/urte
Funts pribatuak
EEE-ko dirulaguntzak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:

Neurriaren

helburua:

8

zerbitzutan

ekipo

elektrikoak,

ekipo

berri

eta

eraginkorragoengatik aldatzea proposatzen da.
Abiapuntua: ekipo elektrikoetan gaur egungo kontsumoa 2.152 kWh-takoa da.

161

Neurriaren hipotesia: ekipo berria instalatzerako orduan, %45eko aurrezpena
suposatu da. Instalatutako tresneria berriak A kalifikazioa baino kalifizioa
enegetiko altuagoa izan beharko dtu.
Egutegia eta maiztasuna: neurri honen gauzatzea; epe ertainean 4 zerbitzutan
egingo da aldaketa, eta epe luzean beste 4tan. Guztira 2020rako, 8 zerbitzutan
etxetresna berri eta eraginkorragoak instalatuak izatea suposatzen da.
Adierazlea: neurri honen jarraipena egiteko esleitzen zaion adierazlea,
aldatutako etxetresna kopurua eta kontsumo energetikoa izango dira.
Neurriaren emaitza: neurria aplikatu ondoren, ekipo elektrikoen kontsumoa
1.184 kWh/urtekoa izango da. Beraz aurrezpena zerbitzuko 968kWh/urtekoa
izango da eta aurrezpen totala 7.745 kWh/urtekoa 2020 urtean.
Hurrengo taulan, neurria aplikatuko duten zerbitzu kopurua, gaur egungo
kontsumoa, neurria aplikatu ondorengo kontsumoa eta aurrezpen unitario eta
totala banakatzen dira.
Kontzeptua

Zenbatekoa

Iturria

Neurria aplikaturiko zerbitzu kopurua

8

Usurbilgo Udala

Zerbitzu bakoitzean aldaturiko ekipo kopurua

5

Lanketa propioa

2.152

IDAE

Aurrezpena

45,0%

IDAE

Zerbitzu bakoitzeko aurrezpena (kWh)

968

Lanketa propioa

Aurrezpen elektriko totala (kWh)

7.745

Lanketa propioa

Aurrezpena etxetresnako (kWh/etxetresna)

193,64

Lanketa propioa

Zerbitzuen bataz besteko kontsumoa
etxetresnetan (kWh)

Neurriaren kostua: neurri honen kostua 15.584 €-koa da.
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56. Neurria. Energia eraginkortasunaren aldeko sentsibilizazio kanpainak
zerbitzu lokaletan

NEURRIAREN IZENBURUA:

Energia eraginkortasunaren aldeko sensibilizazio kanpainak zerbitzu
lokaletan

ILDO ESTRATEGIKOA:

ENERGIA ERAGINKORTASUNA

Zerbitzuak

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: Inbertsio batez lagundutako neurria
Helburua
Zerbitzuetako langile eta erabiltzaileak, energia eraginkortasuna kontzeptu bezala barneratzea eta praktikara eramatea, aurretik
deskribatutako neurriak burutuz.
Neurriaren deskribapena
Kanpaina bat burutuko da urtero, non bere helburuak hurrengoak izango diren:
-Argi naturalaren onura sustatzeko neurriak martxan jarri.
- Kontsumo baxuko argiztapenari buruzko informazio bananadu, argiztapen honeen onurak azalduz.
- Zerbitzuen itxitura egokien buruzko informazioa eman, kristal bikoitzdun leiho eta isolamendu egokia duten fatxadetan
oinarrituz.
- Tresna elektrikoak erostean, kontuan hartu beharreko faktoreak zeintzuk diren azaldu, ekipoaren klase energetikoaren garrantzia
azalduz.
Burutuko diren ekintzak jarraian zehazten dira:
-Praktika onen gida.
-Publizitazio tripitiko bat.
-Tailerrak.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak
---

Mota
Kanpaina

Egutegia eta maiztasuna

Arduraduna

Epe laburra (2007-2012): epe honetan ez da kanpainarik burutuko.
Epe ertaina (2013-2016):
aurreikusten da.
Epe luzea (2017-2020):
aurreikusten da.

batazbeste
batazbeste

4
4

kanpaina

burutzea

kanpaina

burutzea

Udala

Adierazlea

Egutegia

Hitzaldietara joandako jendea eta egindako hitzaldi kopurua

Epe laburrean egingo da

Aurrezpen energetikoa 2020 urtean

0 kWh

Energia berriztagarrien ekoizpena

Aurrezpena planaren denboraldian

0 kWh

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak

0,00 tCO2

Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

0 kWh
- €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

0,00 tCO2

900 € Aurrezpen ekonomikoa

0 €/urte

0 urte Finantzaketa

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: zerbitzuetako arduradunak, energia eraginkortasuna
kontzeptu bezala barneratzea eta praktikara eramatea, aurretik deskribatutako
neurriak burutuz.
Abiapuntua: gaur egun ez da jardunaldirik egiten.
Hipotesia: neurrian aurrera eramango diren puntuak hurrengoak dira,


Argi naturalaren onura sustatzeko neurriak martxan jarri.



Kontsumo baxuko argiztapenari buruzko informazio banatu, argiztapen
hauen onurak azalduz.



Etxebizitzetako itxitura

egokien buruzko informazioa

eman, kristal

bikoitzdun leiho eta isolamendu egokia duten fatxadetan oinarrituz.


Berokuntza

sistemetan

dauden

hobekuntzen

inguruan

informatu:

kondentsazio galdarak (galdara arruntak baino errendimendu hobeago
batekin), berogailuetako balbula termostatikoak...


-Tresna elektrikoak erostean, kontuan hartu beharreko faktoreak zeintzuk
diren azaldu, ekipoaren klase energetikoaren garrantzia azalduz.



Energia berriztagarrien onurak azaldu. Instalazioa burutzeko jarraitu
beharreko pausuak, instalazioari buruzko informazio orokorra.



Burutuko diren ekintzak jarraian zehazten dira:
-Praktika onen gida.
-Publizitazio triptiko bat.
-Tailerrak.

Egutegia eta maiztasuna: kanpainak bi urterik behin egingo dira.
Adierazlea: adierazleak egindako hitzaldiak eta joandako jendea izango dira.
Neurriaren kostua: neurri honen kostua 900 €-koa izango da.
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Ura

57. Neurria. Euri uraren ustiapena baratzeak ureztatzeko

NEURRIAREN IZENBURUA:

Euri uraren ustiapena baratzeak ureztatzeko

ILDO ESTRATEGIKOA:

URA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:

NEURRI MOTA: inbertsioa behar duen jarduera
Helburua
Udalak eskainiko dituen udal baratzak ureztatzeko, euri ura erabili.
Neurriaren deskribapena
Usurbilgo Udalaren udal baratzeen emakida eta erabilera arautzeko erregelamenduak dioenez, "ureztatzeko, udalak ezarritako ura
lortzeko puntu eta sistemaz baliatuko dira".
Ura lortzeko puntu hau, euri ura jasotzen duen depositu bat izango da. Ekintza berri hau dela eta, ur edangarriaren kontsumoa ez
da igoko eta ondorioz ur horren tratamenduak, saneamenduak eta arazketak dakartzaten CO 2 isurpenak saihestuko dira.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Udala

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): neurria ez dago martxan.

Arduraduna

Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan neurria martxan
jartzea espero da.
Epe luzea (2017-2020): neurriarekin jarraitzea espero da.
Adierazlea

Egutegia

Aurreztutako ura (m 3)
Ur aurrezpena 2020 urtean

10 m3

Energia berriztagarrien ekoizpena

Ur aurrezpena planaren
denboraldian

80 m3

Kostua/ tCO2

2020 urtean saihestutako isurpenak
Kostua
Berreskuratze tasa sinplea

0,1 tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

Ez dagokio
1.645 €/ tCO2
1

921 € Aurrezpen ekonomikoa
56 urte Finantzaketa

tCO2
17 €/urte

Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: Udalak eskainiko dituen udal baratzak ureztatzeko euri ura
erabiltzea.
Abiapuntua: Usurbilgo Udalaren udal baratzeen emakida eta erabilera arautzeko
erregelamenduak dioenez, "baratzak ureztatzeko, udalak ezarritako ura lortzeko puntu
eta sistemaz baliatuko dira".
Neurriaren hipotesia: euri ura jasoz, ur edangarriaren kontsumoa ez da igoko baratzen
ureztapenaren ondorioz, beraz ur horren tratamenduak, saneamenduak eta arazketak
dakartzaten CO2 isurpenak saihestuko dira.
Egutegia eta maiztasuna: neurri hau, epe ertainean gauzatuko da.
Adierazlea: neurri hau neurtzeko adierazlea, aurreztutako ura izango da.
Neurriaren emaitza: emaitza honen ondorioz 370 m3 ur edangarri aurreztuko dira.
Neurriaren kostua: ur depositu bakoitzak 921,25 €-ko kostua du.
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58. Neurria. Uraren aurrezpena bultzatzeko sentsibilizazio kanpainak zerbitzu
lokaletan

NEURRIAREN IZENBURUA:

Uraren aurrezpena bultzatzeko sentsibilizazio kanpainak zerbitzu lokaletan

ILDO ESTRATEGIKOA:

URA

ALORRA:

Udala

Lehentasun maila:
NEURRI MOTA: ohit ura kanpaina

Helburua
Udalerriko zerbitzu lokaletan %25ean ur kontsumoa murriztea.
Neurriaren deskribapena
Herriko zerbitzu lokaletan ur-kontsumoa murrizteko sentsibilizazio kanpainak proposatu dira. Hauetan, uraren erabilera egokia
sustatuko da, jardunbide eta ohitura eraginkor eta egokiak bultzatuz. Honetarako, jardunbide egokien gida bat banatuko da
zerbitzu sektorearen langileen artean. Bertan, txorrota murrizgailuaren onurak azalduko dira eta ur-kontsumo txikiko hainbat
etxetresnen informazioa gehituko da.
GAP (Global Action Plan) Euskadi txostenaren arabera, ekintzan honek %5ean murriztu dezake ur kontsumoa.
Eragile parte hartzailea/Xede -publikoa
Usurbilgo zerbitzu lokalak

Lotutako elementu sustatzailea
Deskribapena

Arduraduna
Udala
Beste plan batzuekin erlazioak

Mota

Egutegia eta maiztasuna
Epe laburra (2007-2012): neurria ez da martxan egongo.

Arduraduna

Epe ertaina (2013-2016): denboraldi honetan neurria martxan
jartzea espero da.
Epe luzea (2017-2020): neurriarekin jarraitzea espero da.
Adierazlea

Egutegia

Ur kontsumoa zerbitzu lokaletan (m 3)
Ur aurrezpena 2020 urtean
Ur aurrezpena planaren
denboraldian
2020 urtean saihestutako isurpenak

370 m3
1.665 m3
3 tCO2

Energia berriztagarrien ekoizpena

Ez dagokio

Kostua/ tCO2

566 €/ tCO2

Planaren denboraldian
saihestutako isurpenak

Kostua

6.600 € Aurrezpen ekonomikoa

Berreskuratze tasa sinplea

11 urte Finantzaketa

12 tCO2
611 €/urte
Udal aurrekontuak

Beste batzuk/Grafikoak/Oharrak:
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Neurriaren helburua: udalerriko zerbitzu lokaletan %25ean ur kontsumoa murriztea.
Abiapuntua: Eusko Jaurlaritzako, 2004ko “EAEko ur eskaeraren karakterizazioa eta
kuantifikazioa eta prospektiben ikerketa” memoriak dioenez, zerbitzuen ur eskaera,
29.592 m3-koa da.
Neurriaren hipotesia: euri ura jasoz, ur edangarriaren kontsumoa ez da igoko baratzen
ureztapenaren ondorioz, beraz ur horren tratamenduak, saneamenduak eta arazketak
dakartzaten CO2 isurpenak saihestuko dira.
Egutegia eta maiztasuna: neurri hau, epe ertainean gauzatuko da.
Adierazlea: neurri hau neurtzeko adierazlea, aurreztutako ura izango da.
Neurriaren emaitza: Usurbilgo zerbitzu lokaletan (628 guztira, EUSTATaren arabera), ura
aurreztearen aldeko kanpainak sustatuko dira eta kanpainengatik lortutako uraurrezpenak %5an estimatzen dira. Usurbilgo zerbitzu lokalen laurden batean behintzat,
jardunbide egokiak jarraitzea espero da. Bestalde, ur hornidura sarearen zikloan
gertaturiko energia kontsumoa dela eta, 7kgCO2/m3 isurpena estimatzen da.
Kontzeptua

Balioa

Iturria

Kanpainengatik lortzen den aurrezpena

%5

GAP etxebizitza programak

Kanpainako ekintzak aurrera eramango
dituzten zerbitzu lokalen portzentajea.
(Helburua)

%25

Usurbilgo Udala

Uraren kontsumoari loturiko isurpenak
(kgCO2/m3)

7

Hiri-uraren bizi-zikloaren analisia.

Neurriaren kostua: sentsibilizazio kanpainaren kostua 6.600 €-tan estimatzen da.

16

Grupo de Estudios y Alternativas S.L.
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9.2. Ekintzen jarraipenerako adierazleak

Alkateen Itunak bi urtetik behin Energia Jasangarrirako Ekintza Planaren berrikuspena
egitea eskatzen du, beraz, oso gomendagarria da adierazle edo hainbat indikatzaile
identifikatzea EJEP aren eta bertan bildutako neurrien ezarpenaren aurrerapena
kuantifikatzeko. Jarraipen hau errazteko bi adierazle mota zehaztu dira, batetik, udalerri
osorako adierazle orokorrak, eta bestetik, neurri bakoitzarentzat adierazle espezifikoak
identifikatu dira.

9.2.1.Adierazle orokorrak

Alkateen Ituneko esparruan eskatzen den EJEParen berrikustea erraztearren eta
planaren helburuen ezarpena ezagutzearren, adierazle orokor modura Udalsarean
proposatzen diten MUGI adierazleak aukeratu dira.
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Taula 23: Usurbilgo EJEPjarraipenerako adierazle orokorrak.
Iturria: Lanketa propioa.

NEGUTEGI EFEKTUA ERAGITEN DUTEN GASEN ISURPENEN UDALERRIAN
ALORRA

ISURPEN TOTALA

KONTSUMO
ENERGETIKOA

GARRAIOA

Adierazlea
Negutegi efektua eragiten dute gasen
isurpenak udalerrian
Udalerriko biztanleak guztira

biztanleak
kW h

Zerbitzu alorreko elektrizitate-kontsumoa

kW h

Elektrizitatearen kontsumo industriala

kW h

Etxeetako gas naturalaren kontsumoa

kW h

Zerbitzu alorreko gas naturaleko kontsumoa

kW h

Energia berriztagarrien ekoizpen totala

kW h

Udalerriko ibilgailu parkea

Ibilgailu parkea

kartoia.

tona

Gaika bildutako hiri-hondakinak: ontziak.

tona

Gaika bildutako hiri-hondakinak: beira.

tona

Gaika bildutako eta konpostajera eramandako
hiri-hondakinak.
Tratamendu mekanikora eta biologikoetara
eramandako hiri-hondakinak.
Erraustutako hiri-hondakinak.
Hondakindegietara eramandako hirihondakinak.

INDUSTRIA

t CO2baliokidea

Etxeetako elektrizitate-kontsumoa

Gaika bildutako hiri-hondakinak: papera eta

HONDAKINAK

Unitatea

Industriaren isurketak (EPER)

tona
tona
tona
tona

tCO2
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NEGUTEGI EFEKTUA ERAGITEN DUTEN GASEN ISURPENEN UDALEAN
ALORRA
ISURPEN TOTALA

Adierazlea
Udaleko negutegi efektua eragiten duten
gasen isurpenak
Eraikuntza publikoetako elektrizitatearen urteko
kontsumoa
Eraikuntza publikoetako gas naturalaren urteko
kontsumoa
Eraikuntza publikoetako fuel/gasolioaren urteko
kontsumoa

KONTSUMO

Eraikuntza publikoetako butanoaren urteko

ENERGETIKOA

kontsumoa
Eraikuntza publikoetako propanoaren urteko
kontsumoa
Udal argiztapenaren kontsumo energetikoa
Administrazio publikoan energia berriztagarrien
bidez ekoiztutako elektrizitatea

Unitatea
tCO2baliokide
kW h
kW h
litroak
litroak
litroak
kW h
kW h

Udal flotaren kontsumoa
A)Ibilgailu motaren arabera (autobusa, autoa,
kamioia, furgoneta, hibridoa) eta erabiltzen
duen erregaiaren arabera (gasolioa, gasolina,
biodiesela, bioetanola):
GARRAIOA

-Ibilgailu kopurua
-Erregaiaren batazbesteko kontsumoa (l/km)

Aukeraren arabera:
A)Ibilgailu kopurua, l/km, km
B) litroak

- Urteko ibilera (km)
B)Udal flotaren kontsumo totala erregai
motaren arabera (gasolioa, gasolina,
biodiesela, bioetanola)

9.2.2. Adierazle espezifikoak.
Usurbilgo neurrien ezarpen maila ezagutzeko neurri bakoitzarentzako adierazle
espezifikoa aukeratu da. Aipatutako adierazleak neurri bakoitzaren fitxan beha
daitezke.
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10.

Usurbilgo EJEP eszenatokia

Jarraian aurreko atalean azaldutako ekintzekin 2020 urtean aurreikusitako EJEP
eszenatokia irudikatzen da.
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Grafikoa 18. Usurbilgo NEG isurpen eszenatoki desberdinak.
Iturria: Lanketa propioa.

Grafikoan ikusi daitekeenez, EJEPean proposatutako neurri guztien ezarpenarekin 2020
urtean Usurbilen 35.125 tona CO2 isurtzea aurreikusten da. Honek 2007 urtearekiko
%20,26eko murrizpena suposatzen du, Alkateen Ituneko helburua betez.
Neurri eta esfortzu gehien biltzen dituzten ildoak energiaren eta mugikortasunarena
izan arren, NEG isurpen murrizpen gehien biltzen dituena hondakinen ildo estrategiako
izan da. Honakoa, Usurbilek 2008tik aurrera martxan jarritako hondakinen politikarekin
bat dator, atez ateko bilketa sistemaren ezarpenak hondakinek eragindako NEG
isurpenak %58an murriztea ahalbidetzen baitu. Hondakinen bilketa sistema berri honek
eta hondakin sorkuntza jaitsiera sustatuko duten ekintzek murrizpen guztien % 41a
bateratzea aurreikusten da.
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Grafikoa 19. Usurbilgo EJEPean lortutako NEG isurpenak ildo estrategikoen arabera.
Iturria: Lanketa propioa.

Mugikortasun ildoan proposaturiko ekintzek, murrizpen guztien % 19a biltzea espero da,
erregaien

kontsumoaren

gutxitzea

eta

mugikortasun

ohitura

iraunkorragoen

ezarpenagatik.
Ildo honen jarraian, NEG isurpen murrizpenei dagokiela, uraren ildoa kokatzen da,
zeinetan hornikuntza sareko ur galerak murriztu eta udalerriko ur kontsumoa
aurreztearen aldeko ekintzak bildu diren. Ur aurrezpen honek, 2020 urtean 1.616 tCO2b–
ren isurpena ekidingo dute eta EJEPeko murrizpen osoen %30a biltzea aurreikusten da.
Energia eraginkortasunari dagokionez, energia kontsumoaren

eskaria

murriztea

lehenetsiko da eta energia modu eraginkorrean teknologia berritzaileen ezarpena
sustatuko da. Ildo honetan biltzen diren neurrien isurpen murrizpen guztien %9a osatuko
dute.
Energia berriztagarrien ildoan, ordea, lortzen duten NEG isurpenak ez dira EJEParen
%1era iristen. Gaur egun energia berriztagarriak instalatzeko dauden zailtasun
ekonomikoak direla eta, Usurbilgo udalak, zentzuz jokatzearren, ez du ildo honetan
bete ziurtasunez betetzea espero ez dituen konpromisorik hartu izan nahi. Dena dela,
hurrengo urtetarako energia berriztagarri berrien instalaziorako bideragarritasun
azterketa bat egitea proposatzen da.
Azkenik Inguru Naturaleko ildoak, Udalean etorkizunerako aurreikusitako landaketa
berriak hartu ditu kontuan, eta nahiz eta lortutako xurgapen edo isurpen murrizpena
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EJEP osoaren %1era ez iritsi, baliteke 2020 urtera arteko denboraldian azalera gehiago
birlandatzea eta ildo honen garrantzia areagotzea.
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11.

Eranskinak

11.1. Eskuragarri dagoen dokumentazioaren azterketa

Abiatze puntua finkatzeko Usurbilgo Udalak eskainitako dokumentazioa hurrengo
zerrendan ikus daiteke:


Udarregi Ikastolako Agerialde eraikineko auditoretza energetikoa (Instituto
Huella de carbono)



Udarregi Ikastolako Haurreskola eraikineko auditoretza energetikoa (Instituto
Huella de carbono)



Udarregi Ikastolako Udarregi eraikineko auditoretza energetikoa(Instituto Huella
de carbono)



Usurbilgo udalerriko argiteri publiko eta hainbat eraikuntzetako diagnostikoa
edo beharrak (Inergetika)



Usurbilgo herriko kanpo-argiteriaren instalakuntzen Auditoretza Energetikoa



Usurbil herriaren Energia Aurrediagnosia



Hiri Hondakinen kudeaketa



Agenda 21-eko Jasangarritasunari buruzko diagnosia (2000-2003)



Usurbilgo bidegorri-sarearen Plan Zuzentzailea (LKS)

Udalak eskainitako dokumentazio eta informazioaz gain, beste iturriak kontsultatu dira:


Gipuzkoako Hiri Hondakinen Plan Orokorra 2012-2016



CIVITAS Ekimena



Eusko

Jaurlaritzako,

2004ko

“EAEko

ur

demanden

karakterizazioa

kuantifikazioa eta prospektiben ikerketa” memoria


BOE



Udalsarea 21



Ecodes – CONAMA



Ecorresponsabilidad



RENOVE Plana



Ener in town



IDAE



Udalsarea 21
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eta

11.2. Energia kontsumoak oinarri-urtean
Oinarri urteko inbentarioa garatzeko erabilitako datuak ondorengo taulan azaltzen
diren iturriak kontsultatuz lortu ziren:
Taula 24: Kontsultatutako iturri eta datuak.
DATUAK

ITURRIA

Udalerriko ibilgailu parkea

Trafiko Zuzendaritza Nagusia (DGT)

Gipuzkoako ibilgailu parkea

Trafiko Zuzendaritza Nagusia (DGT)

Gipuzkoako gasolina, gasolio eta
biodiesel kontsumoak

IHOBE eta CORES

Elektrizitate kontsumo datuak (bizitegiak,
zerbitzuak eta industria)

Iberdrola

Gas natural kontsumoak

Naturgas Energia

Bizitegi eta zerbitzu alorretako erregaien
proportzioak (gasolioa eta PGL)

IHOBE

Mix elektrikoa

Energiaren Euskal Erakundea

HHSen ekoizpena

Usurbilgo Udala

Usurbilgo populazioa

Estatistikako Institutu Nazionala (INE)

Gipuzkoako populazioa

Estatistikako Institutu Nazionala (INE)

Bestalde, honako estimazioak hartu dira kontuan energi kontsumoak kalkulatzeko:


Usurbilgo

gasolina,

biodiesel

eta

gasolio

kontsumoak

Gipuzkoako

kontsumoetatik abiatuz kalkulatu dira, Udalerriko eta probintziako ibilgailu
kopuruaren erlazioa jarraituz.
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11.3. Isurpenen inbentarioa oinarri-urtean
Oinarri-urteko -2007- kontsumo datuak izanik, udalerriko negutegi efektuko gasen
inbentarioa gauzatzeko, Udalsarea 21 Lan-Koadernoko 5. zenbakian “Klima-aldaketa.
Udaleko CO2e-emisio baliokideen kalkulua”. azalduriko kalkulu-metodologia erabili zen.

11.4. Joera eszenatokia
Joera eszenatoki estimazioak egiteko, populazioaren kasurako, INEk proposaturiko
proiekzio datuak erabili ziren. Gainera, alor desberdinen joerak estimatzeko Eusko
Jaurlaritzako Ekonomia sailak hiruhilabetero argitaratzen duen Koiunturaz Buletinetan17
aurreikusitako PIB datuen urteko aldakuntza tasak erabili dira. Honakoaren arabera,
2014 urteko bigarren hiruhilabetean BPGaren %0,7-eko emendioa espero da, honako
balioa ondorengo urteetarako erabili delarik.
Taula 25: Kontsultatutako datu ekonomikoak.
EAE-KO EKONOMIA AURREIKUSPENAK 2012 ETA 2013RAKO
Urte arteko aldakuntza tasa

2013
I

II

III

IV

BPG erreala

-1,8

-1,6

-0,9

-0,4

Bpg deflaktorea

1,4

1,3

1,8

Enplegua

-3,0

-2,5

Langabezi tasa

13,3

13,7

2013

2014
I

II

-1,1

0,3

0,7

1,7

1,6

1,6

1,5

-2,0

-1,6

-2,2

-1,2

-0,9

13,6

13,2

13,5

13,0

12,7

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza

Azkenik, hondakinen joera estimatzeko, egungo kudeaketa eta datuak mantenduz,
hauek 2020 urtera proiektatu ziren. Horretarako hondakinen ekoizpen tasa, gaikako
biltze-tasa eta hondakinen azken tratamendu mota konstante mantenduko zela
suposatu zen. Bestalde, Usurbilgo 2020ko biztanleria estimatzeko, Estatistikako Institutu
Nazionalak (INE, gaztelaniako sigletatik) aurreikusitako populazioaren datua erabili da.

Ekonomia eta Ogasun Saila.
http://www.euskadi.net/r33-2288/es/contenidos/informacion/kointuraz/es_kointura/kointuraz.html
17
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11.5. Datu Orokorrak

Neurriei esker lortutako aurrezpen energetiko eta hauei erlazionaturiko isurpen
murrizketa kalkuluak Udalsarea 21 Lan-Koadernoko 5. zenbakian, “Klimaaldaketa.

Udaleko

metodologian

CO2e-emisio

oinarritu

dira.

baliokideen

Bestalde,

kalkulua”

neurrien

energia

erabilitako
elektrikoaren

aurrezpenerako, Euskal Energia Erakundeak eskainitako 2009 urteko MIX
energetikoa erabili da, 371,77 gCO2/kWh, hain zuzen.
Ondoren, neurrien kuantifikaziorako erabilitako faktoreak zehazten dira.
Taula 26: Ibilgailu-erregaien ezaugarriak. Iturria: Udalsarea 21eko erreminta “Klima-aldaketa.
Udaleko CO2e-emisio baliokideen kalkulua”.
IBILGAILU ERREGAIEN EZAUGARRIAK
CO2
Erregaia

Dentsitatea
(t/m3)

BBG18 (TJ/t)

Isurpen faktorea
(t CO2/TJ)

Gasolina

0,747

0,0443

69,3

A Gasolioa

0,832

0,0430

74,10

CH4
BGA19

25

N2O

Isurpen
faktorea
( t/TJ)
0,033
0,0039

Isurpen
faktorea (
t/TJ)

BGA

0,0032

298

0,0039

Taula 27: Beste erregaien ezaugarriak. Iturria: Udalsarea 21eko erreminta “Klima-aldaketa.
Udaleko CO2e-emisio baliokideen kalkulua”.
BESTE ERREGAIEN EZAUGARRIAK
CO2
Erregaia

Dentsitatea
(t/m3)

BBG (TJ/t)

Gas Naturala

Isurpen faktorea
(t CO2/TJ)

CH4
BGA

56,1

C Gasolioa

0,845

0,0430

74,10

Butanoa

0,56

0,0448

63,60

Propanoa

0,518

0,0462

66,20

N2O

Isurpen
faktorea
( t/TJ)

BGA

0,001
25

Isurpen
faktorea (
t/TJ)
0,0001

0,003

298

0,001
0,001

0,0006
0,0001
0,0001

Berotze Globaleko Ahalmena (BGA), Global Warming Potential ingelesez. IPCC ebaluazio
informea, 2007.
19 Bero Balio Ahalmena (BBA). Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Reference
Manual 2006.
18
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Taula 28: Hondakinen isurpen faktore eta ratioak.Iturria: Udalsarea 21eko erreminta “Klimaaldaketa. Udaleko CO2e-emisio baliokideen kalkulua”.
Ontzien gaikako
bilketa (%)

68,65

Errausketa ratioa
(tCO2/erraustutako
HH tona)

Metano hartze
ratioa
(tCH4/tHH)

Tratamendu
biologikoaren
metano ratioa
(tCH4/tHH)

CH4 -aren
Berotze
Globaleko
Ahalmena

Ontzien gaikako
bilketaren errefusa
(%)

NEGak
isurtzen
dituen
errefusaren
(%)

0,390

0,073

0

25

31,35

19,34

Merkatuen prezioak kontsultatu ziren neurrien ezarpena gauzatzeko eta
hartutako hipotesiaren arabera kalkulatu ziren. Energiaren arloan, urrezpen
ekonomikoaren estimaziorako gaur egungo merkatuaren energia iturrien
prezioak kontsultatu ziren. Ondoko taulan ikus daitezke erregaien prezioak eta
erabilitako iturriak.

Taula 29: Energia iturri desberdinen prezioa merkatuan.
Energia iturria

Prezioa

Unitatea

Iturria

Propanoa

0,87

€/kg

BOE 10/2010

B Gasolioa

0,71

€/l

CORES

Gas Naturala

0,05

€/kWh

BOE 29/12/2010

Elektrizitatea

0,12

€/kWh

BOE 29/12/201

Gasolina

1,27

€/l

CORES

A Gasolioa

1,23

€/l

CORES

11.6. Neurrien lehentasuna zehazteko ezarritako irizpideak

EJEPean agertzen diren neurriei lehentasun maila jartzeko nahian, ingurumen irizpide
eta irizpide ekonomikoa adierazten duten adierazleak aukeratu ziren. Irizpide
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bakoitzarentzat neurriek lorturiko balioen arabera, puntuazio zehatz bat ezarri zitzaion.
Ondoko taulan puntuazio posibleak kontzeptuekiko adierazita daude.

Taula 30: Neurrien lehentasuna zehazteko ezarritako irizpideak.
Adierazlea
Kostua (€)
Emisioak saihesteko
potentziala 2020. Urtean (CO2
tona)
Kostua-eraginkortasuna
(EJEParen denboraldian)
Finantzaketa
Berreskuratze tasa sinplea

Balioa

Puntuak

<10.000 €
10.000-50.000
€
>50.000€
<10
10-50
>50
<10
10-100
>100
BAI
EZ
<5
5-15
>15

10
5
0
0
5
10
10
5
0
5
0
10
5
0

Azkenik, adierazle bakoitzean lortutako puntuazioak gehitu ziren ondoren neurri
bakoitzerako puntuazio totala eskuratzeko.
Azkeneko pausu batean, neurri bakoitzaren puntuazio minimoa eta maximoa bilatu
ostean bost balio-tarte sortu ziren bien artean. Sailkapenean, puntuazio handiena duen
balio-tarteari lehentasun maximoa egokitu zitzaion eta puntuazio txikiena duenari
lehentasun minimoa. Horrela, sortutako taldeak ondokoak izan ziren: 1 lehentasuna, 2
lehentasuna, 3 lehentasuna, 4 lehentasuna eta 5 lehentasuna. Amaitzeko, balio-tarte
bakoitzean lortutako puntuazioaren arabera lehentasun talde bat egokitu zitzaion
neurri bakoitzari.

11.7. Isurpenen inbentarioa: 2020 urtea.
2020 urteko isurpen inbentarioa burutzeko, joera eszenatokiaren garapenean kontuan
harturiko ekonomia hazkuntza datuak kontuan hartu dira eta hauetan oinarrituz, 5.
Udalsarea 21 Lan-Koadernoko “Klima-aldaketa. Udaleko CO2e-emisio baliokideen
kalkulua” lan-metodologia jarraitu da arlo eta ildo bakoitzeko NEG isurpenak
estimatzeko.
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